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PREFÁCIO
As grandes dificuldades encontradas para concretizar a segunda edição do livro O Brasil e o Mar
no Século XXI – Relatório aos Tomadores de Decisão do País fizeram com que ela só fosse possível se
concretizar em 2012, quatorze anos após a primeira vir a lume, em 1998. Tal fato foi julgado tão importante
para o Cembra que, já na sua terceira Assembleia Geral, ao início do ano de 2011, foi aprovado, como
segundo Projeto Estruturante, justamente a manutenção atualizada, em edição virtual, dessa publicação.
Buscou-se, dessa forma, tornar O Brasil e o mar [...] uma publicação “viva”, com seus capítulos
atualizados a intervalos que, em princípio, não devem exceder três anos. À semelhança das edições em
papel, manteve-se o princípio de obtenção de consultorias prestadas por eminentes figuras da comunidade
ligada ao mar, em nosso país.
Este trabalho que ora se apresenta, em caráter pioneiro, permite disponibilizar o livro por inteiro,
no formato digital, no site do Cembra, com os seus capítulos atualizados, podendo ser acessado rapidamente
pela internet, bem como armazenado e consultado facilmente em smartphones, tablets e laptops. Tal
iniciativa visa ampliar e tornar mais ágil a disseminação e a utilização da imensa quantidade de informações
relevantes que O Brasil e o mar [...] possui, pelos tomadores de decisão do país e por todos os que se
interessam pelo estudo do mar.
No site do Cembra, também é possível acessar o “Informativo Cembra”, publicação digital periódica
expedida a mais de mil destinatários no Brasil, “Textos de Interesse”, “Links Úteis” e o "Fale Conosco",
onde o internauta poderá enviar seus comentários, críticas e sugestões, que serão muito bem-vindos.
Espera-se que a presente edição digital alcance a mesma receptividade e o sucesso que teve a
segunda edição do livro, no formato impresso.
Centro de Excelência para o Mar Brasileiro (Cembra)

PREFÁCIO [segunda edição]
Com muita satisfação, o Centro de Excelência para o Mar Brasileiro (Cembra) apresenta esta
segunda edição de O Brasil e o mar no século XXI – Relatório aos Tomadores de Decisão do País.
Este livro consubstancia a realização do primeiro Projeto Estruturante do Cembra e leva à meditação
das elites do Brasil um elenco de sugestões, ao final de cada capítulo, visando a um melhor aproveitamento
das potencialidades do Mar Brasileiro. Essa extensa área, também conhecida como “Amazônia Azul”, foi
estabelecida com base no mais formidável conjunto de normas jurídicas relativas ao mar jamais elaboradas
– a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. E, por razões várias, ganha realce ímpar na
conjuntura nacional.
De fato, aí está o pré-sal como anúncio de dias ainda melhores para todos os habitantes desta grande
nação. A pesca e a maricultura; a exploração dos recursos da “Área”; a valorização, que se impõe, de uma
marinha mercante à altura dos nossos interesses; os cuidados com a poluição e com os ecossistemas
costeiros; a obrigatoriedade, que permeia a execução de todas as atividades no mar, de atender-se aos
preceitos de seu desenvolvimento sustentável, estão na ordem do dia. E desdobram-se em outras
necessidades e preocupações, a exigirem recursos e prioridades em nível de governo.
É o caso do ensino de assuntos marinhos e da pesquisa no mar, em sentido lato, da necessidade
óbvia de conhecermos devidamente os fenômenos que ocorrem na massa líquida. Mas também do
desenvolvimento da tecnologia decorrente – valendo lembrar a biotecnologia marinha e todas as
possibilidades que nos oferece.
Preocupação de igual relevância é a de dispor e manter adequadamente os meios mínimos
indispensáveis à defesa de nossa soberania e de nossos interesses no mar. Felizmente, a nação brasileira já
se deu conta disso.
Problemas existem. Não devemos, entretanto, apenas lamentar sua existência e a necessidade de
árduos esforços para removê-los. Mas considerar tais dificuldades como contingências de uma nação que
se apresta para firmar posição entre as maiores economias do mundo.
A presente obra longe está de ser uma simples reedição. Aquela, à sua época, já representou
memorável contribuição ao país, graças às atividades da antiga Comissão Nacional Independente sobre os
Oceanos, presidida pelo então ministro da Ciência e Tecnologia – professor doutor José Israel Vargas. De
fato, ela englobou, em uma única publicação, em 1998, todos os principais assuntos relacionados ao Mar,
ao longo de 16 capítulos e mais um, conclusivo. Caracterizou-se, ainda, por apresentar, que se saiba em
caráter inédito no Brasil, uma pesquisa de opinião pública envolvendo todos os assuntos marítimos.
Nesta segunda edição, agora sob responsabilidade do Cembra, a obra foi revista e atualizada.
Ampliou-se, também, com a inclusão de três novos capítulos: Energia dos Oceanos, Biotecnologia Marinha
e Mudanças Climáticas. E, à semelhança da edição original, embora dirigida mais formalmente aos
tomadores de decisão do país, também se configura subsídio de muito valor a todos os que se dedicam a
estudos relativos ao mar – pesquisadores, professores, universitários –, aos técnicos e profissionais de
diversas atividades marinhas e até aos que, por simples curiosidade, se interessam pelos assuntos nela
abordados.
Mas há um diferencial previsto que ainda mais valoriza a presente edição – trata-se de novo projeto
do Cembra, visando à sua manutenção permanentemente atualizada, por via virtual.
Ao final, o agradecimento a todos que tornaram possível este trabalho, seja mediante apoio
financeiro, seja emprestando o brilho de seu conhecimento à elaboração da obra, em si. No último caso,
cabe destacar a contribuição dos eméritos consultores, nos vários temas tratados, e de todos os que, nos três
workshops regionais realizados, apresentaram valiosas contribuições.
Centro de Excelência para o Mar Brasileiro (Cembra)

PREFÁCIO [primeira edição]
Este relatório é o segundo publicado pela Comissão Nacional Independente sobre os Oceanos
(CNIO). O primeiro relatório, intitulado Os Usos dos Oceanos no Século XXI, constitui-se na contribuição
brasileira aos trabalhos da Comissão Mundial Independente sobre os Oceanos (CMIO), criada pela
Secretaria Geral das Nações Unidas e pela Unesco, como uma das iniciativas de comemoração do Ano
Internacional dos Oceanos (1998) e de celebração do 50º centenário da descoberta do caminho marítimo
para as Índias.
Presidida pelo dr. Mário Soares, ex-presidente de Portugal, a CMIO reuniu personalidades de 36
países e – a exemplo das Comissões Brundtland e Willy Brandt que também se ocuparam de temas
universais relevantes –, propôs-se a realizar um diagnóstico global e independente da situação dos oceanos,
visando a suscitar na opinião pública a tomada de consciência sobre a importância do mar para o futuro da
humanidade. Para esse fim, a CMIO realizou uma série de reuniões plenárias em Tóquio, Rio de Janeiro,
Rotterdam, Rhode lsland, Cape Town, Rabat e Lisboa, onde apresentou, em 10 de setembro deste ano, o
seu relatório final: Os Ooceanos ... nosso Futuro.
A Comissão Nacional Independente sobre os Oceanos reuniu um seleto grupo de cientistas,
empresários, ambientalistas e autoridades ligadas a atividades marítimas, em grupos de trabalho temáticos,
que cuidaram tanto da formulação da contribuição brasileira para o Relatório Mário Soares, quanto
identificaram ser também necessário elaborar outro documento, de cunho mais executivo, destinado
prioritariamente às lideranças públicas brasileiras.
A presente publicação, fruto desses trabalhos, resultou do inestimável apoio da Academia Brasileira
de Ciências e de diversas universidades. Não vem oferecer solução a todas as questões e problemas
referentes aos assuntos do mar – vez que isso seria excessivamente pretensioso. Trata-se de documento de
referência, capaz não apenas de despertar o interesse da sociedade brasileira, mas de orientar possíveis
decisões políticas acerca de temas abrangentes e complexos. Ao longo de seus dezessete capítulos, o
documento aborda os interesses econômicos brasileiros no mar, dimensões científicas e tecnológicas,
aspectos jurídicos e perspectivas para o futuro.
Cumpre registrar o decisivo apoio do presidente Fernando Henrique Cardoso para o êxito das
atividades da Comissão Nacional e da participação brasileira na Comissão Mundial.
Reitero, por fim, meu agradecimento a todos os membros da CNIO, em especial a seu secretárioexecutivo, o almirante Luiz Philippe da Costa Fernandes, pela dedicação e elevada qualidade de sua
colaboração, essenciais ao sucesso dos trabalhos da Comissão.
JOSÉ ISRAEL VARGAS
Presidente da Comissão Nacional Independente sobre os Oceanos

INTRODUÇÃO
“Foi desde sempre o mar.”
Cecilia Meireles
Este é um livro especial. Ele reflete o esforço de muitos brasileiros para levar à nação um bem
precioso: o significado real de um grande patrimônio que o país possui, o “Mar Brasileiro", também
denominado "Amazônia Azul".
A partir dos trabalhos da Comissão Nacional Independente sobre os Oceanos (CNIO), criada no
Brasil como um foro de interlocução com a Comissão Mundial – CMIO –, na esteira comemorativa do Ano
Internacional dos Oceanos, 1998, surgiu a primeira edição de O Brasil e o mar no século XXI – Relatório
aos tomadores de decisão do país. Tratava-se da primeira vez, no país, que se concretizava a iniciativa de
produzir um trabalho sobre todos os aspectos ligados ao mar.
Em 2009, o Centro de Excelência para o Mar Brasileiro (Cembra), assumiu, como seu primeiro
Projeto Estruturante, produzir uma segunda edição, com uma revisão completa dos temas analisados. A
partir de 2011, estabeleceu-se um segundo Projeto Estruturante, com o propósito de manter uma edição
virtual, permanentemente atualizada por uma consultoria de especialistas temáticos, tornando o livro uma
publicação viva e instigante.
A presente edição digital conta com 21 capítulos, distribuídos em nove partes:
1. Direito e Segurança no Mar, com dois capítulos: Direito do Mar e Segurança no Mar;
2. O Mar – Fonte de Energia e Recursos Minerais, com três capítulos: Exploração de Petróleo,
Energia dos Oceanos e Recursos Minerais;
3. O Mar – Fonte de Alimentos, com dois capítulos: Pesca e Maricultura;
4. O Mar – Meio de Transporte, com três capítulos: Marinha Mercante, Portos e Construção
Naval;
5. O Mar – Ecologia e Turismo, com três capítulos: Ecossistemas Costeiros, Poluição Marinha e
Turismo Marítimo;
6. O Mar – Desenvolvimento Sustentável, com um capítulo: Desenvolvimento Sustentável;
7. O mar – Ciência, Tecnologia e Inovação, com quatro capítulos: Ciência, Tecnologia e
Inovação, Biotecnologia Marinha, Mudanças Climáticas e Arqueologia Marinha;
8. O Mar – uma Perspectiva Nacional, com dois capítulos: O mar visto pelo brasileiro e
Mentalidade Marítima; e
9. Conclusões, contendo o último e conclusivo capítulo.
As referências bibliográficas que, na segunda edição, se encontravam reunidas ao final de cada
parte, à medida que ocorreram as atualizações da edição virtual elas passaram a ser desmembradas,
passando a serem relacionadas ao final de cada capítulo. Espera-se que esta edição, no formato de e-book,
que vem para facilitar a utilização de tantas informações relevantes, pelos tomadores de decisão e por todos
os que se interessam pelo estudo do mar, amplie a receptividade e o sucesso das outras, impressas.
Finalizando, invocamos a grande poetisa, Cecília Meireles, cujo verso, em epígrafe, do seu poema
Mar Absoluto, sinaliza o valor transcendental do mar, para o planeta e para a humanidade. Pois, se “foi
desde sempre o mar” para o mundo e para as gentes, já passa da hora de o Brasil assumir sua inevitável
vocação marítima.

1ª Parte

:

DIREITO E
SEGURANÇA NO
MAR

CAPÍTULO I
DIREITO DO MAR1
Sinopse
Este capítulo apresenta uma perspectiva histórica do direito do mar, descreve os espaços marítimos
segundo a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM) e trata, de forma especial, dos
aspectos jurídicos, alguns naturalmente interdisciplinares, de interesse mais direto do Brasil,
nomeadamente afetos aos regimes jurídicos de ilhas, das águas (mar territorial, zona contígua, zona
econômica exclusiva e alto-mar) e de solo e subsolo (plataforma continental e Área), da extensão do limite
exterior da plataforma continental além das 200 milhas náuticas e do contrato firmado em 2015 pela
Companhia de Pesquisa em Recursos Minerais (CPRM) com a Autoridade Internacional dos Fundos
Marinhos.
Abstract
This chapter presents a historical perspective on the Law of the Sea, describes the maritime spaces
according to the United Nations Convention on the Law of the Sea and deals in a special way with the
juridical aspects, some naturally interdisciplinary, of more direct interest of Brazil, namely in connection
with the regime of islands, the regime of waters (territorial sea, contiguous zone, exclusive economic zone
and high seas) and that of soil and subsoil (continental shelf and Area), the extension of the outer limit of
the continental shelf beyond 200 nautical miles, and the contract signed in 2015 by and between the
Companhia de Pesquisa em Recursos Minerais (CPRM) and the International Seabed Authority.
1. Introdução
Os temas do mar estão muito mais próximos da vida cotidiana das pessoas do que se pode perceber.
Aliás, é exatamente a alteração de percepções sobre o mar ao longo dos séculos, na opinião de Steinberg
(2002), que permitiu a ampliação do conhecimento sobre os usos e recursos do mar, para além do seu uso
secular para navegação e pesca, passando pela exploração de energias fósseis, até a produção de energia
pelo movimento de ondas e ventos e a mineração dos fundos marinhos. Por todas essas razões não
exaustivas, o mar é cenário de choques de interesses em torno de temas de defesa e segurança, interna e
internacional.
Essa ampliação de percepções permitiu, igualmente, ao longo dos séculos, o desenvolvimento de
áreas do saber com leituras particulares sobre temas do mar, como as ciências náuticas (i.e., navegação), as
ciências políticas (i.e., geopolítica e relações internacionais), as ciências sociais aplicadas (i.e., direito do
mar e economia marítima) e, mais recentemente, as ciências do mar, um amálgama interdisciplinar de
ciências humanas, biológicas e exatas2.
No Brasil, a evolução da percepção sobre a importância do mar segue essa mesma lógica histórica,
desde o descobrimento, a ocupação do litoral, a defesa contra os invasores holandeses e franceses no século
XVII. Sem maiores digressões, os mais recentes desses momentos se situam no século XX e tratam da
delimitação, dos direitos e deveres sobre o espaço oceânico brasileiro: as primeiras leis sobre a definição
da extensão do mar territorial e da zona contígua na década de 1960; a assinatura (1982), a ratificação
(1987) e a entrada em vigor internacionalmente e para o Brasil (1994) da CNUDM3 e o pleito para extensão
da plataforma continental para além do limite de 200 milhas náuticas (M) 4. O Brasil participou e participa
1

Capítulo atualizado em julho de 2018, com a participação do professor doutor Rodrigo Fernandes More, da Universidade
Federal de São Paulo (Unifesp).
2 As ciências do mar correspondem à área do saber que se dedica à produção e à disseminação de conhecimentos sobre os
componentes, processos e recursos do ambiente marinho e das zonas de transição (19).
3 É altamente recomendável que a interpretação da CNUDM seja realizada tomando como base um dos seus textos oficiais em
inglês, espanhol, francês, chinês ou russo, especialmente quando o pesquisador esteja diante da natureza e do conteúdo
jurídico de algum termo. Neste sentido, veja-se a hermenêutica empregada pelo Tribunal Internacional do Direito do Mar
sobre o termo responsibility nos cinco idiomas da CNUDM [ITLOS. Responsibilities and Obligations of States Sponsoring
Persons and Entities with Respect to Activities in the Area, Advisory Opinion, ITLOS Case No 17, (2011), ITLOS Rep 10,
ICJ 449 (ITLOS 2011), 1st February 2011, International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) (§64-71)].
4 Milha náutica é a unidade de medida de distância equivalente a 1.852 metros (comprimento do arco de 1 minuto do perímetro
do globo terrestre, no equador), tradicionalmente utilizada na navegação marítima e aérea e na medição de distâncias

ativamente da codificação do direito do mar.
A primeira tentativa de codificação do direito do mar ocorreu num foro multilateral promovido pela
Liga das Nações, na Conferência de Codificação da Haia de 1930, que se propôs a codificar três tópicos:
nacionalidade, águas territoriais e responsabilidade dos Estados por danos causados em seu território a
pessoas ou propriedades estrangeiras (21).
O Segundo Comitê daquela conferência tratou do tema das águas territoriais e, diferentemente do
Primeiro Comitê, exitoso sobre os temas da nacionalidade, fracassou nas negociações para um acordo sobre
“mar territorial”, expressão usada no texto oficial, que se passou a adotar por costume. Nas palavras duras
e realistas do relatório (21) do Segundo Comitê, foi “impossível” chegar a um acordo, dadas as divergências
entre os Estados participantes, especialmente no que tange à largura do mar territorial e das linhas de base
a partir das quais este deveria ser medido (21).
Apesar do fracasso, um conjunto de draft articles (uma minuta de texto de convenção) foi
provisoriamente aprovado pelo Segundo Comitê e submetido pela conferência ao Conselho da Liga das
Nações. O objetivo era que os draft articles servissem como uma base para a continuidade dos debates em
torno da codificação do direito do mar no futuro, que seriam retomados numa conferência só quase três
décadas depois (21).
Em 1958, o direito do mar voltaria a ser objeto de uma conferência internacional, já no âmbito das
Nações Unidas. Sobre a I Conferência sobre Direito do Mar, de 1958, e a II Conferência, de 1960, relatam,
sucinta e precisamente, More e Rei (2012):
Em 1949 a então recém-criada Comissão de Direito Internacional nas Nações Unidas, em
sua primeira seção, propôs a codificação de um regime internacional de águas territoriais e
alto-mar, e seus trabalhos resultaram num relatório aprovado pela Assembleia Geral das
Nações Unidas em 1957 e na realização da I Conferência sobre Direito do Mar, em
Genebra, entre fevereiro e abril de 1958, com a participação de 86 países. [...]
Em 1958, a codificação do direito do mar ganha corpo: a I Conferência sobre Direito do
Mar resulta em quatro convenções e um protocolo: a Convenção sobre o Mar Territorial e
a Zona Contígua, a Convenção sobre o Alto-Mar, a Convenção sobre a Pesca e a
Conservação dos Recursos Biológicos do Alto-Mar, a Convenção sobre a Plataforma
Continental e o Protocolo Opcional Relativo à Solução de Controvérsias.
O documento final da I Conferência solicitou ao secretário-geral a realização de uma II
Conferência sobre Direito do Mar, entre março e abril de 1960, cujo objetivo seria concluir
as negociações e um texto para delimitação da largura do mar territorial e de limites de
pesca, que não encontraram consenso na Convenção sobre Mar Territorial e Zona Contígua
de 1958. Em linhas gerais e de forma bastante resumida, a doutrina relata a II Conferência
como um grande fracasso representado pela divisão entre dois grupos, um em favor da
delimitação do mar territorial em seis milhas náuticas e outro em 12 milhas náuticas.

A Convenção sobre Mar Territorial e Zona Contígua, de 1958, contudo, conseguiu consenso para
definir o conceito de “linha de base”, a partir da qual se passou a medir o mar territorial sem indicar-se uma
distância delimitadora do mar territorial ou da zona contígua: 6 ou 12 M.
O Brasil não assinou a convenção de 1958, que entrou em vigor em 22 de novembro de 1964,
ratificada por países como Estados Unidos, Reino Unido e União Soviética. Não a assinou, mas o decreto
nº 44/1966 fixou pela primeira vez os limites do mar territorial e da zona contígua do Brasil, adotando-se
o critério de seis M5. Em 1969, o decreto nº 553 reviu apenas o limite do mar territorial para 12 M e, em
marítimas. O Cembra adota o uso desse termo. Entretanto, a versão não oficial da CNUDM, traduzida para a língua
portuguesa, única para os países de língua oficial portuguesa, e a legislação brasileira mais recente usam o termo milha
marítima. Portanto, o termo milha marítima aparecerá também algumas vezes neste capítulo, nas citações diretas dessas
obras. Ressalta-se que milha náutica e milha marítima são sinônimos e têm o mesmo símbolo “M” [FONSECA, M. M. Arte
Naval 3. Ed. Rio de Janeiro, 1982; INMETRO. Sistema Internacional de Unidades (SI): Resumo. Disponível em:
http://www.inmetro.gov.br/consumidor/pdf/Resumo_SI.pdf. Acesso em: 5 set. 2019; e ANAC. ANACpédia. Disponível em:
http://www2.anac.gov.br/anacpedia/por_esp/tr319.htm. Acesso em: 5 set. 2019].
5 "Artigo 1º O mar territorial dos Estados Unidos do Brasil compreende todas as águas que banham o litoral do país, desde o

1970, o decreto-lei nº 1098 retificou o limite do mar territorial do Brasil para 200 M, medida que perduraria
até 1993.
Finalmente, em 1973, começava a III Conferência das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, que
seria coroada, após 11 sessões plenárias, com a abertura para assinatura da CNUDM em 10 de dezembro
de 1982, em Montego Bay, Jamaica. A CNUDM entrou em vigor internacionalmente em 1994 e no Brasil
em 1995, de acordo com o decreto nº 1.530/1995. É considerada por MORE (26) como um umbrella-treaty
ou tratado guarda-chuva, cuja definição é dada por SOARES (35):
A ideia é de um tratado amplo, que deverá, à semelhança de um guarda-chuva, abrigar
outros atos internacionais menos solenes e firmados em complementação àquele, ou,
melhor dito, uma ficção de que haveria continuidade dos procedimentos de negociação,
sem necessidade de solenidades que cercaram a adoção daquele.

Participaram das 11 plenárias cerca de 170 Estados, incluindo países que não eram membros da
ONU. A CNUDM, com 17 partes, 320 artigos e nove anexos, passou a vigorar em nível internacional um
ano após o 60º depósito de instrumento de ratificação, no dia 16 de novembro de 1994. Em 31 de março de
2018, a CNUDM contava com 168 Estados-partes, incluindo o Brasil.
A CNUDM preceitua que “os problemas do espaço oceânico são estreitamente relacionados entre
si e devem ser considerados como um todo”6. Assim, a delimitação de espaços marítimos, o controle
ambiental, a investigação científica marinha, as atividades econômicas e comerciais, a transferência de
tecnologia e a solução pacífica de controvérsias sobre os temas do mar não podem ser tratados
isoladamente, pois não podem ser objeto da vontade única e exclusiva de apenas um Estado7. São, ainda,
temas inesgotáveis em sua grande riqueza.
Desse modo, este capítulo se propõe focar aspectos jurídicos, alguns naturalmente interdisciplinares,
de interesse mais direto do Brasil, nomeadamente afetos aos regimes de ilhas, aos regimes jurídicos das
águas (mar territorial, zona contigua, zona econômica exclusiva e alto-mar) e de solo e subsolo (plataforma
continental e Área), que guardam relação mais direta com a Constituição Federal e a lei nº 8.617/1993.
As questões de natureza ambiental – afetas, por exemplo, ao regime de proteção e preservação do
meio marinho previsto na CNUDM, com relações externas a outros tratados internacionais e obrigações
contraídas pelo Brasil – serão tratadas de forma incidental, haja vista sua grande riqueza e diversidade
demandarem estudos mais específicos e aprofundados. Dentro dos objetivos traçados para esta obra, O
Brasil e o Mar no Século XXI, tais questões fugiriam da proposta de oferecer ao leitor-pesquisador um
caminho, um mapa para orientar-se em estudos mais aprofundados, inclusive interdisciplinarmente,
ampliando-se-lhe as perspectivas sobre o mar e, assim, permitindo que contribua para o aprofundamento
do conhecimento científico sobre o oceano, no Brasil.
Este capítulo subdividir-se-á em quatro partes principais.
A primeira tratará dos regimes jurídicos do mar, seus principais aspectos, e abordará, a partir das
regras de fixação das linhas de base, uma questão bastante atual relacionada ao aumento do nível dos
oceanos e seus impactos sobre o espaço terrestre e marítimo dos Estados costeiros, especialmente os
cabo Orange, na foz do rio Oiapoque, ao arroio Chuí, no estado do Rio Grande do Sul, numa faixa de seis milhas marítimas
de largura, medidas a partir da linha da baixa-mar, adotada como referência nas cartas náuticas brasileiras. (...) Artigo 2º
Uma zona contígua de seis milhas marítimas de largura, medidas a partir do limite externo das águas territoriais, está sob a
jurisdição dos Estados Unidos do Brasil no que concerne à prevenção e à repressão das infrações da lei brasileira em matéria
de polícia aduaneira, fiscal, sanitária ou de imigração. Artigo 3º Numa zona de seis milhas marítimas medidas a partir do
limite externo das águas territoriais (artigo 1º), os Estados Unidos do Brasil têm os mesmos direitos exclusivos de pesca, de
jurisdição em matéria de pesca e de exploração dos recursos vivos do mar, que lhe cabem em seu mar territorial.” (Revogado
pelo decreto nº 553/1969). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/Del0044.htm. Acesso
em: 10 jul. 2018.
6 CNUDM, Preâmbulo, 3º considerandum.
7 Sob determinado ângulo, é o que, em termos estritamente jurídicos, estipulou a Corte Internacional de Justiça (CIJ) na
sentença referente ao pleito anglo-norueguês sobre as zonas de pesca: "A delimitação dos espaços marítimos tem sempre um
aspecto internacional; não poderia depender da vontade exclusiva do Estado costeiro, tal como ele se exprime em seu direito
interno" (Fisheries, United Kingdom v Norway, Merits, Judgment, [1951] ICJ Rep 116, ICGJ 196 (ICJ 1951), 18th
December 1951, International Court of Justice [ICJ]).

pequenos Estados insulares.
A segunda, de forma sucinta, tratará do regime jurídico de ilhas e do Arquipélago de São Pedro e
São Paulo, que abriga uma importante base de pesquisa cientifica, ao mesmo tempo que amplia o território
do Brasil no mar.
A terceira parte tratará do regime jurídico de águas, notadamente o mar territorial, a zona contígua,
a zona econômica exclusiva (ZEE) e o alto-mar. De forma especial, tratar-se-á do conceito de águas
jurisdicionais brasileiras à luz da CNUDM e dos desafios tecnológicos e jurídicos que se imporão ao Brasil
ao explorar as riquezas da plataforma continental além do limite das 200 M, num futuro próximo.
A quarta parte tratará do regime jurídico de solo e subsolo, notadamente da plataforma continental
e da Área. Serão destacadas, nesta parte, o procedimento de extensão do limite exterior da plataforma
continental além das 200 M, a proposta do Brasil à Comissão de Limites da Plataforma Continental (CLPC)
em 2004, bem como seus desdobramentos e, para finalizar, alguns comentários sobre o contrato firmado,
em 2015, pela CPRM com a Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos (Autoridade), sob patrocínio
do Brasil, para exploração de coroas ferromanganesíferas ricas em cobalto, na elevação do Rio Grande8.
Como fecho do presente estudo, juntamente com as considerações finais, serão apresentadas
sugestões aos tomadores de decisão, objetivo maior desta obra.
2. Regimes jurídicos do mar
Afirmam More e Rei (2012):
No que tange aos limites entre as águas e a plataforma continental, a CNUDM criou
regimes jurídicos bem precisos e distintos para regular a soberania sobre os recursos desses
espaços marinhos, permitindo que, excepcionalmente, a plataforma continental se estenda
além da mera coincidência de extensão com a zona econômica exclusiva de 200 milhas
náuticas, dando abrigo a um princípio de direito – de soberania ipso facto e ab initio – sobre
a parte do território terrestre que se estende sob as águas dos oceanos, objeto do caso North
Sea Continental Shelf julgado pela CIJ9 em 1969. Em resumo, estabelece um regime
jurídico para as águas, distinto daquele do solo e subsolo marinhos (plataforma continental)
(28).

São sete os grandes regimes jurídicos do mar, a partir da CNUDM:
 regime jurídico das águas ou da massa d’água, que comporta os limites dos espaços oceânicos
líquidos (mar territorial, zona contígua, ZEE e alto-mar), inclusive prevendo a regulação da
segurança da navegação e do tráfego marítimo no mar territorial (artigos 21 e 22) e do tráfego
internacional por estreitos (artigos 37 a 45). A CNUDM declara ainda um regime específico para
a ZEE (artigo 55). Note-se desde já que as normas para limites das águas não são as mesmas para
solo e subsolo: o limite de extensão de solo e subsolo, ou seja, da plataforma continental, pode
estender-se além das 200 M das águas sobrejacentes;
 regime jurídico de solo e subsolo, que inclui a plataforma continental (inclusive na hipótese de
seu limite estender-se além de 200 M) e a Área, bem como o anexo II da CNUDM que regula a
CLPC;
 regime jurídico das águas arquipelágicas, objeto dos artigos 46 a 54 da CNUDM, com destaque
ao artigo 49, que descreve seu regime jurídico, do espaço aéreo sobre águas arquipelágicas e do
leito e subsolo dessas águas. Esse regime conta com regras específicas para determinação das
chamadas “linhas de base arquipelágicas” (artigo 47), a partir das quais se medem o mar territorial,
a zona contígua, a ZEE e a plataforma continental;
 regime jurídico das ilhas, objeto da parte VIII, representado pelo artigo 121, que define uma ilha
como uma “formação natural de terra, rodeada de água, que fica a descoberto na preamar”,
provendo-lhe “mar territorial, a zona contígua, a ZEE e a plataforma continental”, inclusive
8
9

O Capítulo V – Recursos Minerais trata especificamente desse tema.
Corte Internacional de Justiça (CIJ).

equiparando a ilhas os rochedos que se prestam à habitação humana ou à vida econômica;
 regime jurídico de regulação e prevenção da poluição marinha, cuja temática perpassa diversos
artigos da CNUDM além da parte XII (artigos 192 a 237), dedicada exclusivamente à proteção do
meio ambiente marinho, que faz reconhecer a CNUDM e sua conferência de 1982 como partes
do conjunto de convenções de proteção ao meio ambiente humano inaugurado em 1972 com a
conferência de Estocolmo, seguida da Eco-92, Johanesburgo 2002 e Rio+20 em 2012;
 regime jurídico de exploração dos fundos marinhos, que inclui a Área (artigos 136 a 155), as
competências e a atuação da Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos (Autoridade) e a
Empresa (artigos 156 a 171), o anexo III (Condições Básicas para a Prospecção, Exploração e
Aproveitamento) e o anexo IV (Estatuto da Empresa); e
 regime jurídico de investigação científica marinha, desenvolvimento e transferência de tecnologia
(partes XIII e XIV; artigos 238 a 278), que se associa ao regime de exploração dos fundos
marinhos e se conecta com a temática de biodiversidade e propriedade intelectual.
A CNUDM estabelece também um sistema de solução de controvérsias (parte XV, artigos 279 a
299) que conta com uma corte internacional: o Tribunal Internacional do Direito do Mar, instalado em 1995
após sua entrada em vigor, com sede em Hamburgo, na Alemanha, cujo estatuto é parte do anexo VI. Além
disso, fomenta a conciliação (anexo V), a arbitragem (anexo VII) e a arbitragem especial 10.
Como se disse ao final da introdução, consideram-se neste capítulo alguns aspectos jurídicos e
interdisciplinares sobre cada um dos espaços regulados sob os dois primeiros regimes: regime jurídico das
águas e regime jurídico de solo e subsolo e sua relação com o direito brasileiro. Como a determinação
desses limites depende, em alguns casos, do método de determinação da chamada “linha de base”, será
visto a seguir, sucintamente, sobre o que trata tal método, antes de prosseguir-se sobre os regimes
específicos.
2.1. Os métodos de linhas de base normais e retas
A determinação de limites geográficos entre Estados sempre gerou controvérsias. Na história do
Brasil, por exemplo, algumas dessas controvérsias foram resolvidas por arbitramento internacional, como
as questões das Missões (1889), Amapá (1900) e Guiana Inglesa (1901); outras por acordo político
entabulado em tratado, como a questão do Acre (1903); outras ainda pelo uso da força, como o tratado de
paz ao fim da Guerra do Paraguai (1872). Ao final desses processos, as fronteiras terrestres brasileiras
ganharam contornos definitivos, reconhecidos por todos os Estados envolvidos. E o mar11?
Alguns autores como Roach (2013) relutam em usar o termo “fronteira marítima” ao tratarem dos
limites marítimos, na medida em que o método de linhas de base tem origem nas cartas náuticas produzidas
unilateralmente pelo Estado costeiro, não sendo, portanto, mandatórias. Por outro lado, a definição da
extensão e dos limites territoriais de um Estado prescinde do reconhecimento de outros Estados, como
consequência da soberania. A despeito dessa celeuma acadêmica, é certo que os limites do exercício da
soberania dos Estados no mar geraram e continuarão gerando muita controvérsia, apesar da solução técnicojurídica proposta pelas normas da CNUDM.
Como visto, a CNUDM conseguiu quantificar os limites dos espaços oceânicos descritos ou apenas
qualificados nas convenções de 1958: um grande avanço político-jurídico para o direito do mar.
De outro lado, apesar de não quantificar limites, a convenção de 1958 sobre mar territorial e zona
contigua definiu como métodos para medição do mar territorial a “linha de base normal” e a “linha de base
reta”, critérios mantidos pela CNUDM como definidores do limite entre as águas interiores e o mar
A arbitragem especial do anexo VIII difere da arbitragem do anexo VII pelo seu objeto, conforme seu artigo 1º: “1) pescas,
2) proteção e preservação do meio marinho, 3) investigação científica marinha ou 4) navegação, incluindo a poluição
proveniente de embarcações e por alijamento.”
11 Há divergências também no plano interno sobre fronteiras marítimas entre estados da federação (Paraná, Santa Catarina e
São Paulo) por conta dos royalties do petróleo, como bem ilustra a ação cível originária (ACO) nº 444, em trâmite desde
1991 no Supremo Tribunal Federal. STF. Disponível em: http://portal.stf.jus.br/processos/detalheasp?incidente =1524940.
Acesso em: 10 jul. 2018.
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territorial. O mesmo critério foi utilizado pela convenção de 1958 sobre plataforma continental (artigo 6º).
Como novidade em relação a 1958, a CNUDM criou um método específico para as linhas de base
arquipelágicas, aplicável apenas a Estados arquipélagos12.
O método de linha de base normal é a regra para medição da largura do mar territorial; o método de
linha de base reta, a exceção.
O método da linha de base normal é definido no artigo 5º da CNDUM 13. O método de linhas de
base reta, no artigo 7º14, como uma exceção para costas com recortes profundos e reentrâncias ou franjas
de ilhas próximas à costa. A figura 1, abaixo, ilustra a diferença entre elas, tomando como exemplo
alternância na costa equatorial do Brasil de costas de linhas normais (Ceará e Amapá) e com recortes
profundos, reentrâncias ou franjas no sentido norte (Maranhão e Pará) de linhas de base retas.

Há questionamentos técnicos e jurídicos muito interessantes, derivados da determinação unilateral
das linhas de base fixadas em cartas náuticas de cada Estado costeiro, que incluem as linhas de base
arquipelágicas, uma vez que as linhas de base servem como ponto de partida para determinação da extensão
O artigo 46 da CNUDM assim define: “a) ‘Estado arquipélago’ significa um Estado constituído totalmente por um ou vários
arquipélagos, podendo incluir outras ilhas; b) ‘arquipélago’ significa um grupo de ilhas, incluindo partes de ilhas, as águas
circunjacentes e outros elementos naturais, que estejam tão estreitamente relacionados entre si que essas ilhas, águas e outros
elementos naturais formem intrinsecamente uma entidade geográfica, econômica e política ou que historicamente tenham
sido considerados como tal.”
13 “Artigo 5º. Salvo disposição em contrário da presente convenção, a linha de base normal para medir a largura do mar
territorial é a linha de baixa-mar ao longo da costa, tal como indicada nas cartas marítimas de grande escala, reconhecidas
oficialmente pelo Estado costeiro.” (CNUDM, 1982)
14 “Artigo 7º. 1. Nos locais em que a costa apresente recortes profundos e reentrâncias ou em que exista uma franja de ilhas ao
longo da costa na sua proximidade imediata, pode ser adotado o método das linhas de base retas que unam os pontos
apropriados para traçar a linha de base a partir da qual se mede a largura do mar territorial. 2. Nos locais em que, devido à
existência de um delta e de outros acidentes naturais, a linha da costa seja muito instável, os pontos apropriados podem ser
escolhidos ao longo da linha de baixa-mar mais avançada em direção ao mar e, mesmo que a linha de baixa-mar retroceda
posteriormente, essas linhas de base reta continuarão em vigor até que o Estado costeiro as modifique de conformidade com
a presente convenção. 3. O traçado dessas linhas de base retas não deve afastar-se consideravelmente da direção geral da
costa e as zonas de mar situadas dentro dessas linhas devem estar suficientemente vinculadas ao domínio terrestre para
ficarem submetidas ao regime das águas interiores. 4. As linhas de base retas não serão traçadas em direção aos baixios que
emergem na baixa-mar, nem a partir deles, a não ser que sobre os mesmos tenham-se construído faróis ou instalações
análogas que estejam permanentemente acima do nível do mar, ou a não ser que o traçado de tais linha de base retas até
aqueles baixios ou a partir destes tenha sido objeto de reconhecimento internacional geral. 5. Nos casos em que o método das
linhas de base retas for aplicável, nos termos do parágrafo 1º, poder-se-á ter em conta, ao traçar determinadas linhas de base,
os interesses econômicos próprios da região de que se trate, cuja realidade e importância estejam claramente demonstradas
por uso prolongado. 6. O sistema de linhas de base retas não poderá ser aplicado por um Estado de modo a separar o mar
territorial de outro Estado do alto-mar ou de uma zona econômica exclusiva.” (CNUDM, 1982).
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de todos os demais espaços oceânicos no regime de águas (mar territorial, zona contígua, ZEE, alto-mar) e
no regime de solo e subsolo (plataforma continental e Área).
Sob o ponto de vista técnico, por exemplo, podem ser questionados o critério de determinação da
coordenada geográfica de um ou mais pontos na costa, a precisão de equipamentos de medição, a escala da
carta náutica, seu tempo de elaboração (se novas ou antigas) ou o próprio método utilizado (United Nations,
1989). Esses são, por exemplo, os argumentos usados por Peru e Chile no caso de disputa marítima
instituído em 2008 pelo Peru diante da Corte Internacional de Justiça15. Enfim, a própria carta náutica ou
os pontos nela lançados podem ser tecnicamente questionados, embora haja critérios técnicos para sua
elaboração e manutenção, fixados pela Organização Hidrográfica Internacional.
Sob o ponto de vista jurídico, a definição de linhas de base retas do artigo 7º da CNDUM e mesmo
do artigo 4º da convenção de 1958 sobre mar territorial derivam de um julgado da Corte Internacional de
Justiça no denominado Fisheries Case entre Inglaterra e Noruega16.
Num outro exemplo relativamente recente, em setembro de 2012 a China depositou junto ao
Secretariado Geral da ONU, em conformidade com o parágrafo 2º do artigo 16 da CNUDM, as coordenadas
das linhas de base reta e respectivas cartas náuticas de um conjunto de ilhas que disputa com Japão e
Taiwan, de denominações distintas dependendo do reclamante: Senkaku (Japão), Diaoyu (China) e
Tiaoyutai (Taiwan). A disputa segue no plano diplomático, ainda sem solução e com protesto formal pelo
Japão desde 2012.
No Brasil, a competência para fixação das linhas de base é do presidente da República17. As linhas
de base em vigor no Brasil estão definidas no decreto nº 8.400/2015, exclusivamente para o traçado dos
limites do mar territorial, da zona contígua, da ZEE e da plataforma continental para fins da CNUDM, não
se aplicando, por exemplo, à indenização (conhecido como royalty) paga pela Petrobras aos estados e
municípios conforme a lei nº 9.478/1997, pela exploração de petróleo e gás natural na plataforma
continental. Os critérios geográficos utilizados para os royalties, nomeadamente pautados pelos limites
geográficos entre os estados e municípios, são definidos pelo IBGE, conforme o artigo 9º, I, da lei nº
7.525/1986 e o decreto nº 93.189/198618.
As cartas náuticas oficiais brasileiras, impressas ou eletrônicas, são editadas pela Marinha do Brasil
por meio de sua Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN)19. As normas de elaboração de cartas náuticas
internacionais seguem as Especificações para Preparação e Manutenção de Cartas Internacionais e
Catálogos de Cartas Internacionais da Organização Hidrográfica Internacional.
As coordenadas das linhas de base reconhecidas oficialmente pelo Estado costeiro, incluindo dados
geodésicos que descrevam permanentemente os limites exteriores da sua plataforma continental, devem ser
depositadas junto ao secretário-geral das Nações Unidas20, que lhes dará publicidade.
2.2. Linhas de base e mudanças climáticas
As mudanças climáticas, especialmente o efeito associado de aumento do nível dos oceanos, são
fatores relevantes que se projetam a partir das regras jurídicas de determinação das linhas de base.
Note-se o caso de Tuvalu, uma pequena ilha no Índico ameaçada de desaparecer completamente por
causa do aumento do nível do oceano. Além dos graves impactos sobre a extensão do território que é
tomado pelo mar, sobre elementos culturais e até mesmo sobre o direito do povo de Tuvalu de
As partes divergiam sobre a localização do denominado “ponto Concórdia” estabelecido no Tratado de Lima de 1929, mas
evidenciado pela Corte a partir de acordos firmados entre as partes sobre farol de 1968-1969 (Maritime Dispute, Peru v
Chile, Judgment, ICGJ No 137, [2014] ICJ Rep 4, ICGJ 473 (ICJ 2014), 27th January 2014, International Court of Justice
[ICJ]).
16 Fisheries, United Kingdom v Norway, Merits, Judgment, [1951] ICJ Rep 116, ICGJ 196 (ICJ 1951), 18th December 1951,
International Court of Justice [ICJ].
17 A competência do presidente está disposta na Constituição Federal, artigo 84, caput, inciso IV e lei nº 8.617/1993, artigo 1º,
parágrafo único.
18 Vide nota 17 sobre disputas de fronteira entre estados brasileiros, a respeito de royalties de petróleo.
19 Cartas náuticas brasileiras e internacionais são disponibilizadas pela Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN) da
Marinha do Brasil. Disponível em: https://www.mar.mil.br/dhn/chm/cartas.html. Acesso em: 03 jun. 2018.
20 CNUDM, artigo 84.
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pertencimento a um território, de identidade e ligação com sua terra natal, há um evidente impacto sobre as
linhas de base, tendo em vista que os critérios geográficos e geodésicos mediante os quais elas se fixaram
simplesmente desaparecerão21.
Como as linhas de base, além de uma função geográfica, também cumprem efeitos jurídicos, o
desaparecimento das terras emersas usadas para fixá-las fará desaparecer o mar territorial, a zona contígua,
a ZEE e a plataforma continental de Tuvalu. O mesmo pode ocorrer com outros pequenos Estados insulares
como Kiribati, Maldivas, Seicheles, Micronésia, Palau e Ilhas Salomão.
O aumento do nível dos oceanos causa outros efeitos, segundo Schoefield: o deslocamento de
pessoas de terras baixas, de foz dos rios em delta, como o Mekong e o Vermelho; a salga de terras
agricultáveis pela água do mar; ou ainda o impacto sobre a delimitação do limite exterior de áreas marítimas
a partir daquelas linhas, afetando também as linhas de equidistância segundo o método de três fases22.
Em 2017, na 18ª reunião do United Nations Open-ended Informal Consultative Process, todo um
painel foi dedicado aos efeitos da mudança climática sobre os oceanos, cujas propostas se pautaram pelos
mesmos conceitos de linhas de base fixas, além de adicionarem a possibilidade de pequenos Estados
insulares celebrarem tratados com vizinhos para ocupação de um novo território (e.g., uma ilha desabitada
ou pouco habitada), pagando por isso, como já fizeram os Estados Unidos com Texas e Alaska, por
exemplo, ou incluindo nas contrapartidas de negociação o compartilhamento de recursos das áreas
marítimas que serviam a seu território, que foi tomado pelo mar. Nesta solução, contudo, as linhas de base
também devem ser fixas. Em resumo, a solução desta questão continua em aberto.
3. Regime jurídico de ilhas
3.1. O Arquipélago de São Pedro e São Paulo
O Arquipélago de São Pedro e São Paulo (ASPSP), que já foi denominado de rochedo e de penedo,
desde 1998 é um conjunto de ilhas habitadas com presença de uma guarnição da Marinha do Brasil numa
estação científica permanente, cuja criação foi determinada pelo ministro da Marinha na qualidade de
coordenador da Cirm, em 1996, com a criação do Programa Arquipélago de São Pedro e São Paulo
(Proarquipélago), e do Grupo de Trabalho Permanente para Ocupação e Pesquisa no Arquipélago de São
Pedro e São Paulo (GT Arquipélago)23.
O arquipélago integra o estado de Pernambuco, com cerca de 17.000 m2 (área equivalente a 2,3
campos de futebol), cuja elevação máxima é de 18 m acima do nível do mar. Está localizado sobre a dorsal
mesoatlântica, a cerca de 1.100 km da cidade de Natal-RN e 520 km do arquipélago de Fernando de
Noronha–PE.
O artigo 121 da CNUDM estabelece o regime jurídico de ilhas e fixa critérios para que uma porção
de terra seja considerada uma ilha e, consequentemente, tenha direito ao mar territorial, à zona contígua e
à zona econômica exclusiva: a) seja uma formação natural; b) rodeada de água por todos os lados; c)
permanentemente a descoberto na preamar, excluindo, portanto, os baixios a descoberto; d)
permanentemente habitada ou com vida econômica.
O resultado do esforço empreendido pela Cirm foi a adição de 450.000 km2 ao conjunto mar
territorial e ZEE e iguais 450.000 km2 à plataforma continental do Brasil, 6% do território nacional, uma
área equivalente à Suécia (55º país mais extenso do mundo) ou duas vezes a área do estado de Roraima.
4. Regime jurídico de águas
4.1. O mar territorial
21

O artigo 1º da Convenção sobre Direitos e Deveres dos Estados, assinada em Montevidéu a 26 de dezembro de 1933, por
ocasião da Sétima Conferência Internacional Americana, prevê como elemento do Estado a existência de um território. A
doutrina e a prática diplomática, contudo, reconhecem povos sem território, como os palestinos, mas este não é um
entendimento pacificado (SHAW, Malcolm N. International Law. 6. ed. Nova York: CUP, 2008).
22 O método de delimitação das três fases tem como fundamento os casos da North Sea Continental Shelf (1969) e é descrito
no Bangladesh/Myanmar Case (Bangladesh v. Myanmar), Judgment, 14 Mar. 2012 par. 233; e no Maritime Delimitation in
the Black Sea (Romania v Ukraine). Judgment, ICJ Reports 2009, p. 61, p. 101, par. 116, 120 e 122.
23 Dados complementares podem ser obtidos em: https://www.marinha.mil.br/secirm/proarquipelago. Acesso em: 20 jul. 2018.

O artigo 3º da CNUDM define a largura do mar territorial até o limite de 12 M, medidas a partir de
linhas de base determinadas de conformidade com a própria convenção.
No mar territorial, o Estado costeiro tem competência plena para exercício de direitos sobre recursos
vivos e não vivos, e embarcações estrangeiras, contando com apenas uma limitação: o direito de passagem
inocente. Trata-se de um direito costumeiro24, cuja lista taxativa de atividades, que correspondem a
limitações para o Estado costeiro, mas reflexamente a obrigações para o navio estrangeiro, seguem descritas
nos artigos 19 (2) e 20, este último referente à obrigação de veículos submersíveis de navegarem na
superfície e arvorando bandeira.
No mar territorial, o Estado costeiro tem competência legislativa para impor seus regulamentos,
também de forma taxativa, nas oito matérias indicadas no artigo 21 (1), desde que não impeça o direito de
passagem inocente25. O artigo 25 (3) elenca as cinco condições necessárias para impedir a passagem
inocente: suspensão temporária; em áreas específicas do mar territorial; sem discriminação entre
navios/bandeiras; necessidade de segurança nacional; e notificação prévia.
A lei nº 8.617/1993 regula no Brasil a extensão do mar territorial, o método de delimitação pelo
critério de linhas de base normais e retas, o espaço aéreo sobrejacente e a passagem inocente. Também
determina que os navios estrangeiros no mar territorial brasileiro devam submeter-se aos regulamentos
nacionais, que incluem a jurisdição do Tribunal Marítimo, na forma da lei nº 2.180/1954.
Apesar de a soberania do Estado costeiro ser ampla no mar territorial comparativamente aos demais
espaços, note-se que a regra da submissão de navios estrangeiros aos regulamentos nacionais não se
confunde com aquela relativa à jurisdição penal aplicável a bordo de navios estrangeiros, cujas exceções
estão previstas no artigo 27 da CNDUM. Mesmo estando o navio estrangeiro no mar territorial, a jurisdição
penal a bordo é uma regra afeta ao Estado de bandeira e só por exceção ao Estado costeiro.
Resguarda-se também o direito de perseguição a navios estrangeiros26, de modo que a ele se aplica
o regime jurídico do mar territorial (e das zonas contígua e econômica exclusiva), quando a perseguição
empreendida tiver início no mar territorial ou na ZEE, seguir de forma ininterrupta e versar sobre o
descumprimento de regulamento afeto à respectiva zona.
Também está sob direito exclusivo do Estado costeiro, como consequência de sua soberania,
regulamentar, autorizar e realizar investigação científica marinha no seu mar territorial, que só deve ser
realizada com o seu consentimento expresso e nas condições por ele estabelecidas27.
Finalmente, quanto aos navios de guerra e àqueles usados para fins não comerciais, como são os
navios estrangeiros de pesquisa oceanográfica ou de levantamento hidrográfico, caberá sempre ao Estado
de bandeira a responsabilidade por danos por estes causados28 aos quais são reconhecidas também
imunidades29. Já o seu trânsito, manobras ou permanência de navios de guerra no mar territorial devem ser
autorizados pelo presidente da República30, diferentemente do que ocorre na ZEE, como será visto adiante,
onde vigora a liberdade de navegação.
A lei nº 8.617/1993 é sucinta quanto ao mar territorial, comparativamente ao texto da CNUDM.
Assim, a interpretação, inclusive sistemática, sem prejuízo da remissão de artigos e execução pela aplicação
24

O direito de passagem inocente por canais e estreitos foi reconhecido como costume internacional no caso do Canal de
Corfu, julgado pela Corte Internacional de Justiça em 1949 (Corfu Channel, United Kingdom v Albania, Judgment, Merits,
ICJ GL No 1, [1949] ICJ Rep 4, ICGJ 199 (ICJ 1949), 9th April 1949, International Court of Justice [ICJ]).
25 Em 1987, o Irã suspendeu o direito de passagem inocente em todo seu mar territorial sob o pretexto de realização de
exercícios navais diante da notícia de presença da frota dos Estados Unidos na região. Esse bloqueio foi considerado ilegal
porque não atendeu às cinco condições do artigo 25 (3) da CNUDM, causando também como efeito ilegal o bloqueio ao
estreito de Ormuz, a única rota de acesso ao Golfo (1).
26 CNUDM, artigo 111.
27 CNUDM, artigo 245.
28 CNUDM, artigos 29 a 31.
29 CNUDM, artigo 32. Sobre as imunidades de navios de guerra, sugere-se consultar: ARA Libertad' Case, Argentina v Ghana,
Order, provisional measures, ITLOS Case No 20, [2012] ITLOS Rep 21, ICGJ 454 (ITLOS 2012), 15th December 2012,
International Tribunal for the Law of the Sea [ITLOS].
30 Constituição Federal, artigo 84, XXII; e lei complementar nº 90, de 1997.

a casos concretos, de ambos os diplomas, é obrigatória, na medida em que a CNUDM e a lei gozam do
mesmo nível normativo hierárquico de lei ordinária.
4.2. A zona contigua
A zona contígua, segundo o artigo 33 (2) da CNUDM “não pode estender-se além de 24 M, contadas
a partir das linhas de base que servem para medir a largura do mar territorial”.
O artigo 4º da lei nº 8.617/1993 traduz o texto da convenção como uma faixa de mar entre a 12ª e
24ª milha marítima a partir da linha de base que serve para medir o mar territorial, de transição em espaço
contíguo ao mar territorial, parte da ZEE, na qual se estendem algumas medidas de fiscalização próprias do
mar territorial.
As medidas de fiscalização elencadas no artigo 33 da CNUDM são apresentadas em rol taxativo às
quais se soma a hipótese de proteção e controle de tráfico de objetos arqueológicos e históricos achados no
mar31, que pode ser efetivada em caso de perseguição32.
Os direitos de fiscalização do Brasil na zona contígua, de acordo com o artigo 5º da lei nº
8.617/1993, que reproduz as alíneas (a) e (b) do parágrafo 1 do artigo 33 da CNUDM, são os seguintes, de
forma taxativa: a) evitar as infrações às leis e aos regulamentos aduaneiros, fiscais, de imigração ou
sanitários, no seu território ou no seu mar territorial; e, b) reprimir as infrações às leis e aos regulamentos,
no seu território ou no seu mar territorial.
4.3. A zona econômica exclusiva
O sentido do termo “exclusivo” sugere certa limitação de soberania do Estado costeiro nesse espaço
geográfico que se estende até 200 M das linhas de base utilizadas para medir o mar territorial. Esse sentido
se reforça a partir do texto da CNUDM e da própria lei nº 8.617/1993, que utiliza termos como “direitos de
soberania” para fins de exploração de recursos naturais vivos33, por exemplo, e o termo “direitos
exclusivos” para regulamentar a proteção do meio ambiente marinho na zona econômica exclusiva34, que
na CNUDM são referidos como “jurisdição”35.
Sim, na ZEE há limitações à soberania do Estado costeiro a partir da limitação da jurisdição,
traduzida na lei brasileira e no próprio texto da CNUDM como direitos exclusivos. Essa limitação se refere
à lista de direitos de soberania e jurisdição do artigo 56 (1), que devem ser exercidos sempre tendo em
devida conta os direitos e deveres de outros Estados36, entre os quais se inclui a liberdade de navegação37.
Os direitos de soberania, em rol taxativo, do Estado costeiro, são definidos no artigo 56 (1) (a), cuja
redação é quase integralmente repetida no artigo 7º da lei nº 8.617/1993. Ocorre que na lei brasileira foi
suprimido o trecho abaixo, em destaque:
a) 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 vistas à exploração e ao
aproveitamento da zona para fins econômicos, como a produção de energia a partir da
água, das correntes e dos ventos (grifo do revisor).

A exclusão do trecho final sublinhado acima na lei brasileira não prejudica sua inteligência nem
torna “o aproveitamento da zona para fins econômicos” mais abrangente que de fato é em sua interpretação
a partir da redação mais extensiva dada pela CNUDM, pois a “produção de energia a partir da água, das
correntes e dos ventos” é evidentemente um exemplo de aproveitamento econômico a partir das águas.
Note-se, ainda, que tanto o artigo 56 (1) (a) da CNUDM quanto o artigo 7º da lei nº 8.617/1993
fazem referência a exploração e aproveitamento, conservação e gestão dos recursos naturais a partir das
águas da ZEE. Isso ocorre, naturalmente, a partir de navios de pesca, como também a partir de plataformas
31

Constituição Federal, artigo 303 (2).
Constituição Federal, artigo 111.
33 Lei nº 8.617/1993, artigo 7º; CNDUM, artigo 56 (1) (a).
34 Lei nº 8.617/1993, artigo 8º.
35 CNUDM, artigo 56 (1) (b).
36 CNUDM, artigo 58.
37 CNUDM, artigo 58 (2) combinado com o artigo 87 (1) (a).
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de petróleo ou navios do tipo Floating Production Storage and Offloading (FPSO), que funcionam como
unidades flutuantes de armazenamento e transferência), que realizam exploração, armazenamento,
produção e transferência de petróleo e gás natural da plataforma continental, mas navegando em águas
sobrejacentes, da ZEE.
Essa observação é oportuna e relevante para abordar casos não abrangidos pela CNUDM, motivados
pela inovação tecnológica de equipamentos e do conhecimento sobre o mar, como poderá ser, num futuro
próximo, a instalação de estruturas no alto-mar para exploração e aproveitamento econômico de petróleo
na plataforma continental além das 200 M: ao redor daquelas estruturas terá o Estado direito de estabelecer
uma zona de segurança de 500 metros, na forma do artigo 60 (4) e (5) e artigo 260 da CNUDM, própria do
regime de ZEE, não do regime de alto-mar? Será abordada essa hipótese mais adiante, no item relativo às
águas jurisdicionais brasileiras.
Já os direitos exclusivos ou de exercício de jurisdição são aqueles que, uma vez estabelecidos pelo
Estado costeiro, excluem o exercício pelos demais Estados, mas ainda em lista do artigo 56 (1) (c) da
CNUDM. De acordo com o artigo 8º da lei nº 8.617/1993, são direitos exclusivos do Brasil na ZEE, que
devem ser interpretados de forma taxativa tal qual o artigo 56 (1) (c) do qual derivam:
Artigo 8º. Na zona econômica exclusiva, o Brasil, no exercício de sua jurisdição, tem o
direito exclusivo de regulamentar a investigação científica marinha, a proteção e
preservação do meio marítimo, bem como a construção, operação e uso de todos os tipos
de ilhas artificiais, instalações e estruturas.
Parágrafo único. A investigação científica marinha na zona econômica exclusiva só poderá
ser conduzida por outros Estados com o consentimento prévio do governo brasileiro, nos
termos da legislação em vigor que regula a matéria.

No que se refere à presença de navios militares estrangeiros em águas brasileiras na ZEE, o artigo
9º da lei nº 8.617/1993 determina que “a realização por outros Estados, na ZEE, de exercícios ou manobras
militares, em particular as que impliquem o uso de armas ou explosivas, somente poderá ocorrer com o
consentimento do governo brasileiro”.
Já o artigo 84, XXII, da Constituição Federal, interpretado à luz da lei complementar nº 90/1997, é
mais restritivo, impondo a autorização do presidente de República para o simples trânsito daqueles navios.
Dispõe o referido inciso XXII: “permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras
transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente”.
A lei complementar nº 90/1997 ao tratar do trânsito e permanência de “módulo armado de emprego
operacional marítimo, terrestre ou aéreo” (art. 4º) no Território Nacional38, não excetua a hipótese de
exercício da liberdade de navegação pela ZEE com navios de guerra, que segundo o artigo 58 (1) da
CNUDM não demanda qualquer aviso ou mesmo autorização do Estado costeiro para qualquer tipo de
navio, seja de guerra, não comercial ou comercial, disposição abrigada pelo artigo 10 da lei nº 8.617/1993:
É reconhecido a todos os Estados o gozo, na zona econômica exclusiva, das liberdades de
navegação e sobrevoo, bem como de outros usos do mar internacionalmente lícitos,
relacionados com as referidas liberdades, tais como os ligados à operação de navios e
aeronaves.

Esse artigo não qualifica navios militares como uma hipótese de exclusão, desde que sua operação
esteja afeta aos usos internacionalmente lícitos do mar, que incluem, nomeadamente, o cumprimento da
CNUDM.
Pode haver, portanto, a princípio, um conflito de normas em relação ao que dispõem o artigo 58 (1)
da CNUDM e o artigo 10 da lei nº 8.617/1993, exclusivamente no que se refere à ZEE, em relação à lei
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A lei nº 8.617/1993 qualifica o mar territorial, a zona contigua, a ZEE e a plataforma continental como partes do território
nacional, ainda que não faça referência expressa ao artigo 48, V, da Constituição Federal, que atribui ao Congresso Nacional,
mediante sanção do Presidente da República, a competência para dispor sobre os “limites do território nacional, espaço aéreo
e marítimo e bens do domínio da União”. O mar territorial também se inclui entre os bens da União (CF, artigo 20, VI) ao
lado dos recursos da plataforma continental e da ZEE (idem, V).

complementar nº 90/1997.
Já a intervenção militar em águas jurisdicionais de outro Estado recebe outra abordagem legal, pois
é exceção que somente se justifica a partir de medida autorizada pelo Conselho de Segurança da ONU nos
termos do artigo 39 da Carta das Nações Unidas, a exemplo do que ocorreu nas águas da Somália,
relacionada a atos de pirataria, que se tornaram objeto de medidas do Conselho de Segurança: resolução
1816, de 2008 (CANINAS, 2009).
O artigo 58 (2) traz uma norma que coloca os direitos e deveres dos Estados na ZEE sob o guardachuva dos artigos 88 a 115 da CNUDM, e demais normas de direito internacional, afetas ao alto-mar.
Este dispositivo traz para a ZEE, por exemplo, o estatuto dos navios previsto no artigo 92: um navio
estrangeiro na ZEE deve submeter-se apenas à jurisdição do seu Estado de bandeira, salvo disposição
específica da CNUDM ou do direito internacional. Um caso específico é a jurisdição em caso de
abalroamento ou qualquer outro incidente de navegação, cujos procedimentos penais e disciplinares contra
o capitão ou qualquer membro da tripulação só podem ser iniciados perante as autoridades judiciais ou
administrativas do Estado de bandeira ou perante as do Estado do qual essas pessoas sejam nacionais. Isso
impacta diretamente, por exemplo, a jurisdição do Tribunal Marítimo39.
Finalmente, a CNUDM trata no artigo 59 dos chamados “direitos residuais”, que são direitos de
soberania e jurisdição não atribuíveis pela convenção a qualquer Estado sobre a ZEE. Na ocorrência de um
conflito entre os interesses sobre tais direitos, a solução deve dar-se “com base na equidade e à luz de todas
as circunstâncias pertinentes, tendo em conta a importância respectiva dos interesses em causa para as
partes e para o conjunto da comunidade internacional”, conforme a parte XV da CNUDM.
4.4. O alto-mar
A definição jurídica para o alto-mar é feita por exclusão: alto-mar são todas as partes que não estão
incluídas nas águas interiores, no mar territorial, na ZEE nem nas águas arquipelágicas de um Estado40. A
construção deste conceito, que segue a mesma ratio do conceito de Área, tem implicações para a
interpretação da CNUDM: o propósito da CNUDM na construção do regime jurídico da Área e do alto-mar
teria privilegiado a soberania e os direitos conexos dos Estados costeiros, em detrimento de direitos de
todos os demais Estados, como ocorre com a natureza de patrimônio comum da humanidade da Área e seus
recursos41.
Isso se reforça, como será visto adiante, na previsão jurídica do artigo 76 e do anexo II da CNUDM
de extensão da plataforma continental além das 200 M, na medida em que o artigo 82 fixa apenas um ônus
para o Estado costeiro sobre os recursos não vivos da plataforma continental além de 200 M das linhas de
base, a partir das quais se mede a largura do mar territorial, enquanto toda a parte XI da CNUDM e o
Acordo para Implementação de 1994 se aplicam apenas às áreas residuais, portanto além da jurisdição do
Estado costeiro, excetuada a plataforma continental.
Diferentemente da Área (fundos marinhos além da plataforma continental) que tem natureza de
patrimônio comum da humanidade, o alto-mar é um espaço de liberdades recíprocas que tocam a todos os
Estados indistintamente, as mesmas liberdades que limitam os direitos de soberania da ZEE: de navegação
e de sobrevoo, de colocar cabos e dutos submarinos, de construir ilhas artificiais e outras instalações
permitidas pelo direito internacional, de pesca nos termos das condições enunciadas na seção 2 da parte
VII da CNUDM que trata da Área e liberdade de investigação científica marinha, nos termos das partes VI
e XIII.
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A competência do Tribunal Marítimo sobre navios estrangeiros e marítimos estrangeiros em águas brasileiras está inscrita
no artigo 10 (a), (c) e (e) da lei nº 2.180/1954. Tal competência, contudo, não pode ir além do disposto no artigo 56 da
CNUDM, cuja lista de direitos de soberania e jurisdição tem caráter taxativo, nem contrariar outros dispositivos da mesma
convenção ou do direito internacional aplicável. Uma dessas hipóteses é aquela do artigo 97 da CNUDM combinado com o
artigo 58 (2), que exclui do Tribunal Marítimo a competência para processar e, portanto, impor penalidades, em casos de
abalroamento ou incidentes de navegação ocorridos a um navio na ZEE que possa acarretar uma responsabilidade penal ou
disciplinar para o capitão ou para qualquer outra pessoa ao serviço do navio.
40 CNUDM, artigo 86.
41 CNUDM, artigo 136.

As liberdades em alto-mar são por vezes reguladas por convenções internacionais que cuidam, por
exemplo, da poluição marinha por óleo ou por alijamento, como obrigações gerais que tocam a todos os
Estados em vista da proteção e preservação do meio ambiente marinho, independentemente do espaço
oceânico42. O exercício de tais liberdades, reguladas ou não por convenções, não pode alterar a finalidade
exclusivamente pacífica de uso do alto-mar, nem infringir o princípio de ilegitimidade de reivindicações de
soberania sobre o alto-mar, nem limitar direitos de navegação, inclusive de Estados sem litoral43.
O regime jurídico do alto-mar interessa particularmente ao Brasil numa perspectiva também de
direito interno, na sua relação com as águas jurisdicionais brasileiras.
4.5. Águas jurisdicionais brasileiras
A conceituação de águas jurisdicionais brasileiras (AJB) utilizada pela Marinha do Brasil, para
orientar as normas da Autoridade Marítima (Normam), é corrente no meio marítimo brasileiro.
Além das Normam, referências às águas sob jurisdição do Estado brasileiro ocorrem também na
legislação federal: a lei nº 9537/1997 – Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário (Lesta) e a lei nº 9966/2000
– Lei do Óleo, com seu respectivo decreto nº 4136/2002, fazem referência à expressão “águas sob jurisdição
nacional”.
Ressalta-se que as referidas leis usam o termo “águas sob jurisdição nacional”, enquanto as Normam
usam o termo “águas jurisdicionais brasileiras”, tratando-se apenas de uma leve distinção de denominações.
Cabe ressaltar ainda que os artigos 3º e 4º da Lesta não incluem, entre as competências da
Autoridade Marítima, qualquer controle sobre as águas sobrejacentes à plataforma continental além das
200 M. A única referência na Lesta, no que concerne à plataforma continental, é feita de forma indireta
para limitar a competência normativa da Autoridade Marítima às “dragagens, pesquisa e lavra de minerais
sob, sobre e às margens das águas sob jurisdição nacional, no que concerne ao ordenamento do espaço
aquaviário e à segurança da navegação”44.
Já o conceito de “águas sob jurisdição nacional” do artigo 3º do decreto nº 4136/2002, que
regulamenta a Lei do Óleo, é o seguinte: “Art. 3o – Para os efeitos deste decreto, são consideradas águas
sob jurisdição nacional: [...] II - águas marítimas, todas aquelas sob jurisdição nacional que não sejam
interiores, a saber: [...] (c) as águas sobrejacentes à plataforma continental quando esta ultrapassar os
limites da ZEE” (grifo do revisor).
Essa definição de “águas sob jurisdição nacional” do artigo 3º do decreto nº 4136/2002 amplia a
redação ao mesmo conceito pela Lei do Óleo, ao mesmo tempo em que ambas são leis especiais, cujas
definições são aplicadas apenas nas situações de poluição por óleo ali previstas.
As águas sob jurisdição nacional compõem a massa d'água limitada pela ZEE. Assim, há nesses
limites direitos de soberania e jurisdição e obrigações do Brasil, conforme a Lesta, a Lei do Óleo, a lei
8.617/1.993, a CNUDM e outros diplomas nacionais e internacionais. O regime jurídico da plataforma
continental (solo e subsolo) não se confunde com o regime de águas (mar territorial, zona contígua e ZEE).
O decreto nº 96000/1998 é um exemplo de respeito aos regimes do mar ao usar a expressão “águas
sob jurisdição brasileira”. O referido decreto dispõe sobre a realização de pesquisa e investigação científica
na plataforma continental e em águas sob jurisdição brasileira, e sobre navios e aeronaves de pesquisa
estrangeiros em visita aos portos ou aeroportos nacionais, em trânsito nas águas jurisdicionais brasileiras
ou no espaço aéreo sobrejacente.
O Brasil não tem direito algum sobre a pesquisa e investigação cientifica realizada no alto-mar,
mesmo na coluna d’água sobrejacente à porção da plataforma continental além das 200 M. Tampouco
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Nesse sentido, o artigo 192 da CNUDM e as convenções da Organização Marítima Internacional (OMI) sobre prevenção de
poluição por óleo e sobre segurança da vida no mar, apenas para citar dois exemplos.
43 CNUDM, artigos 88 a 90.
44 Lesta, artigo 4ª, I, h.

permitem a Política Marítima Nacional45 ou a Política Nacional sobre Recursos dos Mar46, referidas no
artigo 1º do decreto nº 96000/1998 ampliar o conceito de águas sob jurisdição brasileira ou nacional.
Além disso, como argumento jurídico mais relevante, o artigo 78 (1) da CNUDM estabelece de
forma expressa que “[os] direitos do Estado costeiro sobre a plataforma continental não afetam o regime
jurídico das águas sobrejacentes ou do espaço aéreo acima dessas águas”; já o artigo 78 (2) estabelece que
“[o] exercício dos direitos do Estado costeiro sobre a plataforma continental não deve afetar a navegação
ou outros direitos e liberdades dos demais Estados previstos na presente convenção, nem ter como resultado
uma ingerência injustificada neles”, ou seja, o exercício de direitos do Brasil sobre sua plataforma
continental não pode afetar o regime do alto-mar. Essa restrição também fica clara com relação à liberdade
de investigação científica marinha na coluna d’água além dos limites da ZEE expresso no artigo 257 da
CNUDM.
No Brasil, com a extensão da plataforma continental além das 200 M na região do platô de São
Paulo, portanto adjacente às áreas de exploração e produção de petróleo e gás natural na bacia de Santos,
reconhecida como área do pré-sal, deve-se considerar que a exploração e produção de petróleo se estenda
para além das 200 M na plataforma continental, de modo que estruturas ou instalações como plataformas
de petróleo ou FPSO possam operar no alto-mar, mas na extração de recursos da plataforma continental
brasileira.
O Canadá já experimenta essa realidade. O Canada-Newfoundland and Labrador Offshore
Petroleum Board (C-NLOPB), órgão canadense responsável pela regulamentação das atividades
petrolíferas nas áreas offshore de Labrador e Terra Nova, abriu licitação para exploração de licenças de
petróleo nas regiões orientais da Terra Nova e Joana d’Arc, bem como de licença de produção na região de
Joana d’Arc (4). Essas áreas têm partes além das 200 M e são objeto de uma submissão canadense à CLPC
apresentada em 2013. A figura 2, abaixo, mostra uma das áreas licitadas pelo Canadá.

Há, portanto, um precedente relevante canadense, inclusive comemorado pela Autoridade, como
primeiro caso real para implementação do artigo 82 da CNUDM. Esse exemplo corrobora e reforça, no
campo prático, que o regime de alto-mar poderá ser desafiado em alguns de seus aspectos para abrigar, por
45

Decreto nº 1265, de 11 de outubro de 1994. Aprova a Política Marítima Nacional (PNM). DOU 13/10/1994. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D1265.htm. Acesso em: 18 Jul. 2018.
46 Decreto nº 5377, de 23 de fevereiro de 2005. Aprova a Política Nacional para os Recursos do Mar. DOU 24/02/2005.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5377.htm. Acesso em: 18 jul. 2018.

exemplo, uma zona de segurança tal como definida nos parágrafos 4 e 5 do artigo 60 e no artigo 260 da
CNUDM, próprias de uma ZEE.
O Canadá, certamente antes do Brasil, deverá estabelecer uma zona de segurança, tendo em conta
as normas internacionais aplicáveis à ZEE, que não excederá o raio de 500 metros dessas instalações ou
estruturas, conforme dispõem os referidos parágrafos 4 e 5 do artigo 60 e artigo 260 da CNUDM.
Nesse contexto, o Canadá e o Brasil a seu tempo exercerão jurisdição sobre aquela zona de
segurança no alto-mar, que ao mesmo tempo que será uma área excluída do uso pelos demais Estados,
numa ingerência justificada no alto-mar, conforme permite a parte final do artigo 78 (2), com uma
interpretação extensiva, mas particular do artigo 60 da CNUDM.
5. Regime jurídico de solo e subsolo
5.1. A plataforma continental
A plataforma continental é única, assim não há distinção entre a porção da plataforma dentro ou
além do limite das 200 M47. Como consequência de a plataforma continental ser um prolongamento natural
do território terrestre, parte da crosta continental, portanto existente ipso facto e ab initio48, o artigo 76 da
CNUDM reconhece ao Estado costeiro um título natural, um entitlement, para estender seu território
terrestre até o limite exterior da margem continental. Os direitos de soberania do artigo 77 da CNUDM
derivam deste entitlement, não dependendo de qualquer ocupação, real ou fictícia, ou de qualquer
declaração expressa49 do Estado costeiro. Essas características compõem as dimensões legais e geológicas
da plataforma continental.
A plataforma continental também tem uma dimensão física e geográfica que deve ser considerada.
A delineação do limite exterior da plataforma continental além das 200 M indica de forma precisa o
polígono ipso facto (como consequência do entitlement do Estado costeiro) sobre os quais os direitos de
soberania são oponíveis erga omnes (contra todos os demais Estados) e existentes ab initio (desde o
começo).
Como prolongamento natural do território terrestre é fácil compreender e memorizar a soberania do
Estado costeiro sobre os recursos naturais, vivos e não vivos, do solo e subsolo da plataforma continental,
inclusive para autorizar e regulamentar “perfurações na plataforma continental, quaisquer que sejam os
seus fins”50.
Além desses direitos de soberania, o artigo 77 da CNUDM estabelece direitos também importantes
sob o ponto de vista político que representam:
1. O Estado costeiro exerce direitos de soberania sobre a plataforma continental para
efeitos de exploração e aproveitamento dos seus recursos naturais.
2. Os direitos a que se refere o parágrafo 1º 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.
3. Os direitos do Estado costeiro sobre a plataforma continental são independentes da sua
ocupação, real ou fictícia, ou de qualquer declaração expressa.
4. Os recursos naturais a que se referem as disposições da presente parte, são os recursos
minerais e outros recursos não 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
47

Delimitation of the maritime boundary in the Bay of Bengal (Bangladesh/Myanmar) (Judgment) [2012] ITLOS Report
(Brill), vol. 12, [361]; Delimitation of the maritime boundary in the Bay of Bengal Arbitration (Bangladesh v. India)
(Judgment) [2014], Permanent Court of Arbitration, [77]. Maritime Boundary Arbitration (Barbados v. Trinidad and Tobago)
(Judgment) (2006), RIAA, Vol. XXVII, 147, at p. 208-209, [213].
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North Sea Continental Shelf Cases (Federal Republic of Germany/Denmark; Federal Republic of Germany/The Netherlands)
(Judgment) (1969) ICJ Report 1969, 3–56, [19] and [39].
49
CNUDM, artigo 77 (3) “Os direitos do Estado costeiro sobre a plataforma continental são independentes da sua ocupação,
real ou fictícia, ou de qualquer declaração expressa.”
50 CNUDM, artigo 81.

imóveis no leito do mar ou no seu subsolo ou só podem mover-se em constante contato
físico com esse leito ou subsolo51.

Definidos os direitos de soberania, resta definir seus limites. A lei nº 8.617/1993 e o artigo 76 (1)
da CNUDM trazem a mesma definição e os limites para a plataforma continental:
A plataforma continental [do Brasil] compreende o leito e o subsolo das áreas submarinas
que se estendem além do seu mar territorial, em toda a extensão do prolongamento natural
de seu território terrestre, até o bordo exterior da margem continental, ou até uma distância
de duzentas milhas marítimas das linhas de base, a partir das quais se mede a largura do
mar territorial, nos casos em que o bordo exterior da margem continental não atinja essa
distância.

Curiosamente, os geólogos e oceanógrafos costumam denominar a plataforma continental da
CNUDM de “plataforma jurídica”, na medida em que seus limites são dados por quesitos técnicos
emoldurados por uma regra de direito, não por um conceito geológico, como é o conceito de margem
continental.
A importância dessa emolduração e do conceito de margem continental ficará mais evidente no
tópico sobre a plataforma continental além das 200 M, já que o parágrafo único do artigo 11 da lei nº
8.617/1993 declara que: “o limite exterior da plataforma continental será fixado de conformidade com os
critérios estabelecidos no artigo 76 da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar”.
O artigo 12 dessa lei e a CNUDM também estabelecem “direitos exclusivos” ou “jurisdição” do
Brasil na plataforma continental para “regulamentar a investigação científica marinha, a proteção e
preservação do meio marinho, bem como a construção, operação e o uso de todos os tipos de ilhas artificiais,
instalações e estruturas” sobre o solo e subsolo. Note-se a correlação entre esses direitos exclusivos e os
estabelecidos para a ZEE, com a distinção de que essa última se limita a 200 M.
O direito de investigação científica marinha na plataforma continental é garantido ao Estado
costeiro, conforme o artigo 246 da CNUDM e o artigo 13 da lei nº 8.617/1993: o Brasil pode “regulamentar,
autorizar e realizar investigação científica marinha […] na sua plataforma continental de conformidade com
as disposições pertinentes da presente convenção” […] que “deve ser realizada com o [seu] consentimento”.
Já o artigo 14 da lei nº 8.617/1993 faz referência ao direito de soberania sobre a colocação de dutos
e cabos submarinos na plataforma continental que, como vimos, teve sua exclusão na transposição da
redação do artigo 58 da CNUDM para o artigo 10 da mesma lei, ao tratar da ZEE. Com propriedade e
fundamento no artigo 79 da CNUDM, a lei brasileira declara no artigo 14 o direito de todo Estado de
“colocar cabos e dutos na plataforma continental”, que dependerá de “consentimento do governo
brasileiro”, inclusive no tocante ao “direito de estabelecer condições para a colocação dos cabos e dutos
que penetrem seu território ou seu mar territorial”.
5.2. A plataforma continental além das 200 M
O caput do artigo 76 da CNUDM define a plataforma continental como:
O leito e o subsolo das áreas submarinas que se estendem além do seu mar territorial, em
toda a extensão do prolongamento natural do seu território terrestre, até o bordo exterior da
“margem continental”, ou até uma distância de 200 milhas marítimas das linhas de base a
“Em 1961, com base no artigo 5º (parágrafo 8º) da Convenção de Genebra sobre Plataforma Continental, de 1958, o Brasil
autorizou navios franceses a realizarem pesquisas na plataforma continental brasileira. De acordo com o artigo 2º da
convenção de 1958 (refletido no artigo 77 da CNUDM), os recursos naturais da plataforma continental (os recursos vivos e
não vivos do solo e subsolo marinhos) eram soberanamente do Estado costeiro (Brasil), excluídos aqueles das águas
sobrejacentes, ou seja, da massa d’água. Na guerra da lagosta, a questão levantada pelo Brasil foi que os franceses violaram
os direitos de pesquisa e passaram a capturar lagostas que se deslocam em contato físico com o solo marinho. Para os
franceses, ao saltar para locomover-se, a lagosta deveria ser considerada um peixe, como espécie da massa d’água, não como
espécie do solo marinho, tratando-se a disputa dos direitos de pesca em alto-mar, não quanto à soberania sobre recursos da
plataforma continental. O Brasil venceu a disputa diplomática com a França em um episódio que passou para a história,
marcado pela inteligência e presença de espírito do comandante (depois, almirante) Paulo de Castro Moreira da Silva (19191983), oceanógrafo e consultor do Brasil nos debates com a França, que sentenciou com ironia: ‘Ora, estamos diante de uma
argumentação interessante: por analogia, se a lagosta é um peixe porque se desloca dando saltos, então o canguru é uma ave’
” (3, 22, 25).
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partir das quais se mede a largura do mar territorial (colocado entre aspas pelo Cembra).

O termo “margem continental” representa um conceito geológico traduzido pelo direito, no artigo
76 (3) da CNUDM:
A margem continental compreende o prolongamento submerso da massa terrestre do
Estado costeiro e é constituída pelo leito e subsolo da plataforma continental, pelo talude e
pela elevação continental. Não compreende nem os grandes fundos oceânicos, com as suas
cristas oceânicas, nem o seu subsolo.

Assim, se o Estado costeiro conseguir demonstrar à CLPC que o prolongamento natural de seu
território em direção ao bordo exterior da margem continental se estende além da distância de 200 M das
linhas de base52, a plataforma continental pode estender-se além desse limite, respeitando critérios
geológicos fixados nos parágrafos 4 a 6 do artigo 76 da CNUDM. Este processo é denominado test of
appurtenance ou “teste de pertencimento”53. O teste é descrito nas Scientific and Technical Guidelines of
the Commission on the Limits of the Continental Shelf (doravante Guidelines)54, da seguinte forma:
2.2.2. A Comissão define o termo "teste de pertencimento" como o processo por meio do
qual a disposição acima [artigo 76 (4) (a)] é examinada. O teste de pertencimento se destina
a determinar o direito de um Estado costeiro de delinear os limites exteriores da plataforma
continental ao longo do prolongamento natural do seu território terrestre até o limite
exterior da margem continental ou uma distância de 200 milhas náuticas das linhas de base
a partir das quais a largura do mar territorial é medida, onde a borda externa da margem
continental não se estende até essa distância.
2.2.3. Se um Estado for capaz de demonstrar à Comissão que o prolongamento natural do
seu território terrestre submerso até o limite exterior da sua margem continental ultrapassa
o critério da distância de 200 milhas náuticas, o limite exterior da sua plataforma
continental pode ser delineado por meio da aplicação do complexo conjunto de regras
descrito nos parágrafos 4 a 10.
2.2.4. Se, por outro lado, um Estado não demonstrar à Comissão que o prolongamento
natural do seu território terrestre submerso até o limite exterior da sua margem continental
se estende para além do critério da distância de 200 milhas náuticas, o limite exterior da
sua plataforma continental é automaticamente delineado até essa distância, tal como
previsto no parágrafo 1. Neste caso, os Estados costeiros não têm a obrigação de apresentar
à Comissão informações sobre os limites da plataforma continental, nem a Comissão é
autorizada pela convenção a fazer recomendações sobre esses limites.
[...]
2.2.8. A formulação do teste de pertencimento pode ser descrita da seguinte forma: se a
linha traçada a uma distância de 60 milhas náuticas do pé do talude continental, ou se a
linha traçada a uma distância em que a espessura das rochas sedimentares é pelo menos 1%
da distância mais curta desse ponto até o talude, ou ambas se estendem além das 200 milhas
náuticas das linhas de base a partir das quais se mede a largura do mar territorial, o Estado
costeiro tem o direito de delinear os limites externos da plataforma continental conforme
prescrito no artigo 76 parágrafos 4 a 10.

A delineação55 do limite exterior da plataforma continental se baseia num conjunto de critérios. Há
dois critérios alternativos, no conjunto denominados formulae lines, descritos no artigo 76, parágrafo 4º, a,
i e ii, e b, e dois critérios restritivos, descritos nos parágrafos 5º e 6º do mesmo artigo da CNUDM.
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CNUDM, artigo 76 (4) (a).
Tradução livre. O sentido jurídico de appurtenance aplicável à plataforma continental é de agregar uma parte de território
que se identifica como extensão natural do território principal do Estado costeiro, ou como se diz na teoria do direito: o
acessório que segue o principal.
54 Tradução livre dos parágrafos 2.2.2 a 2.2.4 e 2.2.8 das Guidelines (6).
55 Há uma distinção jurídica entre “delineação” e “delimitação". A “delimitação” da plataforma continental se refere ao
estabelecimento de limites entre Estados: pode ser realizada por acordo das partes ou por um tribunal investido de poderes
para sua delimitação. Já a “delineação” se refere aos limites exteriores da plataforma continental fixados unilateralmente pelo
Estado na forma do artigo 76 (4) a (10) da convenção, seguindo as recomendações da CLPC.
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Os “critérios alternativos” permitem estender o limite da plataforma continental além das 200 M, e
dependem da determinação do pé do talude. O conjunto formulae lines tem essa denominação pela
aplicação de duas fórmulas, cada uma delas relativa a um critério alternativo, as quais levam os nomes de
seus autores: Gardner e Hedberg.
O primeiro critério alternativo é dado pela fórmula Gardner, descrita no artigo 76 (4) (i) como “uma
linha traçada de conformidade com o parágrafo 7º do artigo 76 da CNUDM, com referência aos pontos
fixos mais exteriores em cada um dos quais a espessura das rochas sedimentares seja pelo menos 1% da
distância mais curta entre esse ponto e o pé do talude continental”.
O segundo critério alternativo é dado pela fórmula Hedberg, descrita no artigo 76 (4) (ii) como “uma
linha traçada de conformidade com o parágrafo 7º do artigo 76 da CNUDM, com referência a pontos fixos
situados a não mais de 60 M do pé do talude continental”.
Ao aplicar esses dois critérios alternativos, considera-se o traçado mais exterior em direção ao mar
resultante de ambas as linhas e, portanto, mais favorável ao Estado costeiro.
Na sequência, aplicam-se os critérios restritivos definidos nos parágrafos 5º e 6º do artigo 76. De
acordo com o parágrafo 5º, os pontos fixos que constituem a linha do limite exterior da plataforma
continental no leito do mar não podem: (1) exceder 350 M das linhas de base a partir das quais se mede a
largura do mar territorial; ou (2) ultrapassar 100 M da isóbata de 2.500 m, que é uma linha que une
profundidades de 2.500 m.
O parágrafo 6º determina que nas cristas submarinas (submarine ridges) não se deve exceder o
limite de 350 M das linhas de base a partir das quais se mede a largura do mar territorial, ou seja, não se
aplica às elevações submarinas o critério restritivo da isóbata de 2.500 m.
O mesmo parágrafo 6º, contudo, permite que o limite de 350 M seja ultrapassado quando aplicável
a “elevações submarinas que sejam componentes naturais da margem continental, tais como os seus
planaltos, elevações continentais, topes, bancos e esporões”.
Assim, contrariamente ao que afirmam alguns autores, quando aplicável a componentes naturais da
margem continental, o limite exterior da plataforma continental pode estender-se além das 350 M das linhas
de base a partir das quais se mede a largura do mar territorial, ou seja, 350 M não é o limite.
Ao aplicar esses dois critérios restritivos, considera-se o traçado mais próximo ao continente
resultante de ambas as linhas e, portanto, mais desfavorável ao Estado costeiro.
De acordo com a CLPC e as Guidelines, o “envelope interno” resultante da aplicação dos critérios
alternativos e restritivos define o limite exterior da plataforma continental56.
O artigo 76 (7) contém o caráter geométrico do limite exterior da plataforma continental, ao
determinar que o Estado deve traçar o limite exterior da sua plataforma continental, quando esta estenderse além de 200 M, “unindo, mediante linhas retas, com pontos fixos definidos por coordenadas de latitude
e longitude que não excedam 60 M.” O que isso significa?
Ao determinar-se um ponto de pé do talude, traçam-se arcos a partir dele, como usando um
compasso, que correspondem aos critérios alternativos e restritivos. O resultado deste “envelope de arcos”
pode ser retificado por linhas retas cujos pontos não distem mais de 60 M entre si, conforme se esquematiza
na figura 3 abaixo.
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Guidelines, op. cit., parágrafo 2.2.3 (iii).

O parágrafo 8º do artigo 76, em conjunto com o anexo II da CNDM, vinculam a extensão da
plataforma continental para além das 200 M à submissão pelo Estado costeiro de informações, dados e
materiais à CLPC. Neste sentido: a) não se aplicam os direitos sobre a plataforma continental contidos no
artigo 77 sem que haja uma submissão à CLPC57; b) somente os limites recomendados pela CLPC,
depositados junto ao secretário-geral da ONU, são definitivos e obrigatórios.
Em linhas gerais, esses foram os critérios e regras aplicados na determinação do limite exterior da
plataforma continental brasileira além das 200 M, como consta na submissão brasileira entregue à CLPC
em 2004, cujos desdobramentos veremos adiante.
5.3. A Comissão de Limites da Plataforma Continental (CLPC)
A CLPC foi criada pela CNUDM conforme seu anexo II. Trata-se de um órgão técnico, composto
por “21 membros, peritos em geologia, geofísica ou hidrografia, eleitos pelos Estados partes na presente
convenção entre os seus nacionais, tendo na devida conta a necessidade de assegurar uma representação
geográfica equitativa, os quais prestarão serviços a título pessoal”58.
A CLPC não tem sede própria, de modo que suas reuniões ocorrem tanto na sede da Division for
Ocean Affairs and the Law of the Sea (DOALOS), quanto no edifício sede das Nações Unidas, ambos em
nova York.
A CLPC é regida por três instrumentos59:
 a própria CNUDM e seu anexo II, que servem como moldura jurídica para as competências da
CLPC, inclusive para a interpretação dos demais instrumentos;
 as regras de procedimento (Rules of Procedure of the Commission on the Limits of the Continental
Shelf), com três anexos que dispõem sobre as submissões em caso de disputa entre Estados, as
regras de confidencialidade e o modus operandi da CLPC; e
 as Scientific and Technical Guidelines of the Commission on the Limits of the Continental Shelf
(Guidelines).
As propostas dos Estados costeiros para extensão do limite exterior da plataforma continental além
das 200 M, por ausência de previsão legal na CNUDM, não são submetidas a um contraditório, por isso
não há contrapartes e a contraposição de outros Estados costeiros não é admitida, senão pela manifestação
por notas verbais e outros comunicados. Essa oposição, contudo, tem exercício limitado no âmbito da
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Essa tese foge ao objeto deste estudo. É defendida por More (24).
CNUDM, anexo II, artigo 2º.
59 Disponível em: http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/commission_documents.htm#Documents. Acesso em: 18 jul. 2018.
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CLPC.
Apenas na hipótese de Estados com costas adjacentes ou situadas frente a frente, referidas
expressamente no artigo 83 da CNUDM, ou em casos envolvendo disputas marítimas ou territoriais, a
CLPC considera as comunicações recebidas de outros Estados que não o requerente.
As propostas são apresentadas ao presidente da CLPC e analisadas por subcomissões compostas por
sete membros, designados de forma equitativa com base em suas especialidades e distribuição geográfica.
Uma vez apresentadas, o presidente da CLPC as inclui na agenda provisória da próxima sessão da CLPC,
de modo que serão analisadas segundo a ordem cronológica de apresentação pelos Estados costeiros.
O trabalho das subcomissões na análise do material fornecido pelos Estados costeiros pode estenderse por alguns anos, seja em função da complexidade dos dados, seja pelo advento de propostas revistas que
devem ser analisadas tão logo apresentadas à CLPC.
Ao longo do procedimento e das audiências que os Estados costeiros realizam com a subcomissão
é possível requerer ou oferecer dados e informações complementares que possam esclarecer pontos
relativos a questões técnicas ou legais relacionados ao material apresentado pelo Estado costeiro.
Ao final dos trabalhos é feita uma apresentação formal ao Estado costeiro a respeito das conclusões
e visões da subcomissão, sobre a qual o Estado costeiro poderá manifestar-se. As recomendações da
subcomissão são, então, formuladas e encaminhadas à CLPC, que as analisará, de modo que poderão ser
aprovadas na íntegra ou emendadas, sem que retornem, pois, a decisão final é sempre da CLPC, da qual
também participam, com direito a voto, os membros da subcomissão.
As recomendações das subcomissões devem ser aprovadas por maioria de dois terços dos membros
presentes e votantes da CLPC. Então, o resultado, sobre as recomendações aprovadas ou não, é comunicado
por escrito ao Estado costeiro e ao secretário-geral das Nações Unidas.
O Estado costeiro pode concordar com as recomendações ou, delas discordando, propor uma
submissão revista (total ou parcial) ou nova submissão num prazo razoável. Não há limites quanto a estes
procedimentos, de modo que, ao discordar, o Estado costeiro pode, em tese, apresentar propostas, que serão
revistas de forma ilimitada.
Ao concordar com as recomendações, o Estado costeiro pode depositar o limite exterior de sua
plataforma continental junto ao secretário-geral das Nações Unidas na forma do artigo 76 (9), tornando-o
assim definitivo e obrigatório conforme prevê a parte final do artigo 76 (8), vínculo que advém da
submissão voluntária de dados, características e informações técnicas sobre a plataforma continental
estendida, com base na melhor ciência disponível à época da submissão. Se há possibilidade de uma nova
proposta ou de revisão, não haverá o referido depósito.
A submissão de propostas à CLPC estabelece um vínculo jurídico entre o Estado proponente e a
CLPC fundado na adesão voluntária a uma regra contida na CNUDM de que o limite exterior da plataforma
continental além das 200 M das linhas de base a partir das quais se mede a largura do mar territorial só é
juridicamente legítimo no direito internacional convencional se submetido e depositado segundo as
recomendações da CLPC.
5.4. O Leplac e a extensão da plataforma continental brasileira
O Plano de Levantamento da Plataforma Continental Brasileira (Leplac) foi instituído pelo decreto
nº 98.145/1989, com “o propósito de estabelecer as diretrizes reguladoras das ações a serem empreendidas,
visando à determinação do limite exterior de nossa plataforma continental, além das 200 M”.
As atividades de planejamento, coordenação e controle das tarefas relacionadas ao Leplac estão a
cargo da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (Cirm), a quem cabe assessorar o presidente
da República na consecução da Política Nacional para os Recursos do Mar, aprovada pelo decreto nº
5.377/2005.
À Subcomissão do Leplac e ao Comitê Executivo cabem assessorar a Cirm quanto a planejamento,

coordenação e controle do levantamento da plataforma continental60.
Em maio de 2004 o Brasil encaminhou à CLPC uma proposta de limite exterior da plataforma
continental brasileira, cujo objetivo era declarar como território brasileiro, ipso facto e ab initio, a área
aproximada de 965.000 km2 da plataforma continental além das 200 M, conforme previsto no artigo 76 da
CNUDM e representado na figura 4, abaixo.
Em abril de 2007, o Brasil recebeu as recomendações da CLPC com restrições acerca de 19% do
total da área pleiteada (aproximadamente 200.000 km2), mais precisamente sobre quatro áreas: Cone do
Amazonas, Cadeia Norte Brasileira, Cadeia Vitória-Trindade e Margem Sul, conforme apresentado na
figura 5, abaixo.

Ainda assim, 765.000 km2 foram recomendados como plataforma continental do Brasil61, mas ainda
não depositados junto ao secretário-geral das Nações Unidas para cumprir o efeito definitivo e obrigatório,
uma decisão política e estratégica do Estado brasileiro: diferentemente da Austrália que depositou alguns
limites parciais recomendados, o Brasil decidiu pelo depósito dos limites totais apenas após a solução de
todos os pontos divergentes com a CLPC.
Diante do sucesso parcial do pleito brasileiro, o Brasil já apresentou três submissões revistas parciais
à CLPC:
 em 10 de abril de 2015, a Proposta Parcial Revista da Margem Sul, que tem como objeto as
recomendações da subcomissão restritas à área de mesmo nome, na altura dos estados do Rio
Grande do Sul e Paraná62;
 em 8 de setembro de 2017, a Proposta Parcial Revista da Margem Equatorial, que tem como objeto
as recomendações da subcomissão afetas às áreas do Cone do Amazonas (foz do rio Amazonas)
e da Cadeia Norte Brasileira (na altura do estado do Ceará)63; e
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Disponível em: https://www.marinha.mil.br/secirm/leplac. Acesso em: 17 jul. 2018.
Disponível em: https://www.mar.mil.br/secirm/p-atlas.html. Acesso em: 3 Jun. 2018.
62 Disponível em: http://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/submission_bra_rev.htm. Acesso em: 17 jul. 2018.
63 Disponível em: http://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/submission_bra_rev2.htm. Acesso em: 17 jul.
2018.
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 em dezembro de 201864, a Proposta Parcial Revista da Margem Oriental/Meridional,
contemplando a Cadeia Vitória-Trindade, na altura do estado do Espírito Santo, à qual se juntaram
dados e materiais referentes à elevação do Rio Grande com o objetivo de evidenciá-la como um
componente natural da margem continental do Brasil e, portanto, parte da plataforma continental
brasileira.
5.5. A Área
A Área é definida por exclusão a partir de um conceito-chave disposto logo no artigo 1º (1) (1) da
CNUDM: é o “leito do mar, os fundos marinhos, e o seu subsolo além dos limites da jurisdição nacional”.
Isso significa, numa interpretação sistemática da CNUDM, que Área é um espaço onde nenhum
Estado costeiro exerce direitos de soberania sobre recursos vivos ou não vivos (artigo 137), na medida em
que a exploração e o aproveitamento econômico65 de seus recursos minerais devem ser realizados em
benefício da humanidade em geral, conforme preceitua o artigo 150 (1) (i) da CNUDM, sem distinção entre
Estados costeiros ou sem litoral, razão pela qual está sob gestão da Autoridade Internacional dos Fundos
Marinhos.
O artigo 136 define que “[a] Área e seus recursos são patrimônio comum da humanidade”. Os
recursos da Área, por sua vez, são definidos no artigo 133 como “todos os recursos minerais sólidos,
líquidos ou gasosos in situ, na Área, no leito do mar ou no seu subsolo, incluindo os nódulos
polimetálicos”66 que, uma vez extraídos da Área, são denominados “minerais”.
Em resumo, a Área é um espaço de obrigações e responsabilidades entre os Estados e organizações
internacionais, de modo que as atividades aí realizadas não apenas têm de conformar-se à CNUDM, mas
também “[a] outras normas de direito internacional, no interesse da manutenção da paz e da segurança e da
promoção da cooperação internacional e da compreensão mútua67”. Devem ter o patrocínio do Estado,
inclusive, senão especialmente, quando se tratar de investigação científica marinha68, que evite venha a ser
utilizada para burlar a necessária organização e controle da Autoridade sobre a exploração e prospecção na
Área69. Assim, toda e qualquer atividade científica na Área, seja de exploração ou de investigação científica
marinha, deve ser permitida pela Autoridade, o que inclui expressamente aquelas realizadas por
universidades ou centros de pesquisa, cuja autorização prévia deve ser requerida pelo Estado de sua
nacionalidade70.
5.6. A exploração e o aproveitamento econômico da Área: o contrato da CPRM com a Autoridade
na elevação do Rio Grande
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Disponível em: https://www.defesa.tv.br/a-importancia-da-elevacao-do-rio-grande-para-o-brasil/. Acesso em: 05 out. 2019
(atualizado pelo Cembra).
65 A distinção entre “exploração” e “aproveitamento econômico” (do inglês exploitation) é referida em todos os regulamentos
da Autoridade. Segundo o parágrafo 3o da Regulamentação 1, do Regulamento na Exploração de Crostas
Ferromanganesíferas Ricas em Cobalto, que regulará o plano de trabalho apresentado pelo Brasil, tem-se o seguinte, do
original: “(b) Exploitation” means the recovery for commercial purposes of cobalt crusts in the Area and the extraction of
minerals therefrom, including the construction and operation of mining, processing and transportation systems, for the
production and marketing of metals; (c) “Exploration” means the searching for deposits of cobalt crusts in the Area with
exclusive rights, the analysis of such deposits, the use and testing of recovery systems and equipment, processing facilities
and transportation systems and the carrying out of studies of the environmental, technical, economic, commercial and other
appropriate factors that must be taken into account in exploitation.” (14).
66 Os regulamentos da Autoridade incluem, além dos nódulos polimetálicos, sulfetos polimetálicos e crostas manganesíferas
ricas em cobalto. O conjunto de normas, regulamentos e procedimentos da Autoridade são, em seu conjunto, denominados
Mining Code (Código de Mineração). Disponível em: https://www.isa.org.jm/mining-code. Acesso em: 18 jul. 2018.
67 CNUDM, artigo 138.
68 CNUDM, artigo 143 e parte XII.
69 CNUDM, artigo 153 combinado com o artigo 157.
70 CNUDM artigo 139 (1) combinado com o artigo 153 (2) (b). Essa obrigação não toca, por exemplo, Estados não signatários
como os Estados Unidos da América, que realizam expedições e levantamentos na Área, inclusive em parceria com
universidades de países signatários, protegendo sob sua bandeira a ausência de autorizações ou comunicações diante da
Autoridade. Isso não exclui, na hipótese de pessoas jurídicas ou físicas de sua nacionalidade, que o Estado comunique à
Autoridade a não conformidade, o não patrocínio ou a não responsabilização por atividades de seus nacionais em desacordo
com a CNUDM.

No dia 9 de novembro de 2015, a CPRM, ou Serviço Geológico do Brasil 71, com patrocínio do
Brasil, firmou com a Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos (simplesmente Autoridade72) um
contrato para a exploração73 de depósitos de crostas ferromanganesíferas ricas em cobalto na elevação do
Rio Grande74, uma feição positiva (como se denomina uma “montanha” na geologia), cujo topo está a 600
m de profundidade e a base a 4.000 m de profundidade, localizada a cerca de 1.100 km das costas brasileiras
no Rio Grande do Sul, dentro do espaço oceânico denominado pela CNUDM como Área..
O contrato representa um projeto de especial importância político-estratégica para o país, uma vez
que o contrato de exploração firmado com a Autoridade assegurará ao Brasil o direito exclusivo de
exploração da área requisitada por, pelo menos, 15 anos, conforme previsto no artigo 3º (4) (c) do anexo
III e no artigo 153 (1), ambos da CNUDM, e a regra 28 do Regulamento para Prospecção e Exploração de
Crostas Ferromanganesíferas Ricas em Cobalto na ÁREA (ISBA/18/A/11, 2012). Note-se que, de acordo
com os regulamentos expedidos pela Autoridade sobre atividades na Área, explorar não significa extrair
minerais, mas somente atividades relacionadas a pesquisa; a extração para fins comerciais é denominada
aproveitamento econômico.
As regras de aproveitamento econômico de recursos minerais na Área se encontram em fase de
elaboração, incluindo recente consulta pública e estudos na Autoridade. O desafio é a consolidação e
harmonização do conhecimento sobre o ambiente marinho de mar profundo e sua formatação em regras
jurídicas que não impeçam a exploração e aproveitamento econômico de recursos na Área, mas que as
permitam de forma sustentável.
Assim, o contrato tem como objeto apenas a exploração, ou seja, a fase seguida da prospecção, que
inclui a pesquisa de depósitos de crostas cobaltíferas na Área com direitos exclusivos, a análise destes
depósitos, o uso e testes de sistemas e equipamentos de extração, instalações de processamento e sistemas
de transporte e a realização de estudos ambientais, técnicos, econômicos, comerciais e outros fatores
relevantes que devem ser levados em conta no aproveitamento econômico.
6. Considerações finais e sugestões
O Brasil sempre foi protagonista nos temas de mar, desde a participação nas três Conferências de
Direito do Mar até a composição dos órgãos criados pela CNUDM. Tem representação permanente junto à
Organização Marítima Internacional e participa ativamente das conferências de preparação para criação de
um instrumento juridicamente vinculante sobre a conservação e o uso sustentável da biodiversidade
marinha em áreas além da jurisdição nacional.
É o Estado com maior extensão costeira no Atlântico Sul, sem conflitos de fronteiras com vizinhos
e com a maior Força Naval. O batismo das águas jurisdicionais brasileiras com o nome de Amazônia Azul
faz homenagem não apenas ao conjunto de riquezas imensuráveis das águas, do solo e subsolo brasileiros,
como também a uma condição oceanopolítica (27) de relevância do Brasil, num cenário internacional cada
vez mais competitivo sobre os recursos do mar, com destaque para os minérios e as energias renováveis.
Some-se a isso a abertura de novas rotas e tecnologias de navegação, que demandam portos cada vez mais
eficientes e especializados. A economia global e a do Brasil se baseiam no mar.
O direito do mar é apenas um dos elementos de um círculo de virtudes e esforços para o
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A CPRM, ou Serviço Geológico do Brasil, foi criada como uma sociedade de economia mista em 1969, mas desde 1994 é
uma empresa pública sob a forma de sociedade por ações e vinculada ao Ministério das Minas e Energia, conforme a lei
8.970, de 28 de dezembro de 1994.
72 A Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos é definida no artigo 1º (1) (2) da Convenção das Nações Unidas sobre
Direito do Mar apenas como “Autoridade”. Em seus documentos internos é reconhecida e referida pela sigla “ISA” ou
“ISBA”. No Brasil, mais especificamente na Cirm, é corrente o uso da sigla “ISBA”. Diante dessas opções, neste estudo
usaremos de forma sintética “Autoridade”, como na CNUDM.
73 De acordo com as definições apresentadas nas Regulamentações da AUTORIDADE, o termo “exploração” abrange, apenas,
a fase de pesquisa e não a de explotação ou de aproveitamento (vide nota 65, infra). A versão não oficial da CNUDM em
português (os idiomas das Nações Unidas oficiais são o inglês, espanhol, francês, russo, árabe e chinês) usa o termo
“aproveitamento econômico” ao invés de “explotação”. As versões em inglês, francês e espanhol, por exemplo, usam o
termo explotação, vide a redação dos artigos 82 (1) e 123 (a) e outros da CNUDM. Assim, recomenda-se ao pesquisador que
não deixe de ater-se às versões oficiais na interpretação da CNUDM.
74 O Capítulo V – Recursos Minerais trata especificamente desse tema.

aproveitamento sustentável dos recursos marinhos. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE), o Banco Mundial, as Nações Unidas, a União Europeia, o Caribe, a África, a Ásia,
enfim, os países concorrentes diretos do Brasil no comércio internacional como a Índia e China, têm-se
dedicado ao estudo e ao efetivo impulso da chamada “economia azul” (blue economy) e, consequentemente,
ao potencial de crescimento azul (Blue Growth) sobre atividades industriais e de serviços relacionadas aos
oceanos, sempre tendo em conta a vertente da sustentabilidade.
A sustentabilidade dos oceanos tem um de seus marcos na resolução da Assembleia Geral das
Nações Unidas 70/226, de 22/12/2015, que decidiu convocar uma Conferência de Alto Nível para Apoiar
a Implementação do “Objetivo de Desenvolvimento 14” (SDG 14), que trata da conservação e uso
sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável.
O Brasil é signatário de todas as mais importantes convenções e declarações sobre sustentabilidade
e proteção do meio ambiente. No plano interno, temos uma legislação ambiental consistente (36), mas com
instituições que precisam renovar-se não apenas nas abordagens de suas competências legais, mas na
interconexão que estas mesmas competências têm com as de outras instituições, seja no plano federal,
estadual ou municipal, cujo detalhamento exigiria outros tantos capítulos nesta obra.
Temos um povo que não se apercebeu totalmente do valor de seu mar. Não há como ensinar-se
direito do mar a quem não compreende a importância da presença do Brasil no mar, a quem não alcança os
efeitos das divergências e conceitos internacionais em sua vida cotidiana. Sim, é preciso uma Marinha para
defender riquezas e interesses, como a disputa no mar do Sul da China, distante milhares de milhas náuticas
do Brasil e longe do interesse de nossa mídia, mas que pode afetar o preço da gasolina na bomba de
combustível em todo território nacional. Também não se quer um país de oceanopolíticos.
Deseja-se um país que dê valor ao seu mar, desde a primeira escola e a tenra idade, para que se
possa construir, sobre o que ainda temos obrigação de construir e deixar como legado, mas que
insistentemente falhamos em realizar, um oceano sustentável para o desenvolvimento econômico, a
segurança alimentar e a paz em seu sentido mais singelo.
O Brasil não pode dar-se o luxo de abrir mão de qualquer posição ou função relativa ao mar, pois
tem legitimidade histórica para pleiteá-la, como tem obrigações igualmente históricas e legais por defendêlo.
Avançamos para além das 200 M na plataforma continental. A tecnologia e os recursos humanos
empregados, não apenas no Leplac, como também na academia e na Marinha, permitirão, além do
acréscimo territorial, um ganho exponencialmente ilimitado de conhecimento sobre nossas riquezas
minerais, da biodiversidade e de novas energias renováveis.
SUGESTÕES
 APOIAR e REALIZAR a consolidação da legislação nacional para a regulação das atividades no
mar, como um “Código Brasileiro do Mar” que atualize as regras de zoneamento costeiro e de
mineração na plataforma continental, que desburocratize os procedimentos para registro de
patentes sobre recursos marinhos por empresas nacionais e que fomente a transferência de
tecnologia marinha, em parceria e com componentes nacionais.
 PROMOVER medidas que visem ao uso compartilhado e sustentável do mar territorial, da ZEE e
da plataforma continental brasileiros.
 INCENTIVAR as ações do setor privado que objetivem o aproveitamento econômico sustentável
da ZEE e da plataforma continental.
 APOIAR e MANTER a participação brasileira na Comissão de Limites da Plataforma Continental
e na Comissão Legal e Técnica da Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos.
 ENVIDAR esforços políticos e diplomáticos, em plano interno ou internacional, para voltar a eleger
um juiz no Tribunal Internacional do Direito do Mar.
 FOMENTAR os centros de pesquisa já estabelecidos sobre ciências do mar, entre elas o direito do
mar, em universidades e instituições de pesquisa, para capacitação de pesquisadores in situ,

garantindo-lhes acesso a recursos de fomento sem atrasos e em valores compatíveis com as
exigências de seus projetos e impacto para o desenvolvimento do Brasil.
 CRIAR um banco público de dados de pesquisa, teses, dissertações e artigos, especialmente para
aqueles financiados com recursos públicos, para compartilhamento de conhecimento científico
relacionado ao mar e, em especial, ao direito do mar.
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CAPÍTULO II
SEGURANÇA NO MAR75
Resumo
A segurança no mar é abordada inicialmente de acordo com os desafios e oportunidades que o uso
dos oceanos representa na história humana. Existem quatro características interligadas, que definem e
sintetizam as ações conectadas ao mar. Tais atributos são estudados e reconhecidos em função de sua
constância ao longo da história do homem nas atividades marítimas. Em consequência, são apresentados
aspectos da evolução do uso do mar pela ótica de distintos países, o que, mais tarde, ao final do século XIX,
foi identificado por Alfred Thayer Mahan, e denominado de sea power (poder marítimo), e a inter-relação
direta com o poder naval, componente militar do poder marítimo. No desenvolver do capítulo, buscou-se
identificar como o Brasil, desde os tempos de colônia até os dias atuais, relacionou-se com o aspecto da
segurança no mar exigido de uma nação marítima, por influência das “forças profundas” da geopolítica. A
pesquisa apresenta, ainda, uma breve visão do cenário geopolítico contemporâneo e, em função do quadro
atual, mostra como o Brasil tem procurado enfrentar os enormes e novos desafios que o século XXI suscita,
no que tange à segurança e à defesa para a organização e o emprego do poder naval pela Marinha do Brasil.
Alinham-se, por fim, algumas sugestões.
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Abstract
Safety at sea is initially addressed in accordance with the challenges and opportunities that the use
of the oceans represents in human history. There are four characteristics, linked among themselves, that
define and synthesize the actions connected to the sea. Such attributes are studied and recognized
depending on their constancy throughout the history of man in maritime activities. Following, it was
introduced some features of the evolution of the use of the sea through the eyes of different countries, which
later, in the late nineteenth century, was identified by Alfred Thayer Mahan, as the sea power and its direct
interrelation with naval power, the military component of maritime power. In developing the chapter, it
was sought to identify how Brazil, from colonial times to the present time, under the influence of "deep
forces" of geopolitics, has dealt to the safety at sea as required for a maritime nation. The research
provides, furthermore, a brief overview of current geopolitical scenario and, regarded to the current frame,
introduces how Brazil has managed to address the huge and new challenges arose in the twenty-first
century concerned to security and defense for the organization and the use of naval power as say Brazilian
Navy. Finally, it is presented some suggestions.
1. Introdução
O desafio de pensar a segurança no mar deve ter a liberdade necessária para conceber soluções
adequadas aos ensinamentos históricos, aos desafios contemporâneos e a um futuro pleno de incertezas.
Esta é uma tarefa imensa, uma vez que o mundo insiste em ser diferente daquilo que, por vezes, busca-se
predefinir por meio de modelos concebidos por visões academicistas, distantes dos percalços diários.
A atualidade, internacional e nacional, é rica em conflitos e crises de muitos tipos, um desafio para
que se possa torná-la um pouco mais compreensível. A realidade geopolítica de um mundo globalizado e
extremamente dinâmico aponta para a necessidade de não esquecer-se a história. Esta se faz presente nas
crises, para demonstrar que alguns problemas dados como vencidos estavam apenas hibernando,
aguardando o momento oportuno para dificultar a compreensão e confundir as análises políticas e
estratégicas. A prudência e a cautela devem orientar os que buscam decifrar acontecimentos no curto prazo.
A visão de um avanço do tempo em velocidade crescente talvez seja esclarecida pela “diminuição
das distâncias geográficas em função da facilidade dos transportes, seja por meio material, seja nas ‘asas’
dos meios virtuais”. Sem dúvida, as tecnologias de informação e comunicações (TIC) proporcionam a ideia
de que o mundo é “pequeno”. Entretanto, a geografia, em sua visão mais ampla, calcada na dinâmica
catalisadora das “forças profundas” da geopolítica, manifesta-se para mostrar que o ambiente
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contemporâneo foi, e continua sendo, a base para entender as dimensões multidisciplinares de conflitos e
crises (RENOUVIN, 1967).
É nesse quadro complexo que se faz necessário pensar o mar com competência e perspectiva
nacional, compreender-lhe o uso e os atributos e, em decorrência dessas demandas, ampliar o porquê da
necessidade da segurança no mar. Na atualidade, esta possui bases jurídicas mais amplas, diferentemente
do que ocorreu no passado. O novo direito do mar, nascido no século XX, afetou o conceito de liberdade
dos mares para aqueles que o utilizaram em sua plenitude, transformando o poder marítimo em processos
de desenvolvimento e crescimento econômico significativos para alguns países.
A preservação do uso do mar exigiu no passado e continua a exigir o encontro de uma solução para
os problemas de segurança no mar. Como consequência natural, nasceu a necessidade de existir a Marinha,
um braço essencial do poder marítimo, denominado “poder naval”. As breves linhas que se seguem
convidam o leitor a refletir sobre o tema.
O termo marítimo só foi associado ao de estratégia no século XIX. Tal resistência ocorreu,
principalmente, devido à possibilidade de navegar em alto-mar e aí não serem encontrados pontos
estratégicos a serem ocupados. Esta é uma diferença essencial, no aspecto militar, em relação ao poder
terrestre e ao poder aéreo militares. Além disso, privilegiados, uma vez que as esquadras podem mover-se
em todas as direções. Os pensadores do século XIX, especialmente Mahan, Corbett e Coulomb, classificam
o adjetivo marítimo como o que engloba todas as questões do mar, enquanto o adjetivo “naval” identifica
o uso militar (WEDIN, 2016).
2. O mar como desafio e oportunidade
Seria absurdo dizer que, pela imensidão do mar na Terra, seu nome deveria ser: “Água”? Há espaço,
no século XXI, para um debate restritivo entre “continentalidade” e “maritimidade”? O que leva os
realizadores de filmes de ficção sobre viagens interplanetárias a basear suas narrativas nas sagas do
desbravamento dos mares?
As indagações acima não procuram respostas definitivas, nem estas seriam suficientes para
esclarecer tema tão complexo que é estudar o “espaço” marítimo e a evolução de sua influência. As lições
da história precisam ser estudadas dentro do seu contexto. Não são verdades absolutas, a serem transpostas
linearmente, uma vez que as variáveis subjetivas estavam condicionadas por peculiaridades específicas ao
quadro temporal em que ocorreram.
Voltar no tempo, todavia, é necessário para que, sem que se caia no perigo da projeção linear dos
fatos históricos, se saiba identificar os aspectos que apresentam características permanentes no longo prazo.
O ponto de partida para a profundidade da análise desejada neste capítulo pode ser encontrado na
obra de Geoffrey Till: Seapower: a guide for the twenty-first century. Inicialmente, entender quais os
atributos permanentes do mar que favorecem a compreensão da força da expressão Seapower – traduzida
como “poder marítimo”, para um adequado entendimento, que vá além das palavras.
Segundo Till (2018), os atributos do mar podem ser sintetizados em quatro características
conectadas entre si:
 fonte de recursos;
 meio para transporte e intercâmbio;
 meio de informação e difusão de ideias; e
 meio de domínio.
O espaço destinado a este capítulo não permite ampliar e aprofundar cada um dos atributos. É
importante, entretanto, que se tenha uma síntese do que cada um deles representa. Com isso, chega-se ao
que os analistas estratégicos entendem como funções clássicas do sea power (poder marítimo). O
encadeamento das concepções desenvolvidas e formuladas, no decorrer da história, para atingir os atributos,
irá definir o papel que o poder naval desempenha em sua vinculação direta com o poder marítimo.
2.1. O mar como recurso

O mar como recurso enseja relembrar os primórdios da humanidade. As buscas dos arqueólogos
identificaram-no como uma inesgotável fonte de alimentos. Até os dias de hoje, o ser humano recorre ao
mar, de forma econômica ou não, para saciar sua demanda por proteínas (TILL, 2018).
Estima-se que o consumo de proteínas oriundas do mar, diariamente, seja da ordem de 20%.
Entretanto, como o Brasil verifica com as potencialidades da Amazônia Azul, outros recursos podem ser
explotados e explorados dos oceanos, além de petróleo e gás.
O mar não é uma “extensão” linear da terra. Ele apresenta características próprias e peculiares ao
seu ambiente. Além disso, requer investigações mais intensas e aprofundadas para compreendê-lo em toda
a sua abrangência nos aspectos materiais, com a inovação tecnológica adequada. Explorar o mar demanda
estudos adequados para permitir as relações do homem com esse ambiente. Com a escassez de recursos,
que já dá sinais importantes na exploração em terra, não é improvável identificar que o mar terá seu papel
ampliado como fonte de recursos. Dessa busca, irão surgir choques de interesses. E, consequentemente, a
ocorrência de conflitos e crises, pelo desbravamento da última fronteira do planeta Terra.
2.2. O mar como meio de transporte e intercâmbio
O atributo anterior traz em si a percepção de uma fonte fixa de recursos. Neste, o mar apresenta-se
como um elemento de ligação na troca de produtos e de ideias. O transporte é uma função mercadológica,
com atuação dupla. Em síntese, há a necessidade de transportar os bens para os lugares onde são
demandados. Isso precisa ser feito no momento em que ocorre a necessidade. Identificam-se, assim, a
utilidade do lugar e a utilidade do tempo. Duas variáveis bem conhecidas pelos planejadores nos níveis
político, estratégico, operacional e tático.
À visão mercadológica devem ser acrescidas a relação e a interação desenvolvidas pelo contato de
distintos valores culturais, fruto das diferentes civilizações existentes no planeta.
O Brasil tem, em sua origem, uma vivência histórica dos efeitos produzidos pela epopeia das
grandes navegações, nascidas do conhecimento desenvolvido na Escola de Sagres.
Hoje, a globalização usufrui e alimenta o segundo atributo do mar. O mundo interdependente,
conectado não só pelas TIC, mas também pelo contêiner que tanto alterou o processo do transporte, em
terra e no mar, é um símbolo bem atual do mundo globalizado. Também reafirma a perspectiva da
necessidade de manutenção em “boa ordem” do comércio local, regional e internacional, dando segurança
às linhas de comunicação marítimas. A comunidade humana é extremamente dependente disso.
Atualmente, 90% do comércio mundial, quantificado pelo volume transportado, demandam o transporte
marítimo. Logicamente com base em futuras inovações tecnológicas e a crescente participação na economia
de atores estatais, como China e Índia, não é possível imaginar um decréscimo na dependência do comércio
do uso do mar.
Os aspectos apontados acima levam alguns estudiosos a considerar o conceito de globalização como
de característica eminentemente marítima. Há mesmo uma visão de que o século XXI terá uma forte base
de sustentação no poder marítimo77.
O custo de vinte toneladas de mercadorias transportadas da Ásia para a Europa é inferior ao preço
de uma passagem de avião, na classe econômica, na mesma distância. O custo dos fretes marítimos possui
uma forte participação nessa vantagem competitiva.
Não se conhece, com a profundidade desejada, o impacto das pesquisas farmacêuticas, por exemplo,
em derivados de flora e fauna marinhas. Nesse quadro, não se pode esquecer o desafio ambiental devido à
poluição e a outros tipos de agressões que desfiguram o conceito de “desenvolvimento sustentável”.
O final acima remete, outra vez, aos aspectos da segurança, a outra face da moeda do
desenvolvimento. Este último traz consigo os benefícios de melhores dias, mas encapsula a contradição dos
interesses de atores estatais e não estatais. Identifica-se, pois, que o crescimento do uso do mar traz,
também, o aumento da natureza dos riscos.
O mar e os oceanos estão deixando de ser apenas um caminho que une os interesses das pessoas e
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que elas disputam, como era percebido de uma forma mais ampla ao final do século XIX. Hoje, os oceanos
representam novas fronteiras, mesmo conhecendo-se menos de 10% dos fundos marinhos. Conhece-se mais
o espaço do que o fundo dos oceanos. Estes deixam de ser vistos apenas como recursos, para serem
entendidos como um grande enigma que a Terra terá de decifrar nas próximas décadas. O campo é vasto e
vai desde segurança alimentar e mudanças climáticas, até a provisão de energia, recursos naturais e
desenvolvimento de produtos medicinais. Por tal razão, expande-se cada vez mais o conceito de “economia
do oceano” ou “economia azul” (Blue Economy) que é diferente da economia com base em terra.
A visão acima é corroborada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE), existente desde 1961, e que, pela primeira vez, publicou um relatório, em 2016, considerando o
oceano a partir de uma perspectiva econômica. É sugestivo que no quinto parágrafo do prefácio, na página
3 do relatório, esteja registrado um mea-culpa pelo fato de até então não se ter dado atenção de modo mais
amplo às atividades econômicas no oceano. O relatório começa afirmando que a ocean economy (economia
do oceano – PIB do mar) é essencial para o bem-estar futuro e a prosperidade da humanidade (OCDE, 2016
– The Ocean Economy in 2030).
2.3. O mar como meio de informação e difusão de ideias
Segundo Till (2018) e o relatório da OCDE (2016), ainda hoje os cabos de fibra ótica submarinos
servem para desempenhar um papel fundamental para a internet, tão ou mais significativo que os satélites
na propagação das comunicações. É relevante observar que, ao início do século XX, praticamente todos os
cabos submarinos de comunicação pertenciam a empresas britânicas. A obtenção de inteligência sobre as
comunicações dos adversários, devido à vantagem da posse do meio, foi preponderante na quebra de
códigos utilizados na Primeira Guerra Mundial (FRIEDMAN, 2001).
O dado anterior permite verificar como os atributos estão conectados como elos de uma amarra.
Claramente o terceiro, por sua aparente especificidade, dá a oportunidade de observar como ele apresenta
características do segundo e do quarto atributos do mar.
O comércio envolve negociação e, para realizá-la, as partes precisam interagir. A troca de ideias e
valores de distintas culturas passa de um lado para o outro de forma direta ou indireta. Foi assim que no
passado, só para exemplificar, a “rota da seda” serviu para troca de produtos e, também, de conhecimentos
sobre a pólvora e alimentos. A batata, produto originário dos Andes e cultivado pelos incas, somente chegou
à China em 1593. Hoje, a China é o maior produtor mundial de batata. A filosofia grega conviveu e
incorporou informações advindas dos povos que habitavam o Extremo Oriente. As milenares China e Índia
foram fontes do intercâmbio vivenciado.
A cooperação e o conflito convivem simultaneamente dentro do atributo de troca de informação e
ideias. Os exemplos históricos são muitos. Passam pela expansão dos credos religiosos, pelas expedições
marítimas e outras formas de obter ou de passar informação. Por diversas vezes, o atributo valeu-se da força
para fazer prevalecerem os desígnios dos que se achavam superiores. As marcas daqueles momentos afetam
até hoje as relações dos atores estatais e não estatais que convivem neste planeta (CROWLEY, 2016).
2.4. O mar como meio de domínio
“Que o mar com fim será grego ou romano.
O mar sem fim é português.”
Fernando Pessoa

O verso em epígrafe, de Fernando Pessoa, leva ao entendimento do que significa o quarto atributo
do mar para o mundo. No caso específico desta característica simbólica que envolve o uso do mar, a história
está repleta de exemplos de como aqueles que nos antecederam na linha do tempo tiraram proveito do uso
do mar como forma de domínio. Para tal, desenvolveram as suas marinhas com o propósito de garantir a
prosperidade.
Dentro da moldura acima, incluem-se as atividades marítimas de fenícios, gregos e romanos. As
aventuras dos vikings, que representavam, segundo Jared Diamond (2006), uma forma de escapar dos
ataques que sofriam em suas terras, eram tentativas de recuperar suas perdas, indo pelo mar pilhar as terras

que hoje constituem a Grã-Bretanha78. Assim, estenderam sua atuação até a Groenlândia e o continente
americano (LAMBERT, 2018).
Não se pode pensar nessa saga empreendedora somente em termos ocidentais. Na Ásia, os povos
têm numerosos exemplos históricos que são relembrados, contemporaneamente, em razão do crescente
desenvolvimento do poder marítimo e do poder naval da China e da Índia, especialmente nas áreas dos
oceanos Pacífico e Índico.
Foi marcante na história da China o período da dinastia Ming (1368 – 1644). O primeiro reinado da
dinastia teve o sugestivo nome de Hongwu, cujo significado é “vasto poder militar”. Durante o terceiro
período da dinastia Ming, o nome adotado foi Yongle (felicidade perpétua), quando grandes esquadras
chinesas levaram a vários locais o poder imperial, sob o comando do almirante Zheng He. Atingiram não
só o antigo Ceilão e a Índia, como também o Golfo Pérsico e o litoral oriental da África (GASCOIGNE,
2003; CROWLEY, 2016).
As expedições marítimas chinesas ocorreram entre 1405 e 1433. Consta que a de 1405 era
constituída por 62 navios, com 28.000 homens. Outra das sete viagens chegou a ter no mar mais de 300
navios. Não foi a derrota em batalhas navais que causou o abandono do domínio do mar. Isso ocorre por
decisão própria e coincide com a transferência da capital, do litoral para a atual localização, ao início do
século XV. Alguns analistas estratégicos usam tal fato para apontar como o descuido em relação ao mar
custou caro aos chineses nos séculos XIX e XX. A vulnerabilidade no mar permitiu a imposição por
potências estrangeiras de ações contrárias à soberania, à economia e ao desenvolvimento do país
(COUTAU-BÉGARIE, 2010; LAMBERT, 2018).
Depois disso, podem ser apontadas as ações de Portugal e Espanha na expansão dos seus domínios
imperiais. Esses Estados atingiram tal expressão que conseguiram dividir o mundo. Inicialmente, o Papa
Alexandre VI, por meio da bula Inter Coetera, estabeleceu um meridiano situado 100 léguas a oeste do
arquipélago de Cabo Verde. O mundo a oeste do meridiano seria espanhol, a leste seria de Portugal. Este
não se contentou com a divisão e o diferendo foi objeto de uma negociação que culminou com o Tratado
de Tordesilhas (1494), estabelecendo novo meridiano, 360 léguas a oeste de Cabo Verde (CROWLEY,
2016).
O crescimento econômico e a busca da expansão levam holandeses, franceses e britânicos à disputa
pelo domínio do mar conquistado por Portugal e Espanha. O final dessa não tão sucinta página da história
é marcado pelo longo período da Pax Britannica, ancorada no poder marítimo e no poder naval que
caracterizaram o Império Britânico. Seria tal fato o ápice do processo de globalização pelo qual o mundo
passou naquela época?
Outros acontecimentos do século XX, tão farto em guerras e crises, servem para dar uma visão que
vai além dos espaços deste capítulo. No entanto, eles reafirmam que o atributo do mar como domínio está
diretamente relacionado aos recursos, à propagação de ideias e ao crescimento econômico.
A conexão dos quatro atributos foi apontada por Mahan (1890) e outros pensadores. A busca pelo
desenvolvimento promove a necessidade de acesso a outras áreas, seja por obtenção de matérias primas,
seja para atingir novos mercados. Alguns pensadores veem tal ação como sendo um ato de imperialismo.
Por tal razão, as estratégias concebidas levaram ao crescimento das marinhas. Pode-se argumentar, também,
no sentido contrário, que a fraqueza do poder naval é um campo aberto para negar o desenvolvimento e a
realização dos interesses nacionais.
Ao confronto de ideias faz-se necessário acrescentar que não há, no processo de uso dos quatro
atributos do mar, uma obrigatoriedade do aspecto do domínio do mar para a realização dos interesses
nacionais e, por consequência, que a forma de obter esse amplo propósito somente se efetue pela coerção.
Há diversos fatos históricos que contradizem tal análise fatalista. O mundo atual tem visto como há uma
combinação de meios de ação, como dissuasão e persuasão, que não se restringe ao uso do elemento militar.
Deixando de lado qualquer juízo de valor sobre a globalização contemporânea, o fato é que o sistema
de intercâmbio comercial depende do mar. Sua manutenção requer segurança, intrinsecamente ligada ao
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poder naval. Por isso, faz-se necessário ampliar um pouco como se desenvolvem as funções e as atividades
marítimas sob o foco do poder marítimo e do poder naval.
3. Poder marítimo e poder naval
O poder marítimo foi uma força importante no progresso e na decadência dos países. Além disso,
fez-se sempre presente na evolução das diversas civilizações. A incorporação aos meios navais dos avanços
tecnológicos é um dos exemplos de como a história do mar está diretamente relacionada ao
desenvolvimento econômico e científico. É, entretanto, necessário considerar que alguns impérios, como o
Egito, não foram potências marítimas, em razão de estarem situados geograficamente em áreas generosas
quanto à demanda de recursos. Mas não se pode esquecer que sofreram impactos vindos do mar, os quais
afetaram sua estabilidade. No Egito, desde cedo, havia uma perfeita distinção entre o navio de comércio
(navio redondo) e o navio de guerra (navio comprido). Por sua vez, os fenícios eram nômades e sem tradição
marítima: as migrações levaram-nos a fixar-se na costa em uma estreita faixa de terra, espremidos pela
montanha e pelo mar. A situação levou os descendentes de pastores a buscar o mar, dando vazão à tendência
comercial (STEVENS & WESTCOTT, 1958).
A história do poder marítimo conduz ao entendimento de que ele está assentado na prosperidade
econômica e, portanto, para a manutenção dessa condição, exige o apoio do poder naval. Em sendo assim,
percebe-se que existe uma íntima e intensa relação entre o poder naval e a prosperidade econômica.
O parágrafo anterior permite entender por qual razão o poder marítimo é um conceito amplo e, em
sua definição, são acentuadas as diferenças com o poder terrestre e o poder aéreo. O poder naval depende,
para definir sua organização, preparo e emprego, de identificar as demandas advindas do poder marítimo:
não é um simples inventário de meios e de suas respectivas capacidades de combate.
A vinculação apontada está consubstanciada na frase do marinheiro inglês Walter Raleigh, expressa
no alvorecer do século XVII: “Aquele que controla o mar, controla o comércio mundial, controla as riquezas
do mundo e, consequentemente, o mundo em si”. Sir Walter Raleigh viveu de 1554 até 1618, quando foi
decapitado em 29 de outubro na Torre de Londres. Participou ativamente das guerras de corso em 1578,
contra os galeões espanhóis. Em 1580, combateu os insurgentes irlandeses e é reconhecido com a titulação
de “sir” pela rainha Elizabeth. Participa também ativamente das ações que antecedem a expedição da
Invencível Armada, concebida pelos espanhóis para a invasão da Inglaterra. O fracasso do intento é uma
mistura de diversas variáveis, desde a mudança das táticas de combate no mar, graças ao acesso a inovações
na construção e no armamento de navios (ALMEIDA & VIDIGAL, 2009).
Desde Henrique VIII, pai de Elizabeth I, a Marinha inglesa buscou novos modelos de organização.
Em 1546, cria um ministério da marinha militar. A renovação da esquadra para atender à transição entre o
remo e a vela, à busca de navios adequados para o uso da vela e ao emprego da artilharia a bordo têm um
custo elevado. Entretanto, as vantagens oferecidas para os combates no mar eram significativas, uma vez
que era definitivamente evitado o modelo do combate corpo a corpo, com soldados a bordo, que se
engajavam após os navios se abalroarem e efetuarem a abordagem. O combate naval tinha nessa forma de
atuar uma estreita ligação com as práticas militares terrestres, inclusive nas suas concepções.
A ação de Henrique VIII, ao criar, em 1546, uma esquadra permanente subordinada à coroa, foi
acompanhada pelo que se considera o embrião do atual almirantado britânico: o Navy Board. Este era o
setor responsável pela administração da marinha militar.
Os principais membros da Navy Board eram: o tesoureiro, o chefe das construções navais, o
controlador, o chefe da artilharia e o comissário dos navios. As pessoas selecionadas para os cargos tinham,
geralmente, experiência com as lides do mar, militares e mercantis. Estava, assim, plenamente contemplada
a associação de todos os aspectos fundamentais do poder marítimo. As sementes lançadas nessa ocasião
permitiram criar as bases sólidas do Império Britânico, assentadas no comércio marítimo e no poder naval.
Por tal razão, o modelo de financiamento concebido pelo Navy Board para a obtenção de navios militares
valia-se dos ganhos do comércio marítimo. Além disso, a atividade mercantil já dispunha de uma
infraestrutura de material (portos, estaleiros, navios mercantes etc.) e de pessoal que era utilizada de modo
dual pelo poder marítimo. Este é um dos exemplos históricos significativos do entendimento do grande e
abrangente sistema que é oriundo do uso dos quatro atributos do mar (BOOT, 2006).

Cabe, neste momento, uma importante digressão. Segundo Almeida & Vidigal (2015), Mahan, a
quem é atribuída a criação do termo sea power (poder marítimo), fruto de um emblemático conjunto de
estudos sobre a história e o poder marítimo, tinha uma grande preocupação com a necessidade de que os
ensinamentos obtidos pudessem chegar ao “homem comum da rua”. Mahan (1890) afirmou que a criação
da expressão sea power fora feita para chamar a atenção do público e dos políticos quanto à importância
do mar para a prosperidade das nações. Foi a partir desse momento que se conceituou poder marítimo, não
sendo possível deixar de referir-se tal conceito a Mahan. Suas obras deram uma vasta amplitude ao que
pretendia definir, indo além da marinha militar e da marinha mercante.
O poder marítimo está diretamente relacionado ao poder nacional. Este engloba os meios e os fins,
que uma estratégia marítima contribui para unificar. Essa é a forma de colocar em ação a vontade política
de, por meio da integração de elementos materiais, fazer o adequado uso do mar. O poder naval é um
subsistema do poder marítimo.
Nos estudos de Mahan foram definidos seis fundamentos como arcabouço do sea power:
 posição geográfica do país;
 configuração física, como a quantidade de portos e as facilidades, bem assim os aspectos dos
recursos naturais e do clima;
 extensão territorial;
 população (com ênfase especial ao aspecto demográfico);
 caráter da população (o ethos da sociedade); e
 o caráter das instituições do governo, que conduz a um projeto de Estado, com a devida vontade
política e estratégica de executá-lo (STEVENS & WESTCOTT, 1942).
Os estudos de Mahan foram objeto de críticas e comentários diversos. O tempo passou, a tecnologia
trouxe inovações. Além disso, o século XX apresentou novos contextos e com eles os duros testes da
realidade para as diversas teorias desenvolvidas. Sir Julian Corbett, também um grande pensador dos
assuntos marítimos, propôs ajustes coerentes em alguns pontos da obra de Mahan. As evoluções são
necessárias como já demonstram os acontecimentos deste século XXI. A dinâmica do mundo obriga a que
se tenha bastante atenção às mudanças. Em consequência, as adaptações devem ser procedidas. Entretanto,
não podem ser desprezados aqueles conceitos e definições que se mostram duradouros ao longo da história.
As antigas dimensões estratégicas do emprego do poder militar tiveram que ser revisadas e hoje são
analisadas sob cinco domínios, vistos de forma integrada: cibernético (5ª dimensão estratégica); espacial
(4ª dimensão estratégica); aéreo (3ª dimensão estratégica); marítimo (2ª dimensão estratégica); e terrestre
(1ª dimensão estratégica).
A nova perspectiva guarda uma profunda relação com os estudos do almirante Raoul Castex, que
pôde conhecer desde os rigores da Grande Guerra (1ª GM), passar pela Segunda Guerra Mundial e vivenciar
os tempos quentes da Guerra Fria. A perspectiva temporal de Castex permitiu que seu estudo pudesse
evoluir e adaptar-se a novos contextos, oferecendo uma base fundamental no que tange à reconhecida
“dualidade” das marinhas quanto à aplicação do poder naval e da sua vinculação direta ao amplo espectro
coberto pelo poder marítimo com base no conceito por ele desenvolvido das “servitudes” (“dependências”).
A importância das “dependências” é uma especificidade e, também, particularidade, da estratégia
marítima. As forças navais, pela dualidade, estão, simultaneamente, a serviço do mundo marítimo e da
unicidade da guerra, por meio de operações conjuntas ou singulares. Vale aqui reproduzir um texto de
Castex:
Em estratégia, longe de se isolar dentro de sua estratégia própria, assim como o Exército o
fazia desde muito tempo, os “marinheiros” haviam reconhecido a existência das estratégias
de outros ambientes, mesmo não militares, e estavam nelas interessados, uma vez que
tinham discernido as ligações que as uniam, suas ações e reações recíprocas, suas
repercussões sobre a estratégia marítima. Ao lado da noção de forças, habitualmente a única
considerada nos debates concernentes à guerra terrestre, eles haviam introduzido aquela

(noção) dos interesses (vitais e estratégicos), representativa dos desideratos de outras
estratégias, para designar-lhe um lugar dentro da condução da guerra naval. Elas tinham
alcançado, assim, uma concepção estratégica equilibrada, livre de todo particularismo,
preocupada com o jogo dos diferentes elementos em presença, sabendo, por instantes,
elevar-se facilmente, sem esforço, ao plano estratégico geral (CASTEX apud WEDIN,
2016, p. 362).

Castex trata não somente da guerra, mas também da paz e da crise, não somente da guerra total, mas
da estratégia integral, obrigação de todo governo que busca o bem comum para as organizações estatais e
não estatais.
A leitura de Raleigh permite identificar outros escritos posteriores que fizeram afirmações similares,
com os de Mackinder e Spykman. Eles tentaram sintetizar a observação das “forças profundas” geopolíticas
que se manifestavam nos contextos analisados. As perguntas então afloram. A globalização do século XXI
será a característica principal do mundo contemporâneo? Como a dependência para a globalização do
sistema de comércio internacional se comportará em relação ao uso do mar? A demanda por segurança, a
“boa ordem no mar”, assumirá um papel significativo? Como o poder marítimo vai manifestar-se no século
XXI? E o Brasil? Como foi seu relacionamento com o uso do mar? Como será seu reencontro com o mar
no século XXI?
4. O Brasil e sua vinculação com o poder marítimo e o poder naval
O périplo desenvolvido até aqui foi executado com o propósito de estabelecer uma moldura histórica
para entender os usos do mar. De agora em diante, vai-se avaliar, de forma sucinta, pois não há a pretensão
de aprofundamento nas poucas páginas deste capítulo, como o Brasil se transformou e ainda tenta afirmarse no cenário mundial, a partir das atividades marítimas: sua vinculação com o poder marítimo (sea power).
É preciso enfatizar que sea power, de acordo com a visão de Mahan (1890), não existia nos
dicionários da língua inglesa. Por ser o produto dos diversos elementos que a integram, é conveniente
resgatar, de tempos em tempos, seu sentido amplo e posicionar o Brasil em relação aos fundamentos do
poder marítimo.
A revelação do espaço geográfico que hoje é denominado Brasil dá-se na sua descoberta pelos
portugueses em 1500. A Escola de Sagres deu o suporte necessário para que aquele pequeno país fosse um
exemplo de talassocracia79. Sob condição de colônia, viveu o Brasil um período longo e conturbado, tendo
despertado a cobiça de outros países na busca de recursos que os “mitos” cosmográficos da época
alimentavam.
As primeiras expedições ao Brasil são feitas mais com o propósito de identificar oportunidades na
exploração de riquezas. De acordo com Eduardo Bueno, em seu livro com o sugestivo título “Náufragos,
Traficantes e Degredados”, que cobre o período de 1500 a 1531, considerado, ainda, como uma lacuna na
história do Brasil, aquelas pessoas chegaram pelo mar e por ele tiveram o seu destino definido.
Espanhóis e franceses se aventuravam pelo litoral da Terra Brasilis. Contestava-se até mesmo quem
teria descoberto as “novas” terras. Os mapas ainda tinham fundamento na realidade geográfica de Cláudio
Ptolomeu. É a epopeia produzida pelos portugueses e espanhóis que começa a dar novos contornos ao “mar
tenebroso” dos cantos de Camões. Portanto, eram as descobertas envoltas em um ambiente de sigilo, em
razão dos possíveis ganhos de capital.
A dúvida sobre quem primeiro aportou na “terra nova”, objeto de um marcante estudo da presença
dos espanhóis no Brasil pelo almirante Max Justo Guedes, da Marinha do Brasil (MB), publicado no
capítulo 4 do Tomo I do Primeiro Volume da História Naval Brasileira, deve ser acrescida à discussão sobre
o nome dado às novas terras. A ideia que fica bem clara é que se a escolha foi devida ao “pau-de-tinta”
(pau-brasil), a ligação é direta aos atributos do uso do mar.
A relação do Brasil com o mar é desenvolvida durante seu período colonial de acordo com os
interesses da metrópole. Portugal definia os caminhos e a própria organização do território era fragmentada
sem qualquer sentido de unidade. As rotas marítimas para o exterior aproximavam mais de Portugal
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algumas partes do Brasil. Isso teria os seus reflexos no processo da Independência. Havia diversos “Brasis”.
Até a transferência da família real portuguesa (1808), a sucinta visão aqui apresentada retrata um momento
histórico relacionado aos ciclos econômicos da colônia de Portugal.
As invasões francesas e holandesas e a Inconfidência Mineira não transmitiram aos brasileiros maior
vontade de libertação, na intensidade vivida de 1808 a 1822. A mudança do centro de poder português para
o Brasil foi produto das ações de Napoleão Bonaparte em relação à Grã-Bretanha. Apesar de a França
napoleônica ser forte em terra, não tinha como contestar o domínio dos mares pelos britânicos. O bloqueio
continental aos navios da Grã-Bretanha era uma mostra da situação. O Portugal situado na velha Europa
poderia ser ameaçado, o Portugal situado no Brasil teria maior liberdade de ação. Dentro dessa visão, é
inserida a abertura dos portos às nações amigas em 28 de janeiro de 1808, ato realizado na escala da
comitiva na Bahia. A colônia passava a ser o centro do monopólio do império português. Em 8 de março
de 1808, o Rio de Janeiro era a capital. A propagação das ideias vindas pelo mar iria proporcionar um
ambiente propício à proclamação da Independência.
A dispersão das vilas e cidades em um território imenso, muitas vezes sem comunicação, era o
padrão da época. Por isso, o Brasil se tornara um arquipélago econômico e cultural, com “ilhas” de
desenvolvimento, esparsas por seu território, principalmente ao longo da costa. As comunicações valiamse do mar, as ligações terrestres eram difíceis. O que esperar de um movimento de independência em tal
situação?
O esfacelamento político seria uma consequência com elevada probabilidade de ocorrer. A América
espanhola tinha passado por essa experiência. A integridade territorial foi fruto do gênio político de José
Bonifácio que buscou, naquelas circunstâncias, a manutenção da unidade dos brasileiros por meio do
Império. As guerras da Independência foram violentas e sangrentas. Segundo Diégues (2004), a expressão
“revolução brasílica” foi usada por Bonifácio para referir-se à Independência. Esta se confundiria com a
realização de um projeto político de superação do passado colonial e a construção de uma nova nação. O
acontecimento é uma lição de como pensar estrategicamente não só com o uso da força, mas em perfeita
harmonia com a conquista dos interesses vitais, conforme objetivos políticos bem definidos. Aqui
desempenha o seu papel o nascente poder naval efetivamente brasileiro.
O mar foi o espaço estratégico por onde o Brasil pôde consolidar o processo de independência. A
Esquadra nascia com um elo permanentemente conectado à sociedade brasileira. Um fato marcante foi a
subscrição popular para dotar o poder naval de meios (CAMINHA, 1986). A Independência foi feita com
o apoio decisivo do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas Gerais e das províncias do Sul. Seguiu-se o
apoio de Pernambuco, Goiás, Mato Grosso, Rio Grande do Norte, Alagoas e Sergipe. Entretanto, quatro
províncias do Norte (Pará, Maranhão, Piauí e Ceará) e mais uma parte da Bahia mantiveram-se fiéis a
Portugal. Era o que se imaginava ocorrer em razão da organização fragmentada dos tempos coloniais.
Mediante o bloqueio, o transporte de tropas e o apoio naval a essas tropas, a Esquadra consolidou a
Independência. Ela é também o meio de assegurar a integridade do Império, abalado por sucessivas
revoltas: Confederação do Equador, Setembrada, Abrilada, Cabanagem, Farrapos, Sabinada, Balaiada e
Praieira.
Segundo Vidigal (1983), devido aos problemas internos, o poder naval brasileiro teve papel
fundamental no período do Império, que era visto com desconfiança pelos países vizinhos, em especial na
área do rio da Prata. A Marinha teve ação decisiva nos enfrentamentos, como os a seguir apontados:
Cisplatina (1825-28); a guerra contra Oribe e Rosas (1851-52); a Campanha Oriental (1864); e a Guerra da
Tríplice Aliança (1864-70). Em todas elas podem ser encontradas exemplos da vinculação do poder naval
ao poder marítimo.
A visão acima não permite que se deixe de relembrar os conflitos e crises impostas pela potência
hegemônica, a Grã-Bretanha, que arbitrava por meio do poder naval as condições da Pax Britannica. A
Questão Christie (1861-63) é um exemplo significativo de como, sem uma dissuasão crível, surge a
oportunidade de impor restrições à soberania brasileira. Outra vez a subscrição popular manifesta o desejo
da sociedade brasileira de ser forte no mar. Assim, vai ser adquirida, na França, a Corveta Brasil, primeiro
navio encouraçado brasileiro.

O final da Guerra da Tríplice Aliança trouxe ao mesmo tempo alegrias e apreensões. Alegria pelos
feitos de 11 de junho de 1865, Batalha Naval do Riachuelo, que até hoje é a data magna da MB. As
apreensões eram constatadas pelo avanço tecnológico que os meios navais de outros países passavam a
incorporar, como consequência da revolução industrial. Em termos quantitativos, a MB possuía elevado
número de navios e cada um deles artilhado com muitas “bocas de fogo”. Porém, para as lides navais em
áreas oceânicas, os navios eram ultrapassados tecnologicamente (VIDIGAL, 1983).
O final do século XIX ainda traria novos acontecimentos para despertar o governo do Brasil, agora
organizado como República, sobre a importância do poder naval. A ocupação da Ilha da Trindade pela GrãBretanha, em janeiro de 1885, é um exemplo da miopia que, por vezes, se manifesta em membros do
governo e dos demais poderes. Os ocupantes só saem da ilha após a intervenção, como mediador, do rei
Carlos I de Portugal. A discussão do tema, como se fora um arbítrio territorial, era uma ameaça
significativa, uma vez que, naquele momento, o Brasil discutia questões de limites fronteiriços. Mais uma
vez, a reação do governo republicano só ocorreu em razão da pressão da opinião pública, que ainda
guardava na memória a Questão Christie.
A perda da consciência marítima com o advento da República pode ser atribuída a dois aspectos
significativos, além de outros: o envolvimento político da Marinha ao final da Monarquia e o imenso atraso
tecnológico na construção naval. O Brasil convivia com graves problemas de base, especialmente no
preparo educacional do seu povo.
Em Cartas de Inglaterra, Rui Barbosa traça um quadro fiel da precária situação vivenciada pela MB:
[...] Deus nos dê por muitos anos paz com as nações que nos cercam. Mas, se ela se romper,
é no oceano que iremos jogar a sorte da nossa honra. E essa partida não será decidida pelo
azar, mas pela providência. A nulificação da nossa Marinha é, portanto, um projeto e
começo de suicídio! (BARBOSA, 1896).

A situação só iria mudar na primeira década do século XX. O barão do Rio Branco, chanceler no
período de 1902 a 1912, percebia que a simples aproximação política aos Estados Unidos da América
(EUA) para tentar livrar-se da dominante influência da Grã-Bretanha não seria suficiente. Era necessário
um poder naval que permitisse ao Brasil algum grau de manobra para ter mais independência em sua
política externa. A derrota de uma potência, a Rússia, por um pequeno país, o Japão, foi um indicador
marcante do papel do poder naval japonês. A batalha naval de Tsushima (1905) deixou lições importantes.
Tais lições são identificadas pela Marinha brasileira, levando à encomenda de navios adequados à condição
do potencial marítimo do Brasil e o emprego delas na diplomacia naval (VIDIGAL, 1983).
O esforço considerável empreendido não prosperou. A base industrial necessária ao apoio de navios
com maior nível tecnológico não deu as respostas exigidas para manutenção e reparo. Logo, ocorre uma
degradação da situação operacional da Esquadra brasileira. A eclosão da Primeira Guerra Mundial não
levou a uma participação efetiva do Brasil. A presença da Divisão Naval em Operações de Guerra (DNOG),
sob o comando do almirante Frontin, foi quase simbólica. Os percalços ocorridos em Dakar, na África, em
muito contribuíram para que o Brasil não pudesse ter dado o apoio que lhe foi solicitado pela coalizão
europeia, que se opunha aos intentos alemães (ALMEIDA & VIDIGAL, 2006).
O desempenho relevante não ocorreu nos combates da 1ª GM. Entretanto, algumas outras lições
ficaram enraizadas na estrutura da MB, contribuindo para maior preparo e melhor emprego dos meios
navais. Em 1914, são criadas a Escola de Guerra Naval e a Flotilha de Submarinos. Em 1916, dá-se o
nascimento da aviação naval. Entretanto, o período entre a 1ª e a 2ª GM não foi alentador para o poder
naval brasileiro. Além da obsolescência dos navios, os programas de obtenção não eram cumpridos,
principalmente por falta de recursos (VIDIGAL, 1983).
O retrato da situação existente é apresentado em trecho de relatório do almirante Pinto da Luz,
abaixo transcrito:
O problema da reconstituição da Esquadra pelo retardamento que tem sofrido, atingiu,
pode-se dizer, o seu auge, isto é, ou o material é renovado sem delongas, ou o treinamento
torna-se impraticável, pela ausência de navios capazes de se fazerem ao mar. Há já quinze
anos que nosso poder naval decresce continuamente [...] (BRASIL, 1929).

Os esforços do almirante Aristides Guilhem80 para retomar a construção naval no Brasil,
interrompida havia cinquenta anos, não foram suficientes para sobrepujar o despreparo do Brasil na
Segunda Guerra Mundial. A incapacidade dos meios ficou patente para executar a proteção das linhas de
comunicação marítima na guerra antissubmarino. Os navios recebidos dos EUA, com base na Lei de
Empréstimos e Arrendamentos, foram guarnecidos pelas tripulações brasileiras, que souberam dar resposta
pronta e rápida ao desafio. As perdas foram muitas em meios materiais e em vidas de bravos combatentes,
mas a memória desse período iria ter por muito tempo um impacto no preparo e emprego do poder naval
brasileiro.
Ao término da 2ª GM, a dependência brasileira dos EUA era quase total. A influência estava
presente no campo material e nas concepções de estratégia. A construção naval, retomada no período
Guilhem, chegou a entregar três contratorpedeiros da classe “M” e, nos anos 1940, iniciou-se a construção
dos da classe “Amazonas”. Entretanto, as facilidades do Military Aid Program (MAP), proveniente dos
EUA, deram ensejo a que fosse mais conveniente receber, a custos simbólicos, o material excedente de
guerra, desde navios até os mais simples sobressalentes (VIDIGAL, 1983).
A partir de 1967, a MB voltou a pugnar por uma autonomia do poder naval, consentâneo com o
desenvolvimento econômico que o país experimentava, coerente com as demandas de um poder marítimo
que fazia questão de clamar pelo reencontro do Brasil com o mar. O então denominado Programa Decenal
de Renovação dos Meios Flutuantes tinha como base a guerra antissubmarino e a guerra de minas. A ideiaforça era perseguir a nacionalização dos meios e equipamentos. Somente seriam adquiridos no exterior os
meios que não pudessem ser construídos ou fabricados no Brasil.
Um fato importante ocorre naquele momento. Os EUA negam-se a dar apoio à iniciativa brasileira.
Além dos problemas da Guerra Fria, havia um interesse norte-americano de praticar uma estratégia de
equilíbrio dentro da América do Sul, em especial no caso do Brasil com relação à Argentina.
A recusa dos EUA levou o Brasil a buscar os meios desejados na Europa. Vieram da Grã-Bretanha
as fragatas classe “Niterói”, em número de seis (duas a serem construídas no Brasil), e os submarinos da
classe “Oberon”. Na Alemanha (à época Alemanha Ocidental), seriam obtidos os navios varredores. Em
março de 1977, em razão de divergências com o governo Carter, o governo brasileiro denunciou o Acordo
de Assistência Militar Brasil-EUA, que vigorava desde 1952. A missão naval norte-americana que estava
no Brasil desde dezembro de 1922 cessou suas atividades.
O prenúncio da ruptura acima descrita já tinha levado o Almirantado brasileiro, em fevereiro de
1977, a aprovar um documento de significado marcante, as Políticas Básicas e Diretrizes. Era na época o
documento básico que estabelecia as orientações para o Plano Diretor da Marinha, definidor das prioridades
de alocações de recursos. O Brasil dava passos para uma nova caminhada em busca de uma concepção
estratégica com maior grau de autonomia, inclusive no âmbito regional. Abria-se um amplo espectro de
novas tarefas para a Marinha do Brasil (VIDIGAL, 2002).
Os dois choques de petróleo que abalaram a economia mundial nos anos 1970 impuseram uma forte
moderação nos anseios de prosperidade do Brasil. A construção de navios mercantes, que tomara um forte
impulso, sofre um grande declínio. Os anos 1980 vão ser sinônimos de uma década perdida com baixo
crescimento, forte instabilidade social e um processo inflacionário avassalador.
As condições do poder marítimo foram afetadas e, em consequência, o impacto foi direto no
correlacionado poder naval. Mesmo assim, um programa de construção de submarinos com o apoio alemão
conseguiu caminhar. O Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, ao concluir a construção de submarinos
convencionais, permitiu ao Brasil ser o primeiro país do hemisfério Sul a ter êxito em tão complexo
empreendimento de engenharia.
O próximo passo foi o programa para obter um submarino com propulsão nuclear, marco da
concepção estratégica para um novo patamar, em função das características destacadas de mobilidade e
autonomia desse meio. Não obstante as agruras econômicas enfrentadas pelo Brasil nos anos 1980 e 1990
e com a crise que se alastrou pelo mundo em 2008, esse programa vem demonstrando grande capacidade
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de mobilização e estabelecimento de parcerias com universidades, centros de pesquisa e indústrias,
evidenciando sua capacidade de gerar efeitos de arrasto, tanto por meio do incentivo à ampliação da base
tecnológica nacional, como por meio de desenvolvimento de equipamentos e componentes de uso não
restrito aos objetivos do programa.
5. Uma breve visão contemporânea
É inegável que o fim da Guerra Fria, simbolizado emblematicamente pelo colapso da ex-União das
Repúblicas Socialistas Soviéticas (ex-URSS), trouxe como decorrência uma visão apressada, fruto dos
temores anteriores, de que todos os conflitos e crises iriam chegar a bom termo. O emergir da paz dar-seia de forma natural e com perspectivas de longa duração. Uma “nova ordem mundial”, segundo paradigmas
dos países desenvolvidos ocidentais, seria a tônica do nascente sistema de relações internacionais. Implantar
a democracia segundo os ditames do modelo ocidental, afiançavam alguns analistas, teria o condão de
tornar real um plano de desenvolvimento econômico perene, sem conflitos e crises.
Na mesma linha, os antigos defensores de ideias que permearam os séculos anteriores, como o início
do século XX, entendiam que o crescente aumento do comércio internacional produziria maior
interdependência. Assim, o fantasma da guerra estaria afastado (ANGEL, 2002). Sabe-se que o século XX
foi marcado por duas guerras mundiais e, em sua segunda metade, conviveu com um tênue equilíbrio, fruto
da Guerra Fria entre as duas superpotências, EUA e a ex-URSS. A ameaça de recorrer às armas nucleares
era a antevisão da deflagração de uma catástrofe mundial.
O processo de globalização da economia deu novos sinais de vida e iniciou uma nova marcha,
envolvendo atores estatais e não estatais de portes dissimilares. Os problemas decorrentes da existência de
países em níveis distintos de estágio de desenvolvimento, que certamente iriam surgir, haveriam de ser
contornados por meio de negociações em fóruns internacionais, instituídos com o propósito de harmonizar
as relações. Além disso, a prosperidade atingiria a todos e seria de tal modo compensadora, que as possíveis
perdas seriam marginais diante dos ganhos a serem obtidos. Essa era a visão preferida e difundida por
governos e mídias dos países chamados desenvolvidos.
O fim da Guerra Fria, todavia, não acarretou o decréscimo de conflitos e crises. Pelo contrário,
analisar o tema hoje, com o benefício do distanciamento no tempo, aponta que os problemas decorrentes
das “forças profundas” da geopolítica estavam apenas contidos pelas ações das duas superpotências.
Observar o mapa dos conflitos editado a cada ano, por exemplo, pelo International Institute for Strategic
Studies, mostra o crescimento dos desafios, muitos deles com duração bem maior do que as análises feitas
ao início da última década do século passado.
A globalização não se tem mostrado um fenômeno puramente econômico, que levaria apenas à
criação de um mercado mundial unificado. É, mais que isso, uma tendência para a universalização de certos
conceitos e ideias que tendem a assumir, assim, valores absolutos, acima de qualquer discussão – o que se
poderia chamar de “ideologia ocidental”. Os Estados que não se enquadrarem nesse novo sistema de valores
correm o risco de serem considerados párias81 e excluídos da comunidade internacional (VIDIGAL, 1997).
A humanidade demonstra, neste estágio de seu desenvolvimento, a vitalidade de distintas civilizações,
ainda que adote forma de organização econômica comum em seus grandes traços. Alguns, como Francis
Fukuyama, em sua obra The end of history and the last man?, de 1992, ousaram, entretanto, afirmar o fim
da história, pela aparente universalização de valores.
Sob “o eufemismo de convergência de valores e a pretexto de liberalização comercial”, os EUA
vêm aplicando um conceito de integração verdadeiramente global (GOYOS, 1997). Com as leis Helms
Burton e D'Amato há, inclusive, uma tentativa norte-americana de aplicar suas leis extraterritorialmente.
Conceitos como o de autodeterminação e não intervenção82, que dominaram a política internacional
até recentemente, tendem a relativizar-se, crescendo a tendência para intervenções, multinacionais ou não,
muitas vezes justificadas por nobres alegações. As intervenções em Granada, Panamá, Iraque, Bósnia e
Estado pária significa “aquele que não mantém conduta considerada dentro das normas internacionais, ou comportamento
não aceito pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, no limite superior em uma escala de ameaça à segurança
internacional” (MARRONI, CASTRO, VIOLANTE, 2018).
82 No Brasil, estes dois preceitos são constitucionais.
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Herzegovina, Haiti, Somália, Ruanda, Kosovo, Líbia e Síria confirmam essa tendência.
Tais análises incorporavam os efeitos da demonstração de efetividade no campo militar, por parte
dos EUA, no evento que, a posteriori, ficou conhecido como 1ª Guerra do Golfo, ocorrido em 1991. O
Iraque invadiu o Kuwait em julho de 1990, com base em problemas relacionados ao petróleo e ao
pagamento de financiamentos feitos pelo Kuwait ao governo de Saddam Hussein. A situação econômica
dos iraquianos atravessava um período de turbulências, agravadas pela queda dos preços do petróleo e dos
gastos incorridos nos anos 1980 com a guerra Irã-Iraque. A operação de libertação do Kuwait, respaldada
pela ONU, foi liderada pelos EUA. A ação fez o mundo conhecer que a única superpotência militar que
restara da Guerra Fria detinha um poder de fogo surpreendente aliado a uma superioridade incontestável,
com base na sofisticação tecnológica. O mundo era unipolar no campo militar.
Após a Guerra no Golfo, os EUA estabeleceram um conceito estratégico que claramente representa
o ponto de transição do sistema político-estratégico característico do período de Guerra Fria (bipolar) para
um novo sistema em que o monopólio de poder estadunidense fica evidente. A nova ordem internacional,
apregoada por George H. Bush, em agosto de 1991, traçava os marcos de limitação e as diretrizes
estratégicas para o “novo mundo” que surgia. A preocupação com os problemas mundiais deveria, em
princípio, priorizar: a possibilidade da proliferação das armas de destruição em massa; a ação do terrorismo
conduzida por grupos armados extremistas não estatais; a agressão promovida por “Estados-párias” em
seus ambientes regionais, como, por exemplo, o Iraque; o tráfico de pessoas; o combate à pirataria; e o
crime organizado internacional, em especial os grupos ligados às drogas. Estava dada a moldura para o que
se convencionou chamar de “novas ameaças”. Algumas delas, em verdade, eram e são “velhas ameaças”
com uma nova roupagem.
As fontes possíveis das “novas ameaças” seriam os atores estatais e não estatais. A mudança era
significativa em relação ao confronto Leste-Oeste que chegava ao final. Assim sendo, uma readequação
dos excessos do poder militar advindos da bipolaridade ideológica far-se-ia necessária. Os riscos de um
conflito em escala mundial estavam afastados. Tal tipo de percepção deu margem a que alguns analistas
cedessem às tentações da visão de curto prazo, com propostas as mais diversas sobre os destinos das forças
armadas. Isso ocorreu em variados países, especialmente naqueles em situação de crise econômica e com
problemas de desenvolvimento para satisfazer as dívidas sociais internas. As lições da história e da
geopolítica eram olvidadas, assim como seus fundamentos de análise de longo prazo.
Um salto no tempo leva ao início deste século. Ele é marcado de forma trágica pelos atentados
terroristas de 11 de setembro de 2001. O final da última década do século XX apresentava fatos que
suscitavam o descasamento entre visões estratégicas para segurança e defesa que não se coadunavam com
as mudanças do mundo real.
As diversas assimetrias nos campos político, militar, econômico e científico-tecnológico davam
vazão a uma crescente “desordem” internacional. Os problemas étnicos, embora fossem localizados
inicialmente, começavam a expandir-se de forma crescente. Com eles surgiram outros sintomas de caráter
religioso e nacionalista. A fragmentação da antiga Iugoslávia caracterizou bem esse processo. A tentativa
de relativizar conceitos como os de soberania, autodeterminação e identidade nacional não guardava a
prudência necessária para a perfeita compreensão dos acontecimentos.
É dentro dessa visão anterior que se precisa enquadrar um fato histórico. Após anos de busca da
integração, a Europa deu passos decisivos por meio do Tratado de Maastrich, em 1º de novembro de 1993,
para constituir um grupo único na área econômica, a União Europeia (UE). Após séculos, um espaço
geográfico que vivenciou uma série de conflitos bélicos almejava viver harmonicamente com a solução da
integração. As metas para a união, inicialmente restritas ao campo econômico e financeiro, ampliaram-se
com o tempo, na busca de uma única política externa e de defesa. O avanço iria atrair os demais países que
ocupavam as fronteiras da “velha Europa”. Hoje, vê-se como havia um imaginário simplista, diante de
tarefa imensamente complexa.
A definição de uma política comum para as áreas de relações internacionais e defesa levaria a uma
separação de uma antiga estrutura criada pela Guerra Fria: a Organização do Tratado do Atlântico Norte
(Otan). O fato real é que a tentativa permanece em discussão e a meta não foi atingida. Os conceitos de

atuação da Otan e do braço militar exclusivo da UE foram modificados com o propósito de defender os
interesses europeus em qualquer região do mundo83. Na realidade, existe um convívio cheio de
ambiguidades entre a Otan e UE. Dois países europeus possuidores de armamento nuclear são integrantes
de forma autônoma do Conselho de Segurança da ONU. Será que França e Reino Unido abrem mão de
seguir posições independentes da UE?
Os percalços não se restringem ao caso acima. 1999 foi o ano estabelecido para entrar em vigor o
euro, moeda que seria adotada por todos os integrantes da UE. Na prática, não ocorreu assim. Dinamarca,
Suécia e Reino Unido mantiveram suas próprias moedas. Entre as diversas alegações, para a não adoção do
euro, foi utilizado o aspecto do simbolismo da soberania, representada pela moeda nacional.
O final do século XX deu outro alerta sobre os perigos da interdependência em um mundo
globalizado. A crise econômica que, inicialmente, envolveu os países asiáticos a partir de 1997 e que
adentrou o ano de 1998 não poupou nem mesmo aqueles países que antes eram apontados como modelo de
sucesso. Alguns “tigres” asiáticos sofreram graves problemas. A crise evoluiu e não deixou de fora o Brasil:
apesar dos esforços de saneamento da economia com a adoção do “Plano Real”, o final de 1998 e o ano de
1999 ficaram marcados por grandes dificuldades, com o retorno de graves problemas econômicos e de
baixo crescimento do PIB.
Curiosamente, em 1999, o mundo ocidental tinha seus primeiros contatos com uma análise efetuada
por dois coronéis chineses: Qiao Liang e Wang Xiangsui. Ela ganha versões em inglês, italiano e francês.
A reflexão estratégica trazida por eles, com base nos eventos da última década do século XX, tem a visão
premonitória dos atos hostis que nascem com o século XXI. O fenômeno complexo da guerra tornar-se-ia
ainda mais intricado, ultrapassando os limites habituais dos conflitos unicamente militares. A guerra
passava a estar presente nos campos econômico, financeiro, religioso, ecológico, tecnológico etc. (LIANG
& XIANGSUI, 2003).
Seria a obra um prenúncio da estratégia da China para o século XXI?
A tentativa chinesa de reeditar uma nova rota da “seda” é anunciada por seu presidente Xi Jimping
em maio de 2017, agora como uma rota marítima a diferenciar-se daquela do passado. Percebe-se no
megaprojeto a ideia de apresentar a China como defensora do livre comércio e fortalecer-se como líder
global. De cifras bilionárias, é apresentado como capaz de desenvolver infraestrutura em mais de 60 países
da Ásia Central e da África, como ferrovias de alta velocidade, redes de internet, estradas e portos. O Belt
and Road Initiative ou One Belt, One Road, convive hoje com percalços de grande monta, inclusive
relacionados a problemas da economia da China, que assustam todos os países, desenvolvidos ou não. De
quebra, assiste-se a uma guerra comercial declarada pelos EUA em relação à China, que não se restringe
aos dois atores, devendo ocasionar impactos no comércio internacional global.
Os acontecimentos deste século têm um significado especial para qualquer reflexão estratégica. A
quebra da invulnerabilidade territorial dos EUA, em 11 de setembro de 2001, causou forte impacto na
estrutura de segurança nacional dos norte-americanos. A “guerra ao terrorismo” foi uma decisão central do
governo dos EUA. Entretanto, como enfrentar algo que assume variadas formas de atuação?
Inicialmente, foi tomada uma reação rápida contra o Afeganistão, naquele momento visto como um
“Estado falido”84 cujo território servia de base para os grupos extremistas idealizadores do atentado. O
impacto da ação de 11 de setembro fez com que o apoio aos EUA fosse quase total e logo foram tomadas
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ações militares em relação ao Afeganistão para impedir a continuação do domínio dos talibãs. Eles davam
guarida a Osama Bin Laden e seu grupo, a Al-Qaeda. O evento fortaleceu a ideia de que uma coalizão
internacional, respaldada pela ONU, pudesse intervir em qualquer parte do mundo.
A invasão do Iraque, em 2003, por uma coalizão cujo poder maciço estava assentado somente em
dois países, EUA e Grã-Bretanha, ia além dos limites autorizados pela ONU. Uma nova doutrina entrava
em cena com a afirmação da liberdade de agir de modo “preemptivo” para impedir a ação do oponente
antes da realização de qualquer ato. No caso do Iraque, o argumento baseava-se em uma afirmação de que
ele possuía armas de destruição em massa e as teria ocultado, sem cumprir a resolução da ONU de destruílas. Ao final da intervenção, o sistema de governo daquele país seria alterado para um governo nos “moldes
democráticos ocidentais”. O tempo decorrido desde então permite refletir como os fatos do mundo real são
distintos do que se imaginou para o Afeganistão e para o Iraque. Em sequência, veio o drama da Síria, sem
qualquer solução definitiva até hoje. O tempo de duração do conflito já ultrapassou o das guerras mundiais
ocorridas no século XX.
A percepção de segurança em nível global passa por outro tipo de mudança. Constata-se que é cada
vez mais rápida a transmissão de informações pelo avanço das tecnologias de informações e comunicações
(TIC). Uma ressalva precisa ser feita nesse caso, uma vez que o excesso de informação não significa a
obtenção do conhecimento. Os ciclos de mudanças tecnológicas, em especial na área das TIC, são cada vez
mais curtos. Por outro lado, tais inovações permitem a evolução de processos e sistemas em outras áreas.
Há uma sensação de que se vive em um mundo em que tudo se move rápido demais. As pessoas têm a
percepção de que as distâncias geográficas são menores em razão da proximidade virtual. O ser humano se
sente local, nacional, regional e global. O problema da segurança global espalha-se rapidamente por uma
quantidade cada vez maior de pessoas em diversas regiões do planeta. Entretanto, não se pode deixar de
refletir que ainda não se trata da aldeia global de Mc Luhan85, em virtude de existirem atores estatais e não
estatais em diferentes estágios de desenvolvimento.
O tópico anterior é um convite para refletir, neste pequeno espaço, sobre as incalculáveis
dificuldades de uma reacomodação das “forças profundas” que alteram o tabuleiro estratégico mundial. Em
26/12/2004, treze países sofreram os impactos de um tsunami, o terceiro maior em intensidade de acordo
com os registros sismográficos. O número de mortos foi de mais de 220.000 pessoas e 1,8 milhão ficaram
desabrigadas. A ajuda humanitária ocorreu por meio de uma “coalizão ad-hoc” das marinhas de diversos
países. Em agosto de 2005, os EUA tiveram que se defrontar com os problemas decorrentes do furacão
Katrina, especialmente em New Orleans. Apesar das limitações legais da atuação das forças armadas dos
EUA em seu próprio território, as primeiras ações para dar apoio aos desabrigados foram feitas pela US
Navy.
Outros casos podem ser relacionados, mas a questão maior é como enfrentar os desafios das
mudanças climáticas. Os efeitos dos desastres climáticos assumem proporções iguais ou muito maiores do
que os produzidos por um conflito bélico.
O breve século XXI ainda trouxe outras situações que demandaram e demandam ações conjuntas.
Em 15 de setembro de 2008, a falência do banco Lehman Brothers marcou simbolicamente o início de uma
grave crise que impactou a economia mundial. Depois de setembro de 2001, Nova York, pela atividade
financeira desenvolvida em Wall Street, era o epicentro de um problema global. Os financiamentos
imobiliários para tomadas de crédito com avaliação de alto risco criaram um mercado denominado
subprime, com elevadas possibilidades de ganhos. O Lehman Brothers era o quarto maior banco de
investimentos e fez grandes apostas nos títulos subprime. Não só ele, mas outros bancos e empresas
espalhadas pelo mundo foram atraídos pelas facilidades da globalização financeira. A crise fez relembrar o
crash da bolsa de Nova York em 1929, que afetou a economia mundial. Ela ainda persiste, produzindo
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desaceleração na atividade econômica por todo o planeta. Além disso, a desigualdade social aumenta
também nos países ditos desenvolvidos. Os protestos de fim de semana enfrentados por Macron, na França,
são um exemplo marcante da insatisfação crescente nos mais diversos países.
Um exemplo emblemático é o da UE que hoje vê seu processo de integração sob severas críticas de
diversas origens, com a decisão do Brexit, saída da Grã-Bretanha, pondo um elevado grau de incertezas em
um projeto que se via como duradouro ao início da última década do século passado. O Brexit está dando
razão aos analistas que previam sinais de turbulência crescente na UE.
Um alerta de Paul Valéry, intelectual francês, emitido nos anos 1930, deve ser relembrado: “O
mundo insiste que o seu futuro seja diferente daquilo que imaginamos para ele”. Os conflitos e crises
crescem de intensidade. Alguns exemplos podem ser usados para alerta. A “primavera árabe” que recebeu
uma série de avaliações por parte do mundo ocidental como um novo fenômeno, apoiado no poder das
redes sociais, transformou-se em “inverno”, deixando um rastro de refugiados e países fragmentados.
Grupos terroristas que sequer eram citados surgiram fortalecidos e com poder de combate significativo,
desejando obter a unidade geográfica de um território que vai além do Oriente Médio, para dar base de
sustentação à sua doutrina ideológica. Por fim, mas não menos importante, vê-se um enfrentamento nas
fronteiras da UE e no perímetro da Otan, que já resultou em perdas para a Ucrânia e na anexação da Crimeia
pela Rússia. Esta parece querer recuperar as perdas geopolíticas decorrentes do colapso da ex-URSS.
Todo esse cenário de conflitos, crises e crescentes problemas migratórios espalham-se pelo planeta
Terra. O fortalecimento da capacidade nuclear e missilística da Coreia do Norte, tema que já foi objeto de
dois encontros entre o presidente dos EUA e o mandatário daquele país, faz aumentar a incerteza e a
insegurança mundial.
O mar do sul da China é palco hoje de diversas atividades que aumentam, por vezes, os indicadores
sobre os conflitos a níveis preocupantes. Os países que ocupam aquele espaço possuem divergências, na
maior parte dos casos, por alguns deles não aceitarem as normas legais do direito do mar, vigentes desde a
ratificação da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM), em novembro de 1994.
Também há a presença de atores externos como os EUA. Hoje a sigla A2AD – Anti Acess, Air Denial –
envolve diversos aspectos da estratégia marítima e é objeto de análise e acompanhamento de cenários
prospectivos, que mudam com dinâmica intensa em função de conquistas de avanços tecnológicos em
sistemas de sensores e armas dos meios do poder naval. Alguns analistas consideram que aquela região
vivencia uma significativa corrida armamentista.
O reforço à preocupação acima pode ser realçado pelas manifestações e inquietudes divulgados no
Fórum Econômico Mundial, realizado em Davos, Suíça, em janeiro de 2019. Seu Relatório Global sobre
Riscos, publicado em 16 de janeiro de 2019, aponta como crescentes os riscos geopolíticos e as tensões
geoeconômicas, dando-lhes um caráter de ameaças mais urgentes, em meio à ampliação da expectativa de
maior confronto econômico entre as grandes potências mundiais. Tais tensões irão enfraquecer o
crescimento econômico global. Enfatiza, ainda, o relatório que, em longo prazo, o maior risco é a
degradação ambiental, ao lado das ameaças cibernéticas e tecnológicas. Há uma possibilidade de alteração
do equilíbrio de poder. O cenário mundial é de incerteza e o continente americano não está isento de
vivenciar problemas semelhantes.
E o Brasil? Como responder aos acontecimentos até aqui apresentados?
6. O Brasil e o contexto contemporâneo
O cenário contemporâneo tem apresentado diversos desafios ao Brasil. No período citado
anteriormente, alguns acontecimentos ocorreram na área de segurança e defesa brasileira. Havia uma falta
de documentos do mais alto nível para orientar o planejamento estratégico das Forças Armadas. Mesmo
com a Constituição Federal de 1988, não se tinham rumos definidos para estabelecer diretrizes no campo
militar. Uma das diversas razões para que isso ocorresse pode encontrar resposta nas grandes dificuldades
econômicas vivenciadas nos anos 1980, que iriam repetir-se ao final do século XX e nas primeiras décadas
do século XXI.
Ao início da última década do século passado, ainda não era possível constatar-se nenhuma melhoria

no cenário econômico. Em 1996, é divulgado um primeiro documento com o propósito de orientar o preparo
e o emprego do poder nacional – a Política de Defesa Nacional (PDN).
Com a criação do Ministério da Defesa (MD), institucionalizado pela lei complementar nº 97, de 9
de junho de 1998, o sistema de segurança e defesa do Brasil passa a ser normatizado por uma diferente
estrutura que buscou organizar um setor de vital importância de modo mais integrado e com maior
participação do poder político. Sem dúvida, o modelo foi inspirado em experiências desenvolvidas em
outros países. Entretanto, não basta imaginar uma adoção linear. É preciso que exista vontade de conhecer
e aprofundar o estudo do papel do Brasil no cenário internacional para estabelecer diretrizes estratégicas
adequadas.
As ações acima tiveram o condão de obrigar à tomada de outros passos. Outros dois documentos
sigilosos foram necessários: a Política Militar de Defesa (PMD) e a Estratégia Militar de Defesa (EMD).
Esses dois definem e explicitam a atuação das Forças Armadas brasileiras como estabelecido na PDN.
A MB não teve grandes dificuldades em adaptar-se aos objetivos, orientações e diretrizes
estratégicas divulgadas pelos documentos citados. As mudanças ocorridas nos anos 1970, apesar das
dificuldades econômicas, levaram-na a efetuar um detalhado planejamento estratégico para suprir as
deficiências de orientações de nível mais elevado. O Plano Estratégico da Marinha (PEM) dos anos 1970
harmonizava-se em grande parte à PDN de 1996. A Marinha expediu, em 1997, um documento que
detalhou a inserção da instituição na Política de Defesa Nacional.
Ao final do século passado, apesar das limitações econômicas e financeiras, a MB conseguiu dar
passos importantes para adequar o poder naval às demandas sempre crescentes do poder marítimo
brasileiro. Dois exemplos sucintos dão mostra disso: o início da construção do submarino Tikuna, o quarto
no Brasil, com a participação da empresa estatal Nuclep, depositária de conhecimentos tecnológicos
importantes e que vivia um problema de indefinição em suas atividades; e o renascimento da aviação naval
brasileira com a aquisição pela Marinha de aeronaves de asa fixa para atuarem a bordo do navio-aeródromo.
Em 2000, o Corpo de Fuzileiros Navais (CFN) da MB realizou um simpósio denominado “CFN do 3º
Milênio”, uma forma de identificar desafios e adaptações necessárias a um horizonte temporal de dez anos
(VIDIGAL, 2002).
A entrada no novo século não arrefeceu a procura de caminhos para vencer as dificuldades
operacionais e logísticas, derivadas da baixa prioridade orçamentária atribuída à área de segurança e defesa.
Um dos exemplos de atuação em consonância com as ações de construção de confiança mútua foi a
realização do reparo do submarino ARA Santa Cruz, da Armada Argentina, pelo Arsenal de Marinha do
Rio de Janeiro.
Uma nova PDN foi divulgada em 30 de junho de 2005, agora por meio do decreto presidencial nº
5.484/2005. O documento trouxe alterações importantes, até porque necessitava incorporar a mudança
organizacional resultante da criação do MD. Alguns tópicos foram mantidos como a busca da solução
pacífica de controvérsias e o fortalecimento da paz e da segurança internacionais em conformidade com a
Constituição Federal vigente. Entretanto, cabe aqui ressaltar uma alteração fundamental no que tange à
adoção de conceitos distintos de segurança e defesa nacional. Os conceitos adotados pela PDN (2005) são
os seguintes:
I – Segurança é a condição que permite ao país a preservação da soberania e da integridade
territorial, a realização de seus interesses nacionais, livre de pressões e ameaças de qualquer
natureza e a garantia aos cidadãos do exercício dos direitos e deveres constitucionais;
II – Defesa Nacional é o conjunto de medidas e ações do Estado, com ênfase na expressão
militar, para a defesa do território, da soberania e dos interesses nacionais contra ameaças
preponderantemente externas, potenciais ou manifestas.

O conceito de segurança tem sido ampliado em fóruns internacionais, não ficando restrito ao aspecto
da confrontação entre Estados. Outros elementos dos campos político, econômico, militar, social e
ambiental foram acrescidos: defesa civil; segurança pública; políticas econômicas, de saúde e de educação.
O enfoque de segurança pode estar no nível do indivíduo, da sociedade e do Estado, o que resulta em
perspectivas diferentes (PDN, 2005).

Outro documento de capital importância foi dado a público em 2008: a Estratégia Nacional de
Defesa (END). Contemplou de uma forma mais ampla as demandas não cobertas pela PDN. Foi aprovada
pelo decreto presidencial nº 6.703, de 18 de dezembro de 2008. Este documento de alto nível da defesa
nacional estabeleceu ações estratégicas de médio e longo prazos para modernizar a estrutura nacional de
defesa segundo três eixos: reorganização das Forças Armadas; reestruturação da indústria brasileira de
material de defesa; e política de composição dos efetivos das Forças Armadas. As novas diretrizes para a
PND, END e atualização do Livro Branco de Defesa Nacional (LBDN) foram aprovadas pelo Congresso
Nacional, por meio do decreto legislativo (PDS 137/2018), sendo publicado no Diário Oficial da União em
17 de dezembro de 2018.
A reorganização das Forças Armadas, segundo o documento, “passa pela redefinição do papel do
MD e a enumeração de diretrizes estratégicas relativas a cada uma das Forças, com a especificação da
relação que deve prevalecer entre elas”. Tal escopo levou a atribuir a cada força um dos três setores
decisivos para a defesa nacional. O cibernético com o Exército, o espacial com a Aeronáutica e o nuclear
com a Marinha. Para o setor industrial, existe uma intenção de que o atendimento das necessidades de
equipamentos das Forças Armadas seja apoiado em tecnologias sob domínio nacional. No caso da MB, o
documento abre a possibilidade de criar uma 2ª esquadra na região Norte/Nordeste do país.
A lei complementar no 136/2010 modificou a lei complementar no 97/1999 e estabeleceu a
obrigatoriedade da confecção de um LBDN. A época de submissão ao Congresso Nacional pelo Poder
Executivo da primeira versão do documento foi fixada para a primeira metade da sessão legislativa
ordinária de 2012. Com isso também foi alterada a denominação da PDN para Política Nacional de Defesa
(PND). Os três documentos possuem informações necessárias para esclarecer as atividades de defesa do
Brasil. A MB empreendeu uma série de revisões de documentos. O divulgado em 2014 foi a Doutrina
Básica da Marinha (DBM), aberto ao conhecimento da sociedade brasileira de como a instituição pretende
orientar a organização, o preparo e o emprego do poder naval. A DBM estabeleceu princípios, conceitos e
métodos de emprego em combate, atividade-fim da MB. Pode-se afirmar que a doutrina define como se dá
a vinculação com o poder marítimo. Hoje, o documento Doutrina Militar Naval (DMN) substitui a DBM.
Como são conceituados na doutrina da MB os diversos aspectos que derivam dos quatro atributos
do uso do mar? O primeiro e que estabelece as especificidades do poder naval em relação ao poder militar
terrestre e ao poder militar aeroespacial é o poder marítimo, definido como:
A projeção do poder nacional, resultante da integração dos recursos de que dispõe a nação
para a utilização do mar e das águas interiores, quer como instrumento de ação política e
militar, quer como fator de desenvolvimento econômico e social, visando a conquistar e
manter os objetivos nacionais86.

Quais são os elementos constituintes do poder marítimo, segundo a ótica da DMN? São os
integrantes das expressões do poder nacional relacionados com a capacidade de utilização do mar e das
águas interiores87:
 poder naval;
 marinha mercante e as facilidades, serviços e organizações relacionados com os transportes
aquaviários (marítimo e fluvial);
 infraestrutura marítima e hidroviária: portos, terminais, eclusas, meios e instalações de apoio e de
controle;
 indústria naval: estaleiros de construção e de reparos;
 indústria bélica de interesse do aprestamento naval;
 indústria de pesca: embarcações, terminais e indústrias de processamento de pescado;
 organizações e os meios de pesquisa e de desenvolvimento tecnológico de interesse para o uso do
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mar, das águas interiores e de seus recursos;
 organizações e os meios de exploração ou de aproveitamento dos recursos do mar, de seu leito e
de seu subsolo; e
 pessoal que desempenha atividades relacionadas com o mar ou com as águas interiores e os
estabelecimentos destinados à sua capacitação.
A CNUDM permitiu à MB definir novas áreas marítimas de interesse. Com isso, fez-se necessário
conceituar dois espaços geográficos que reafirmam a visão dos interesses brasileiros:
1º) Águas jurisdicionais brasileiras (AJB)88 são as águas interiores e os espaços marítimos, nos quais
o Brasil exerce jurisdição, em algum grau, sobre atividades, pessoas, instalações, embarcações e
recursos naturais vivos ou não vivos, encontrados na massa líquida, no leito ou no subsolo
marinho, para fins de controle e fiscalização, dentro dos limites da legislação internacional e
nacional [O evento conhecido como Guerra da Lagosta, em fevereiro de 1963, serve como um
dos exemplos para reafirmar que o poder naval é a forma de respaldar as ações nas AJB].
2º) Amazônia Azul89 é a região que compreende a superfície do mar, águas sobrejacentes do leito
do mar, solo e subsolo marinhos contidos na extensão atlântica que se projeta a partir do litoral
até o limite exterior da plataforma continental (PC) brasileira. Ela contém quatro vertentes:
econômica, científica, ambiental e da soberania.
Como dar demonstrações de que tudo o explanado acima pertence ao Brasil? É pelo poder naval,
expressão militar do poder nacional, e, também, diretamente integrado ao poder marítimo. O poder naval
tem que ser capaz de atuar no mar e nas águas interiores, incluindo o espaço aéreo sobrejacente, visando a
contribuir para a conquista e a manutenção dos objetivos identificados na PND e na PMD.
Segundo a DMN, o poder naval é definido como “compreendendo os meios navais, aeronavais e de
fuzileiros navais; as infraestruturas de apoio; e as estruturas de comando e controle, de logística e
administrativa”90. Ele deve explorar quatro características, quais sejam: a permanência; a versatilidade; a
mobilidade; e a flexibilidade. A permanência é a que permite operar, continuamente, com independência e
por longos períodos. A versatilidade dá condição de alterar a postura militar e, assim, executar uma ampla
gama de tarefas. A mobilidade é a capacidade de deslocar-se prontamente e a grandes distâncias, mantendo
elevadas condições de aprestamento. A flexibilidade é a forma de organizar grupamentos operativos de
diferentes valores, em função da missão a ser cumprida, possibilitando alterar o nível de emprego de forma
gradual. A reunião dessas características permite que o poder naval ofereça uma ampla gama de atividades,
na sua aplicação, desde a diplomacia naval até as operações de guerra. Em consequência, são vislumbradas
quatro tarefas básicas do poder naval:
 controlar áreas marítimas;
 negar o uso do mar ao inimigo;
 projetar poder sobre terra; e
 contribuir para a dissuasão.
Ao estar capacitada para realizar as quatro tarefas básicas, a Marinha poderá cumprir a sua Missão:
Preparar e empregar o poder naval, a fim de contribuir para a defesa da Pátria; para a
garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem;
para o cumprimento das atribuições subsidiárias previstas em lei; e para o apoio à política
externa91.

O emprego das Forças Armadas, aí inserida a MB, em conflitos e crises está detalhadamente
explicitado nas publicações anteriormente citadas. Podem ser encontrados detalhes mais aprofundados
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sobre a estrutura e a organização das Forças Armadas no LBDN e no sítio da internet da Marinha do
Brasil92, onde por força de suas atribuições concernentes ao poder marítimo, são apresentados detalhes de
todas as atividades relacionadas ao papel de Autoridade Marítima, desempenhado pelo Comandante da
Marinha de acordo com as normas legais93.
A ampla gama de atividades decorrentes das tarefas básicas do poder naval permite compreender a
razão da existência de meios navais tão diversos como os navios de assistência hospitalar atuando em áreas
do interior do Brasil, em especial na região amazônica, para levar a presença e a atenção do Estado brasileiro
às pessoas que lá vivem. Por tal razão, a população atendida denomina tais navios de “navios da esperança”.
Ainda a título de exemplo, cabe aduzir que a Marinha do Brasil tem a responsabilidade pela formação e
aperfeiçoamento do pessoal que integra a Marinha Mercante brasileira, por intermédio da rede do Ensino
Profissional Marítimo.
7. O desafio do poder naval brasileiro para o futuro
Os dois exemplos que concluem o parágrafo anterior servem de base para demonstrar o amplo
espectro de atividades que compõem o grande desafio da Marinha do Brasil perante a sociedade brasileira,
levando a que sejam propostos e executados programas e projetos de interesse estratégico não só para
cumprir a missão constitucional da MB, mas também para contribuir no que se almeja em desenvolvimento
e prosperidade para o Brasil. Não se esquecendo do caráter dual da MB, em que o simbolismo da designação
do Comandante da Marinha também como Autoridade Marítima é o reconhecimento dessas amplas e
diversas atribuições.
A Amazônia Azul, patrimônio da sociedade brasileira, representa, ao mesmo tempo, um espaço
geográfico e toda a força política e estratégica que advém dos atributos do uso do mar. É a última fronteira
nacional a ser definida: a marítima. Ao espaço oceânico, soma-se todo o conjunto de interesses das águas
interiores: daí o conceito de águas jurisdicionais brasileiras (AJB). As interligações evidentes dos aspectos
políticos, econômicos, científicos, ambientais e diplomáticos conduzem ao campo da soberania nacional.
Para que o Brasil tenha a capacidade de afirmação necessária no terreno da disputa de interesses vitais e
estratégicos é que a MB demanda o apoio do povo brasileiro aos seus programas estratégicos. Faz-se
necessário, então, apresentá-los aqui de forma sucinta. Esse é um ponto de partida para entender o poder
naval dentro do poder marítimo. Em síntese, a segurança no mar proveniente da Defesa Nacional.
Destacam-se os seguintes programas estratégicos da MB94: Programa Nuclear da Marinha (PNM),
Programa de Desenvolvimento de Submarinos (Prosub), Programa “Classe Tamandaré”; Programa Sistema
de Gerenciamento da Amazônia Azul (SISGAAz) e o Míssil Antinavio de Superfície (Mansup), que serão
comentados mais adiante. É evidente que cada um desses programas possui uma demanda de geração e
manutenção de conhecimento que se sustenta em pessoal altamente preparado e qualificado, o maior
patrimônio da MB.
Além dos programas estratégicos específicos da Marinha, cabe mencionar a destacada participação
da força naval em um importante programa de interesse nacional: o Programa Antártico Brasileiro
(Proantar), nascido ao início dos anos 1980, graças ao incansável esforço do almirante Maximiano Eduardo
da Silva Fonseca, então ministro da Marinha95.
No contexto do Prosub, insere-se a construção de quatro submarinos convencionais (S-BR), no
âmbito de uma parceria estratégica entre os governos do Brasil e da França, prevendo transferência de
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tecnologia, e a construção de um submarino com propulsão nuclear (SN-BR). O programa permite, ainda,
a construção, ora em curso, da Base Naval de Submarinos e de um estaleiro às margens da baía de Sepetiba,
no município de Itaguaí (RJ), que hoje pode ser considerado um complexo naval dos mais modernos do
hemisfério Sul.
Em 14 de dezembro de 2018, um novo marco foi atingido pelo Prosub com o lançamento do
Riachuelo, o primeiro dos quatros submarinos com propulsão diesel-elétrica que irá em futuro próximo
patrulhar as AJB e as demais áreas marítimas de interesse, vital e estratégico, para o Brasil 96. Há, ainda, a
previsão, para 2020, do lançamento ao mar do segundo submarino convencional do programa, o submarino
Humaitá23.
Com relação à construção do submarino com propulsão nuclear (SN-BR), apresentado na figura 1
abaixo, ele é um desafio tão complexo que, na verdade, também está diretamente vinculado a atividades
previstas em outro programa, o PNM, que tem como marco inicial a década de 1970, desde então com o
objetivo final de permitir a construção desse meio.

O PNM possui duas etapas bem definidas. A primeira buscou o desenvolvimento do ciclo do
combustível nuclear, o que hoje permite ao Brasil um domínio pleno em uma área, até agora alcançado por
um número restrito de países. A segunda etapa leva à construção de um reator nuclear para a propulsão
naval, o que irá constituir o Laboratório de Geração Núcleo-Elétrica (Labgene), cujo comissionamento está
previsto para 2021. Sua localização é no município de Iperó (SP), na área do Centro Experimental de
Aramar. O programa inclui, ainda, a implantação de uma unidade de produção de hexafluoreto de urânio.
A previsão de conclusão do PNM é em 202197.
Em 2008, foi criado o Comitê de Desenvolvimento do Programa Nuclear Brasileiro (PNB). A
atribuição principal é de fixar diretrizes e metas e supervisionar a execução do PNB. Com tal iniciativa, foi
possível integrar o PNM ao PNB.
A construção, montagem, integração, lançamento, operação e manutenção dos novos meios
submarinos, S-BR e SN-BR, no complexo de Itaguaí (RJ), são a razão de ser do Prosub, cuja condução é
efetuada pela Coordenadoria-Geral do Programa de Desenvolvimento de Submarino com Propulsão
Nuclear (Cogesn).
O desafio de desenvolver um conhecimento sensível e de quase impossível obtenção no mercado
internacional é um vetor inigualável para dar direção e intensidade à vontade política de um país, de ser
reconhecido de modo qualitativo no cenário internacional, dentro de padrões de convivência saudáveis com
os demais países. Entretanto, mesmo com a demonstração de boa-fé do Brasil, sabe-se como são
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significativos os óbices que se antepõem para atingir as metas estabelecidas em programas tão complexos.
É em função desses aspectos que em 16 de agosto de 2013 foi criada a empresa Amazônia Azul Tecnologias
de Defesa S.A. (Amazul). Ela é vinculada ao MD, por meio do Comando da Marinha, e tem por objetivo
promover, desenvolver, transferir e manter tecnologias sensíveis às atividades do PNM, do Prosub e do
PNB.
A contribuição para a área do conhecimento científico, tecnológico e de inovação está presente em
diversas aplicações desenvolvidas dentro do Prosub. A geração de energia elétrica, o desenvolvimento de
novos materiais, a produção de radioisótopos para a medicina e a conservação de alimentos são alguns
exemplos de benefícios que se espraiam para a indústria e a universidade brasileiras. É indubitável que o
conhecimento gerado não fica contido nas empresas e outros setores que compõem a base industrial de
defesa (BID), uma vez que as metas alcançadas têm seu efeito levado aos campos econômico e social.
Os exemplos do PNM e do Prosub são significativos como amostras da interligação direta e indireta
proporcionada por esses programas, como uma força motriz na busca da independência tecnológica do
Brasil. Por essa razão, é conveniente também apresentar de modo sintético os três outros programas
estratégicos, atualmente em destaque, da MB: o Classe “Tamandaré”, o Mansup e o SIsGAAz.
O Programa Classe “Tamandaré”, iniciado em 2017, tem o objetivo de promover a renovação da
esquadra com quatro navios modernos, de alta complexidade tecnológica, construídos no país. Em 27 de
março de 2019, foi anunciado o consórcio “Águas Azuis”, formado pelas empresas Atech, Embraer e
Thyssenkrupp, como a melhor oferta para o programa. A previsão de entrega dos quatro navios é para o
período entre 2024 e 202898. A figura 2, abaixo, apresenta o desenho de um navio da Classe “Tamandaré”.

Com relação ao Mansup, esse projeto busca eliminar a dependência estrangeira e,
consequentemente, conquistar novas tecnologias, possibilitando a modernização do parque industrial
brasileiro e a inclusão do Brasil no seleto grupo de países produtores de mísseis antinavio de superfície, do
tipo fire and forget99. A MB lançou, em 20 de março de 2019, o segundo protótipo100 e, em 10 de julho de
2019, o terceiro protótipo101, conforme apresentado na figura 3 abaixo, confirmando o correto
funcionamento de vários dos subsistemas desse míssil.
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Disponível em: https://www.marinha.mil.br/programa-classe-tamandare. Acesso em: 09 Set. 2019 .
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100 Disponível em: https://www.marinha.mil.br/programas-estrategicos. Acesso em: 09 Set. 2019 .
101 Disponível em: https://www.defesa.gov.br/noticias/58174-marinha-lanca-terceiro-prototipo-do-missil-antinavio-desuperficie-mansup . Acesso em: 19 Set. 2019.
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Com relação ao Programa SIsGAAz, quando esse sistema estiver operacional, ele permitirá
monitorar e controlar, de forma integrada, as AJB bem como as áreas internacionais de responsabilidade
da MB, para operações de socorro e salvamento. Esse programa é um exemplo da estrutura dual, civil e
militar, para permitir a presença do Estado brasileiro na defesa de interesses vitais e estratégicos em suas
AJB, pois se sabe o quanto de possibilidade há nos campos do pré-sal (petróleo e gás) e em outros tipos de
recursos minerais, os quais irão demandar maior segurança na nossa Amazônia Azul. A sua execução possui
um vínculo direto com a BID nacional, mas também existem outros pontos relevantes que não se restringem
à Defesa. As questões ambientais, em tempo dos desafios dos efeitos da mudança climática, as científicas
e de natureza diplomática são temas de interesse de toda a sociedade brasileira na fronteira marítima, ainda
em definição.
A monitoração desse espaço demanda uma extensa rede de sensores terrestres, marítimos e
espaciais, centros de controle e vigilância aérea e ambiental, conforme apresentado na figura 4, abaixo. O
emprego simultâneo de todos os subsistemas permitirá que o Brasil exerça de fato e de direito, dentro da
legalidade e da legitimidade, a segurança e defesa, desde o tempo de paz, dos interesses nacionais.

O Brasil sofreu impactos severos em razão da crise econômica que se espalhou pelo mundo a partir
de 2008, cujo marco simbólico foi a falência do Banco Lehman Brothers, em setembro daquele ano, nos
EUA. As medidas internas para o enfrentamento do grave problema econômico, tomadas pelo governo
brasileiro de então, foram inefetivas e a partir de 2012 agravou-se a situação econômica interna. A alta taxa
de desemprego que até hoje assola a sociedade brasileira é um aspecto significativo da dimensão do
problema. A crise fez com que os orçamentos da MB sofressem grandes impactos, obrigando-a a uma
revisão de todos os seus projetos estratégicos.
O SisGAAz foi desacelerado e submetido à busca de melhor solução técnica. Identificou-se a
necessidade de fragmentar o projeto e a tendência predominante é de adotar a priorização de áreas marítimas
específicas. Nesse caso, serão adotados programas pilotos que tragam benefícios mais imediatos com o
emprego de novos sistemas e equipamentos. As primeiras áreas seriam as que projetam os estados do Rio
de Janeiro e São Paulo na Amazônia Azul®.
Nem só nuvens tempestuosas estão no horizonte mais longínquo. Em 2018, uma nova possibilidade
começou a concretizar-se por intermédio de um novo modelo de negócio que permite à Empresa de
Gerenciamento de Projetos Navais (Emgepron) participar de forma direta no processo de obtenção dos
meios da MB. A primeira atividade já está ocorrendo e exatamente com o Programa “Classe Tamandaré”.
A Emgepron está sendo capitalizada desde dezembro de 2018 com recursos para iniciar a obtenção
dos quatro navios do programa e o processo de substituição do NApOc “Ary Rongel” com a obtenção de
um novo navio para prestar apoio ao Proantar. Ao mesmo tempo, foram iniciados os testes para a nova
estação antártica brasileira, construída por meio de financiamento chinês por empresa técnica da China.
O mar, como já citado neste texto anteriormente, “foi o espaço estratégico por onde o Brasil pôde
consolidar o processo de Independência”. A Esquadra nascia com um elo permanentemente conectado à
sociedade brasileira. Um fato marcante foi a subscrição popular para dotar o poder naval dos meios
necessários. A proposta apresentada agora dos programas estratégicos da Marinha continua a ter como base
a eterna e indissolúvel origem histórica da Independência do Brasil.
8. Conclusão e sugestões
O epílogo em suspenso ficará por conta de como a geopolítica e a oceanopolítica, vistas como um
modelo multidisciplinar de análise, podem contribuir para ajudar a entender e identificar as forças
envolvidas nos eventos e fatos que atuam sobre os interesses vitais e estratégicos. As empresas interessadas
em avaliação de risco não abrem mão de conhecer o risco político para saber onde alocam seus recursos.
Esse é apenas um exemplo. Os avanços teóricos e tecnológicos vão continuar a obrigar a evolução de
“ideias” e “conceitos”, uma vez que as antigas concepções adaptam-se às novas formas de cumprir as
tarefas básicas do poder naval.
Fica no ar a reflexão que nos deixou Tony Judt, morto em 2010, no seu último livro O Mal Ronda
a Terra – um tratado sobre as insatisfações do presente. No seu fecho ele nos convida a fazer a análise
crítica:
Então chegaram os anos 1990: a primeira das duas décadas perdidas, em que as fantasias
de prosperidade e enriquecimento pessoal ilimitado substituíram todas as preocupações
com liberação política, justiça social ou ação coletiva. Por isso, seria reconfortante concluir
com a ideia de que estamos entrando numa nova era, e que as décadas do egoísmo ficaram
para trás [...] (JUDT, 2011, p. 211-212).

As insatisfações de Judt (2011) são um alerta para os problemas cada vez mais complexos dentro
de um cenário dos 3 “I” – instável, incerto e inseguro – que caracterizam o século XXI. Os desafios estão
diante da humanidade e não há previsões seguras sobre seus desfechos. Não será isso – as crises na Síria,
Afeganistão, Iraque, China e Japão, em litígios territoriais que enfatizam a busca de recursos, os desastres
naturais, a fome na África – que aponta para a busca de solução? As crises têm uma duração maior do que
se anunciava? Adivinhar o futuro não é o caminho. O “mito” dos conflitos de curta duração ainda seduz os
estrategistas de curto prazo. Sabe-se que o futuro não é uma continuação linear do passado, mas é
condicionado pela dinâmica das forças geradas nos diversos campos que tentam identificar e explicar as
tendências. As identidades e os nacionalismos persistem. O Brexit, saída do Reino Unido da UE, já foi

rejeitado algumas vezes no Parlamento. O plebiscito foi a favor da saída, os fatos de hoje mostram a
insegurança da ação a ser executada.
Ao princípio do capítulo, o leitor foi convidado a iniciar uma viagem. Foi trazido até este ponto do
périplo com a difusão de vários conceitos sobre o uso do mar. A sequência dos próximos capítulos deste
livro irá trazer entendimentos mais aprofundados que permitirão ampliar as demandas de segurança e defesa
no mar. Continue a viagem e encare as múltiplas faces do poder marítimo do Brasil e, em consequência, a
necessidade do seu poder naval, para ser mais um integrante da tripulação do navio “Brasil” em busca do
seu promissor futuro.
O reencontro do Brasil com o mar é obrigatório, uma vez que a figura 5 102, abaixo, é um alerta de
que a geografia do planeta Terra obriga a sociedade brasileira a estar permanentemente conectada com o
mar, o último espaço a ser conhecido e a ter fronteiras definidas.

O Brasil tem um inarredável compromisso com as suas águas interiores e o mar que nos pertence.
As gerações passam, mas a maritimidade específica das águas jurisdicionais brasileiras estarão sempre a
clamar que a sociedade brasileira delas se assegure plenamente. O mar é o futuro da humanidade.
SUGESTÕES
 AMPLIAR os meios de diálogo com a sociedade brasileira para dar-lhe condições de entendimento
do uso das águas jurisdicionais brasileiras como um caminho para o desenvolvimento e a
prosperidade.
 APOIAR E PROMOVER pesquisas em prol da inovação científica e tecnológica que proporcionem
autonomia nas áreas de interesse do poder naval em parceria com a comunidade acadêmica e
industrial para enfrentar os desafios do mundo globalizado, em especial no campo do poder
marítimo.
 INCENTIVAR a criação de áreas de pesquisa estratégica para as atividades desenvolvidas no mar
e em função do mar, em âmbito nacional e internacional, para obter autonomia energética, militar
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Essa figura possui um significado geopolítico profundo que, se bem interpretado, deixa claro que as principais ameaças (e
oportunidades) virão do mar.

e alimentar.
 PROMOVER programas efetivos de médio e longo prazo para a existência de meios que garantem
a segurança e a defesa da Amazônia Azul®.
 VALORIZAR o planejamento de longo prazo do poder marítimo para que o uso dos recursos
estratégicos no mar seja coerente com o patrimônio legado à sociedade brasileira.
 CONSOLIDAR as ações da Política Nacional de Defesa e da Estratégia Nacional de Defesa.
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CAPÍTULO III
A EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS103
Sinopse
Desenvolve-se o tema a partir de uma conceituação básica, de explicação sobre as origens e a
formação do petróleo; descreve-se a exploração e o modo como evoluiu a legislação brasileira sobre o
assunto, envolvendo os órgãos criados com aquele propósito; apresenta-se a Petrobras em suas origens,
alinhando-se as fases de desenvolvimento da empresa, desde o foco nas bacias terrestres até a exploração
na margem continental; mostra-se como a descoberta do pré-sal constitui um avanço notável na evolução
das reservas; comentam-se os sistemas petrolíferos do pré- sal e do pós-sal, a participação da Petrobras em
atividades na área oceânica e na definição dos limites apontados pela Convenção sobre o Direito do Mar;
por fim, apresentam-se algumas sugestões relativas à matéria.
Abstract
Starting from basic concepts and definitions explaining the origins and the formation of oil, this
chapter describes the oil exploitation and the way by which the Brazilian Oil Law evolved. Included in this
description are also the institutional bodies specifically created for that purpose. Petrobras is introduced
in its origins, ligning up the Company’s development phases, from the focus on land oil fields to the
exploration of the continental shelf. It is shown how the discovery of pre-salt is a noteworthy advance in
the evolution of oil reserves. The oil systems of pre-salt and post-salt are described. Petrobras’
participation in activities in the ocean area and in the definition of the limits indicated by the Law of the
Sea Convention are commented. Finally, some suggestions regarding the matter are presented.
1. Introdução
A maior parte da energia utilizada atualmente pelo homem é derivada dos hidrocarbonetos que,
considerando-se o petróleo e o gás, contribuem com cerca de 52% para a matriz energética mundial. O
petróleo, ou óleo mineral, correspondeu a aproximadamente 31% dessa contribuição em 2013.
Considerando o consumo mundial, esse recurso supre cerca de 40% da demanda, tornando grande a
responsabilidade de todos os que buscam e manipulam esse bem energético. O Brasil possui características
continentais, com área de 8.511.965 km2, linha de costa de 7.408 km e área oceânica de exclusividade
econômica da ordem de 3.500.000 km2. Com uma população de cerca de 192 milhões de habitantes,
atualmente é uma das maiores economias do mundo, sendo, nesse campo, a força dominante da América
do Sul. Sua economia é diretamente influenciada pelos recursos energéticos encontrados em suas margens
continentais. Cerca de 43% da energia primária consumida no país são provenientes do petróleo. No ano
de 2015 foram produzidos cerca de 944 milhões de barris de petróleo (óleo, condensado e LGN) e 35
bilhões de metros cúbicos de gás natural, chegando-se a uma média diária de aproximadamente 3,1 milhões
de barris de óleo equivalente. Desse total, 93,4% da produção de petróleo e 76,1% da produção de gás
natural são provenientes de bacias sedimentares localizadas nas águas territoriais brasileiras, sendo a bacia
de Campos, sozinha, responsável por um valor da ordem de 76% da produção nacional no mar (1, 20).
Desde o descobrimento, o Brasil assumiu a vocação agrícola, sob influência da vegetação luxuriante
assentada em seus solos espessos. Esse potencial foi posteriormente confirmado pelos vários ciclos
econômicos que experimentou, associados ao cultivo do solo. A necessidade de recursos energéticos,
especialmente dos que, como o petróleo, permitissem o transporte de produtos do solo e do subsolo, bem
como o desenvolvimento industrial do país, foi-se tornando cada vez mais patente. A partir da década de
1950, o Brasil iniciou seu processo de industrialização em larga escala, sob a opção de que seus recursos
energéticos deveriam ser explorados e desenvolvidos por companhias nacionais estatais, visando, dessa
forma, à garantia do desenvolvimento com maior benefício para a população e a economia em geral.
2. Petróleo
O petróleo é basicamente uma mistura natural de hidrocarbonetos, originária da matéria orgânica
depositada junto aos sedimentos que preenchem as bacias sedimentares. À medida que novas camadas são
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depositadas, os sedimentos mais antigos vão sendo soterrados a profundidades cada vez maiores, nas quais
as condições de pressão e de temperatura propiciam a conversão da matéria orgânica em hidrocarbonetos.
Além das condições adequadas de pressão e temperatura, outros fatores são necessários para que se forme
uma acumulação de petróleo com volumes significativos. Estes fatores são englobados em um conceito
denominado por Magoon & Dow (1994) de sistema petrolífero. Neste conceito, os autores consideram
como imprescindíveis para o sucesso exploratório a existência e o funcionamento síncronos de quatro
elementos essenciais (rochas geradoras, rochas-reservatório, rochas selantes e sobrecarga sedimentar) e
dois processos geológicos dependentes do tempo (formação de trapas e o processo de geração-migraçãoacumulação) (13).
O elemento primordial para a ocorrência de petróleo em uma bacia sedimentar é a existência de
rochas geradoras, na maioria das vezes folhelhos ou calcilutitos, que são constituídas principalmente de
material de granulometria fina, ricos em matéria orgânica de qualidade, depositada junto aos sedimentos.
Com a compactação e o aumento da temperatura das rochas geradoras durante a deposição das camadas
sedimentares sobrejacentes, a matéria orgânica começa a dar início à geração de petróleo, fazendo com que
a pressão exercida pelos fluidos expulse estes para fora da geradora. O processo de expulsão do petróleo
da rocha geradora e a passagem deste para a rocha-reservatório é denominado migração e pode ser facilitado
pela existência de falhas ou fraturas, que são rupturas nas camadas. As falhas/fraturas podem funcionar
como dutos ou, então, colocar as rochas geradoras em contato direto com as rochas-reservatório. As rochasreservatório são rochas porosas e permeáveis, representadas normalmente por arenitos, calcarenitos e
conglomerados, nas quais o petróleo é acumulado, substituindo os pequenos espaços vazios entre os grãos,
antes ocupados por água. Para que haja essa acumulação em subsuperfície, é necessário ainda que ocorra
um arranjo espacial adequado entre as rochas-reservatório e rochas impermeáveis (rochas selantes), que
não permita a passagem do petróleo para a superfície, formando o que se convencionou denominar
armadilha ou trapa. A existência da configuração geométrica dessas rochas é essencial para permitir que os
fluidos migrantes sejam focalizados para locais estruturalmente mais elevados. Por último, e não menos
importante, o sincronismo entre a ocorrência desses elementos é primordial para que haja uma acumulação
de petróleo. Esse fenômeno é o que faz com que os elementos acima citados se originem e se desenvolvam
numa ordem de tempo ideal. Os processos de geração, migração e trapeamento de uma acumulação de
petróleo atuam numa escala de tempo geológico, com os intervalos expressos em milhões de anos (15).
Quanto maior a espessura sedimentar, maiores serão as chances para que todas as condições
necessárias à formação de acumulações de petróleo sejam satisfeitas. A evolução tectonosedimentar
mesocenozóica (de 200 milhões de anos para cá) da margem continental brasileira propiciou o
desenvolvimento desses elementos-chave, cuja presença é requisito fundamental para que uma determinada
região seja atrativa para a prospecção petrolífera (10). Devido à origem e à evolução das bacias
sedimentares que compõem as margens continentais, a dimensão e o volume de seus campos de petróleo
podem ser muito maiores que os dos campos encontrados nas áreas continentais. O volume de petróleo das
bacias de Campos, Santos e Espírito Santo, por exemplo, perfaz algo em torno de 92% do volume total de
óleo descoberto no Brasil. Atualmente, vários campos gigantes de petróleo estão descobertos e em produção
sob lâminas d'água (LDA) entre 1.000 e 2.000 m nessas bacias (8).
A evolução das bacias sedimentares da plataforma continental brasileira foi controlada por eventos
tectônicos relacionados com a separação dos continentes da América do Sul e da África, iniciada no
Mesozóico, há cerca de 132 Ma (milhões de anos) e que deu origem à formação do oceano Atlântico Sul.
Os estudos desses eventos são de grande importância para a avaliação da ocorrência de recursos minerais
e formaram as bases da exploração de petróleo na costa brasileira. De acordo com a história de evolução,
as rochas dessas bacias podem ser de um modo geral divididas em três fases: (I) supersequência não
marinha, depositada na fase rifte (fase de ruptura e fendilhamento continental), início da separação dos
continentes, quando então as fendas tectônicas foram preenchidas por rochas sedimentares arenosas,
argilosas e rochas ígneas vulcânicas; (II) supersequência transicional, com depósitos associados ao início
da entrada esporádica do mar, quando então se formaram imensos lagos, nos quais as rochas arenosas e
argilosas foram sendo substituídas por rochas carbonáticas; o fim da deposição das rochas carbonáticas está
associado ao início da deposição do sal, proveniente da água marinha que preenchia o espaço, dando início
à deposição das rochas da (III) supersequência marinha. Esta supersequência desenvolveu-se durante a fase

drifte, fase final da abertura, quando a bacia da margem continental se encontrava permanentemente
submersa no mar e afundando constantemente. Esse mecanismo proporcionou a geração de grandes
depressões que foram preenchidas por rochas sedimentares, oriundas do continente (17).
3. Histórico da exploração no Brasil
Os primeiros documentos legais autorizando concessões de áreas para pesquisa de petróleo e outros
combustíveis no território brasileiro foram lavrados no reinado de D. Pedro II. O primeiro decreto datava
de 2 de outubro de 1858 e concedia a permissão da exploração de xistos betuminosos no interior da Bahia.
Os decretos iniciais estabeleciam de maneira clara que o subsolo constituía propriedade do Estado,
podendo, entretanto, ser explorado por particulares. A propriedade da superfície, dessa maneira, não
garantia qualquer direito especial, sendo obrigatória a autorização imperial para prospecção e lavra de
recursos minerais. Tal legislação já mostrava também preocupações ambientais, como no caso de extração
de turfa e de petróleo, que só poderia ser iniciada depois que a autoridade local comprovasse que a lavra
não acarretaria danos ambientais. Obras que alterassem o curso dos rios estavam também proibidas. A parte
técnica da pesquisa mineral era, entretanto, bastante vaga naqueles decretos, refletindo o desconhecimento
reinante nessa área. Os esforços exploratórios iniciais tiveram um sucesso relativo. Permitiram a
implantação de uma usina para a fabricação de óleos para iluminação, parafina, ácido sulfúrico e sabão, a
partir dos xistos betuminosos na região próxima de Maraú, Bahia, a qual funcionou por dois anos, e outra,
de iluminação a gás, gerado este a partir de turfas da cidade de Taubaté, São Paulo, inaugurada em 7 de
setembro de 1882 e que funcionou por cinco anos.
A legislação brasileira relativa à exploração mineral modificou-se radicalmente com a Constituição
Republicana de 1891 que, inspirada claramente na legislação norte-americana sobre o assunto, estabelecia
que a propriedade do solo incluía a do subsolo e também reduzia consideravelmente a extensão das terras
públicas sob a jurisdição da União. Com o passar do tempo, no entanto, as consequências efetivas dessa
ampla desregulamentação mostraram-se bastante prejudiciais à atividade mineira. Dentro desta nova
legislação, ocorreu a primeira iniciativa real de exploração de petróleo no país, quando Eugênio Ferreira de
Camargo perfurou, em 1887, em Bofete, São Paulo, um poço exploratório com 480 metros, do qual
recuperou 2 barris de óleo. Os gastos elevados e o fraco resultado obtido determinaram o abandono das
atividades.
A legislação mineral mudou novamente em 1915, com uma nova regulamentação da atividade
mineira, numa tentativa governamental de fomentar a pesquisa mineral no Brasil, porém pouco se referindo
ao petróleo. As preocupações oficiais com esse combustível só viriam a ser definitivamente despertadas
pela I Guerra Mundial, em associação ao crescimento industrial e à necessidade de provisão interna de
combustíveis minerais. Nessa época, o Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil (SGMB) assumiu a
condução da pesquisa de petróleo, mas, como não possuía especialistas em geologia e geofísica de petróleo,
seus resultados foram pouco efetivos.
O SGMB foi extinto em 1934 e criado, em seu lugar, o Departamento Nacional de Produção Mineral
(DNPM) que, além de atribuições relacionadas aos bens minerais, era responsável pela pesquisa de petróleo
no território nacional. Aquela foi uma década de muita controvérsia quanto à existência de petróleo no
Brasil. Polêmicas acirradas eclodiram em vários segmentos da sociedade, especialmente em Alagoas e na
Bahia, fomentadas por visões distintas sobre nacionalismo, economia e ciência, tendo como elemento
motivador o petróleo. Como o SGMB, o DNPM sofria com carência de equipamento e pessoal experiente
em pesquisa petrolífera. A necessidade de um órgão dedicado só ao petróleo tornava-se aguda e, após
algumas tentativas empíricas e pouco estruturadas, foi criado em 1939 o Conselho Nacional do Petróleo
(CNP) que, no mesmo ano, foi responsável pela descoberta da primeira acumulação brasileira de petróleo,
o Campo de Lobato, no Recôncavo Baiano (BA), no entanto considerado não comercial. Dois anos mais
tarde, em Candeias, também no Recôncavo, foi descoberto o primeiro campo comercial de petróleo do
Brasil. Objetivando maior agilidade e eficiência nas atividades da indústria do petróleo, a lei 2.004, em
1953, criou a Petrobras e estabeleceu o monopólio estatal de exploração, produção, refino, transporte e
distribuição de petróleo e seus derivados no Brasil. Em 1954, em seu primeiro ano de existência, a Petrobras
contava com uma produção de 2,7 mil barris por dia, o equivalente a menos de 3% das necessidades
nacionais (20).

Na área de exploração, os trabalhos iniciais da Petrobras foram orientados para a investigação do
potencial petrolífero da área sedimentar emersa brasileira. Mapeamentos geológicos de extensas áreas
continentais foram realizados e inúmeros poços exploratórios perfurados. Basicamente constatou-se que a
maior parte das áreas sedimentares emersas no continente brasileiro corresponde a bacias paleozóicas (mais
antigas que 250 milhões de anos, bacias do Paraná, do Parnaíba, do Amazonas e do Solimões), cujos
sedimentos depositaram-se, em sua maior parte, em ambientes marinhos rasos ou continentais, e a bacias
sedimentares muito antigas (proterozóicas, bacia do São Francisco) com idades superiores a 650 milhões
de anos e de grande extensão, conforme mostrado na figura 1, abaixo.

Paralelamente, a exploração foi dirigida às bacias costeiras emersas, menores em área e originadas
durante as fases iniciais da formação do oceano Atlântico Sul, há cerca de 132 milhões de anos. Descobertas
importantes foram realizadas na bacia do Recôncavo, estado da Bahia, que logo se tomou a principal bacia
produtora do Brasil, e também na bacia de Sergipe. Entretanto, a produção a partir dessas descobertas não
foi suficiente para suprir a demanda nacional de petróleo, de maneira que a Petrobras, no final dos anos
1960, estendeu a exploração à margem continental brasileira, descobrindo petróleo na continuação marinha
da bacia de Sergipe, campo de Guaricema, em 1969. Em consequência, a região oceânica tornou-se o palco
principal da busca de petróleo, dando início a uma sequência de descobertas na bacia de Campos, a qual
viria a tornar-se a maior produtora do país, com diversos campos gigantes.
Embora os resultados mais promissores estivessem por acontecer no mar, a Petrobras continuou
explorando as grandes bacias terrestres brasileiras e, como resultado, descobriu, em 1978, a província de
gás do Juruá e, em 1985, a província de óleo e gás do Urucu, na bacia do Solimões, estado do Amazonas.
Em 1997, foi descoberta uma acumulação de gás na bacia do Paraná, estado do Paraná (Barra Bonita).
Todas essas descobertas, sem dúvida, são elementos estimuladores do desenvolvimento daquelas regiões.
Uma nova mudança no cenário da indústria do petróleo ocorreu com a lei 9.478, promulgada em
6/8/1997, que decretou a quebra do monopólio da Petrobras referente à exploração, à produção, ao
transporte, ao refino e à importação de petróleo e derivados, bem como a criação da Agência Nacional do

Petróleo (ANP) e do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE). A ANP é uma autarquia sob regime
especial, com personalidade jurídica de direito público e autonomia patrimonial, administrativa e
financeira, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, criada como órgão regulador da indústria do
petróleo. Tem por finalidade promover a regulamentação, a contratação e a fiscalização das atividades
econômicas da indústria do petróleo, de acordo com o estabelecido na legislação e nas diretrizes emanadas
do CNPE e em conformidade com os interesses do país. O CNPE é órgão de assessoramento do presidente
da República para a formulação de políticas e diretrizes de energia do Brasil. Destina-se a promover o
aproveitamento racional dos recursos energéticos e é um órgão interministerial presidido pelo ministro de
Minas e Energia. Dentro desse sistema, para a atividade de exploração e produção, a ANP passou a
promover leilões públicos, mediante os quais, de 1999 a dezembro de 2015, foram concedidos mais de
1000 blocos exploratórios, localizados nas diversas bacias sedimentares, a grupos de empresas brasileiras
e estrangeiras. Como consequência dessa nova estruturação, muitas das maiores empresas internacionais
do ramo do petróleo estão atualmente atuando em conjunto com a Petrobras, num ambiente competitivo,
no qual o processo exploratório foi acelerado, tendo como resultado a descoberta de novas reservas e o
aumento da produção de petróleo.
De acordo com o Boletim Anual de Reservas (31/12/2014), as atuais reservas provadas do Brasil,
reconhecidas pela ANP, são da ordem de 18,9 bilhões de barris de óleo equivalente (boe, incluindo-se aí a
conversão das reservas de gás natural), das quais cerca de 94% encontram-se em campos descobertos na
plataforma continental (8). Esse número representa um crescimento de aproximadamente 90% em relação
às reservas do ano de 2001. Os valores aqui indicados foram obtidos com base nos critérios da Society of
Petroleum Engineers (SPE) e do World Petroleum Congress (WPC).
Com o aumento do esforço exploratório, a Petrobras anunciou, em 2007, mais um marco na história
petrolífera brasileira e mundial, a descoberta de acumulações de petróleo e gás em reservatórios de rochas
carbonáticas abaixo de espessa camada de sal. Tais descobertas apontam para a existência de uma nova e
significativa província petrolífera no Brasil. Localizadas nas águas ultraprofundas (aquelas com lâminas
d’água superiores a 2000m) das bacias de Santos, Espírito Santo e Campos, no denominado play “pré-sal”,
as estimativas de reservas dessas acumulações estão na ordem de algumas dezenas de bilhões de boe (20).
Esse fato desencadeou a reavaliação pelo governo brasileiro das regras atuais do modelo de concessão,
aplicado para a exploração de petróleo no país. Neste modelo, a propriedade de todo o petróleo/gás
produzido é da empresa concessionária e a participação do governo se dá mediante pagamento de impostos
proporcionais ao volume produzido. Mudanças no marco legal que contemplam um novo paradigma de
exploração e produção de petróleo e gás natural foram sendo propostas e estudadas no Congresso Nacional,
visando assegurar o caráter estratégico relativo à produção e à comercialização de petróleo, respeitando os
contratos em vigor (16). Desde 2010, vigora no Brasil um regime regulador misto para a exploração e
produção de petróleo e gás natural, a exemplo de países como a Rússia e o Cazaquistão. A lei nº 12.351,
promulgada em 22/12/2010, estabeleceu no país, para as áreas não licitadas do polígono do pré-sal e outras
estratégicas, o regime de partilha da produção. Para todo o restante do território, cerca de 98% da área total
das bacias sedimentares brasileiras, continua em vigor o regime de concessão estabelecido, praticado
anteriormente. Em áreas onde o risco exploratório é considerado baixo e com potencial elevado, como na
área do pré-sal das três bacias mencionadas acima, para os próximos leilões será adotado o contrato de
partilha da produção, no qual a propriedade do petróleo e do gás natural extraído é parte da União e parte
da empresa concessionária. Para o restante das bacias sedimentares brasileiras, onde ocorre elevado risco e
potencial variável, continuaria o modelo de contrato de concessão104 (8).
Em outubro de 2013 a ANP realizou o primeiro leilão em área regulada pelo novo regime de partilha.
Para esse leilão foi selecionada a área de Libra, situada na bacia de Santos e que à época teve seu volume
in situ estimado pela agência variando entre 25 a 40 bilhões de barris de petróleo.
O leilão teve como proposta vencedora a realizada pelo consórcio formado por Petrobras (10%),
Shell (20%), Total (20%), e as chinesas China National Petroleum Corporation (CNPC) (10%) e China
National Offshore Oil Corporation (CNOOC) (10%), que ofereceu 41,65 % de excedente em óleo para a
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União.
Atualmente, existem 96 empresas concessionárias atuando no Brasil, mais da metade delas
pequenas e médias, sendo 48 empresas nacionais e 48 estrangeiras (2). Dentro do modelo exploratório de
concessão, vigoram hoje 307 contratos, englobando 348 blocos exploratórios; desses, 113 são operados
pela Petrobras. Em fase de desenvolvimento/produção, encontram-se hoje 425 blocos, dos quais 302 são
campos operados pela Petrobras (5).
4. Exploração de petróleo na margem continental brasileira
Logo após a perfuração de alguns poços exploratórios na plataforma continental, jazidas petrolíferas
foram descobertas nas bacias submarinas (p. ex.: Guaricema, em 1969, em Sergipe e Ubarana, em 1973, no
Rio Grande do Norte), mais notadamente na bacia de Campos (p. ex.: Garoupa, em 1974, Namorado, em
1975), situada na margem sudeste brasileira. Essas descobertas trouxeram um novo alento às expectativas
de desenvolvimento nacional na década de 1980, a partir de uma possível autossuficiência na produção de
petróleo.
Quase concomitantemente às primeiras descobertas na plataforma continental, a crise mundial nos
mercados de combustíveis, ocasionada por guerras no Oriente Médio (1973/1974), elevou o preço do barril
de petróleo a níveis nunca antes atingidos. Numa tentativa de atender às demandas cada vez maiores de
petróleo, o presidente da República autorizou, em 1975, a seleção e a abertura de áreas do território nacional
para exploração por companhias estrangeiras, por contratos com cláusula de risco. Os contratos de risco no
Brasil não resultaram num incremento significativo das atividades exploratórias, embora um grande número
de companhias tenha atuado naquele período, quase todas as gigantes do setor. Eram contratos de prestação
de serviços exploratórios com cláusula de risco, o que significava que a Petrobras receberia todos os
serviços executados, de levantamentos geofísicos, perfurações exploratórias, análises, relatórios etc., no
entanto só pagaria por estes trabalhos caso ocorressem descobertas de petróleo consideradas comerciais.
Convém salientar que todo o petróleo descoberto seria de propriedade da União. Durante uma década,
várias companhias atuaram no Brasil e apenas uma acumulação comercial do gás foi descoberta (campo de
Merluza, na bacia de Santos).
A necessidade crescente de combustíveis para o desenvolvimento, os sucessos exploratórios na
plataforma continental e os altos preços do petróleo importado propiciaram ao Brasil, por meio da
Petrobras, investir sistematicamente na exploração de sua região oceânica. Em resposta a esse investimento,
vários campos petrolíferos foram descobertos nas bacias situadas na plataforma continental e a produção
brasileira, que em 1970 era de 167.000 barris por dia, passou a 564.000 barris/dia em 1985, atingindo no
final de 1997 a marca de 1.000.000 de barris/dia.
Aproximadamente quinze anos após as primeiras descobertas na plataforma continental, a Petrobras
descobriu o seu primeiro campo gigante na região do talude continental, na bacia de Campos, em lâmina
d'água maior do que 700 metros, abrindo uma nova fronteira exploratória e um novo patamar tecnológico
de produção de hidrocarbonetos. A partir de 1984, com as descobertas dos campos gigantes de Albacora e
Marlim, nas águas profundas da bacia de Campos, seguidos pelos também gigantes Marlim Sul, Marlim
Leste, Albacora Leste, Barracuda-Caratinga e culminando com a descoberta de Roncador em 1996, a
Companhia mudou de patamar. Sua produção em 1998 chegou a 1 milhão de barris por dia, cerca de 58%
do consumo nacional, atingindo, em 2002, a produção de 1,5 milhão de barris por dia, ou seja, 85% das
necessidades do mercado brasileiro, conforme mostrado na figura 2, a seguir.

Adotando a estratégia de ir além da bacia de Campos e impulsionada pelo aumento do preço do
internacional do petróleo, a Petrobras intensificou sua busca por jazidas petrolíferas situadas em águas
profundas, investindo em esforços exploratórios nas demais bacias da costa brasileira, seguindo assim para
as porções norte e sul da bacia de Campos, além das bacias de Santos, do Espírito Santo, de SergipeAlagoas, entre outras. Nos últimos anos, o foco das atividades foi direcionado para as águas profundas das
bacias vizinhas, Espírito Santo e Santos. Essa estratégia culminou na descoberta de inúmeras acumulações,
incluindo cinco campos gigantes em reservatórios profundos do Cretáceo. Nessas rochas-reservatório,
foram encontrados tanto óleo pesado quanto óleo leve e gás, aumentando assim a qualidade do petróleo
extraído. Foram descobertos nesse período os campos de Jubarte, Cachalote e o Parque das Baleias, no
norte da bacia de Campos; Papa-Terra, no Sul; Mexilhão, Lagosta, Cavalo-Marinho, Uruguá e Tambaú, em
Santos; Golfinho e Canapú, no Espírito Santo; Piranema, em Sergipe-Alagoas; Manati, em CamamuAlmada; e uma série de outros campos. No período de 2003 a 2006, a produção aumentou de 1,5 para 1,8
milhões de barris por dia, atingindo, assim, uma produção equivalente à demanda interna. Suas reservas
provadas passaram de 10 a 14 bilhões de boe. Com o aumento do ritmo de entrada em operação de novas
plataformas, a Petrobras consolidou, em 2008, a marca de dois milhões de barris diários. A figura 3, abaixo,
mostra a evolução das reservas brasileiras de óleo equivalente.

A produção de campos de petróleo em águas profundas e ultraprofundas é um processo sofisticado
e que requereu uma tecnologia específica e precisa, devido aos riscos ambientais envolvidos. Entretanto,
os volumes de óleo encontrados nos campos de água profunda justificaram o desenvolvimento de novas
tecnologias. A Petrobras recebeu dois prêmios internacionais pelo reconhecimento de recordes de produção
estabelecidos em águas de 781 m (1992) e 1.886 m (2000), conforme ilustrado na figura 4, abaixo. A
produção desses campos requer também um bom conhecimento das condições ambientais e de estabilidade
do subsolo marinho, em que se assentarão todos os equipamentos de extração de petróleo. Condições de
mar, força e direção das ondas e correntes também devem ser precisamente conhecidas, bem como a
circulação submarina, para que operações seguras de produção possam ser executadas.

4.1. Sistema petrolífero do pós-sal
O início da exploração nas águas rasas da plataforma continental brasileira (década de 1970) focou
seus esforços nas sequências deltaicas e nos reservatórios turbidíticos responsáveis pelas numerosas
acumulações de óleo e gás até então descobertas na bacia de Campos. Esses campos estão geralmente
associados a rochas geradoras depositadas no início da separação dos continentes, na seção rifte e a
reservatórios turbidíticos do Cretáceo Superior e Cenozóico. As correntes de turbidez, que ocasionaram a
deposição dos arenitos turbidíticos em águas profundas e ultraprofundas nessas bacias, foram formadas
devido à instabilidade gravitacional de grande parte da área externa da plataforma e do talude, agravada
pelo grande aporte sedimentar oriundo do continente, o qual também ocasionou a consequente
movimentação do sal (17).
Esse sistema petrolífero atuante em águas rasas confirmou-se também ativo na região de águas
profundas, configurando um cenário de novas descobertas de campos gigantes (a partir de 1984) nos
turbiditos terciários e arenitos inconsolidados de alta permeabilidade da bacia de Campos. Surge então um
cenário propício ao desenvolvimento de novas tecnologias para produção dessas acumulações, geralmente
de óleo pesado, em águas profundas. Novos modelos foram aperfeiçoados. Desenvolveram-se novos
sistemas operacionais (aquisição e processamento sísmicos, sistemas de perfuração e produção especiais,
como a utilização de poços horizontais, variedades de completação submarina, etc.). A Petrobras tornou-se
uma empresa líder e referência global no mercado de exploração e produção petrolífera em águas profundas
e ultraprofundas. A figura 5, abaixo, ilustra a dinâmica do sistema petrolífero do pós-sal.

Com o avanço da tecnologia e do conhecimento adquirido com as perfurações e os levantamentos
sísmicos realizados, novos conceitos geológicos foram incorporados ao acervo de dados geológicos e
geofísicos, definindo novas estratégias para a exploração em águas profundas e ultraprofundas das bacias
costeiras. Na bacia de Santos, novos conceitos foram desenvolvidos pelos técnicos da Petrobras, com
procedimentos inovadores e adaptados às características intrínsecas da área (lâminas d’água superiores a
2.000 m, espessuras de sal acima de 2000 m, reservatórios carbonáticos não convencionais e profundidades
de reservatórios entre 5.000 e 7.000m) levando a um dos maiores sucessos geológicos da exploração da
margem continental brasileira (7).
O foco dos estudos tornou-se a região do Platô de São Paulo, feição topográfica regional localizada
nas águas ultraprofundas (2.000 a 3.000 m) da bacia de Santos, em blocos exploratórios adquiridos em
parceria nas Rodadas 2 e 3 da ANP, a cerca de 340 km da costa. Nessa área, a sequência marinha pós-sal é
pouco espessa e contrasta com uma sequência evaporítica espessa de mais de 2.000 m. Em consequência
desses estudos e apesar dos significativos desafios tecnológicos envolvidos na exploração dessa área de
águas ultraprofundas, (portadora de características geológicas diferentes das encontradas nas áreas até então
exploradas da bacia de Campos), foi lançada uma campanha pioneira que testou pela primeira vez a seção
pré-sal da bacia de Santos.
Perfurou-se em 2005 o primeiro poço com indícios nessa seção, Parati, e testou-se uma estrutura
dômica no pré-sal, onde foi encontrado gás e condensado, o que comprovou a presença de um sistema
petrolífero ativo na região e abriu grandes perspectivas para as demais oportunidades identificadas. Em
2006, é perfurado em lâmina d’água de 2.140 m o poço de Tupi, uma grande descoberta de óleo leve de
30ºAPI com reservas declaradas, em 2010, de 6,5 bilhões de boe.
Segue-se uma série de importantes descobertas nesse novo modelo, inicialmente na área
denominada cluster da bacia de Santos, apresentada na figura 6, abaixo, e depois com resultados positivos
também em outras áreas das bacias de Campos e Espírito Santo, como a ocorrida abaixo do campo de
Jubarte, no chamado Parque das Baleias, ao norte da bacia de Campos. Coincidentemente, foi nesse campo
que ocorreu a primeira produção de petróleo do pré-sal, no poço ESS-103 (tendo em vista a existência de
instalações de produção em funcionamento, em reservatórios do pós-sal, acima da descoberta no pré-sal).

As reservas totais dessa nova província ainda não são conhecidas, mas as estimativas anunciadas
para as áreas de Tupi, Iara, Guará e Parque das Baleias, que podem chegar a 16 bilhões de boe, mostram a
grande relevância dessas descobertas, não apenas no cenário nacional, elevando as reservas brasileiras a
aproximadamente 30-35 bilhões de boe (11), mas também no cenário mundial. Até novembro de 2015, no
polo pré-sal da bacia de Santos, 17 dessas áreas foram declaradas comerciais dentre elas os campos de Lula,
Cernambi e Sapinhoá, abrigando reservas recuperáveis de 6,5, 1,8 e 2,1 bilhões de barris de óleo
equivalente, respectivamente. Além desses campos, os volumes recuperáveis declarados da área da Cessão
Onerosa ultrapassam cinco bilhões de boe (22). Quando se consideram apenas os volumes recuperáveis
totais dessas áreas, o pré-sal da bacia de Santos abriga um volume recuperável de 15,4 bilhões boe, o que
equivale, aproximadamente, a toda a produção brasileira acumulada nos últimos 59 anos (23).
A área total potencial estimada para a província do pré-sal é de aproximadamente 149.000 km2, dos
quais cerca de 28% já estiveram sob concessão, conforme apresentado na figura 7, abaixo. Dessa parte, a
Petrobras em 2009 possuía a concessão de 35.739 km², o que corresponde a 85,5% da área concedida. Para
a avaliação mais precisa dessas acumulações, aquisição de informações a respeito do comportamento dos
reservatórios, definição do melhor sistema de produção e uma delimitação mais precisa, foi iniciada uma
série de testes de longa duração e de pilotos de produção. Esses testes deram início, em 2009, à produção
de 14 mil barris diários na área de Tupi (Campo de Lula). Em janeiro de 2016 a média diária produzida na
província do pré-sal brasileiro foi de 1,029 milhão boed e a produção de petróleo operada pela Petrobras
nesta área foi de 822 mil bpd. Até 2017, prevê-se que esse número será cinco vezes maior. Com base no
resultado dos poços pioneiros e de delimitação até agora perfurados e testados nos blocos do pré-sal, não
há dúvida sobre a viabilidade técnico-econômica do desenvolvimento comercial das acumulações
descobertas (19).

4.2. Sistema petrolífero do pré-sal
As rochas geradoras do óleo encontrado no pré-sal foram depositadas durante a fase inicial da
separação entre América do Sul e África. Durante o rompimento e o fendilhamento do supercontinente
pretérito, a fase rifte criou condições de deposição de sedimentos ricos em material orgânico em lagos
confinados e com ambientes anóxicos (livres de oxigênio). Este ambiente propiciou a preservação da
matéria orgânica, dando origem ao óleo de boa qualidade acumulado. Com a continuidade da separação
continental e a entrada de água do mar, criou-se um ambiente restrito de baixa energia e alta salinidade,
que propiciou o crescimento e a proliferação de colônias de organismos microbiais, cuja atividade acarretou
a construção de estruturas biossedimentares litificadas, que crescem pelo acréscimo de lâminas de
sedimentos aprisionados pela precipitação de carbonato, dando origem a rochas carbonáticas denominadas
microbiolitos, conforme ilustrado na figura 8, abaixo.

Tais são as rochas que constituem os reservatórios do pré-sal. Logo acima desses reservatórios,
como resposta ao clima, desenvolveu-se um ambiente de deposição mais restrito ainda e de mais baixa
energia, ensejando a precipitação do sal existente na água marinha. A grande quantidade de sal marinho

depositado forma uma espessa camada impermeável, configurando um selo eficiente para o acúmulo do
petróleo nas camadas subjacentes. Esse sistema foi caracterizado no atual contexto exploratório como o
sistema petrolífero “pré-sal”, conforme apresentado na figura 9, abaixo.

As descobertas de óleo de excelente qualidade feitas no pré-sal elevam novamente o patamar da
exploração de petróleo no país e, com a confirmação das reservas, colocam a Petrobras entre as maiores
empresas de petróleo do mundo. As características geológicas e tecnológicas inerentes à exploração dessa
área abrem imensas possibilidades de desenvolver uma nova fronteira exploratória de um bem que
continuará tendo papel essencial na geração de energia nos próximos anos.
Além das descobertas no pré-sal das bacias de Santos, Campos e Espírito Santo, o contínuo
investimento da Petrobras em áreas consideradas como novas fronteiras voltou a ter sucesso com o
resultado da perfuração do primeiro poço em águas ultraprofundas da bacia de Sergipe-Alagoas, em outubro
de 2010. Esse poço identificou a presença de hidrocarbonetos leves, abrindo uma nova fronteira
exploratória de grande potencial nessa bacia, o que está sendo confirmado com a perfuração de novos poços
na região.
5. Atividades na área oceânica
As operações da indústria do petróleo estão sujeitas a acidentes desde as suas fases iniciais de
exploração, quando os primeiros poços são perfurados, até as fases finais do processo, quando o óleo é
transportado. Na exploração dos recursos energéticos da área submarina adjacente ao Brasil, a Petrobras
tem grande atuação, pois, além da busca de jazidas de petróleo, produz, refina, transporta e comercializa
esses recursos. A empresa possui um excelente registro de segurança em suas operações, uma vez que não
ocorreu até aqui qualquer acidente de grandes proporções causador de degradação do meio ambiente nas
regiões de mar profundo. Um contingente responsável pela segurança pessoal, patrimonial e do meio
ambiente faz parte de toda a tripulação das sondas e navios transportadores de óleo e gás.
A Petrobras possui, também, um grupo de estudos das condições geológicas próximas ao fundo do
mar, responsável pelas investigações da segurança técnica das áreas, antes que as perfurações sejam
executadas.
Além de todo o combustível importado, grande parte da produção brasileira é transportada em
estado bruto ou refinado por navios. A frota transportadora de combustíveis da Transpetro (subsidiária da
Petrobras), a Frota Nacional de Petroleiros (Fronape), hoje composta por 52 navios-petroleiros, é a maior
armadora da América Latina no que diz respeito ao transporte de granéis líquidos (19). Os navios garantem

não apenas o escoamento da produção marítima como também o transporte de petróleo e derivados e etanol
para abastecer os mercados nacional e internacional. A Fronape foi a primeira frota do mundo a obter a
certificação do Código Internacional de Gerenciamento para Operação Segura de Navios e para Prevenção
da Poluição (ISM Code) para os seus transportadores de gás liquefeito e a Transpetro foi a primeira empresa
de transporte marítimo de petróleo e derivados a obter, em 1998, o certificado de gestão ambiental ISO
14.001, pelo Bureau Veritas Quality International. Isso faz com que seja reconhecida no Brasil e no
exterior, não somente pela exportação e importação de petróleo e derivados, como também pela segurança
e excelência com que executa suas operações (26).
A Petrobras possui um dos laboratórios de geoquímica mais bem equipados do mundo, capacitado
a determinar de maneira rápida e precisa a proveniência de vazamentos, mediante a caracterização do óleo
derramado. Esse laboratório é acionado sempre que um derramamento de óleo ocorre em território nacional,
por solicitação de órgãos da Petrobras ou governamentais. Por ter sido até recentemente a empresa detentora
do monopólio das atividades ligadas ao petróleo no Brasil, a Petrobras sofre muitas vezes críticas por
infrações ambientais por ela não cometidas, tais como derrames ocasionados por lavagem de tanque ou por
acidentes com navios de frotas estrangeiras sobre as quais não tem controle. Atualmente a empresa participa
da contenção e da limpeza de todos os vazamentos e derrames, sendo a única capacitada a efetivamente
atuar na mitigação de danos ambientais que possam ocorrer nos diversos ecossistemas brasileiros.
Além das atuações emergenciais que visam determinar a procedência de óleos e a limpeza, em
acidentes em todo o Brasil, a Petrobras executa, em convênio com várias universidades brasileiras e
agências governamentais, atividades de monitoramento ambiental em suas áreas de intensa atividade de
produção e exploração, objetivando sempre minimizar no presente e no futuro o impacto ambiental que
possa causar.
A extensão ou a continuidade do território brasileiro em direção ao oceano Atlântico foi delimitada
com precisão, num grande projeto conduzido pela Marinha do Brasil, pela Petrobras e pela comunidade
científica, segundo os critérios estabelecidos na CNUDM. O Projeto Leplac objetiva estabelecer a área
oceânica, além do limite marítimo das 200 milhas, da ZEE brasileira, na qual, segundo os termos da
convenção, o Brasil exercerá direitos exclusivos de soberania para a exploração e o aproveitamento de
recursos naturais do leito marinho e do subsolo, após exame da proposta brasileira pela Comissão de
Limites da Plataforma Continental (CLPC) da CNUDM.
6. Conclusões e sugestões
Por ser o petróleo um recurso extremamente estratégico, o conhecimento do potencial petrolífero
do território brasileiro deve ser estabelecido em seu maior grau de precisão possível. Esse conhecimento
depende tanto de investimentos nas áreas de tecnologia, quanto na formação de pessoal e principalmente
de investimentos de alto risco em áreas pouco exploradas. A Petrobras, ao longo de sua existência, sempre
primou por acompanhar e desenvolver tecnologia específica na área do petróleo e pela formação de pessoal
capacitado a executar seus trabalhos, bem como por estender a exploração às áreas de fronteira, como
atestado por seus resultados em águas profundas e ultraprofundas, apresentados na figura 10, abaixo. No
novo cenário, imposto pela nova lei do petróleo, é importante que a ANP, agência controladora, estimule e
cobre de todos os participantes investimentos nas áreas antes mencionadas.

As margens continentais correspondem à transição entre a crosta continental e a oceânica. São
regiões onde espessos pacotes sedimentares podem ser encontrados e, como o petróleo é gerado e
acumulado nessas rochas, possuem grande potencial petrolífero. Dentre os critérios estabelecidos pela ONU
para a extensão da plataforma continental, há um que leva em consideração a relação entre a espessura
sedimentar existente na extremidade da ZEE e a distância ao pé do talude continental, espessura esta que
se obtém por meio de levantamentos sísmicos. A Petrobras e a Marinha do Brasil executaram, com o Projeto
Leplac, um extenso trabalho, para propiciar que o país exerça direitos de soberania na exploração e no
aproveitamento dos recursos naturais do leito marinho e do subsolo ao longo de seu extenso território
submerso. O exercício de tais direitos nessa região é importante para o Brasil, pelos recursos nela existentes.
Devido às incógnitas ainda contidas nas regiões submarinas, não seria surpresa se novos recursos
minerais e novas utilizações fossem ali identificados. Assim, é necessário um investimento contínuo na
obtenção de conhecimento para que a sociedade brasileira esteja sempre preparada para decidir sobre as
utilizações dos recursos existentes em suas margens continentais.
A descoberta de grandes acumulações de petróleo leve e gás feita pela Petrobras nas águas
ultraprofundas (lâminas d’água superiores a 2000 m) da bacia de Santos, na margem continental,
recompensa mais de 50 anos de experiência obtida na exploração de petróleo nas bacias sedimentares
brasileiras e aponta para novos desafios a serem superados. O campo de Lula é o principal destaque da
província pré-sal, com volume recuperável declarado de 6,5 bilhões de boe (14).
O aproveitamento das jazidas abaixo da espessa camada de sal consiste em um grande desafio
devido a dois fatores principais: o tipo de reservatório e a localização. Quanto ao tipo de reservatório, rochas
carbonáticas, a predição de qualidade e continuidade de bons reservatórios é mais difícil que no contexto
tradicional dos reservatórios turbidíticos da maioria dos campos produtores do pós-sal da bacia de Campos.
Quanto à localização, situam-se em profundidades de até 7.000 m e à distância de cerca de 300 quilômetros
da costa, três vezes maiores do que as distâncias das reservas das outras bacias da margem continental. Por
isso, faz-se necessário o desenvolvimento de novas tecnologias, um novo sistema de logística e o
aprofundamento do conhecimento das características geológicas da área. Para tal, uma grande demanda de
investimentos se fará necessária, mas ao mesmo tempo possibilitará à Petrobras e ao país o desenvolvimento
de tecnologias de ponta e a consolidação de liderança em exploração e produção em águas profundas.

As descobertas no pré-sal deixam a Petrobras em situação semelhante à vivida na década de 1980,
quando foram descobertos os campos de Albacora e Marlim, em águas profundas da bacia de Campos.
Com aqueles campos, a companhia identificava um modelo geológico que inauguraria um novo ciclo de
importantes descobertas. Foi a Era dos Turbiditos, rochas-reservatório que abriram novas perspectivas à
produção de petróleo no Brasil. Com o pré-sal da bacia de Santos, a empresa inaugura, agora, um novo
modelo, assentado na descoberta de óleo e gás em reservatórios carbonáticos, com características
geológicas diferentes. É o início de um novo e promissor horizonte exploratório (21). Cabe também destacar
os resultados obtidos com o contínuo investimento realizado em áreas de novas fronteiras, que tem agregado
significativas reservas, a exemplo das recentes descobertas realizadas nas águas ultraprofundas da bacia de
Sergipe-Alagoas.
A exploração e a produção de petróleo são atividades que requerem extremo cuidado em relação à
preservação ambiental. A Petrobras, por seus diversos órgãos operacionais e seu centro de pesquisas,
desenvolveu procedimentos e tecnologias para evitar, detectar e minimizar danos ao meio ambiente
causados por acidentes em suas operações. O transporte de petróleo cria riscos ao meio ambiente e grande
quantidade de petróleo é transportado pelo Atlântico Sul sem qualquer relação com o Brasil ou a Petrobras.
Os derrames devem ser evitados ao máximo e, quando ocorrerem, as responsabilidades quanto ao fato
devem ser apuradas, como medida de prevenção futura. Os laboratórios da Petrobras executam a
identificação rápida e precisa dos diversos óleos transportados, podendo, portanto, identificar as fontes
poluidoras. É imprescindível que a qualidade ambiental seja mantida, independente do cenário exploratório
nacional e, portanto, uma legislação que fomente a prevenção de todos os tipos de acidentes deve ser
mantida atualizada, bem como a fiscalização eficaz de seu cumprimento em toda área de jurisdição
nacional.
As novas regras do novo marco regulatório para a exploração de petróleo e gás nas áreas do pré-sal
permitirão que se exerça de forma soberana e sustentável o controle dessas atividades. O novo modelo
adotado prevê a criação de uma nova estatal, que vai representar os interesses do governo nos contratos de
partilha de produção. A mudança prevê ainda a criação de um fundo social, cuja receita será destinada a
obras de infraestrutura e outras atividades prioritárias, como educação, cultura, ciência e tecnologia.
Dentro do contexto em que se insere a atual fase da exploração e produção de petróleo, é necessária
uma boa administração das grandes reservas descobertas, para que os recursos gerados sejam revertidos,
de maneira a sustentar o desenvolvimento social, econômico e ambiental do país. Tendo em vista o que
acima se expôs, apresentam-se aos brasileiros responsáveis pela condução da coisa pública as sugestões a
seguir.
SUGESTÕES
 APOIAR as ações da agência Nacional de Petróleo (ANP) que visem estipular e cobrar
investimentos nas áreas de tecnologia de exploração de petróleo, notadamente os de alto risco
em áreas pouco exploradas, bem como em formação de pessoal técnico para as atividades
decorrentes dessa exploração.
 ESTIMULAR medidas que propiciem ao país a exploração, o controle e o efetivo aproveitamento
dos recursos naturais do leito e do subsolo marinhos, ao longo de seu extenso território submerso,
bem como a rigorosa defesa de seus direitos de soberania em tão vasta área.
 ACENTUAR a necessidade de vigilância, no sentido de garantir a correta preservação do meio
ambiente marinho, em atividades de exploração e transporte de petróleo, estimulando a
prevenção e a punição de responsáveis por prejuízos em acidentes ecológicos, devidamente
apurados pelas autoridades competentes.
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CAPÍTULO IV
ENERGIA DOS OCEANOS105
Sinopse
Descreve-se o interesse mundial por energias alternativas, de menor impacto ambiental, no setor
elétrico, a partir de fontes limpas e renováveis; aponta-se a relação entre as energias solar, eólica e
hidráulica, na formação de ventos, ondas e correntes; detalham-se tecnologias em desenvolvimento na
obtenção de energia das ondas, das marés e das correntes; o potencial dos recursos energéticos da costa
brasileira é apresentado, em sua distribuição geográfica; dentre as pesquisas em andamento, são destacadas
atividades da Coppe/UFRJ e da Furg; desdobra-se a proposta da Coppe, de implantar programa nacional
para levantar o potencial energético brasileiro; ao final, são alinhadas algumas sugestões ligadas ao tema.
Abstract
This chapter describes the worldwide interest in alternative energy, with lesser environmental
impact in the electrical sector, using clean and renewable sources. Relationships among solar, wind and
hydraulic energies in the formation of wind gusts, sea waves and ocean currents are pointed out.
Technologies under development for extracting energy from waves, tides and currents are detailed, and the
Brazilian coast energetic resources potential is presented, in its geographical distribution. Among the
ongoing research activities, those of Coppe/UFRJ and Furg are highlighted. Coppe’s proposal for
implementing a nation-wide program to assess Brazilian energetic potential is unfolded. In the end,
suggestions on the topic are aligned.
1. Introdução
A busca por alternativas energéticas que causem menos impactos ao meio ambiente passou a fazer
parte do planejamento estratégico das nações. Diante desse cenário, o processo de transformação pelo qual
passa o setor elétrico mundial está orientado para a adoção de soluções sustentáveis, que envolvam a
crescente participação de fontes limpas e renováveis.
Em decorrência da evolução natural da pesquisa em energias renováveis, o amplo potencial dos
recursos energéticos do mar vem atraindo crescente atenção e interesse da comunidade científica e de
políticas governamentais. O aproveitamento dos recursos do mar apresenta perspectivas promissoras, em
função de vários fatores, tais como extensas áreas, ampla distribuição mundial dos oceanos e,
principalmente, altas densidades energéticas, as maiores entre todas as fontes renováveis.
Nesse contexto, a costa brasileira e as vastas áreas que constituem o mar territorial apresentam
condições que abrem plenas perspectivas para esse aproveitamento energético no país. Com o potencial de
contribuir para a ampliação da oferta de eletricidade, dentro de uma matriz energética limpa e diversificada,
tais recursos podem, por sua ampla distribuição geográfica, ter um papel significativo na universalização
do serviço de energia elétrica, contribuindo para reforçar a matriz energética vigente e o desenvolvimento
sustentável.
2. Tecnologias em desenvolvimento
As energias solar, eólica, hidráulica e do mar derivam de fontes renováveis e limpas. A maior parte
desses recursos é originada da energia do Sol, havendo concentração dessa energia nos processos de
formação dos ventos, de ondas e correntes, e no ciclo hidrológico.
A energia contida nos oceanos manifesta-se de diversas formas: ondas, marés, correntes marinhas,
gradientes térmicos e gradientes de salinidade. O presente capítulo tem como foco as fontes de energia
oriundas das ondas e das marés.
Os recursos energéticos dos oceanos são comprovadamente fontes viáveis de exploração. A água
do mar é, em média, 835 vezes mais densa do que o ar, o que significa que há maior concentração de energia
nos recursos oceânicos.
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A tabela 1 abaixo apresenta o potencial mundial dos recursos referentes a ondas, marés e correntes.

2.1. Energia das ondas
As ondas do mar são consequência da transferência de energia dos ventos, ao longo de uma faixa
sobre a superfície oceânica. Os ventos, por sua vez, são causados pelos gradientes de pressão existentes na
superfície terrestre, ocasionados pelo aquecimento solar desigual do planeta.
A energia contida nas ondas é, portanto, uma forma de energia solar, porém mais concentrada. O
fator de acumulação de energia solar na formação dos ventos é de dois a seis vezes, enquanto o fator de
acumulação da energia eólica em energia de onda é de aproximadamente cinco vezes. Isto significa que,
para um mesmo potencial energético, são necessárias menores áreas para conversão da energia das ondas
em eletricidade do que aquelas para os aproveitamentos das energias solar e eólica.
A figura 1 abaixo demonstra esquematicamente como ocorrem a transferência e a acumulação de
energia do Sol para o mar.

Protótipos, baseados em diferentes princípios de conversão da energia do mar em eletricidade, têm
sido submetidos a testes em condições reais de operação, como indicado na figura 2 abaixo.

2.2. Energia das marés
As marés são movimentos oscilatórios do nível do mar, devidos à atração gravitacional da Lua e do
Sol e ao efeito da rotação da Terra. A força geradora da maré consiste primordialmente na resultante
gravitacional do sistema Sol-Terra-Lua, a qual depende diretamente das massas dos corpos celestes e
inversamente do cubo da distância entre eles. Outros fatores influenciam as marés, como a forma do litoral,
o fundo do mar e os fenômenos meteorológicos (2).
Como resultado do movimento periódico dos astros, as marés apresentam recorrência entre 12 e 24
horas, em função da localização no globo terrestre. Com comprimento de ordens continentais, a maré
configura a maior onda oceânica existente. A amplitude da maré também varia com o tempo e em função
da periodicidade e da intensidade dos fenômenos astronômicos envolvidos. As maiores variabilidades,
contudo, estão relacionadas à posição e às características da costa. Ao alcançar a plataforma continental e
a área costeira adjacente, a onda de maré sofre transformações tais como refração, reflexão e difração.
Também sofre efeitos causados pelo fundo, acarretando redução de sua celeridade e aumento da amplitude.
Em estuários estreitos há uma tendência de maior concentração de energia por unidade de largura e
ressonância na reflexão da onda de maré, ocasionando o aumento de sua amplitude.
A figura 3 abaixo mostra esquematicamente como se dá o aproveitamento convencional da energia
das marés com o uso de barragem. Trata-se de uma tecnologia madura em plantas comerciais e
experimentais, com 254 MW na Coreia do Sul, 240 MW na França, 18 MW no Canadá, 500 kW na China
e 400 kW na Rússia.

2.3. Energia das correntes
As correntes podem ser classificadas como: marítimas, de densidade, de maré, de vento e litorâneas.

Têm sido consideradas como objeto de estudo para geração elétrica, principalmente, as correntes marítimas
e as de maré, pois são mais intensas e, portanto, de maior potencial energético.
As correntes marítimas correspondem aos deslocamentos das águas oceânicas, continuamente, com
o mesmo sentido e a mesma velocidade. Essas grandes massas de água salgada que correm na superfície
dos oceanos e em águas profundas, seguindo cursos bastante regulares, são consideradas verdadeiros rios
oceânicos. O principal fator responsável é a diferença da densidade das águas. Esta é provocada pela
diferença de temperatura, ou seja, as temperaturas extremamente baixas nas regiões polares afetam
consideravelmente a densidade da água do mar nas altas latitudes, sendo este fator muito importante para
desencadear o processo de correntes frias e profundas e, consequentemente, provocar o deslocamento da
água superficial e quente na direção das altas latitudes, para suprir o espaço liberado pelo deslocamento das
correntes frias e profundas, na direção das baixas latitudes e do equador. A velocidade dessas correntes
pode atingir valores superiores a 1 m/s. Já as correntes de maré são de importância e magnitude variável,
devido à localização. São cíclicas e podem ser significativas para a exploração de energia, especialmente
nas embocaduras de estuários, onde atingem intensidades superiores a 2 m/s.
Na figura 4 abaixo, têm-se protótipos para o aproveitamento da energia das correntes, que a
convertem em eletricidade.

3. Recursos energéticos – potencial da costa brasileira
No Brasil, a extensa costa e as vastas áreas de mar territorial são condições naturais que abrem
plenas perspectivas para o aproveitamento energético dos recursos do mar. Estima-se um potencial de 114
GW, que poderá contribuir para a ampliação da oferta e para a diversificação da matriz energética,
distribuído em: energia das marés, disponível para uso comercial apenas na região Norte (Amapá, Pará) e
no estado do Maranhão; e em energia das ondas, principalmente nas regiões Nordeste, Sudeste e Sul.
A figura 5 abaixo apresenta a distribuição geográfica do potencial estimado de energias de ondas e
marés, ao longo da costa brasileira.

O quadro1 abaixo apresenta a distribuição geográfica do potencial estimado de energias de ondas e
marés, ao longo da costa brasileira:

O Brasil ainda não tem definido um ordenamento legal para a exploração de energia das ondas. No
entanto, em face de possuir uma regulamentação para atividades de produção de petróleo e gás offshore, os
estudos e avaliações de exploração das energias das ondas certamente buscarão balizar-se nesse marco
regulatório.
4. Pesquisas em andamento
Nos últimos anos, tem havido progressos importantes na área de energia do mar no Brasil e no
exterior.
No Brasil, com o apoio do CNPq, foi estabelecido em 2016 o Instituto Nacional de Ciência e
Tecnologia em Energia Oceânica e Fluvial (Ineof). O objetivo é desenvolver, em rede, atividades de
pesquisa e desenvolvimento. Participam do Ineof as seguintes universidades: Universidade Federal do
Maranhão, Universidade Federal do Pará, Universidade Federal de Itajubá, Universidade Federal de Santa
Catarina e Universidade Federal do Rio de Janeiro.
As atividades no âmbito da Coppe/UFRJ e na Furg merecem especial destaque.

4.1. Pesquisas no exterior
O relatório do Ocean Energy Systems da International Energy Agency de 2016 (IEA) [9] menciona
avanços relevantes na conversão em eletricidade de ondas, maré e do gradiente de temperatura (Otec).
Cinco centros para testes em mar aberto têm desenvolvido atividades principalmente em protótipos de
conversores de ondas e marés. São eles: Force, no Canadá, NNMREC, em Oregon / EUA, Emec, na Escócia
/ UK, Bimep, no País Basco / Espanha e Nagasaki Amec, no Japão.
Nos anos recentes, principalmente Estados Unidos, França, Coreia do Sul e Japão têm desenvolvido
projetos de demonstração para a conversão do gradiente de temperatura (Otec) na faixa de 1 a 10 MW. Otec
necessita de grande economia de escala, comparada às outras tecnologias de conversão de fontes oceânicas.
Para uma planta de 10 MW de potência instalada, estima-se um custo de eletricidade de cerca de US$
200/MWh, enquanto numa planta de 100 MW estima-se o custo em US$ de 100/MWh, o que requer um
projeto com investimento inicial superior a 300 milhões de dólares. Duas iniciativas têm sido conduzidas:
estimativa do potencial Otec no mundo, sob liderança da China, e status atual e plantas Otec, sob liderança
da Coreia do Sul. Um dos objetivos dessas iniciativas é a proposição do Otec roadmap.
Órgãos governamentais de vários países têm estabelecido instrumentos para garantir investimentos
em novas tecnologias, necessárias para a futura comercialização das energias dos oceanos. Tem-se como
prioridades:
 acelerar a maturidade das tecnologias de energia oceânica para viabilizar a comercialização; e
 tornar a energia oceânica economicamente viável em relação às demais energias renováveis.
4.2. Atuação da Coppe em energia dos oceanos
O Laboratório de Tecnologia Submarina da Coppe/UFRJ106 atua no desenvolvimento de tecnologias
em diversas áreas de aplicação, com especial ênfase naquelas associadas à produção de petróleo e gás em
águas profundas. Com base nessa experiência, estendeu suas atividades a temas referentes às energias
renováveis oriundas do mar. Assim, o Núcleo de Energias Renováveis do Mar de seu laboratório possui
competências em diferentes áreas das ciências básicas e das engenharias, para o mapeamento dos recursos
energéticos do mar e para o desenvolvimento de conversores destinados à geração de eletricidade. Apoio
fundamental às pesquisas sobre as energias renováveis do mar é proporcionado pelo Laboratório de
Tecnologia Oceânica107, que possui um tanque de simulação, possibilitando a avaliação de conceitos de
conversores para condições de mar que reproduzem, em escala, as condições reais.
Estudos foram desenvolvidos para a instalação de planta piloto de conversão da energia de ondas
em eletricidade, no quebra-mar do porto de Pecém, com a participação da Coppe/UFRJ e Governo do
Estado do Ceará, entre outros, no âmbito do Programa P&D Aneel. A planta piloto, apresentada na figura
6 abaixo108, com dois módulos do conversor hiperbárico, terá 100 kW de potência instalada (7).
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Outros projetos relevantes, referentes à energia das ondas e das marés, têm sido também apoiados
por este programa e por empresas do setor energético, assim como pelo Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Podem-se citar como exemplos estudos referentes ao
aproveitamento da barragem já existente na foz do rio Bacanga, em São Luís do Maranhão, para viabilizar
uma planta-piloto maremotriz (8).
O Grupo de Energias Renováveis dos Oceanos da Coppe/UFRJ tem atuado nos últimos anos no
desenvolvimento de um novo protótipo, com potência de 80 KW, para instalação, próximo à Ilha Rasa, no
litoral do Rio de Janeiro. O protótipo, apoiado no fundo do mar, será instalado numa profundidade de cerca
de 16 m. A primeira fase de desenvolvimento do projeto foi concluída em 2017, com o apoio de Furnas
Centrais Elétricas, no âmbito do Programa de P&D Aneel. A segunda fase, em negociação, visa à instalação
e operação do protótipo. Desenho ilustrativo do protótipo e da isóbata do local de instalação é mostrado na
figura 7 abaixo (11).

4.3. Projeto EOndas-RS conduzido na Furg
A Universidade Federal de Rio Grande (Furg) realizou, nos últimos anos, em parceria com a
Petrobras, o projeto Estudos de tecnologias para a conversão de energia das ondas em energia elétrica na
costa do Rio Grande do Sul (EOndas-RS). O objetivo foi determinar o potencial energético das ondas e
fornecer subsídios para avaliar a viabilidade de instalação de uma usina de geração de energia elétrica, a
partir da energia das ondas do mar na costa do Rio Grande do Sul (11).
O projeto foi estruturado em módulos, envolvendo as áreas ambiental, oceanográfica, de engenharia
e de ciências econômicas. A metodologia utilizada consistiu em levantar, combinar e avaliar as informações

obtidas – desde o estado da arte das tecnologias dos modelos existentes de conversores para a geração de
energia elétrica e determinação do potencial energético das ondas na região – e os possíveis impactos
ambientais. A compilação desses resultados subsidiou o estudo de viabilidade técnica e econômica, com
análise do custo do ciclo de vida da usina projetada, para conversão de energia das ondas em energia
elétrica, na região estudada.
Além do Projeto EOndas-RS, a Furg tem desenvolvido pesquisas científicas, como o projeto
“Estudo teórico-experimental de tecnologias para aproveitamento de energia das ondas do mar”, financiado
pelo CNPq. No programa de pós-graduação em modelagem computacional, em 2010, dois projetos foram
realizados com foco nesse tema: Modelagem computacional de um dispositivo coluna d’água oscilante
para a conversão da energia das ondas do mar em energia elétrica e Energia das ondas: estado da arte e
desenvolvimento de um modelo de simulação numérica para o princípio de galgamento. No programa, dois
outros projetos estão sendo desenvolvidos, sobre o tema de energia das ondas. Além disso, diversos
trabalhos científicos já foram publicados, especialmente em congressos e seminários como o Congresso
Brasileiro de Engenharia e Ciências Térmicas (Encit), o Congresso Brasileiro de Engenharia Mecânica
(Cobem) e a Conferência de Modelagem Computacional do Sul (MCSul).
Dentro desse contexto, a Furg contribui com o desafio de pesquisar e desenvolver a tecnologia de
conversão da energia das ondas em energia elétrica, pela oportunidade de produzir um bem de extremo
valor para a humanidade, a energia limpa e inesgotável originada das ondas do mar.
5. Programa Nacional de Energias Renováveis do Mar (Pnerm)
A evolução das pesquisas depende de ação estruturada que mobilize órgãos de fomento e
comunidade científica. Para tal, a Coppe/UFRJ propôs a implantação do Programa Nacional de Energias
Renováveis do Mar (Pnerm), que é fundamentado no levantamento do potencial energético brasileiro dos
recursos do mar e no desenvolvimento de conversores para seu aproveitamento na geração de eletricidade.
Trata-se, portanto, de uma proposta de implementação de uma infraestrutura adequada e de projetos
estruturantes para alavancar o desenvolvimento da tecnologia nacional. Tendo como essência fomentar
soluções tecnológicas para o aproveitamento dos recursos energéticos do mar no Brasil, entende-se que o
Pnerm se apresenta como uma iniciativa que poderá abrigar, no âmbito nacional, os projetos e as políticas
governamentais para o assunto, como já tem acontecido em diversas nações.
Cabe à Rede de Tecnologia do Pnerm, de acordo com a proposta, coordenar as parcerias para a
execução das ações previstas no programa, a fim de possibilitar significativo retorno dos investimentos,
pelo desenvolvimento de tecnologia específica para a geração elétrica por fontes oceânicas, incluindo o
aprofundamento das pesquisas em escala reduzida e em protótipos para atividades offshore, as quais
certamente permite proporcionar um avanço significativo dos conversores para produção de eletricidade a
partir das ondas do mar. Dessa forma, pretende-se: aperfeiçoar o conceito para instalação na costa
(onshore); desenvolver os conceitos para instalação próximo da costa (nearshore) e ao largo (offshore); e
selecionar locais específicos da costa brasileira para melhor entendimento dos recursos energéticos, pela
aquisição de dados do mar local, visando à instalação dos protótipos.
O programa proposto prevê Linhas de pesquisa consideradas estratégicas, que devem ser
estabelecidas para a consolidação do Pnerm e de sua Rede de Tecnologia, constituída por instituições de
pesquisa, empresas de energia, indústrias sediadas no país e prestadores de serviços. Pode-se, assim,
viabilizar o melhor aproveitamento dos recursos disponíveis, buscando uma visão de horizonte de tempo,
necessidades e mercado. Há ainda uma ampla possibilidade de sinergia entre os envolvidos, podendo
permitir, entre outros benefícios, a otimização dos recursos humanos, a redução de custos e, principalmente,
a realimentação do processo de desenvolvimento técnico-científico.
Nesse cenário, a disponibilidade de infraestrutura laboratorial já existente nas universidades e nos
centros de pesquisa na área de energias renováveis do mar tem condições de propiciar o desenvolvimento
de conversores adequados para o litoral brasileiro.
Para uma efetiva estruturação do Pnerm, são necessárias as seguintes ações prioritárias:
 consolidar a rede tecnológica, com participação dos principais agentes envolvidos, além de

representação de empresas, comunidade científica e órgãos governamentais, visando à integração
e ao desenvolvimento de novos projetos;
 implementar os conversores, em escala reduzida em laboratório e em protótipos em escala real,
para operação no mar;
 implantar o Laboratório Maremotriz do Bacanga (Maranhão) e o Campo de Testes de Energia das
Ondas no Porto do Pecém (Ceará); e
 estabelecer um planejamento para o programa, buscando uma visão de horizonte de tempo para
os vários estágios a serem atingidos, até alcançar-se o mercado.
6. Considerações finais e sugestões
O aproveitamento da energia dos oceanos ganhou importância na última década, em especial da
energia das fontes oriundas de ondas e marés. Espera-se, portanto, a inserção comercial das tecnologias de
conversão dessas fontes de energia em eletricidade.
O Brasil pode beneficiar-se do desenvolvimento tecnológico do setor, em função de sua extensa
linha de costa e de seu mar territorial. O potencial energético estimado é da ordem da potência instalada
atualmente para a geração de eletricidade. Existe também uma distribuição interessante dos recursos
energéticos do mar, visto que ao norte se tem significante variação de nível das marés, enquanto nas outras
regiões é possível o aproveitamento das ondas.
Deve-se enfatizar a importância do desenvolvimento de tecnologia nacional, na evolução dos
conceitos para a conversão em eletricidade, incorporando a indústria nesse esforço. A possibilidade real de
ter-se uma indústria forte no setor, decorrente de experiências bem sucedidas no país na produção de
petróleo no mar, deve ser seriamente considerada, no âmbito das políticas governamentais.
O desenvolvimento de tecnologia nacional para o aproveitamento das fontes energéticas do mar
apresenta-se como uma grande oportunidade de o Brasil consolidar sua posição internacional, como
protagonista das iniciativas voltadas para a geração de eletricidade a partir de fontes renováveis,
contribuindo para a diminuição da emissão dos gases do efeito estufa. Nesse contexto, deve-se considerar
que as tecnologias que contribuam para a reversão da tendência do aquecimento global terão grande apelo
econômico nas próximas décadas, possibilitando a inserção da indústria nacional no competitivo mercado
internacional de equipamentos, para a geração elétrica baseada em fontes renováveis.
As seguintes ações são sugeridas, no sentido de fortalecer as atividades de pesquisa,
desenvolvimento e inovação referentes à energia dos oceanos no Brasil.
SUGESTÕES
 CONSOLIDAR os grupos de pesquisa com atuação no setor, com o apoio de mecanismos já
existentes nos Fundos Setoriais geridos pelo MCTIC, possibilitando o aumento das atividades de
P, D & I, assim como a formação de recursos humanos de alta qualificação.
 BUSCAR maior conhecimento do Mar Brasileiro, com base em programas de medições de ondas,
marés e correntes por instrumentação oceanográfica e, de forma mais abrangente, utilizando os
recursos de sensoriamento remoto.
 CRIAR campos de testes para protótipos de conversão de ondas, marés e correntes em eletricidade,
considerando a infraestrutura básica, composta de cabos submarinos e sistema elétrico para
conexão à rede de transmissão, assim como equipe técnica dedicada à operação das instalações.
 POSSIBILITAR, por meio de incentivos fiscais, a atuação da indústria nacional, em cooperação
com os grupos de pesquisa e as pequenas empresas de base tecnológica, para o desenvolvimento
de produtos e serviços.
 VIABILIZAR a geração de eletricidade, a partir das fontes renováveis do mar, com tarifas
diferenciadas por determinado período, de forma a dar sustentabilidade econômica na fase inicial
de implantação dessas tecnologias inovadoras.
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CAPÍTULO V
RECURSOS MINERAIS109
Sinopse
Com base no Projeto Brasil Três Tempos, em alguns planos governamentais e em estudos
prospectivos do CGEE, relacionam-se os recursos minerais marinhos de interesse do Brasil; narra-se a
história das pesquisas geológicas marinhas desde os primórdios, sua relação com estudos climáticos,
oceânicos e atmosféricos, a evolução decorrente da Segunda Guerra Mundial, o surgimento de centros de
estudo em vários países e o Ano Geofísico Internacional (1957/58); descreve-se o início, com atraso, e o
desenvolvimento posterior da geologia marinha no Brasil; avalia-se o espaço marinho nacional, a partir da
CNUDM, bem como as possibilidades de exploração de recursos na zona internacional do leito marinho,
em áreas de valor político-estratégico e socioeconômico; relacionam-se planos e programas que visam ao
conhecimento e à administração dos recursos minerais marinhos, na plataforma continental e em áreas
oceânicas adjacentes; listam-se os recursos mapeados ao longo da costa brasileira, nas águas jurisdicionais;
apontam-se fatos portadores de futuro, prioridades socioeconômicas e político-estratégicas, áreas
prioritárias e horizontes temporais, com as providências necessárias ao aproveitamento dos recursos
minerais marinhos; por fim, alinham-se algumas sugestões.
Abstract
Based on the Project Brazil Three Times, on some governmental plans and on prospective
researches of the Center for Strategic Studies and Management in Science, Technology and Innovation,
this chapter lists Brazil’s marine mineral resources of interest. The history of Marine Geology research
from its beginning, its relation with climatic, oceanic and atmospheric studies, its evolution after World
War II, the development of study centers in many countries and the International Geophysical Year
(1957/1958) are described. Also described are the late beginning and the posterior advances of Marine
Geology in Brazil. The national maritime space, according to Unclos, as well as the possibilities of
exploring resources in the international field of seabed, in areas of strategic, political and socioeconomic
value are appraised. Plans and programs whose goals are the knowledge and management of marine
mineral resources in the Continental Shelf and in adjacent oceanic areas are listed and commented. The
resources mapped along the Brazilian coast, in jurisdictional waters are listed. Future-bearing facts,
socioeconomic, strategic and political priorities, priority areas and time horizons, with necessary actions
for the proper use of marine mineral resources are discussed. Finally, some suggestions are presented.
1. Introdução
Cobrindo mais de 70% da superfície terrestre, os oceanos abrangem cerca de 330 milhões de milhas
cúbicas de água (19), cada milha cúbica pesando cerca de 4,7 bilhões de toneladas e abrangendo cerca de
166 milhões de toneladas de minerais dissolvidos. Se todo o sal marinho pudesse ser recuperado e fosse
depositado nos continentes, ele os cobriria totalmente com uma camada de cerca de 150 m de espessura
(12). Pode-se afirmar que todos os elementos químicos naturais conhecidos apresentam-se na água do mar
e grande parte dos depósitos minerais hoje em explotação nos continentes teve sua origem ligada aos
oceanos, direta ou indiretamente.
Apesar de ser um grande depositário de bens minerais importantes para a indústria, os oceanos têm
sido relativamente pouco aproveitados como fonte direta de minérios, à exceção, talvez, da explotação de
hidrocarbonetos, cada vez mais intensa nas margens continentais, não considerada neste capítulo 110. As
razões para isso são diversas, entre as quais podem ser citadas: o desconhecimento sobre o verdadeiro
potencial mineral dos mares; o custo dessas investigações; a ausência ou a pouca difusão de tecnologias
para extração econômica da maioria dos bens minerais existentes nos oceanos; a abundância de recursos
minerais nos continentes; e o preço relativamente baixo de comercialização desses recursos, o que diminui
o interesse na mineração marinha.
Não obstante essas e outras questões, os oceanos constituem-se em uma das últimas grandes
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fronteiras para a mineração na Terra, ao lado da região Amazônica, do Continente Antártico e das altas
cadeias montanhosas, e, nesse sentido, algumas empresas já se aventuram a explorar zonas marinhas
profundas, na tentativa de extrair bens minerais valiosos, que não hidrocarbonetos.
O presente capítulo sintetiza os resultados de dois estudos prospectivos, entre outros, auspiciados
pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE). O primeiro, encomendado pelo então Núcleo de
Assuntos Estratégicos (NAE) da Presidência da República, intitulado Mar e ambientes costeiros: recursos
minerais marinhos (3). O segundo, intitulado Oportunidade de aproveitamento sustentado dos recursos do
mar: recursos minerais além das 200 milhas náuticas (4). O material compilado está em consonância com
o Projeto Brasil Três Tempos (Caderno NAE 2004).
O capítulo também integra resultados e propostas dos seguintes planos governamentais:
 VIII Plano Setorial Para os Recursos do Mar, preparado pela Cirm;
 Plano Brasil Mineral 2030, pelo Ministério de Minas e Energia; e
 Plano O Brasil em 2022, pela Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE) da Presidência da
República.
2. Histórico
Os recursos minerais estão diretamente ligados à evolução geológica da região que os abrange, no
que tange à sua natureza, ao seu volume e à sua distribuição espacial. Assim, é imprescindível o
conhecimento geológico da região ou área, para que se avalie o seu potencial mineral.
Os fundamentos da oceanografia remontam a 1807, quando Thomas Jefferson criou o U.S. Coast
Survey, mais tarde transformado no Coast and Geodetic Survey, que hoje é o National Ocean Survey,
encarregado de promover levantamentos hidrográficos e geodésicos, estudos de marés e preparação de
cartas temáticas.
A partir de 1842, a Marinha americana começou a expandir suas operações oceanográficas,
estabelecendo cooperação internacional em coleta e troca de informações meteorológicas e hidrológicas do
mar, trazendo grande avanço ao conhecimento.
Entre 1831 e 1836, a expedição Beagle, que contou com o naturalista Charles Darwin, trouxe
enorme contribuição ao conhecimento biológico e geológico dos oceanos. De suas observações, Darwin
formulou teoria sobre a origem dos bancos de corais e levantou informações importantes sobre as ilhas
vulcânicas marinhas (1).
O lançamento de cabos telegráficos através do oceano Atlântico exigiu estudos detalhados sobre a
constituição rochosa dos fundos oceânicos, as correntes marinhas e os organismos bentônicos capazes de
danificar os cabos. As expedições dos navios ingleses Lightning, em 1868, e Porcupine, em 1869,
aumentaram o conhecimento sobre a oceanografia física e biológica, mas foi a expedição Challenger que,
entre 1872 e 1876, maior contribuição ofereceu, ao percorrer 68.890 M, estabelecendo 350 estações em
todos os oceanos (exceto o Ártico), com o objetivo de determinar as condições do mar profundo nas grandes
bacias oceânicas.
Além de estudos biológicos (novas formas marinhas de vida foram descobertas), de correntes
marítimas, de temperatura e profundidade da água, a expedição promoveu a dragagem de material,
coletando novas espécies de sedimentos, como argilas vermelhas, nódulos metálicos e vasas constituídas
predominantemente de diminutas carapaças de organismos como foraminíferos e radiolários. Análises de
diversas amostras de água permitiram determinar os sete elementos de maior presença nos oceanos, além
de oxigênio e hidrogênio: sódio, cálcio, magnésio, potássio, cloro, bromo e enxofre.
Todavia, os passos mais consistentes sobre a geologia marinha ocorreram a partir dos anos 1920,
quando se passou a considerar a interdependência dos estudos geológicos com os estudos climáticos,
oceânicos e atmosféricos, e se estabeleceram medições dos fenômenos geológicos e de modelos
quantitativos sobre o comportamento do planeta, utilizando-se os elementos da química e da Maro aplicados
à geologia (11).

Paulatinamente, foram desenvolvidas novas técnicas e novos equipamentos para pesquisa no mar e,
a partir da Segunda Guerra Mundial, a geologia e a geofísica marinhas ganharam impulso extraordinário,
aproveitando-se de inovações tecnológicas e conhecimentos científicos das nações envolvidas no conflito.
O estudo dos fundos marinhos tornou-se estratégico não só do ponto de vista político, como pelos recursos
neles contidos, tanto vivos como não vivos (minérios).
Dessa forma, inúmeros levantamentos geológicos e geofísicos dos oceanos foram realizados por
vários países, especialmente pelos Estados Unidos da América, onde centros universitários de pesquisa
como o Lamont Doherty Geological Observatory, a Woods Hole Oceanographic Institution e o Scripps
Institute of Oceanography, além do próprio U.S. Geological Survey, receberam incentivos e recursos
financeiros adequados para suas pesquisas. Também a Inglaterra, a Rússia, a França, a Alemanha e o Japão
passaram a investir nesses estudos, organizando expedições para conhecer mais corretamente a geologia
dos oceanos e seus recursos minerais. Esses países promoveram a realização do Ano Geofísico
Internacional (1957/58).
Embora a Marinha brasileira viesse promovendo pesquisas oceanográficas anteriormente (inclusive
em conjunto com outros países, como a Argentina e o Uruguai), somente no final da década de 1960 o
Brasil iniciou estudos em geologia marinha, com uma defasagem, portanto, de pelo menos dez anos em
relação às nações mais desenvolvidas.
Nesse sentido, a operação oceanográfica brasileira denominada Geomar I, realizada em 1969 (11),
objetivou estudar o fundo submarino ao longo do rio Amazonas, com apoio do Navio-Oceanográfico
Almirante Saldanha, da DHN. Dessa operação participaram representantes da Petrobras, do DNPM e de
várias universidades. Nessa época, foram iniciados trabalhos sistemáticos na Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS) e na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que resultaram na criação
do Centro de Estudos de Geologia Costeira e Oceânica (Ceco) e do Laboratório de Geologia Marinha da
Universidade Federal Fluminense (Lagemar/UFF).
No mesmo ano, sentindo a necessidade de estabelecer-se uma coordenação, até então incipiente,
para as pesquisas oceanográficas, a DHN propôs a criação de um programa plurianual de pesquisas do mar,
discutido em um Encontro dos Diretores de Instituições de Pesquisa do Mar, em íntima colaboração com o
Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico (CNPq). Desse Encontro nasceu, entre
outros, o Programa de Geologia e Geofísica Marinhas (PGGM), com o objetivo geral de "fazer o
reconhecimento da margem continental brasileira e promover o desenvolvimento da infraestrutura de
equipamentos e pessoal para a geologia e a geofísica marinhas" (11). O Programa, que agrega pesquisadores
de várias universidades, mantém até hoje projetos em cooperação bilateral do Brasil com a Alemanha e a
França e tem participação em expedições internacionais.
Logo a seguir, em abril de 1972, era assinado convênio entre a Petrobras, o DNPM, a Companhia
de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), a DHN e o CNPq, para execução do Projeto Remac, que
passaria a contar com a colaboração de instituições estrangeiras como a Woods Hole Oceanographic
Institution, o Lamont-Doherty Geological Observatory e o Centre National pour I‘Exploitation des Océans.
Concluído em 1978, o Projeto Remac é, até hoje, o mais extensivo e integrado programa de pesquisas
geológicas marinhas já realizado no Brasil.
Entre outros estudos, o Remac promoveu o mapeamento geológico de reconhecimento de toda a
margem continental brasileira, coletando informações sobre a estrutura geológica rasa e profunda; a
distribuição de sedimentos e rochas de superfície; a topografia submarina; e a localização de áreas com
potencial econômico para petróleo e outros bens minerais. Um enorme acervo de dados, contidos em nove
volumes publicados com apoio do Centro e Pesquisas e Desenvolvimento da Petrobras (Cenpes), e um
conjunto de mapas compilados na escala 1: 3.500.000 constituem seus resultados maiores. Esses dados
vieram integrar o Mapa Geológico do Brasil e da Área Oceânica Adjacente, editado pelo DNPM em 1981,
na escala de 1: 2.500.000.
Pode-se dizer que o Projeto Remac representou para o mar territorial brasileiro o que o Projeto
Radam representou para a região Amazônica. Em decorrência daquele projeto, identificaram-se: os
paleocanais e bancos arenosos submarinos, contendo concentrações de minerais pesados; as crostas de

fosfato no litoral nordestino; os extensos depósitos carbonáticos na superfície da plataforma continental,
especialmente entre o Ceará e a costa do Rio de Janeiro.
Entretanto, ao encerrar-se o Projeto Remac, os pesquisadores e cientistas nele engajados
dispersaram-se para outros centros e áreas de estudo e algumas instituições esforçaram-se por firmar-se na
área de geologia marinha, como o DNPM, que, desde 1978, engajou a equipe de sua Seção de Geologia
Marinha em trabalho de cooperação com o Lagemar. Com o apoio do CNPq e de vários outros órgãos
(Cirm, Finep, CNEN, Petrobras), formou-se aí um grupo de pesquisadores capacitados a desenvolver
trabalhos em toda a área oceânica brasileira.
Os estudos desse grupo compreenderam, até agora, desde as pesquisas litorâneas até as de águas
profundas, incluindo a cordilheira mesoatlântica e a margem continental africana, pelo Projeto Centratlan,
realizado pelas Marinhas do Brasil e dos EUA, em convênio (13).
Outros grupos de estudo formaram-se no Rio Grande do Sul (Ceco) e no Ceará (Labomar), os quais
fazem pesquisas litorâneas, principalmente.
Nos anos 1980, com a elaboração do I Plano Setorial para os Recursos do Mar (I PSRM) pela Cirm,
o Programa de Geologia e Geofísica Marinha, que estava um tanto desarticulado, voltou a organizar-se e
as instituições que o integravam receberam recursos para pesquisa e criação de infraestrutura.
A Cirm proveu recursos para expedições, usando o NOc Almirante Câmara, da DHN, e para novos
programas como o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC) e o Leplac. Financiou ainda a
criação do banco Nacional de Amostras Geológicas, para armazenar amostras do fundo oceânico, e criou o
Banco de Equipamentos Geofísicos para gerar um pool de equipamentos, capaz de servir a todas as
instituições do PGGM em pesquisas no mar (11).
A partir de 1990, algumas atribuições da Cirm, de fomento à pesquisa, foram delegadas ao CNPq e
ao Ministério do Meio Ambiente, o que não foi bem assimilado pela comunidade científica e pelos órgãos
envolvidos, à época. Em 1994, a CPRM tornou-se órgão oficial da geologia brasileira (Serviço Geológico
do Brasil) e as atribuições sobre a geologia marinha, antes do DNPM, passaram àquela Companhia, que
criou uma Divisão de Geologia Marinha e começa a estruturar-se para retomar as pesquisas ao longo da
plataforma continental, em regime de cooperação com outras instituições e centros de pesquisa.
Dois programas nacionais, criados no âmbito da Cirm, em 1997 e 2010, integram vários projetos de
pesquisa da plataforma continental e de áreas oceânicas adjacentes do Atlântico Sul e Equatorial: o
Programa de Avaliação da Potencialidade Mineral da Plataforma Continental Brasileira (Remplac) e o
Programa de Prospecção e Exploração dos Recursos Minerais da Área Internacional do Atlântico Sul e
Equatorial (Proarea).
O Remplac é um instrumento de planejamento, execução e controle, de caráter permanente e
evolutivo, que define, orienta, consolida, prioriza, quantifica, totaliza e acompanha as ações a serem
empreendidas nos diversos níveis administrativos do governo, em consonância com a comunidade
científica e empresas públicas e privadas. Ele visa atender as necessidades de conhecimento geológico do
fundo marinho da plataforma continental, para avaliação de seus recursos minerais, suas correlações com
questões ambientais, manejo e gestão integrada da plataforma e da zona costeira (ZC), associadas à
otimização da aplicação dos recursos financeiros disponíveis.
O Proarea tem como propósito identificar e avaliar a potencialidade mineral de áreas com
importância econômica e político-estratégica para o Brasil, localizadas no Atlântico Sul e Equatorial. Seus
objetivos são:
 ampliação da presença brasileira no Atlântico Sul e Equatorial;
 coleta de dados para subsidiar futuras requisições brasileiras de áreas de prospecção e exploração
mineral junto à Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos (ISA);
 obtenção de informações técnicas, econômicas e ambientais necessárias para que empresas,
públicas e privadas, e órgãos governamentais possam desenvolver atividades de exploração
mineral e gestão ambiental na área internacional do Atlântico Sul e Equatorial; e

 preparo e qualificação de recursos humanos nos diversos níveis de formação, necessários à
implementação de atividades na "Área".
Entre as principais metas do Proarea destacam-se: o levantamento da potencialidade mineral dos
depósitos de crosta cobaltífera na elevação do Rio Grande e dos depósitos de sulfetos polimetálicos na
Cadeia Meso-Atlântica. Essas iniciativas são de grande interesse estratégico para o Brasil, não somente
pelos possíveis benefícios econômicos futuros, mas pelo aporte à consolidação da presença e liderança
brasileira no Atlântico Sul.
O Plano Brasil Mineral 2030, criado pelo Ministério de Minas e Energia, estabelece como meta para
os projetos da “Área” a alocação dos recursos financeiros da ordem de R$ 450 milhões. Estes recursos,
condicionados à aprovação do governo federal, serão empregados entre 2009 e 2030.
3. Espaço marinho e recursos minerais
Como está longamente explicado no capítulo I deste relatório, a Convenção das Nações Unidas
sobre o Direito do Mar (CNUDM) estabelece direitos e deveres sobre as zonas dos oceanos e regulamenta
todas as atividades relacionadas. Assim, dispõe sobre o mar territorial, a zona contígua, a ZEE e a
plataforma continental, sobre os quais os Estados exercem soberania, jurisdição ou direitos de soberania.
Cada uma dessas áreas exige políticas públicas distintas de planejamento e gestão do uso sustentável dos
recursos naturais marinhos e, para tanto, é necessária a realização do Zoneamento Ecológico Econômico.
De acordo com os critérios estabelecidos pela convenção para a delimitação da ZEE, a brasileira estendese por toda a costa, englobando também as áreas situadas no entorno de Fernando de Noronha, Trindade e
Martim Vaz, Atol das Rocas e São Pedro e São Paulo, totalizando 3.540.000 km2.
Atendendo aos critérios da CNUDM para a delimitação da plataforma continental, o governo
brasileiro realiza o Leplac, que já permitiu ao Brasil apresentar uma primeira proposta, em 2004, às Nações
Unidas, no sentido de estender sua plataforma, além das 200 M, em aproximadamente 960.000 km2. Como
a Comissão de Limites da Plataforma Continental encaminhou ao país recomendações relativas a cerca de
15% da área total pleiteada, o Brasil decidiu enviar outra proposta à Comissão, insistindo nos limites
exteriores inicialmente apresentados, e coleta novos dados oceanográficos para respaldá-la, possivelmente
em 2012. Caso aceita a nova proposta, a exclusividade soberana do país para a exploração dos recursos
naturais da ZEE, somada àquela da plataforma continental brasileira, incidirá sobre uma área total de
aproximadamente 4.500.000 km2, o que representa mais da metade da área do território brasileiro emerso.
A figura 1, abaixo, ilustra tais dimensões.

A zona internacional do leito marinho, denominada "Área", situa-se além da jurisdição de cada país
ribeirinho. A CNUDM declara a "Área" e seus recursos como patrimônio comum da humanidade e cria a
Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos (ISA, na sigla em inglês) que é a organização por
intermédio da qual os Estados-partes controlam as atividades na "Área", particularmente com vistas à
gestão de seus recursos. O Brasil, assim como todos os Estados-partes da convenção, tem o direito de
explorar os recursos minerais da "Área".
Sob os pontos de vista econômico e político-estratégico, é importante requisitar à Autoridade a
permissão para explorá-los. Isto possibilitaria o domínio sobre essas áreas adjacentes aos limites
jurisdicionais brasileiros. Daí a importância de serem realizados estudos sistemáticos, consistentes e
aprofundados sobre tais ocorrências minerais.
Caso o Brasil venha a requisitar essas áreas para exploração, elas também poderão ser consideradas
como integrando-se ao espaço marinho de maior interesse. Estudo auspiciado pelo CGEE (2007) mostra
que os recursos minerais de tal espaço, no Atlântico Sul e Equatorial, podem ser vistos sob duas
perspectivas diferentes:
 aqueles que têm valor "político-estratégico", pois sua identificação e sua requisição para
exploração nas áreas internacionais dos oceanos, em especial aquelas situadas no oceano Atlântico
Sul e Equatorial adjacentes à plataforma continental, atendem aos interesses superiores do país; e
 aqueles que têm valor "socioeconômico", por estarem situados na plataforma continental e terem
a capacidade de movimentar a economia e gerar empregos em curto e médio prazos.
A figura 2, abaixo, mostra, no Atlântico Sul e Equatorial, a localização das diferentes ZEEs e a
extensão das plataformas continentais.

4. Conhecimento e administração dos recursos minerais marinhos
Petróleo e gás não são as únicas riquezas que podem ser exploradas nos oceanos. A distribuição
mundial desigual de recursos minerais nos continentes e a atenção crescente à proteção e à conservação
ambiental vêm aumentando o interesse e ampliando as perspectivas quanto à futura importância econômica
da extração mineral em solo marinho. O Brasil é forte candidato ao desenvolvimento pioneiro dessa nova
fronteira de mineração, não só pelos recursos potenciais de uma plataforma continental de 4.500.000 km2,
onde exerce direitos de soberania, mas também pelas tecnologias para exploração dos oceanos que há
décadas vêm sendo criadas e aprimoradas no país, com vistas às suas principais reservas de óleo, localizadas
sob o mar.
O conhecimento sobre distribuição, categoria, gênese e abundância dos minerais do fundo do mar,
embora ainda imperfeito, vem tendo rápido desenvolvimento, em particular com relação aos materiais
economicamente importantes, em futuro próximo.
As atividades relacionadas ao desenvolvimento dos recursos minerais da plataforma continental e
de áreas oceânicas adjacentes são guiadas pela Política Nacional para os Recursos do Mar (PNRM) e pelo
Plano Setorial para os Recursos do Mar (PSRM). Esses instrumentos legais visam a promover o uso
sustentável dos recursos minerais e biológicos marinhos, no que diz respeito ao desenvolvimento
econômico e social do país. Cabe à Cirm, que se reporta à Presidência da República, a coordenação de
atividades e a proposição das prioridades.
5. Áreas de relevante interesse mineral na plataforma continental e em regiões oceânicas adjacentes
Para fins de atividades econômicas, o Brasil divide a plataforma continental e áreas oceânicas
adjacentes em Áreas de Relevante Interesse Mineral (Arim), conforme apresentado na figura 3, abaixo.
Elas são indicação de territórios de importância estratégica quanto ao potencial mineral, integrados por
tipologia de substância de interesse econômico e estratégico para a União, o que leva também em conta a
sustentabilidade ambiental. As Arims podem ser instrumentos eficazes para elaboração de diretrizes
públicas, no sentido de evitar conflitos quando da criação de Unidades de Conservação, fundamentadas nas

Áreas de Prioridade para Preservação da Biodiversidade.

5.1. Insumos para a construção civil
Entre os recursos atualmente confirmados com potencial significativo de exploração estão a areia e
o cascalho, utilizados principalmente na construção civil e como fonte para reconstrução de praias erodidas.
Pesquisas feitas pelo Serviço Geológico do Brasil, universidades e empresas privadas mapearam bilhões
de metros cúbicos de areia quartzosa e cascalhos ao longo da margem continental brasileira. Parte desse
material já vem sendo utilizada para reconstrução de praias.
Estudos desenvolvidos em Santa Catarina revelam também boa quantidade de areia ao longo de
duas áreas da plataforma continental interna (região mais próxima da linha da costa), estimada em 5,2
bilhões de m3 (Laguna até Mampituba) e 7,2 bilhões de m3 (São Francisco até Itajaí).
Levando em consideração que a exploração mineral de depósitos marinhos de areia e cascalho é
habitualmente desenvolvida próximo da linha da costa, a atividade de mineração deverá acontecer de forma
restrita e sustentável, para minimizar danos ao ecossistema costeiro.
5.2. Insumos para a agricultura
Também foram localizados, sob águas marinhas brasileiras, depósitos de minerais bioclásticos, ricos
em carbonato de cálcio, material usado na agricultura, na produção de filtros para água, na indústria de
cosméticos, em suplementos alimentares e implantes ósseos, na nutrição animal e no tratamento de água
em lagos. As jazidas se concentram numa das mais extensas áreas de agregados bioclásticos do mundo, ao
longo da plataforma continental, entre o rio Pará e Cabo Frio.
Os sedimentos encontrados na plataforma continental interna e média são constituídos por areia e
cascalho formados por algas coralíneas sólidas e ramificadas, "concreções" (segregações concêntricas de
minerais ao redor de um núcleo), moluscos e carapaças de pequenos animais que se acumularam desde eras

ancestrais.
Acredita-se que o conteúdo dos sedimentos nas margens continentais noroeste e oeste do Brasil, até
a latitude de Cabo Frio, seja rico em carbonatos, com percentuais superiores a 75% de CaCO, o que
corresponde a aproximadamente 50 vezes mais que o das reservas continentais.
Amplamente utilizada como fertilizante e fonte de fósforo na indústria química, a fosforita tem sido
encontrada e estudada na plataforma continental externa (parte da plataforma mais distante da costa) e no
talude superior, região de declive em direção às áreas mais profundas do oceano, ao longo da margem
continental. Há depósitos de fosforitas marinhas em áreas de ressurgência costeira, onde as águas mais
profundas, ricas em nutrientes, emergem em direção à superfície, com alta produtividade biológica.
Pesquisas desenvolvidas no Brasil indicam a ocorrência de rochas fosfáticas no guyot (elevação
submarina cônica com topo plano) do Ceará, com conteúdo máximo de 18,4% de pentóxido de fósforo
(P205). Outra pesquisa descreveu, preliminarmente, a ocorrência de nódulos fosfáticos na plataforma
continental do Rio Grande do Sul.
5.3. Materiais não metálicos
Na margem continental brasileira encontram-se depósitos naturais de sais minerais produzidos pela
evaporação de grandes volumes de água. Eles também são conhecidos como "evaporitos". Formados há
mais de 100 milhões de anos e compostos por substâncias como anídrica, gipsita, halita, potássio e sais de
manganês, os evaporitos foram encontrados desde a bacia de Alagoas ate o platô de São Paulo. Estes
evaporitos correspondem à camada chamada de "sal", na terminologia da indústria do petróleo. Abaixo
dessa camada, há gigantescos depósitos de óleo, chamados de depósitos do pré-sal (formados antes do
"sal").
A maior largura da bacia de sal ocorre na costa de Santos, estendendo-se por 650 km no platô de
São Paulo. O sal pode estar associado a estruturas de "domos" (resultantes do movimento ascendente de
massa salina, de forma aproximadamente cilíndrica) ou como "almofada" (estrutura similar ao domo, mas
de forma mais achatada), respectivamente, ocorrendo nas porções norte e sul da bacia evaporítica.
Foram identificados em Sergipe e na bacia de Alagoas sais de potássio e de magnésio, apresentando
de 15 a 50 m de espessura e localizados a três mil metros de profundidade. A mesma pesquisa mostrou a
ocorrência de domos salinos, com grande conteúdo de halita, em Barra Nova, sob as águas do Espírito
Santo.
Os domos identificados no limite norte de Abrolhos e Mucuri, na Bahia, e os de Barra Nova podem
ser economicamente interessantes, uma vez que esses depósitos são encontrados em águas relativamente
rasas e não estão distantes da costa. O Brasil vem desenvolvendo pesquisas científicas com o intuito de
definir áreas com interesse potencial para a mineração dos evaporitos, mas a exploração ainda não teve
início.
Todas as bacias com hidrocarbonetos tendem a conter também enxofre. O elemento, na forma de
sulfeto, pode estar em camadas estratificadas ou presente em rochas, revestindo domos salinos. A origem
dos sulfetos está ligada ao processo de redução do sulfato de anídrica para gás sulfídrico, por ação de
bactérias. Na presença dos hidrocarbonetos, ocorre a oxidação desse gás, que libera os sulfetos na forma
elementar.
No Brasil, depósitos de sulfeto podem ser encontrados ao norte de Abrolhos. Três domos estão entre
60 e 70 km da costa, em profundidades de 20 a 30 m.
5.4. Materiais metálicos
Minerais pesados estão presentes ao longo da costa brasileira, do Piauí ao Rio Grande do Sul.
Atividades de extração de ilmenita, rutilo, monazita e zircônio são realizadas atualmente na Paraíba, na
Bahia, no Espírito Santo e no Rio de Janeiro. Jazidas de ilmenita, zircão e monazita têm sido estudadas em
diferentes localidades da plataforma continental interna do Brasil, para identificação de elementos de alto
valor econômico tais como titânio, zircônio, césio, lantânio, neodímio, tório, ouro, diamante e fósforo.
Somente o depósito de Cumuruxatiba, na Bahia, contém 171 mil toneladas de ilmenita, quatro mil
toneladas de monazita e 365 mil toneladas de zircônio e rutilo. Na ZC do Rio Grande do Sul foram

encontrados, na região de Bujuru, depósitos de minerais pesados, cujo potencial estimado é de 40 milhões
de toneladas. Parte dessa acumulação está relacionada com a linha da costa e constitui-se, geralmente, de
depósitos prolongados, paralelos e subparalelos (com leve ângulo de incidência) à praia, com largura de 30
a 100 m e 18 km de comprimento. Outros depósitos estão relacionados a campos de dunas de surgimento
recente na escala geológica, cobrindo terras de formação mais antiga.
Os nódulos polimetálicos, ou nódulos de manganês, são concreções ricas em metais de valor
econômico, tais como manganês, cobre, níquel e cobalto. Eles ocorrem geralmente a grandes
profundidades, em torno de 4.000 metros. Embora os nódulos do Atlântico geralmente não atinjam os teores
em metais encontrados nos do Pacífico (2,2% de níquel, 1.7% de cobre, 0,25% de cobalto e 30% de
manganês), várias ocorrências de nódulos polimetálicos são conhecidas em regiões adjacentes à costa
brasileira.
No Brasil, as ocorrências conhecidas de nódulos polimetálicos foram registradas, na maioria quase
absoluta, por navios de pesquisa de instituições estrangeiras.
Durante o cruzeiro Chain-115, realizado em 1974, com a participação do Projeto de
Reconhecimento Global da Margem Continental (Remac), uma dragagem efetuada no Platô de
Pernambuco, entre 2.200 e 1.750 metros de profundidade, recuperou cerca de 150 quilogramas de material
constituído predominantemente de nódulos polimetálicos, de alta esfericidade e denso recobrimento
metálico, além de rochas calcárias, vasas de globigerina, lamas e fragmentos de rochas ígneas envolvidas
por óxido de ferro. Os nódulos, com formas dominantes esféricas e ovais, têm dimensões variáveis, com
diâmetros entre 2 e 12 centímetros; contudo, alguns fragmentos incompletos sugerem a existência de
nódulos maiores. Em mais de 90% dos nódulos recuperados, o núcleo é constituído de fosforita e o
recobrimento metálico, que o circunda concentricamente, tem espessuras que variam entre 0,5 e 7,5
centímetros (Mello, Guazelli & Costa, 1978). A composição química dos nódulos do Platô de Pernambuco
apresenta um teor de 27,88% de fósforo nos núcleos de 12 amostras analisadas; no recobrimento periférico
foram medidos teores de 20 a 30% de manganês, de 30% (em média) de ferro, de 0,20 a 1,40% de níquel,
de 0,6 a 1,55% de cobalto, de 0,04 a 0,23% de cobre, de 0,08 a 0,53% de chumbo e de 0,12% (em média)
de zinco.
O Projeto Remac voltou a recuperar, naquele platô, em outro cruzeiro realizado em 1976,
juntamente com a Diretoria de Hidrografia e Navegação, nódulos e crostas manganesíferas. Foi reportada
a ocorrência de nódulos polimetálicos com núcleo de fosforita, recuperados em duas dragagens efetuadas
no flanco nordeste do platô, e de crostas de manganês e ferro, em várias outras dragagens (Guazelli, Costa
& Kowsmann, 1977). Uma testemunhagem realizada em torno de 2.200 metros de profundidade, no flanco
sudeste do platô, amostrou um horizonte formado de crosta de ferro e manganês, comprovando a hipótese
de que a concentração preferencial de elementos metálicos no Platô de Pernambuco ocorre no seu flanco
leste, desde a porção sudeste até a nordeste.
As demais ocorrências conhecidas foram compiladas por Xavier (1978). Aquelas notadas ao longo
do Canal Vema ou nos flancos da Cadeia Vitória-Trindade podem refletir zonas de maiores concentrações,
o que seria prematuro afirmar-se, tendo em vista os escassos levantamentos efetuados no Atlântico Sul.
Poderiam, também, indicar que estas zonas foram mais amostradas e recobertas por uma densidade maior
de levantamentos, alternativa que parece a mais plausível.
Nos anos futuros, a economia será o fator principal e a tecnologia desempenhará o papel de elemento
suporte. A demanda de níquel, por exemplo, em grande parte para produção de aço inoxidável, aumentou
rapidamente na última década, face à crescente industrialização da China, Índia e outros países em
desenvolvimento. O cobalto igualmente favoreceu essa demanda, por possibilitar maior densidade de
energia em baterias. Por sua vez, o cobre também respondeu às crescentes exigências da industrialização
automobilística.
As crostas cobaltíferas estão normalmente associadas a crostas polimetálicas formadas por óxidos
de manganês e ferro, que incorporam outros metais em sua estrutura. Quando, em algumas áreas, tais crostas
possuem níveis elevados de cobalto, são então chamadas de cobaltíferas. As crostas cobaltíferas são
tipicamente encontradas em montes submarinos onde existe influxo modesto de sedimento. Tais depósitos

vêm sendo considerados como possíveis fontes de manganês, cobre, níquel e principalmente cobalto. Os
melhores depósitos encontrados até agora, em cadeias de montes submarinos a diferentes profundidades,
situam-se na porção central e leste do oceano Pacífico.
Crostas cobaltíferas ocorrem em pavimentos de espessura superior a 2,5 metros, principalmente em
montes submarinos. A principal importância dessas crostas deve-se à presença de cobalto, níquel, cobre,
manganês além de platina, cádmio, molibdênio e vários elementos de terras raras, em sua constituição. São
encontradas em profundidades que variam de 400 a 4.000 metros, as mais enriquecidas em cobalto
localizando-se, geralmente, entre 800 e 2.200 metros, na zona de mínimo de oxigênio.
Crostas cobaltíferas foram amostradas e amplamente estudadas pela CPRM, por meio do Projeto de
Prospecção e Exploração de Crostas Cobaltíferas na Elevação do Rio Grande (Proerg), situada em área
adjacente à plataforma continental sudeste brasileira, conforme apresentado na figura 4, abaixo.

O Proerg, realizado pela CPRM, tem como objetivos específicos:
 identificar áreas de ocorrência de recursos minerais de valor econômico;
 desenvolver e aprimorar técnicas de reconhecimento geológico e geofísico destes recursos
minerais;
 contribuir para a formação de pessoal especializado no reconhecimento e mapeamento desses
recursos em mar profundo;
 coletar informações para a elaboração de estudo de viabilidade econômica, técnica e ambiental
para exploração desses recursos; e
 fornecer informações para a tomada de decisão por parte de órgãos do governo e empresas de
mineração brasileira quanto a conveniência de se efetuar maiores investimentos nessa região.
 desenvolver e aprimorar técnicas de reconhecimento geológico e geofísico destes recursos
minerais;
 contribuir para a formação de pessoal especializado no reconhecimento e mapeamento desses
recursos em mar profundo;
 coletar informações para a elaboração de estudo de viabilidade econômica, técnica e ambiental

para exploração desses recursos; e
 fornecer informações para a tomada de decisão por parte de órgãos do governo e empresas de
mineração brasileiras quanto a conveniência de se efetuar maiores investimentos nessa região.
Para a execução deste trabalho, a CPRM contratou a Femar, em dezembro de 2010, com recursos
financeiros provenientes do Programa de Aceleração do Crescimento, para a coleta de informações sobre a
potencialidade dos recursos minerais da plataforma continental Jurídica Brasileira (PCJB) e da área
oceânica adjacente do Atlântico Sul e Equatorial, de acordo com o plano básico do Remplac e do Programa
de Prospecção e Exploração da Área Internacional do Atlântico Sul e Equatorial (Proarea). Foram utilizados
três navios de pesquisa.
O primeiro foi o NHi Sirius, da Diretoria de Hidrografia e Navegação, que fez o levantamento
batimétrico de uma área de, aproximadamente, 100.000 quilômetros quadrados.
O segundo navio, o NO Marion Dufresne, do Instituto Polar Francês, coletou mais de 10.000
quilômetros lineares de dados geofísicos, incluindo gravimetria, magnetometria e perfilagem acústica.
Coletou, ainda, aproximadamente 20 toneladas de rochas, incluindo grande quantidade de crostas
cobaltíferas. O terceiro navio, o NO Fugro Gauss, completou o mapeamento da elevação do Rio Grande na
sua porção sudeste. Entre os trabalhos realizados destacam-se a coleta de dados geofísicos e a realização
de filmagem de fundo utilizando um TV-Grab.
Após processamento e análise dos dados coletados, verificou-se a possibilidade de o Brasil poder
requisitar ao menos uma área de exploração mineral à Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos.
Participaram do trabalho, considerado de alto nível, aproximadamente 75 pesquisadores provenientes da
CPRM e de 12 universidades brasileiras (UFC, UFRN, UFPE, UFBA, UFF, UFRJ, UFSC, UFPR, UFSC,
Univali, UFRGS e Furg). A Femar providenciou todo o apoio administrativo e logístico para a realização
dessas atividades.
A pesquisa de depósitos de sulfetos polimetálicos e dos recursos biotecnológicos associados,
provenientes do assoalho oceânico, é conduzido por inúmeras instituições acadêmicas e governamentais ao
redor do mundo. Os depósitos de sulfetos polimetálicos frequentemente contêm altas concentrações de
cobre (calcopirita), zinco (esfalerita) e alumínio (galena), além de ouro e prata.
Concentrações extremamente elevadas de ouro foram recentemente encontradas em um tipo de
depósito epitermal marinho, que até então era conhecido apenas em regiões continentais. Devido à alta
concentração de metais preciosos e de base, os depósitos de sulfetos polimetálicos têm atraído
investimentos de parte da indústria mineral em zonas econômicas exclusivas de alguns países e também
em áreas internacionais, sob a jurisdição da Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos. A extração de
tais depósitos aparenta ser viável, tanto econômica quanto ambientalmente, devido às vantagens que
apresenta sobre os depósitos terrestres, e provavelmente tornar-se-á uma realidade nas próximas décadas.
Atualmente, os sulfetos polimetálicos têm atraído mais atenção das indústrias de mineração do que
os nódulos polimetálicos. Alguns sítios de interesse econômico já foram identificados no oceano Pacífico,
Índico e Atlântico. Desde a primeira descoberta de fumarolas negras, sulfetos maciços e biota de sistemas
hidrotermais, em 1979, a exploração de depósitos de sulfetos polimetálicos e os recursos biotecnológicos
associados no assoalho oceânico em centros de expansão são conduzidos por inúmeras instituições
acadêmicas e governamentais ao redor do mundo.
Os países líderes neste campo são Estados Unidos, França, Alemanha, Reino Unido, Japão, Rússia,
Austrália, China e Coréia do Sul. Em alguns países, como Portugal e Itália, a exploração de sulfetos
marinhos também vem sendo desenvolvida nos últimos anos. A Rússia, a China, a Coréia e a França já
possuem áreas de exploração destes recursos, atribuídas pela Autoridade Internacional dos Fundos
Marinhos.
Em 2012, foram contratados os serviços do NO Ocean Stalwart, que mapeou aproximadamente 2
mil quilômetros da cordilheira meso-oceanica, situada na região equatorial do Atlântico Sul, no âmbito do
Projeto de Prospecção e Exploração de Sulfetos Polimetálicos da Cordilheira Meso-Atlântica
(Procordilheira), conforme apresentado na figura 5, abaixo. Durante as duas expedições realizadas, foram

levantados mais de 11 mil quilômetros de dados lineares de gravimetria, magnetometria e perfilagem
acústica, além de 90 mil quilômetros quadrados de dados batimétricos multifeixes. Os levantamentos
efetuados por meio de CTD/rosette permitiram identificar áreas com ocorrência de depósitos hidrotermais
ativos. Tal projeto também deve levar à identificação de áreas a serem requisitadas à Autoridade
Internacional dos Fundos Marinhos. Participaram desse trabalho, além dos pesquisadores da CPRM, seis
outros, provenientes da UFPE, UFF e UFC.

Carvão tem sido perfurado ao longo da margem sul do Brasil. Na área próxima à praia de Santa
Terezinha, situada entre Torres e Tramandaí (RS), a CPRM perfurou alguns poços, identificando, a 700800 m de profundidade, camadas de carvão com espessura variável de 0,35 a 2,65 m. Esse depósito revela,
nas pesquisas científicas realizadas até o momento, características que demonstram um elevado potencial
econômico. Apesar de estar localizado em profundidades relativamente altas, a espessura significativa das
camadas permitirá a mineração de grandes volumes de minério em áreas reduzidas. Um projeto foi
designado para determinar a extensão do carvão sob a plataforma continental e avaliar o potencial mineral
para uso metalúrgico.
Geralmente relacionados ao talude continental, os hidratos de metano são depósitos de
hidrocarbonetos incomuns, constituídos de sólidas moléculas de água congelada, que formam estruturas
trapeadoras no sedimento, cada uma delas aprisionando uma única molécula de gás metano natural - CH4.
De origem orgânica, hidratos de metano constituem o maior reservatório de carbono no ambiente global.
A quantidade de metano no fundo marinho é enorme, equivalente em valor de energia a
aproximadamente duas vezes as fontes de hidrocarbonetos convencionais.
Até o momento, são poucos os estudos sobre a ocorrência de hidratos de gás no Brasil. A ocorrência
foi reportada em duas grandes regiões: leque marinho profundo do Rio Grande e leque marinho profundo
do Amazonas, respectivamente nas margens continentais brasileiras sul e equatorial.
Nos últimos anos, uma quantidade significativa de recursos financeiros foi direcionada para
pesquisas científicas e desenvolvimento de novas tecnologias para mineração de hidratos de gás no Brasil,
uma vez que, em adição às fontes tradicionais de óleo e gás, a descoberta de grandes depósitos desses
hidratos na plataforma continental é a promessa de enorme potencial como fonte de energia.

A experiência brasileira adquirida nos campos de óleo ao longo dos anos é notável: a produção de
óleo e gás cresceu e a adição de reservas sobrepujou a produção. Como consta no capítulo IV, a Petrobras
atingiu, em 2012, cerca de 2,35 milhões de barris diários.
O fato principal de 2007, no Brasil, foi a descoberta de enormes reservas em águas ultraprofundas
na área de Tupi. A área é localizada a 320 km da costa do estado do Rio de Janeiro, na bacia de Santos, e o
achado está abaixo de uma camada de sal de 2 km de espessura. A avaliação do potencial de óleo dos
estratos geológicos da bacia do pré-sal indica volumes que vão elevar significativamente as reservas do
país. Tupi, a primeira área a ser acessada, tem volume estimado entre cinco e oito bilhões de barris, que a
torna o maior campo de óleo descoberto desde o ano 2000.
Há muitos desafios tecnológicos a superar para alcançarem-se os reservatórios de óleo do pré- sal.
A camada de sal é de aproximadamente 2.000 m de espessura e a profundidade final dos poços chega a
mais de 7.000 m abaixo da superfície do mar, em águas ultraprofundas. O potencial do pré-sal foi
confirmado em janeiro de 2008, com a identificação de um grande depósito de gás natural e condensado na
bacia de Santos.
6. Fatos portadores de futuro
Os fatos portadores de futuro - em termos prospectivos - são aqueles sobre os quais ainda não se
detém controle e que determinarão situação inevitável, que demandará providências para minimizar seus
efeitos perversos ou, ao contrário, maximizar seus efeitos benéficos. Os fatos portadores de futuro,
considerados de relevância para este estudo, são elencados a seguir:
a) corrida internacional para a requisição de sítios de exploração mineral na Área – até o
presente momento, 19 empresas assinaram contratos com a Autoridade para a exploração de
nódulos polimetálicos, sulfetos polimetálicos e crostas cobaltíferas. Duas outras requisições de
áreas para exploração de nódulos e crostas, submetidas em fevereiro de 2013, estão em análise.
Entre 2000 e 2010, oito concessões de áreas foram feitas pela Autoridade. No final de 2013, este
número deve chegar, no mínimo, a 21, evidenciando a existência de uma corrida internacional
para atividade mineral na “Área”. As áreas concedidas, somadas àquelas reservadas para
atividades por parte da Autoridade, situadas nos oceanos Pacífico, Índico e Atlântico, somam,
aproximadamente, 2.800.000 km2, o que equivale à 33% da superfície do território brasileiro.
Em futuro muito próximo, outras áreas de interesse econômico e político- estratégico serão
requisitas em praticamente todos os oceanos, onde ocorrem pesquisas por empresas de vários
países. Muitas destas áreas se situam no Atlântico Sul. Cabe ao Brasil tomar a iniciativa, de forma
a garantir que os recursos minerais da Área adjacente à sua plataforma continental possam vir a
constituir uma reserva estratégica para as futuras gerações brasileiras;
b) crescente exploração em águas cada vez mais profundas – o desenvolvimento de tecnologia
marinha tem possibilitado a exploração dos oceanos em áreas cada vez mais profundas. Esse fato
é apontado como portador de futuro por representar, nos âmbitos regional e internacional, um
componente político-estratégico importante para os países que queiram ampliar sua influência
na área internacional dos oceanos. A cooperação com os países que detêm tecnologia mais
avançada, que já realizam estudos em áreas profundas, é recomendável;
c) erosão costeira – a erosão costeira trará uma série de danos à ZC do Brasil, razão pela qual é
necessário considerar, dentro dos fatos portadores de futuro, a reconstrução praial. Nos estudos
destinados à matéria estarão incluídos não somente a identificação, o dimensionamento e o uso
dos granulados, como também o impacto ambiental produzido pela extração e pela consequente
verificação da durabilidade da obra em cada região onde esta for executada;
d) exaustão das reservas continentais e restrições ambientais para a mineração de agregados
– a areia e o cascalho dragados dos fundos marinhos poderão constituir-se em uma importante
contribuição à demanda nacional de agregados, o que já ocorre em vários países, substituindo
materiais extraídos de fontes continentais e reduzindo a extração em áreas de importância para a
agricultura, o turismo ou a conservação ambiental. A maioria das regiões metropolitanas
brasileiras encontra-se na ZC e as reservas de agregados localizadas dentro ou nas proximidades

desses centros urbanos já estão praticamente exauridas, além de submetidas a exigências
ambientais cada vez maiores. Os materiais marinhos podem ser retirados e desembarcados em
áreas localizadas nas regiões metropolitanas, o que pode ser um benefício adicional, de vez que
evita longas distâncias de transporte terrestre; e
e) Crescente dependência nacional dos fertilizantes importados – futuramente, esse aspecto
poderá constituir-se em um entrave ao desenvolvimento do agronegócio e à sua rentabilidade. O
aproveitamento dos depósitos marinhos de granulados bioclásticos, fosforita, sais de potássio e
outros insumos poderá reduzir significativamente as importações ou, quem sabe, tornar o Brasil
autossuficiente em fertilizantes. No caso dos granulados bioclásticos, que totalizam 94% das
áreas requeridas para a pesquisa mineral marinha, as pesquisas sobre o cultivo de soja indicaram
que esses granulados podem substituir 40% do NPK111, com ganhos de 20% em produtividade.
7. Prioridades estabelecidas
7.1. Socioeconômicas
Com base na consulta junto a especialistas, entre os recursos minerais de valor socioeconômico da
plataforma continental figura em primeiro plano a extração comercial de agregados (areias e cascalhos).
Esses bens minerais têm especial importância na recuperação de praias erodidas, um problema ambiental
constante na linha de costa brasileira, além de constituírem-se em importante insumo à indústria da
construção civil.
Em alguns países, como o Reino Unido, os agregados de mar aberto já são explotados para utilização
na construção civil, representando mais de 15% da produção total, sendo significativa também a produção
da Holanda e do Japão. Os projetos a serem desenvolvidos nesse campo devem estar voltados para a
localização e a delimitação destes depósitos, suas respectivas potencialidades em termos de volume, o
impacto potencial da mineração sobre o ambiente e a influência sobre os processos costeiros, o que envolve
estudos biológicos (5).
O calcário bioclástico também representa um recurso prioritário, em face da importância de sua
utilização como fertilizante, componente de rações animais, complemento alimentar, implante em cirurgias
ósseas, indústria cosmética e tratamento de água, esgotos domésticos e industriais. O exemplo de utilização
mais intensa desses agregados bioclásticos vem da França, com o uso do chamado mäerl.
Os pláceres112 de minerais pesados - cassiterita, ouro, diamante, ilmenita, rutilo, zircão, monazita e
magnetita, entre outros - foram indicados na mesma ordem de prioridade pela comunidade, apesar de serem
considerados menos urgentes do que os precedentes. As ocorrências de pláceres desses minerais são
numerosas no Brasil, com algumas plantas de extração em operação.
Por sua importância como fertilizante, as rochas fosfáticas (fosforitas) e sais de potássio fecham o
ciclo de prioridade 1. A fosforita, produto autigênico que difere essencialmente dos anteriores, nitidamente
detritais, ocorre associada a zonas de formação de carbonatos e fenômenos de ressurgência. Tais condições
só são encontradas na plataforma continental externa, no talude superior e nos platôs marginais. Os sais de
potássio ocorrem associados aos diápiros113.
O carvão e os hidratos de gás despertam o interesse de cientistas, órgãos públicos e iniciativa
privada. A partir de 2015, a prioridade desse mineral, ora menos significativa devido ao tempo previsto
para seu uso como recurso energético, poderá subir de forma acentuada.
Outros depósitos, categorizados no mesmo patamar, incluem o enxofre e o potássio, que demandam
ainda estudos complementares, apesar do conhecimento já obtido em projetos desenvolvidos pelo Serviço
Geológico do Brasil (CPRM).
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NPK: adubo químico constituído de nitrogênio, fósforo e potássio.
Depósitos minerais formados por concentração mecânica de partículas minerais detríticas em ambientes subaquosos,
podendo ocorrer em rios, lagos, praias e assoalho marinho (plataforma continental). Originam-se de rochas e minerais de
veio (por erosão mecânica) e principalmente de formações sedimentares (já concentradas originalmente). Disponível em:
http://www.praia.log.furg.br/recursos/Arquivos/Placeres.htm.
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Enrugamentos anticlinais cujos núcleos, geralmente salíferos, perfuram os extratos superiores.
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7.2. Político-estratégicas
Dentre os recursos minerais da área internacional dos oceanos que apresentam valor políticoestratégico destacam-se, em ordem de prioridade, as crostas cobaltíferas, os sulfetos polimetálicos e os
nódulos polimetálicos.
As crostas cobaltíferas são apontadas como prioridade 1, por serem abundantes na área da elevação
do Rio Grande, região contígua ao limite externo da plataforma continental (7) e que já vem atraindo o
interesse de outros países para o desenvolvimento de pesquisas e de futuras explorações.
A escolha dos sulfetos polimetálicos como segunda prioridade é decorrente do fato de que tais
recursos ocorrem associados a organismos de interesse biotecnológico de alto valor comercial. Portanto, a
pesquisa simultânea dos dois recursos seria mais atrativa para as agências financiadoras.
Os quadros 1 e 2, abaixo, resumem as prioridades discutidas pelos autores, com relação aos minerais
de valor socioeconômico e aos de valor político-estratégico.

8. Áreas prioritárias
Por concentrar maior variedade de recursos minerais, a priori mais susceptíveis de explotação, a
agenda de prioridades das áreas é liderada pela plataforma continental interna. Há uma tendência
predominante, até mesmo uma tradição, de os vários centros e equipes nacionais concentrarem seus estudos

de geologia marinha em águas rasas.
Ressalta, desde logo, a existência de dois domínios governados pelo tipo dominante de
sedimentação que, por sua vez, geraram duas variedades de recursos de águas rasas extremamente
importantes - granulados siliciclásticos e carbonáticos.
As duas áreas de ocorrência possuem idêntica pontuação quanto à prioridade e, como limite
geográfico, a região de Cabo Frio (ao norte carbonáticos e ao sul siliciclásticos).
Enrugamentos anticlinais cujos núcleos, geralmente salíferos, perfuram os extratos superiores.
Outro ponto na indicação da plataforma continental como prioridade 2 é a ocorrência de
concentrações de minerais pesados (pláceres) que, juntamente com os ocorrentes na ZC, constituem
recursos de grande valor econômico, usualmente associados a vales fluviais afogados e a antigas linhas de
praia.
Nessa sequência, em direção ao mar aberto e já em águas mais profundas, ficariam a zona externa
da plataforma, o talude superior e os platôs marginais, que abrigam ocorrências de fosforitas. Contudo,
ainda há aspectos não equacionados sobre a origem dessas fosforitas na margem continental brasileira. Os
poucos trabalhos existentes sobre o assunto divergem quanto a essa origem: detrital, calcário fosfatizado
ou diagênico114, nas regiões de ressurgência. Segundo os dados divulgados pelo Ifremer Marmin Data Base
(5), classifica-se esse tipo de depósito na categoria phosphorite upwelling, para as seis ocorrências
cadastradas até 1995. Em 2003, foi registrada junto ao Marmin (26) a existência de nódulos e concreções
fosfáticas na margem continental do Rio Grande do Sul, previsto projeto de estudo detalhado. A citada
contribuição incluiu também o registro das ocorrências de minerais pesados na região de Bujuru, os
granulados siliciclásticos da plataforma interna e os agregados carbonáticos de Albardão e Carpinteiro,
todos ocorrentes na ZC e na plataforma continental do Rio Grande do Sul.
A área prioritária 3 encontra-se intensamente ligada ao crescente interesse pelos hidratos de gás e à
sua ocorrência na plataforma continental, nos cones do Amazonas e do Rio Grande. Finalmente, existe o
nível classificado como intermediário, representado pelo carvão - plataformas continentais do Rio Grande
do Sul e de Santa Catarina -, pelo enxofre e pelo potássio - associados às bacias marginais brasileiras norte
e leste -, avaliados por estudos desenvolvidos pela CPRM na década de 1970 e que, apesar de sua
importância, não prosseguiram ao longo dos anos posteriores.
De acordo com Borges (2007) (2), a importância econômica dos recursos minerais da plataforma
continental está diretamente relacionada ao que a mineração representa para a economia e a competitividade
desses recursos, frente a outras fontes de suprimento disponíveis. A contribuição da mineração para a
economia é indiscutível, seja como produtora de riquezas, seja como geradora de insumos e infraestrutura
para outros segmentos. No tocante à competitividade, a importância dos recursos minerais marinhos será
tanto maior quanto mais escassas forem as outras fontes e mais avançada a tecnologia para viabilização da
exploração, em bases sustentáveis e ambientalmente seguras.
De modo geral, a escassez é a força propulsora do progresso tecnológico e é avaliada pela relação
entre a demanda e a oferta de bens necessários aos padrões de qualidade de vida das pessoas. Segundo
Souza (2006) (15), há três diferentes regiões como ponto de partida para a pesquisa de recursos minerais
no oceano profundo:
 a primeira compreende a ZEE e a plataforma continental do Arquipélago São Pedro e São Paulo
que, situado a 1.100 km da costa do Rio Grande do Norte, é parte integrante do território brasileiro.
Essa região é o único lugar sob jurisdição brasileira onde existe cordilheira mesoceânica e,
consequentemente, a possibilidade de ocorrências de sulfetos polimetálicos. Atividades de
pesquisa desses recursos nessa região podem reforçar os princípios do Programa Arquipélago
(Proarquipelago), desenvolvido pela Cirm, com o objetivo de estudar e ocupar essa distante parte
do território brasileiro, assegurando-lhe a soberania nacional;
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Diagênese é o conjunto de processos químicos e físicos sofridos pelos sedimentos desde a sua deposição até sua
consolidação. Calcário diagênico é aquele que sofreu diagênese.

 a segunda região compreende a elevação do Rio Grande. Esta é, sem dúvida, por onde a pesquisa
de crostas cobaltíferas deveria começar, sem esquecer todos os montes submarinos que ocorrem
na margem continental central brasileira e também os montes submarinos da Cadeia VitóriaTrindade. Aliás, como providência inicial, já foi realizado levantamento topográfico da elevação
do Rio Grande, em 2010, pelo NHi Sirius, da Marinha do Brasil; e
 a terceira região, que inclui a ZEE e a plataforma continental da Ilha da Trindade, bem como as
regiões oceânicas adjacentes, parece ser um bom ponto de partida para a pesquisa de nódulos
polimetálicos. Essa atividade também deverá reforçar as ações desenvolvidas pelo programa
Protrindade, criado pela Cirm.
9. Projetos estruturantes
Projetos estruturantes são aqueles que, realizados no presente, terão grande impacto no futuro.
Conforme inferido ao longo deste capítulo, alguns projetos estruturantes de grande interesse para o
desenvolvimento das atividades de pesquisa e exploração de recursos minerais da plataforma continental e
das áreas oceânicas adjacentes são arrolados a seguir:
a) ampliação e fortalecimento de redes de cooperação em pesquisa marinha, de forma a viabilizar
a avaliação do potencial mineral da plataforma continental e das áreas oceânicas do Atlântico
Sul e Equatorial e realizar a caracterização tecnológica dos recursos minerais de interesse
socioeconômico;
b) criação de um centro nacional de gestão de meios flutuantes e equipamentos oceanográficos e de
geologia e geofísica marinhas, com vistas à otimização e à viabilização de infraestrutura básica
de pesquisa marinha;
c) sistematização e integração de informações geológicas e geofísicas da plataforma continental e
das áreas oceânicas adjacentes, por meio da construção de um banco de dados georreferenciado,
associado a um sistema de informações geográficas e à elaboração de normas para o
levantamento e o armazenamento das informações geológicas e geofísicas;
d) levantamentos sistemáticos para identificação das características geológicas e geomorfológicas
do fundo marinho e do subsolo da plataforma continental, de modo a identificar as diferentes
feições geológicas que a caracterizam;
e) identificação de áreas de ocorrência de novos recursos minerais e levantamento de informações
geológicas de base, para o manejo e a gestão integrada da plataforma continental e da ZC a ela
associada;
f) estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental, para subsidiar a política de planejamento
e gestão da plataforma continental e da ZC, e das entidades reguladoras, por meio da definição
de critérios técnicos para a exploração desses recursos minerais;
g) fortalecimento das instituições de pesquisa do país, incluindo um programa de formação e
capacitação de recursos humanos na área de ciência e tecnologia, relacionadas à geologia e à
geofísica marinhas.
h) pesquisa e lavra mineral de pláceres e granulados siliciclásticos e carbonáticos na plataforma
continental;
i) recuperação da costa brasileira, com base em inventário da potencialidade de areia da plataforma
continental interna;
j) avaliação e adequação da legislação mineral e ambiental, com vistas a sistematizar, racionalizar
e modernizar o marco legal dessa atividade, levando em conta as especificidades dos recursos
minerais marinhos;
k) pesquisa mineral na Área e requisição de sítios de exploração à Autoridade Internacional dos
Fundos Marinhos, em regiões adjacentes à plataforma continental;
l) cooperação internacional e regional, que fortaleça a presença do Brasil no Atlântico Sul e

Equatorial, tanto no que diz respeito ao conhecimento do ambiente marinho quanto à pesquisa
mineral de solo e subsolo; e
m) geração e/ou adaptação de novas tecnologias de pesquisa mineral e lavra, alicerçadas na
sustentabilidade ambiental, social e econômica da atividade.
10. Horizontes temporais
Os horizontes temporais propostos neste estudo estão em consonância com o Projeto Brasil Três
Tempos (Caderno NAE 01, 2004), segundo o qual os objetivos nacionais estratégicos seriam
implementados progressivamente, como ficou anteriormente explicitado, a partir de instrumentos
interativos do governo com a nação, por metas estabelecidas em marcos temporais: 2011, início de um novo
governo; 2015, cumprimento das Metas do Milênio; 2022, 200 anos de independência. A meta de 2030 foi
também adotada, porque 20 anos são o tempo médio em que as atividades de mineração, incluindo formação
de recursos humanos, desenvolvimento de infraestrutura, pesquisa mineral, desenvolvimento tecnológico e
lavra podem tornar-se realidade.
10.1. Horizonte temporal de 2011
a) ampliação e fortalecimento da rede de pesquisa dos programas brasileiros Remplac e Proarea, de
forma a nortear o desenvolvimento das atividades de pesquisa e lavra de recursos minerais
marinhos. Gestão integrada dos recursos minerais marinhos, sob o comando do Ministério de
Minas e Energia e órgãos vinculados, como DNPM e CPRM, e parcerias com a Cirm e
ministérios que a integram;
b) avaliação e adequação da legislação mineral e ambiental, com vistas a sistematizar, racionalizar
e modernizar o marco legal dessa atividade, levando em conta as especificidades dos recursos
minerais marinhos;
c) mapeamento e diagnóstico da infraestrutura básica, logística e de apoio à pesquisa e à lavra dos
recursos minerais marinhos e elaboração de um plano de implantação de infraestrutura que
possibilite o desenvolvimento da atividade;
d) avaliação do potencial mineral do mar territorial, da plataforma continental e da ZEE e
caracterização tecnológica dos recursos minerais de interesse socioeconômico, como, por
exemplo, fosforitas marinhas para uso como fertilizante na agricultura;
e) sistematização e integração das informações geológicas e geofísicas da plataforma continental,
pela construção de um banco de dados georreferenciados, associado a um sistema de informações
geográficas, bem como pela elaboração de normas para o levantamento e o armazenamento das
informações geológicas e geofísicas;
f) realização de levantamentos sistemáticos visando a identificar as características geológicas e
geomorfológicas do fundo marinho e do subsolo da plataforma continental; identificação das
diferentes feições geológicas que caracterizam esta plataforma; identificação de áreas de
ocorrências de novos recursos minerais; levantamento de informações geológicas de base para
manejo e gestão integrada da plataforma continental e da ZC associada;
g) realização de levantamentos temáticos visando à avaliação da potencialidade dos recursos
minerais específicos da plataforma continental, objetivando o aumento da oferta de bens minerais
para a indústria;
h) realização de estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental para subsidiar a política de
planejamento e gestão da plataforma continental e da ZC, bem como as entidades reguladoras;
i) criação de grupo de trabalho para discutir e propor uma legislação sobre mineração no fundo
marinho em águas sob jurisdição brasileira, no âmbito do Ministério de Minas e Energia, formado
por representantes da Cirm, do DNPM, do Ibama, da CPRM, da Marinha e de outros órgãos e
entidades interessadas, sob a coordenação do primeiro, para que este disciplinamento possa
anteceder a maior demanda por essas áreas;
j) promoção de maior integração entre as instituições envolvidas na fiscalização, ou seja, Ibama e

DNPM, de forma a minimizar problemas existentes, principalmente com relação à falta de
pessoal especializado e recursos materiais para as atividades de fiscalização no mar;
k) elaboração e implementação de um plano de fortalecimento das instituições de pesquisa do país,
incluindo um programa de formação e capacitação de recursos humanos na área de ciência e
tecnologia, para conhecimento do ambiente marinho, visando à pesquisa mineral de solo e
subsolo;
l) criação de mecanismos de financiamento de pesquisa geológica e geofísica marinhas,
organizados de forma a gerar conhecimento para atender às necessidades de demandas
socioeconômicas, mantendo e ampliando editais para grandes projetos;
m) ampliação das atividades de pesquisa e início das atividades de lavra mineral de pláceres e
granulados siliciclásticos e carbonáticos na plataforma continental;
n) ampliação das atividades de recuperação da costa brasileira, com base em inventário da
potencialidade de areia da plataforma continental interior; e
o) promoção do início da pesquisa mineral na Área e requisição de sítios de exploração à
Autoridade, em regiões adjacentes à plataforma continental, com o objetivo de ocupá-las antes
que sejam requisitadas por outros países.
10.2. Horizonte temporal de 2015
a) implementação de um modelo de gestão integrada e interinstitucional para o setor mineral
marinho, com uma legislação normativa moderna, clara e bem organizada, que facilite o
desenvolvimento do setor, o qual deverá ser montado a partir do desenvolvimento no horizonte
temporal anterior;
b) implementação de um plano de fiscalização estruturado para as atividades de pesquisa mineral e
lavra, contemplando meios logísticos e recursos humanos em quantidade e qualidade adequados,
com a participação efetiva de órgãos governamentais, como Ibama e DNPM;
c) atualização da base de dados sobre informações geológicas, geofísicas e de dados de produção
mineral da plataforma continental; manutenção do banco de dados georreferenciados, associado
a um sistema de informações geográficas;
d) ampliação e modernização da infraestrutura de pesquisa e lavra de recursos minerais marinhos,
de forma a atender às demandas do setor produtivo;
e) geração e/ou adaptação de novas tecnologias de pesquisa mineral e lavra, alicerçadas na
sustentabilidade ambiental, social e econômica da atividade;
f) otimização e viabilização de uma infraestrutura básica de pesquisa mineral em oceano profundo;
g) integração, ampliação e fortalecimento do Programa Remplac, com ênfase em levantamentos
temáticos e estudos de viabilidade econômica e técnica;
h) consolidação da explotação de granulados e pláceres marinhos ao longo de toda a costa brasileira,
desenvolvendo-se de forma sustentável, com a geração de divisas, emprego e renda, para as
comunidades locais e regionais;
i) promoção do início da pesquisa mineral de carvão, fosforita, evaporitos, enxofre e hidratos de
gás na plataforma continental e na ZEE, com a quantificação e a qualificação das reservas
minerais;
j) manutenção e ampliação das regiões requisitadas na Área, e realização de estudos para
desenvolvimento de tecnologias de explotação sustentável em águas profundas;
k) consolidação da cooperação internacional e regional, e formação de parcerias para
aprofundamento da pesquisa e do aproveitamento dos recursos minerais da Área;
l) manutenção das linhas de costa, recuperadas dos processos erosionais; e
m) criação de um centro nacional de gestão de meios flutuantes e equipamentos de pesquisa marinha,

ligado à geologia e à geofísica marinhas.
10.3. Horizonte temporal de 2022
a) validação, fortalecimento e monitoramento do modelo de gestão da mineração marinha no Brasil
e de suas principais ações, elencadas no horizonte temporal de 2015;
b) aperfeiçoamento do processo de gestão do setor, fundamentado no melhor conhecimento
científico e tecnológico disponível;
c) promoção da continuidade aos estudos da manutenção e da ampliação das regiões requisitadas
na Área;
d) promoção de continuidade e ampliação da cooperação internacional e regional, e das parcerias
para aprofundamento da pesquisa e do aproveitamento dos recursos minerais da Área,
consolidando a presença brasileira no Atlântico Sul e Equatorial;
e) consolidação do setor mineral marinho, alicerçado sobre base produtiva social, econômica e
ambientalmente sustentável, realizando explotação mineral plena e adequadamente ordenada,
com base em modernos instrumentos de gestão, transparentes e participativos, incluindo a
utilização de áreas marinhas protegidas e com uma estrutura de fiscalização ágil e eficiente; e
f) consolidação do centro nacional de gestão de meios flutuantes e equipamentos de pesquisa
marinha, ligado à geologia e à geofísica marinhas.
10.4. Horizonte temporal de 2030
a) validação, fortalecimento e monitoramento das ações elencadas nos horizontes temporais de
2015 e 2022; e
b) consolidação de uma indústria de aproveitamento de recursos minerais marinhos que garanta a
ocupação efetiva do Mar Brasileiro e a ampliação da presença brasileira no Atlântico Sul e
Equatorial, de forma racional e sustentável, nos planos regional, nacional e internacional.
11. Considerações finais e sugestões
Estabelecer um plano estratégico para o desenvolvimento racional e sustentável de recursos
minerais marinhos, de forma a garantir a ampliação da presença brasileira no Atlântico Sul e Equatorial,
não é uma tarefa simples.
No momento atual, em que o desenvolvimento tecnológico possibilita a exploração sustentável dos
recursos minerais dos oceanos, em regiões cada vez mais profundas, e em que as atividades de exploração
desses recursos têm movimentado de forma espetacular a economia de vários países e gerado milhares de
emprego, o Brasil, país de grande tradição mineral, não pode ficar de fora.
A exemplo do que já ocorre em outros países, é importante que a indústria mineral brasileira também
comece a se interessar pelos recursos minerais da área internacional dos oceanos e desenvolva ações que
levem em consideração: (a) a importância estratégica da presença brasileira no Atlântico Sul e Equatorial;
(b) a corrida internacional para requisição de sítios de exploração mineral na “Área”, o que acarreta a
possibilidade de outros países requisitarem sítios de exploração mineral em frente à plataforma continental
brasileira; (c) o valor econômico e estratégico de sítios de exploração identificados e requisitados à
Autoridade por empresas brasileiras; (d) a necessidade de o Brasil delimitar novas reservas estratégicas; (e)
a expansão e proteção do setor mineral nacional; e a necessidade de empresas brasileiras desenvolverem o
conhecimento científico e dominar novas tecnologias, de forma a se capacitarem para competir, em
igualdade de condições, com empresas estrangeiras.
Caso o Brasil venha a requisitar áreas para exploração de recursos minerais em zonas internacionais
dos oceanos, estas passam a fazer parte do espaço marinho de nosso maior interesse. Diga-se, de passagem,
que o Brasil é um país de dimensões continentais, graças à busca de recursos naturais que ocorreu desde os
primórdios de seu descobrimento. Assim como os antepassados garantiram as riquezas naturais de que a
nação desfruta atualmente, também é necessário garantir às gerações futuras riquezas naturais que hoje se
colocam como estratégicas para um futuro não muito distante. É importante atentar para estas questões.

SUGESTÕES
 VIABILIZAR apoio político e financeiro à realização dos projetos estruturantes, para o
desenvolvimento das atividades de pesquisa e exploração de recursos minerais da plataforma
continental e das áreas oceânicas adjacentes.
 VIABILIZAR apoio político e financeiro, bem como assistência contínua, aos atores envolvidos
no cumprimento dos horizontes temporais do Projeto Brasil Três Tempos.
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PESCA115
Sinopse
Aborda-se o tema da pesca marítima brasileira, nos aspectos técnicos, sociais, econômicos e
ambientais, a partir de sua evolução histórica, no âmbito da pesca mundial; detalham-se as fases de
desenvolvimento, desde a pré-colonial até os dias atuais; a conjuntura internacional é avaliada, em termos
de produção e estoques pesqueiros, barcos de pesca e evolução dos critérios de gestão, chegando-se ao
conceito de pesca responsável; apresenta-se uma resenha da pesca marítima no Brasil e das variações da
produção pesqueira; identificam-se os principais problemas e óbices que afetam a atividade e, como
conclusão, apresenta-se um elenco de sugestões.
Abstract
This chapter addresses the topic of Brazilian maritime fisheries, in its technical, social, economic
and environmental aspects, beginning with its historical evolution, in the context of the world fish. The
different phases of development, from pre-colonial times to the present day are detailed and the
international situation in terms of production, condition of stocks, fishing fleets and evolution of
management criteria, reaching the concept of responsible fishery is evaluated. A report on Brazilian
maritime fishery and the variation of its production is presented, identifying the main problems and
obstacles that affect the activity. To conclude, a list of suggestions is given.
1. Introdução
Entende-se por pesca todo ato com o objetivo de retirar, colher, apanhar, extrair ou capturar
quaisquer recursos pesqueiros em ambientes aquáticos, podendo ser exercida em caráter científico, amador,
de subsistência ou econômico/comercial.
A pesca marítima faz-se no mar territorial, na plataforma continental, na zona econômica exclusiva
(ZEE) e nas áreas de alto-mar, e também em baías, enseadas, angras, braços de mar ou áreas de manguezais,
consideradas as águas, neste caso, como interiores, classificação que não deve ser confundida com a das
águas doces (rios, ribeirões, lagos, lagoas, açudes etc.), que se denominam "continentais".
A pesca é atividade milenar e, ainda hoje, de considerável importância em todo o mundo, como
fonte geradora de alimentos, emprego e renda para vários segmentos econômicos, contribuindo para o
desenvolvimento de outras atividades de forma indireta, especialmente na comercialização do pescado e na
confecção de seus insumos básicos.
A produção pesqueira mundial, pela pesca extrativa marítima, cresceu bastante nas quatro décadas
que se seguiram à Segunda Guerra Mundial, de valores próximos a 15 milhões de toneladas, em 1945, para
cerca de 80 milhões, em 1990, um aumento superior a cinco vezes. A partir de então, a produção estabilizouse, passando a oscilar em torno de 80 milhões de toneladas/ano, situando-se, em 2014, em torno de 81.5
milhões, segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura – Food and
Agriculture Organization (FAO), 2016.
Apesar da relativa estagnação da produção pesqueira mundial pela pesca extrativa, a mesma
continua sendo uma atividade com grande relevância econômica, social e cultural. Em 2014, segundo a
FAO (2016), perto de 57 milhões de pessoas em todo o mundo encontravam-se diretamente engajadas em
atividades de captura ou cultivo de produtos pesqueiros, representando cerca de 4% dos trabalhadores
empregados no setor agrícola (14).
O comércio internacional de produtos pesqueiros, por sua vez, alcançou, em 2014, perto de US$
150 bilhões, com um crescimento de mais de 100%, em relação a 2004. Mais da metade desse valor (54%)
foi representado pelas exportações realizadas por países em desenvolvimento, cuja produção de pescado já
responde por cerca de 80% do total mundial.
A atividade pesqueira constitui-se, assim, em importante fonte de emprego, renda e divisas para os
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países em desenvolvimento e da maior relevância para a segurança alimentar de inúmeras comunidades
costeiras. O Brasil, apesar do extenso litoral, em razão de características oceanográficas, tem participado,
historicamente, com pouco mais de 0,5% do total produzido no mundo pela pesca marítima, com uma
produção, em 2010116, próxima a 540 mil toneladas.
A despeito dessa reduzida participação, a atividade pesqueira nacional possui, da mesma forma que
na escala global, uma grande importância social, respondendo pelo emprego direto de cerca de 800 mil
pescadores.
Cabe aqui uma importante observação sobre o desenvolvimento sustentável, que sobreleva todas as
atividades econômicas ligadas ao mar, incluindo, no caso de seus recursos vivos, uma ênfase especial aos
aspectos ligados à conservação do meio ambiente e à manutenção da base dos recursos naturais marinhos117.
No setor pesqueiro, o desenvolvimento sustentável implica a viabilidade econômica dos empreendimentos,
em todas as fases da cadeia produtiva. Sempre que foram aplicadas práticas contrárias aos princípios de
sustentabilidade, ocorreram quedas drásticas de produção, por sobre exploração. Há que se garantir, assim,
a busca da equidade social e do uso atual e futuro dos recursos pesqueiros, de forma responsável.
2. Histórico
No Brasil, até o início da década de 1960, a atividade pesqueira era predominantemente artesanal,
com a produção, comercializada em estado fresco ou refrigerado, destinando-se basicamente ao
atendimento do mercado interno. A salga e pequenas iniciativas na indústria de enlatados de sardinha, por
exemplo, eram o único beneficiamento de pescado até então.
A partir dos anos 1960, com o advento de incentivos governamentais, desenvolveu-se bastante a
pesca industrial, voltada, em grande parte, para o mercado externo. Em consequência, houve uma sensível
expansão do parque industrial pesqueiro, especialmente quanto ao processamento do pescado, fato que
propiciou a produção e a comercialização de produtos eviscerados, filetados e congelados, além da
ampliação do parque enlatador de sardinha e, posteriormente, de outras espécies, como o bonito listrado.
Essa fase, que durou até a década de 1980, caracterizou-se pelo otimismo em relação às
possibilidades de aumento da produção, motivado pela presunção equivocada da infinita disponibilidade
de recursos pesqueiros, com ênfase no emprego de tecnologia intensiva para desenvolvimento acelerado da
pesca em águas nacionais. Entretanto, o rápido crescimento do esforço de pesca, direcionado para um
reduzido número de espécies, associado ao superdimensionamento da frota e do parque industrial, sem o
necessário respaldo do conhecimento técnico-científico sobre os recursos existentes, levaram ao
comprometimento de muitos dos principais estoques.
Segundo Hazin et al. (2007) (17), a história da pesca no Brasil pode ser dividida em oito fases,
conforme abaixo indicado:
 Brasil pré-colonial – até 1500;
 Brasil Colônia – 1500 a 1822;
 Brasil Império – 1822 a 1889;
 Brasil República / primeiro período – 1889 a 1930;
 Brasil República / segundo período – 1930 a 1962;
 Brasil República / terceiro período –1962 a 1989;
 Brasil República / quarto período – 1989 a 2002; e
 Brasil República / quinto período – 2002 aos dias atuais
2.1. Brasil pré-colonial (até 1500)
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Mesmo antes do descobrimento do Brasil, a pesca era uma atividade intensamente praticada pelos
povos indígenas que habitavam o território brasileiro, desde a coleta manual de moluscos e crustáceos, até
a pesca com redes e mesmo anzóis rudimentares, além dos instrumentos tradicionalmente utilizados na
caça, como a lança e o arco e flecha.
2.2. Brasil Colônia (1500 a 1822)
A pesca praticada no Brasil, no período colonial, consistiu na continuidade e disseminação das
técnicas já usadas pelos indígenas, porém com gradual aprimoramento dos aparelhos de pesca empregados,
como as redes, utilizadas tanto no arrasto de praia como para a "tapagem", técnica na qual as redes são
colocadas nas desembocaduras dos rios, retendo os peixes durante a maré baixa.
A atividade pesqueira mais evoluída tecnologicamente durante este período foi a pesca da baleia,
iniciada no Recôncavo Baiano, em 1602, também a primeira a ser alvo de regulamentação por parte do
Estado. Datam de então as primeiras taxas sobre a atividade pesqueira, como o dízimo do pescado, pago
aos jesuítas, em algumas capitanias hereditárias, e aos capitães e ao rei, em outras. A partir do século XVIII,
as câmaras das vilas assumiram o controle da atividade. Em 1802, a pesca foi oficialmente reconhecida
como ramo da indústria nacional e, em 1818, foi criada a primeira colônia de pesca no Brasil, a Colônia de
Pesca de Nova Ericeira, em Porto Belo (SC).
2.3. Brasil Império (1822 a 1889)
A pesca no Brasil Imperial não apresentou grandes diferenças em relação ao período anterior, com
as intervenções do Estado na atividade marcadas quase que exclusivamente pela tributação do pescado.
Entre algumas medidas de ordenamento, como a proibição do uso de redes com malhas pequenas ou
substâncias venenosas, destaca-se a subordinação do setor pesqueiro ao Ministério da Marinha, que passou
a considerar os pescadores como "reserva naval". Em 1846, foram criadas as capitanias dos portos,
estabelecendo-se, pela primeira vez, a obrigatoriedade da matrícula dos pescadores. A primeira intervenção
do Estado para fomentar a atividade pesqueira foi o decreto nº 876, de 10 de setembro de 1856, o qual só
veio a ser regulamentado em 1881, pelo decreto nº 8.338, que pode ser considerado o primeiro código de
pesca do país, transferindo a gestão do setor ao então Ministério da Agricultura, Comércio e Obras.
2.4. Brasil República / primeiro período (1889 a 1930)
Durante este período, a atividade pesqueira permaneceu predominantemente artesanal, voltada para
a subsistência, sendo pouco representativa em volume de pescado capturado. Como no período anterior, a
competência institucional pela gestão do setor pesqueiro nacional alternou-se entre o Ministério da Marinha
e o Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio (Maic), consolidando, de qualquer forma, sua
centralização federal.
Em 1919, o Ministério da Marinha deu início à Missão de Nacionalização da Pesca e Saneamento
do Litoral, conduzida pelo Cruzador José Bonifácio, cognominado de "Cruzador do Bem" ou "Cruzador
Missionário", sob o comando de Frederico Villar. Pouco tempo depois, em 1920, a responsabilidade
institucional sobre a gestão da atividade pesqueira foi transferida do Maic, de volta para o Ministério da
Marinha. Em 1923, o Ministério da Marinha criou a Diretoria da Pesca e Saneamento do Litoral,
subordinada à Inspetoria de Portos e Costas, a fim de organizar a atividade pesqueira, instituindo, nesse
contexto, a matrícula dos pescadores e a organização deles em Colônias, incluindo a elaboração de seus
estatutos, assim como das Confederações Estaduais e da Confederação Geral dos Pescadores do Brasil.
2.5. Brasil República / segundo período (1930 a 1962)
Em fevereiro de 1933, cria-se a Inspetoria de Caça e Pesca, no Ministério da Agricultura,
transformada logo depois na Diretoria de Caça e Pesca e, posteriormente, na Divisão de Caça e Pesca. Por
fim, em setembro do mesmo ano, a competência pela gestão do setor pesqueiro retorna ao Ministério da
Agricultura, por meio do decreto nº 23.134. Em janeiro de 1934, é promulgado o primeiro Código de Pesca
do País (Código de Caça e Pesca, decreto nº 23.672).
Em 1938, para promover o desenvolvimento do setor pesqueiro e proteger a produção nacional, foi
criada a Caixa de Crédito dos Pescadores e Armadores de Pesca, por meio do decreto-lei nº 291, conhecido
como a "Lei da Expansão da Pesca". No mesmo ano, foi aprovado o novo Código de Pesca (decreto-lei nº
794, de 19 de outubro de 1938), estabelecendo um maior controle do Estado sobre a atividade pesqueira,

sobre os pescadores e suas organizações, e criando os Entrepostos de Pesca.
Em decorrência da guerra, em 1942, as Colônias de Pescadores retornaram à circunscrição do
Ministério da Marinha, determinando-se a instalação de Centros de Preparação de Reservas Navais. Ao
final de 1942, foi criada a Comissão Executiva da Pesca (decreto-lei nº 5.030), para organizar a indústria
pesqueira, transformando as Colônias de Pescadores em Cooperativas. Em 31 de dezembro de 1945, porém,
a referida comissão foi extinta pelo decreto-lei nº 8.526, que criou a Caixa de Crédito da Pesca, com vistas
à concessão de empréstimos aos pescadores, armadores e empresas de pesca.
Em 1961, foi criado o Conselho de Desenvolvimento da Pesca - Codepe (decreto nº 50.872),
subordinado diretamente à Presidência da República, com a atribuição de coordenar as ações relativas ao
planejamento, à pesquisa e à formação de recursos humanos no setor pesqueiro. O referido Conselho
possuía caráter provisório, em preparação para a criação da Superintendência do Desenvolvimento da Pesca
(Sudepe), ato que se materializou por meio da lei-Delegada nº 10, de 11 de outubro de 1962, marcando,
assim, o fim desse período. Com a criação da Sudepe, foram extintas a Caixa de Crédito à Pesca e a Divisão
de Caça e Pesca do Ministério da Agricultura.
2.6. Brasil República / terceiro período (1962 a 1989)
Este período, a maior parte inserido no governo militar (1964 a 1985), foi marcado por um forte
viés desenvolvimentista, que resultou, como já mencionado, no superdimensionamento de unidades
processadoras e frotas pesqueiras, particularmente em decorrência do decreto-lei nº 221, de 28 de fevereiro
de 1967, o qual, além de instituir um novo Código de Pesca, estabeleceu, também, uma série de incentivos
fiscais para a atividade pesqueira. Em consequência, a produção pesqueira nacional apresentou um rápido
crescimento, saltando de 420.000 t, em 1967, para cerca de 800.000 t, em meados da década de 1980. Tal
crescimento, contudo, ocorreu de forma desordenada e incompatível com os limites de sustentabilidade dos
principais recursos explotados, resultando no esgotamento, e mesmo colapso, de diversos estoques. A má
gestão da atividade pesqueira, associada a casos de malversação de recursos advindos dos incentivos fiscais,
culminou com a extinção da Sudepe, em 22 de fevereiro de 1989, pouco mais de 25 anos após a sua criação.
2.7. Brasil República / quarto período (1989 a 2002)
O início deste período é marcado pela extinção da Sudepe e pela criação do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), órgão posteriormente vinculado ao
Ministério do Meio Ambiente, para o qual foi transferida a competência institucional pela gestão do uso
dos recursos pesqueiros nacionais. Pela primeira vez, portanto, na história do Brasil, a gestão do setor
pesqueiro passou para a área ambiental, saindo do domínio do Ministério da Agricultura, onde tinha sido
alojada por quase todo o século XX, com breves passagens pelo Ministério da Marinha. Como consequência
de seu próprio mandato, as ações do Ibama relativas ao setor pesqueiro tiveram uma vocação muito mais
voltada para a conservação dos recursos do que para o fomento e o desenvolvimento da atividade. Em
decorrência da crescente insatisfação e consequente pressão política exercida pelo setor produtivo, foi
criado, em 1995, o Grupo Executivo do Setor Pesqueiro - Gespe, vinculado à Presidência da República.
Subsequentemente, em maio de 1998, foi criado o Departamento de Pesca e Aquicultura (DPA),
novamente no Ministério da Agricultura e do Abastecimento118, com a atribuição de promover o fomento
e o desenvolvimento do setor pesqueiro nacional, assim como a gestão do uso dos recursos subexplotados
ou inexplotados e dos tranzonais e altamente migratórios. A criação do DPA inaugurou uma fase de divisão
nas competências de definição de regras de uso e de gestão pesqueira, propiciando dificuldades
institucionais que desfavoreceram o relacionamento com o Ibama.
O fim do período é marcado pela extinção do DPA e pela criação da Secretaria Especial de
Aquicultura e Pesca (Seap/PR), a qual, embora tenha sido elevada ao nível de ministério, manteve as
mesmas atribuições do DPA, resultando na continuidade do conflito de competência com o Ibama.
Cabe destacar nessa mesma época a entrada em vigor da Convenção das Nações Unidas sobre o
Direito do Mar (CNUDM), em 16 de novembro de 1994, e do Acordo sobre a Aplicação das Disposições
da citada convenção, de 10 de dezembro de 1982, Relativas à Conservação e ao Ordenamento das
Populações de Peixes Tranzonais e das Populações de Peixes Altamente Migratórios, conhecido como o
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"Acordo de Nova York", em 1º de dezembro de 2001.
2.8. Brasil República / quinto período (2002 aos dias atuais)
Conforme acima indicado, o início do período atual é marcado pela criação da Seap/PR, dando
margem a ações mais organizadas para fortalecer a gestão compartilhada dos recursos pesqueiros,
propiciando uma maior participação do setor pesqueiro no processo decisório, particularmente da pesca
artesanal. Cabe destacar, neste sentido, a atuação do Conselho Nacional de Aquicultura e Pesca (Conape),
órgão colegiado formado por 54 conselheiros, que tinha por finalidade propor políticas para o
desenvolvimento da aquicultura e da pesca nacionais. Programa Nacional de Financiamento da Ampliação
e Modernização da Frota Pesqueira Nacional (Pró-Frota Pesqueira) representou, também, uma importante
iniciativa do Estado brasileiro na busca de consolidação de uma frota nacional, capaz de explotar não apenas
os recursos pesqueiros da ZEE brasileira, mas também aqueles presentes em alto-mar, no oceano Atlântico.
Em 26 de junho de 2009, a Seap/PR foi transformada em Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA),
pela lei nº 11.958.
A criação do MPA marca o primeiro momento na história do país em que a gestão do setor pesqueiro
foi atribuída a um ministério exclusivamente a ela dedicado. Busca-se contornar, assim, a dificuldade
institucional, inaugurada com a criação do DPA/Mapa e continuada com a Seap/PR, nos termos previstos
pelo parágrafo sexto do artigo 27 da referida lei, como segue:
§ 6º - Cabe aos Ministérios da Pesca e Aquicultura e do Meio Ambiente, em conjunto e sob
a coordenação do primeiro, nos aspectos relacionados ao uso sustentável dos recursos
pesqueiros:
I. Fixar as normas, critérios, padrões e medidas de ordenamento do uso sustentável dos
recursos pesqueiros, com base nos melhores dados científicos existentes, na forma de
regulamento;
II. Subsidiar, assessorar e participar, em interação com o Ministério das Relações
Exteriores, de negociações e eventos que envolvam o comprometimento de direitos e a
interferência em interesses nacionais sobre a pesca e a aquicultura.

Entretanto, o novo arranjo institucional não contribuiu para a implementação de políticas públicas
voltadas para o desenvolvimento sustentável do setor, nem para a reversão da crítica situação dos principais
recursos pesqueiros, embora tenha posto fim à divisão de competências sobre uso dos recursos
sobrepescados e ameaçados de sobrepesca, daqueles inexplotados ou subexplotados e dos tranzonais e
altamente migratórios. Não há, porém, unanimidade quanto à contribuição efetiva da lei para a solução de
dificuldades institucionais na fixação de regras de uso sustentável dos recursos pesqueiros, já que as
responsabilidades continuaram a ser compartilhadas.
Apenas três dias após a criação do Ministério da Pesca e Aquicultura, no dia 29 de junho de 2009,
dia de São Pedro, foi publicada a lei nº 11.959, considerada "a nova Lei da Pesca", instituindo a Política
Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da Pesca, com o objetivo de promover:
 o desenvolvimento sustentável da pesca e da aquicultura como fonte de alimentação, emprego,
renda e lazer, garantindo-se o uso sustentável dos recursos pesqueiros, bem como a otimização
dos benefícios econômicos decorrentes, em harmonia com a preservação e a conservação do meio
ambiente, e da biodiversidade;
 o ordenamento, o fomento e a fiscalização da atividade pesqueira;
 a preservação, a conservação e a recuperação dos recursos pesqueiros e dos ecossistemas
aquáticos; e
 o desenvolvimento socioeconômico, cultural e profissional dos que exercem a atividade
pesqueira, bem como de suas comunidades.
O quadro 1 a seguir, em apresentação esquemática, destaca, ao longo das fases anteriormente
indicadas, sob matriz temporal ligeiramente distinta e com algum detalhe adicional, os principais fatos que
marcaram a evolução histórica da pesca no país, até outubro de 2015.

Em 02 de outubro de 2015, a gestão institucional do setor pesqueiro nacional, compartilhada com o
Ministério do Meio Ambiente, voltou mais uma vez para o Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, em razão da extinção do MPA, por meio da medida provisória 696, posteriormente
substituída pela lei 13.266, de 05 de abril de 2016. Finalmente, cerca de um ano e meio depois, em 13 de
Março de 2017, por meio do decreto presidencial 9.004, as responsabilidades quanto à gestão compartilhada
dos recursos pesqueiros foram, mais uma vez, transferidas para uma outra instituição, desta feita, pela
primeira vez na história, para o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC).
3. Conjuntura
Conforme já destacado, após um acentuado crescimento entre o final da década de 1940 e o início
dos anos 1990, a produção mundial de pescado por captura marítima estabilizou-se, passando a oscilar em
torno de 80 milhões de toneladas, até o ano de 2014, último com estatísticas disponíveis, quando esse
montante se situou em torno de 79 milhões de toneladas, conforme demonstram a tabela 1 e a figura 1 a
seguir.

A relativa estagnação observada na produção mundial de pescado por captura, nos anos mais
recentes, é uma clara indicação de que os principais recursos pesqueiros explorados comercialmente já se
situam muito próximos de seu limite máximo sustentável, não havendo, portanto, maiores perspectivas para
seu crescimento. Segundo a FAO, a produção mundial de pescado por captura não deverá ultrapassar as
100 milhões de toneladas.
No oceano Atlântico Sudoeste, área de particular interesse para o Brasil, a produção de pescado por
captura em áreas marinhas, tem oscilado em torno de dois milhões de toneladas, desde meados dos anos
1980, conforme figura 1 acima. Como não têm sido gerados dados estatísticos da produção brasileira desde
2010, não há como se avaliar as tendências mais recentes.
Segundo a FAO (2016), em 2013, mais da metade (57,4%) dos estoques pesqueiros marinhos
mundiais estavam plenamente explotados, não havendo qualquer possibilidade de expansão de captura

sustentável, enquanto cerca de 30% encontravam-se sobre-explotados, havendo, portanto, apenas pouco
mais de 10% (10,5%) dos estoques pesqueiros mundiais com alguma possibilidade de aumento da
produção, conforme apresentado na figura 2, abaixo.

Além disso, a maioria dos dez principais estoques explotados mundialmente, pertencentes a quatro
famílias119, e que juntos respondem por quase um terço dos desembarques, já se encontra plenamente
explotada ou sobre-explotada (14).
Cabe destacar, porém, que o percentual de estoques plenamente explotados ao longo dos últimos 35
anos, cresceu de valores próximos a 50% para 58,1%, enquanto os estoques sobre-explotados se
mantiveram próximos de 30% (31,4%, em 2013), nos últimos 20 anos. Os estoques subexplotados,
entretanto, como seria de esperar, decresceram, entre 1974 e 2013, de cerca de 40% para pouco mais de
10% (10,5%), em 2013, resultado da aproximação, conforme citado, do limite máximo de sustentabilidade
dos oceanos. Diante de tal contexto, como a população mundial continua aumentando em um ritmo
acelerado, a demanda crescente de pescado terá, cada vez mais que ser suprida pela produção por cultivo.
Diferentemente da produção por captura, a produção de pescado pela aquicultura tem crescido de
forma bastante acentuada em anos recentes. Embora o assunto seja objeto de consideração específica no
capítulo seguinte, cabe indicar aqui que, enquanto a produção mundial de pescado por captura, marítima e
continental, passou de cerca de 80 milhões de toneladas, em 1990, para 93,4 milhões de toneladas, em 2014,
um crescimento de apenas 16,7%, em quase 25 anos, a produção pela aquicultura no mesmo período saltou
de 13 para cerca de 73,8 milhões de toneladas, equivalendo a um aumento de 567% (tabela 1). Em 2014, a
aquicultura respondeu pela metade do consumo humano de pescado, o que significa, considerando-se as
taxas de crescimento observadas nos últimos anos, que atualmente produtos pesqueiros cultivados já são
responsáveis pela maior parcela do pescado consumido pela humanidade. Em razão do forte aumento da
produção aquícola, que compensou a estagnação observada na produção por captura, a produção mundial
de pescado, salvo por breves momentos de desaceleração, conseguiu manter uma taxa elevada de
crescimento, desde os anos 1950, quando 20 milhões de toneladas foram produzidas, até a presente década,
alcançando, em 2014, 167,2 milhões de toneladas, conforme figura 1 e tabela 1acima.
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Família Clupeidae: sardinhas e arenques; família Engraulidae: anchovetas; família Scombridae: atuns, bonitos e cavalinhas;
e família Gadidae: bacalhaus.

Desse total, entretanto, somente cerca de 87,5% foram utilizados para consumo humano direto,
tendo sido empregado o volume restante na produção de ração animal, fertilizantes e outros produtos
industriais
Acompanhando o crescimento da produção mundial de pescado, o consumo mundial de produtos
pesqueiros per capita também tem crescido ao longo das últimas décadas, passando de aproximadamente
10 kg/ano, em 1960, para cerca de 20 kg/ano, em 2014, como pode ser verificado na tabela 1, acima. No
Brasil, porém, o consumo médio per capita é bastante menor, situando-se atualmente em torno de 8,0 kg/
ano, embora seja fortemente diferenciado regionalmente, alcançando, na bacia amazônica, região que se
caracteriza por uma dieta mais dependente do rio Amazonas e de seus afluentes, valores entre 35 e 60
kg/ano.
Em relação ao ranking dos principais países produtores, o Brasil ocupou, em 2010, a 20ª posição,
resultado da produtividade relativamente baixa de sua costa, apesar da longa extensão, e da condição ainda
incipiente de sua aquicultura, considerando-se o potencial para crescimento nesse segmento. Não há como
se avaliar o ranking do Brasil após esse ano em razão da ausência de estatística pesqueira. A China, como
já vem ocorrendo há mais de duas décadas, ocupou, no mesmo ano, a primeira posição, com uma produção
total superior a 52 milhões de toneladas, mais de cinco vezes maior do que a do segundo produtor, a Índia,
com 9,3 milhões. Em 2014, a produção total da China foi igual a 62,6 milhões de toneladas, sendo 45,5
milhões pela aquicultura (60% da aquicultura mundial), 2,3 milhões pela pesca continental e 14,8 milhões
pela pesca marítima.
Quanto à frota pesqueira mundial, o número de novos barcos construídos anualmente manteve-se
relativamente estável entre 1981 e 1986, um pouco acima de 600 unidades, apresentou um forte crescimento
em 1987, quando se aproximou de 1.000 barcos, passando, então, a cair, continuamente, até 1994, quando
se situou abaixo de 300 embarcações. A partir de então, até o início da década passada, o número oscilou
entre 300 e 400 barcos, passando a decrescer, porém, novamente, de forma acentuada, até o ano de 2007,
quando foi alcançado o valor mínimo, próximo a 50 unidades, conforme mostra a figura 3, abaixo. Tal
tendência de redução na construção de novas embarcações pesqueiras reflete, evidentemente, a redução na
disponibilidade de estoques ainda subexplotados, coincidindo, por essa razão, com a estabilização da
produção mundial de pescado por captura, observada a partir do final dos anos 1980. Atualmente, a idade
média da frota pesqueira mundial, composta por 4,6 milhões de barcos, se situa próxima a 35 anos.

A partir dos anos 1990, aproximavam-se os limites de sustentabilidade da produção dos oceanos,
com a estagnação da pesca por captura. Em parte como resultado dessa constatação, a comunidade

internacional passou a preocupar-se, também, de forma crescente, não apenas com a sustentabilidade dos
estoques explotados, mas com os impactos da atividade pesqueira nas espécies que não constituem o alvo
direto da pesca, seja como fauna acompanhante, como no caso dos tubarões, seja como capturas incidentais,
como no caso dos mamíferos, tartarugas e aves marinhas. Além disso, passou a haver também uma grande
preocupação com os danos causados pela pesca no próprio ecossistema marinho – como a chamada "pesca
fantasma", denominação dada à captura por aparelhos de pesca perdidos ou abandonados no mar –; com a
destruição de comunidades associadas aos bancos submarinos – em razão da pesca de arrasto em águas
profundas, – com os danos causados pelas redes de emalhar de deriva etc. Embora não haja avaliações
precisas acerca do volume descartado pela atividade pesqueira no mundo, anualmente, algumas estimativas
sugerem que esse número pode superar 20 milhões de toneladas, ultrapassando, assim, um quinto do
pescado desembarcado, que resulta da pesca extrativa.
A partir do debate desses temas na arena internacional, surgiu o conceito de pesca responsável e a
consequente elaboração do Código de Conduta para a Pesca Responsável, aprovado em conferência da
FAO, realizada em outubro de 1995. Esse instrumento veio incorporar-se a outros instrumentos
internacionais que já se encontravam em vigor na época, tais como a CNUDM e a Agenda 21, focados na
busca do desenvolvimento sustentável da atividade pesqueira mundial. No mesmo ano de aprovação do
mencionado Código de Conduta, foi aprovado, também, no âmbito da ONU, o Acordo sobre a Aplicação
das Disposições da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, de 10 de dezembro de 1982,
Relativas à Conservação e ao Ordenamento das Populações de Peixes Tranzonais e das Populações de
Peixes Altamente Migratórios, conhecido como o Acordo de Nova York, o qual, conforme já mencionado,
entrou em vigor em 1º de dezembro de 2001. Nesse Acordo, alguns conceitos introduzidos no Código de
Conduta da FAO, como o enfoque precatório e a necessidade de se levar em conta os aspectos
ecossistêmicos no manejo pesqueiro, foram consolidados e elaborados de forma bem mais detalhada.
Também em 2001, a FAO realizou, em Reykjavík, a Conferência sobre Pesca Responsável no
Ecossistema Marinho, com o objetivo específico de aprofundar a discussão sobre a aplicação do enfoque
ecossistêmico no ordenamento pesqueiro. Ainda no mesmo ano, a FAO, durante a 24ª Reunião de seu
Comitê de Pesca, aprovou os Planos Internacionais de Ação para o Manejo da Capacidade Pesqueira, para
o Manejo da Pesca de Tubarões e para a Redução da Captura Incidental de Aves Marinhas, aprovando, na
sequência, o Plano Internacional de Ação para Prevenir, Deter e Eliminar a Pesca Ilegal, Não Reportada e
Não Regulada – Illegal, unreported and unregulated fishing (IUU). Além das iniciativas no âmbito da FAO,
a própria Assembleia Geral das Nações Unidas tem aprovado resoluções relacionadas à sustentabilidade da
atividade pesqueira, incluindo a proibição da utilização de redes de emalhar de deriva (resolução AGNU
46/215), entre várias outras. Finalmente, em dezembro de 2009, a FAO aprovou o “Acordo sobre Medidas
de Estado Porto para Prevenir, Deter e Eliminar a Pesca Ilegal, Não Reportada e Não Regulada” e, em julho
de 2014, as diretrizes voluntárias da FAO para assegurar a sustentabilidade da pesca de pequena escala, no
contexto da segurança alimentar e erradicação da pobreza.
4. Pesca marítima no Brasil
O Mar Brasileiro, que representa uma importante fonte geradora de alimentos, emprego e renda,
principalmente para as populações mais carentes, compõe-se de biotas tropicais e subtropicais que se
caracterizam por alta diversidade de espécies, formando estoques de recursos pesqueiros diferenciados,
prevalecendo baixas biomassas, na maior parte do litoral.
Isso faz com que a captura direcionada para uma determinada espécie sempre interfira nas demais,
tornando bastante complexa a tarefa de manter o equilíbrio dos ecossistemas, em seu conjunto.
Embora o país possua um extenso litoral, com cerca de 8.500 km, a baixa produção pesqueira
marítima nacional, próxima a 540 mil toneladas em 2007, está associada às condições oceanográficas ao
longo da costa, as quais não favorecem a ocorrência de processos de enriquecimento do ambiente aquático.
Na maior parte da costa, é escassa a disponibilidade de nutrientes na camada eufótica, onde, na
presença de luz, ocorre a fotossíntese e a produção de biomassa primária, base da cadeia trófica. Desta
forma, apesar de sua extensão, o Mar Brasileiro é, de modo geral, bastante pobre, havendo processos de
ressurgência apenas em pontos localizados e em determinadas épocas do ano. Este é o caso do litoral de

Cabo Frio-RJ, durante o verão, e de outras localidades, onde têm sido observados processos de
enriquecimento de quebra de plataforma e associados a bancos oceânicos.
As condições oceanográficas da costa brasileira são influenciadas basicamente pela ocorrência de
três correntes marítimas:
 corrente Norte do Brasil, que flui na direção noroeste;
 corrente do Brasil, que flui na direção sul; e
 corrente das Malvinas, que flui do Sul para norte, alcançando, por vezes, o litoral sudeste.
As duas primeiras são resultantes da Corrente Sul-Equatorial que, vinda da costa da África, se
bifurca nas direções noroeste e sul ao encontrar-se com o litoral brasileiro, entre Recife-PE e Maceió- AL.
Ambas, assim como a corrente que lhes dá origem, são de temperaturas elevadas e pobres em sais nutrientes,
características que, associadas à grande profundidade da termoclina120 na área por elas percorrida, não
favorecem, conforme mencionado acima, a produtividade primária do mar nessas regiões.
A corrente das Malvinas, por sua vez, de baixas temperaturas e salinidade, penetra pelo litoral sul
do Brasil, vinda da costa argentina, e, após sofrer processos de mistura, gera águas com características
intermediárias (Água Central-Sul do Atlântico Sul). Ela chega a atingir, em determinadas ocasiões, nos
meses de inverno, a latitude de 24°. Essa corrente possui alta concentração de sais nutrientes, favorecendo,
portanto, o aumento da produtividade biológica e propiciando maior abundância de pescado nesta parte do
litoral brasileiro.
Ao longo da costa de todos os estados brasileiros são comuns as pescarias de pequena ou média
escala de camarões e peixes costeiros. Nesses ambientes, a proximidade do fundo, a influência de descarga
fluvial e a força do vento e das marés promovem, devido à turbulência, constante enriquecimento e
produtividade relativamente alta. Outra característica comum é que praticamente todas as pescarias
consideradas industriais ou de grande escala apresentam sinais de sobre-explotação de suas espécies-alvo.
Nesse contexto, o atual estágio de conhecimento sobre o potencial pesqueiro do Mar Brasileiro,
basicamente em profundidades de 60 a 100 m, tem apontado para uma relativa pobreza, conforme
confirmado pelo Programa de Avaliação do Potencial Sustentável de Recursos Vivos na Zona Econômica
Exclusiva (Revizee), já concluído. Embora o Revizee tenha levantado informações técnico-científicas
consistentes e atualizadas em zonas que vão além deste limite, a conclusão foi de que pouco pode ser
ampliado no que se refere à explotação dos recursos existentes. Além da anchoíta e do calamar argentino,
no Sul, praticamente não mais existem estoques virgens na ZEE e apenas a anchoíta apresentou potencial
de biomassa com maior possibilidade de aproveitamento comercial, em termos de volume, estimado em
100 mil toneladas/ano. Entretanto, essas duas espécies – anchoíta e calamar argentino – apresentam
marcada sazonalidade e grandes variações interanuais em suas abundâncias. Alguns outros recursos, vistos
como promissores (peixe-sapo e caranguejos de profundidade) mostram-se extremamente sensíveis a
qualquer aumento exagerado do esforço.
O presente estado dos estoques não se deve apenas a essas limitações, mas também à excessiva
capacidade de pesca da frota industrial e aos licenciamentos inespecíficos que facilitam a sobrepesca
sequencial. Somam-se a isso práticas insustentáveis de arrasto com altas taxas de descarte, que contribuíram
para piorar a situação. Assim, para incrementar a pesca, há que se cogitar, seriamente, de uma gestão
adequada dos recursos atualmente explotados e do aprimoramento de tecnologias para melhor
aproveitamento e manuseio da captura até a fase de processamento, haja vista as perdas consideráveis de
pescado ainda incidentes por deficiência na conservação, principalmente no setor artesanal.
À semelhança do Revizee – o mais representativo deles – existem alguns outros estudos sobre os
recursos pesqueiros e a pesca no Brasil, elaborados com abrangência nacional ou regional. O conhecimento
disponível sobre a situação atual dos ecossistemas costeiros e seus sistemas de produção pesqueira pode
ser considerado ainda fragmentado, deficiente e desatualizado, pela própria dinâmica evolutiva desses
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Nível de mudança rápida da temperatura da água do mar, entre a camada superior, aquecida pelo Sol, e a camada de água
fria, inferior.

sistemas. A concentração desigual de recursos humanos e materiais, a evasão de capacidades e a
descontinuidade dos programas de pesquisa e levantamentos estatísticos podem ser consideradas como os
principais fatores que restringem o avanço do conhecimento sobre a realidade da pesca no Brasil. A eles,
vêm se somar a falta de mecanismos eficazes de interação da comunidade científica com os tomadores de
decisão, o que gera distorções e desperdício de recursos humanos e financeiros.
Em relação aos aspectos econômicos e sociais das pescarias estudadas, podem ser estabelecidos
alguns padrões e tendências. O impacto social da atividade é grande em todos os estados, decrescendo no
sentido N-S, ressaltando-se, porém, o estado do Maranhão, que possui até 75% da população costeira
dedicada a essa atividade. Em Santa Catarina e no Pará, a pesca tem um impacto econômico aparentemente
maior do que nos outros estados, devido à existência de grandes frotas industriais, as quais possuem cadeias
produtivas registradas e contabilizadas mais facilmente pelos órgãos oficiais. Essas frotas pescam também
na costa de outros estados, e o desembarque contabilizado no porto de Itajaí determina o alto volume
relativo de Santa Catarina nas estatísticas de desembarque nacionais.
Algumas características sociais comuns podem ser identificadas:
 baixa organização social dos atores da pesca (trabalhadores, empresários, armadores,
comerciantes);
 conflitos entre a atuação de frotas, principalmente de pequena e grande escala;
 poucas iniciativas de autogestão independentes do Estado, sendo muitas vezes de caráter
assistencialista e sem apresentar, até o momento, resultados significativos; e
 os processos de manejo e as políticas públicas de fomento promovidas pelo Estado têm sido
invariavelmente geradores de conflitos devido à ineficiência na implementação, além de terem
promovido a sobre capitalização e o aumento desordenado do número de embarcações e não terem
levado em conta a capacidade de suporte dos estoques naturais.
O quadro 2 e as figuras 4A e 4B, a seguir, apresentam a situação atual dos recursos pesqueiros.

Dessa forma, as possibilidades de expansão da produção pesqueira nacional de origem marítima
residem principalmente no uso dos recursos subexplotados ou inexplotados, especialmente aqueles
disponíveis na ZEE e em águas internacionais, como no caso dos atuns e afins, os quais já vêm sendo
capturados, bem como os pequenos pelágicos do litoral sul, a exemplo da anchoíta, anteriormente
mencionada. Outros incrementos são possíveis a partir de uma gestão adequada dos recursos explotados e
do aprimoramento de tecnologias que possibilitem melhor aproveitamento e manuseio das capturas até a
fase de processamento, tendo em vista as perdas consideráveis de pescado ainda incidentes por deficiência
na conservação, principalmente no setor artesanal.
A produção nacional de pescado de origem marinha é derivada de dois sistemas produtivos: a pesca
extrativa, constituída da pesca artesanal e industrial, e a aquicultura. Esta última está em pleno
desenvolvimento, com iniciativas de sucesso em alguns estados, tema que será tratado com detalhe no
capítulo seguinte. Portanto, sem considerar-se a pesca amadora e a científica, praticadas sem fins
comerciais, a pesca extrativa marítima no Brasil pode ser classificada nas seguintes categorias:
 pesca de subsistência – para fins de consumo doméstico ou escambo, sem fins de lucro e
utilizando petrechos previstos em legislação específica;

 pesca artesanal – abrange o segmento de objetivo comercial, mas sem vínculo empregatício com
a indústria de processamento ou comercialização do pescado. Utiliza embarcações de pequeno ou
médio porte, com propulsão motorizada ou não, em áreas de operação próximas à costa. Tais
embarcações são geralmente de madeira e a tecnologia de captura é capaz de produzir volumes
pequenos ou médios de pescado. Elas constituem a maior parte da frota pesqueira nacional e têm
uma participação de até 60% no total das capturas;
 pesca industrial costeira – realizada por embarcações de maior autonomia, capazes de operar
em áreas distantes da costa, efetuando a exploração de recursos pesqueiros, os quais podem
apresentar-se relativamente concentrados em áreas geográficas. Tais embarcações dispõem de
apetrechos de captura mecanizados, propulsão com motores diesel de potência mais elevada e
equipamentos eletrônicos de navegação e detecção de cardumes. O material do casco pode ser aço
ou madeira; e
 pesca industrial oceânica – a modalidade oceânica da pesca industrial é incipiente no Brasil e
envolve as embarcações aptas a operar em toda a ZEE, incluindo as áreas mais distantes. É dotada
de grande autonomia, com industrialização do pescado a bordo, e emprega sofisticados
equipamentos de navegação e detecção de cardumes e ampla mecanização.
O segmento da pesca industrial costeira no Brasil está concentrado na captura dos principais
recursos em volume ou valor da produção, com destaque para lagosta, piramutaba, sardinha, camarões e
espécies demersais ou de fundo, como corvina, pescada, pescadinha, castanha, merluza, peixe-sapo e
caranguejos de profundidade.
Nesses dois segmentos atuam embarcações com características bastante diferenciadas, totalizando
uma frota de 60.338 barcos, segundo levantamento efetuado pela Seap e pelo Ibama, em 2008, conforme
apresentado no quadro 3, abaixo. Desse total, 56% são embarcações a remo e/ou a vela, 31% com menos
de 12 m, 5% entre 12 e 18 m e 3% com 18 m ou mais. Os barcos são de casco de madeira ou de aço e cerca
de 400 deles são motorizados. Tal levantamento deixa claro que a frota pesqueira nacional é
predominantemente artesanal e baseada na região Nordeste.

5. Variações da produção pesqueira no Brasil
Tendo em vista que a utilização dos recursos vivos do Mar Brasileiro pela atividade pesqueira tem
ocorrido de forma desordenada e mal planejada, a maior parte dos estoques pesqueiros marinhos encontrase, atualmente, plenamente explotada ou em situação de sobrepesca. Assim, qualquer possibilidade de
incremento na produção passará, impreterivelmente, pela recuperação dos estoques em situação de
sobrepesca.

A partir da análise da produção de pescado de origem marinha no país, apresentada na figura 5,
acima, é possível identificar quatro fases distintas em sua evolução, conforme detalhado abaixo:
 fase 1 – crescimento acelerado (1960 a 1985): neste período, a produção brasileira de pescado
marinho apresentou tendência de crescimento acentuado, passando de 225.000 t, no início do
período, para um valor máximo de 760.452 t, em 1985. Este rápido crescimento esteve associado
ao início da explotação em larga escala de diversos recursos pesqueiros marinhos até então
inexplotados ou pouco explotados ao longo da costa brasileira, fundamentada no mito da
disponibilidade infinita de suas biomassas. Outro fator que contribuiu para este forte crescimento
foram as facilidades de crédito e apoio à atividade pesqueira, conforme descrito no item relativo
ao histórico da pesca no Brasil, em decorrência do decreto-lei nº 221, de 28 de fevereiro de 1967,
o qual instituiu, também, um novo Código de Pesca no país.
 fase 2 – diminuição (1986 a 1990): esta fase caracteriza-se por uma queda acentuada nas
capturas, em decorrência da adequação de dados estatísticos e da explotação desordenada dos
recursos pesqueiros ocorrida na fase anterior, em que o aumento excessivo do esforço de pesca
levou os principais estoques a uma situação de sobrepesca, com a diminuição de suas biomassas
a níveis críticos. Nesta fase, a produção caiu de 760.452 t, em 1985, para 435.000 t, em 1990;
 fase 3 – estabilização (1991 a 1999): no início desta fase, ocorre um leve crescimento em relação
ao último ano da fase anterior, possivelmente em decorrência da recuperação de alguns estoques
em sobrepesca, devido à aplicação de medidas de gestão. Os valores de produção oscilaram em
torno das 450.000 t/ano ao longo de todo o período, ao final encerrando-se com 419.000 t, em
1999. Essa estabilidade pode ter resultado de uma discreta recuperação de alguns estoques, tendo
em vista a diminuição do esforço de pesca, provocada pela queda acentuada da produção no
período anterior; e
 fase 4 – leve retomada do crescimento (2000 a 2007): nesta última fase, um leve e contínuo
retorno do crescimento da produção pode ser observado, com valores variando de 468.000 t, em
2000, a 540.000 t, em 2007. Esta nova retomada do crescimento parece estar associada,
inicialmente, ao considerável aumento da produção nacional de atuns e afins no início do período.
Mas também deve ser creditada não só à recuperação dos estoques e recursos sobrepescados, fruto
do êxito do processo de gestão conforme já mencionado, caso da sardinha, da piramutaba, do
pargo e dos demersais costeiros do Sudeste e do Sul, entre outros, como também ao

desenvolvimento de novas pescarias voltadas para a captura do peixe-sapo, dos caranguejos de
profundidade e de outras espécies demersais.
No que se refere à pesca costeira, os principais recursos explotados nas diferentes regiões ao longo
do litoral brasileiro são:
 região Norte: piramutaba, camarão rosa, cações, caranguejo uçá;
 região Nordeste: lagostas, pargo, camarões, cações, caranguejo uçá; e
 regiões Sudeste-Sul: sardinha, camarões rosa e branco, camarões sete-barbas, barba-ruça e
santana, corvina, castanha, pescadinha real, pescada olhuda, goete, peixe porco, bagres, cações,
raias.
Pode-se observar que a produção de alguns desses recursos apresenta uma tendência de declínio nos
últimos anos, conforme mostra a figura 6, abaixo, fato determinado pela sobrepesca, pela má gestão no uso
dos recursos pesqueiros e/ou por fatores oceanográficos que atuam sobre diferentes aspectos da biologia
(reprodução, migração etc.) das diversas espécies. Devido à carência de conhecimentos adequados sobre a
interdependência dos estoques explotados com as condições oceanográficas e uma administração
particularmente ineficiente, eles atingiram os níveis críticos em que se encontram atualmente, com grandes
prejuízos para a nação e agravamentos ecológicos potenciais em futuro próximo, caso planos eficientes de
gestão e ordenamento das pescarias não sejam adotados e implementados. É, portanto, imprescindível e
urgente a tomada de medidas corretivas que conduzam à recuperação dos diferentes estoques e ao
desenvolvimento sustentável das pescarias, com responsabilidades ambiental, social e econômica.

Quanto aos recursos de alto-mar, como albacoras laje, branca e bandolim, espadarte e algumas
espécies de tubarões, as pescarias ocorrem, como mencionado, na ZEE e no alto-mar adjacente. Os portos
de Natal, Recife, Rio de Janeiro, Santos, Itajaí e Rio Grande, como base de operações de uma frota hoje
estimada em cerca de 400 embarcações, operam com espinhel pelágico (grandes atuns, espadarte e
tubarões) e vara, bem como isca-viva (bonito listrado). A frota espinheleira, tradicionalmente composta de
barcos estrangeiros arrendados e nacionais, hoje conta com cerca de 50 embarcações, entre as quais apenas
quatro eram estrangeiras (Espanha e Honduras), em 2009, conforme apresentado na figura 7, abaixo. Em
2015, já não havia mais nenhuma embarcação arrendada em operação no país. É importante mencionar que
embarcações de pequeno e médio portes (de 14 a18 m de comprimento) vêm-se engajando cada vez mais
na pesca de atuns e afins nos últimos anos, como é o caso da frota de Itaipava, no litoral sul do Espírito

Santo, que opera em uma vasta área de pesca entre o sul da Bahia e o Rio Grande do Sul. Na pesca de vara
e isca viva, a frota é formada unicamente por barcos nacionais, totalizando cerca de 50 embarcações
baseadas nos portos do Rio de Janeiro, de Itajaí e Rio Grande.

À exceção do bonito listrado, as capturas desses recursos, conforme mostra a figura 8, abaixo, têm
apresentado nos últimos anos um decréscimo acentuado, em consequência de uma queda considerável no
esforço de pesca, decorrente da importante diminuição do número de embarcações estrangeiras arrendadas
em operação no país.

6. Principais problemas e óbices

Embora os recursos vivos do mar sejam considerados naturais e renováveis, sua capacidade de
renovação é limitada pela estrutura genética das espécies e pela dinâmica dos ecossistemas onde habitam.
A partir desta constatação, é fácil compreender que a explotação pesqueira tem certas características
próprias que a distinguem da maioria de outros empreendimentos econômicos e que dificultam
sobremaneira o estabelecimento de medidas efetivas para seu ordenamento e desenvolvimento, em bases
sustentáveis. Apesar disto, os problemas enfrentados pela pesca extrativa brasileira são relativamente fáceis
de identificar, podendo ser assim agrupados (9):
 sobredimensionamento dos meios de produção;
 baixa quantidade dos recursos pesqueiros marinhos;
 reduzida produtividade do Mar Brasileiro;
 degradação dos ambientes costeiros em decorrência da ação antrópica, particularmente da
poluição (urbana, agrícola e industrial) nas áreas mais próximas aos grandes centros urbanos;
 esforço de pesca excessivo e concentrado sobre um pequeno grupo de recursos tradicionalmente
pescados;
 utilização de métodos de pesca inadequados e predatórios;
 potencial produtivo e características biológicas básicas de vários recursos pesqueiros
simplesmente desconhecidos;
 setor produtivo com baixo nível de conscientização dos limites naturais da explotação sustentável;
 deficiências na infraestrutura (cais, fábrica de gelo, estocagem e beneficiamento),
comprometendo a qualidade do pescado;
 baixo índice de desenvolvimento humano, com uma grande carência de serviços básicos, como
educação, saúde e saneamento;
 frota pesqueira nacional obsoleta, ineficiente e de elevado custo operacional; e
 deficiência de instrumentos econômico-financeiros e tributários de apoio ao setor ao longo de sua
cadeia produtiva (captura, beneficiamento e comercialização).
O sobredimensionamento dos meios de produção é consequência dos elevados investimentos
realizados na atividade, os quais não consideraram a baixa quantidade dos recursos pesqueiros marinhos,
resultante da reduzida produtividade das águas nacionais. Essa situação tornou-se ainda mais grave em
decorrência da degradação dos ambientes costeiros pela ação antrópica (poluição urbana, agrícola e
industrial), principalmente nas áreas mais próximas aos grandes centros urbanos. A produção pesqueira
nacional historicamente desenvolveu-se com base em um esforço de pesca excessivo e concentrado sobre
um pequeno grupo de recursos tradicionalmente pescados, a maioria dos quais já se encontra sobreexplotado, com suas pescarias apresentando uma baixa produtividade. Além disso, o emprego de métodos
de pesca inadequados ou predatórios tem gerado um elevado índice de desperdício da produção, seja em
decorrência de manuseio e conservação inadequados a bordo, seja pelo descarte de parte significativa das
capturas de algumas pescarias (9).
O desconhecimento do real potencial de várias espécies é outro fator que dificulta ainda mais o
processo de conscientização do setor produtivo rumo à explotação sustentável dos recursos pesqueiros no
Brasil. Mesmo que os resultados alcançados pelo Revizee tenham ampliado significativamente o
conhecimento da biodiversidade marinha ao longo da costa brasileira, principalmente dos recursos
pesqueiros demersais do talude continental (até 2.000 m de profundidade), os mesmos problemas de
explotação descontrolada têm sido novamente observados nas pescarias de novos recursos, como as do
peixe-sapo (Lophius gastrophysus), do caranguejo-vermelho (Chaceon notialis), do caranguejo-real
(Chaceon ramosae), da merluza (Merluccius hubsi ), da abrótea-de-profundidade (Urophycis mystacea) e
do camarão carabineiro (Aristeopsis edwardsiana). Embora bons planos de manejo para esses estoques
tenham sido elaborados desde 2001, pelo então Departamento de Pesca e Aquicultura (DPA), do Ministério
da Agricultura e Abastecimento (Mapa) e, em seguida, pela Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca

(Seap), por meio do Comitê Consultivo Permanente de Gestão dos Recursos Demersais de Profundidade
(CPG/ Demersais) e de seu Subcomitê Científico, não foram tais planos adequadamente aplicados, em
decorrência de pressões do setor produtivo e também da morosidade e da ineficiência do próprio Estado. A
consequência inevitável disto são os sinais de sobrepesca observados no curto período de desenvolvimento
desta pescaria demersal profunda nas regiões Sudeste e Sul do Brasil. Entre 2000 e 2005, por exemplo, a
totalidade dos recursos em águas profundas gerou uma produção de 79.194 toneladas (t) desembarcadas,
com as maiores capturas anuais ocorrendo entre 2001 e 2002, seguidas de um forte declínio, conforme
mostra o quadro 4, abaixo.

Outro fator negativo que pode ser mencionado é a legislação pesqueira, em grande número de casos
inadequada e incompatível com a multiespecificidade da maioria das pescarias (tamanho mínimo, defeso,
áreas de exclusão etc.), aspecto agravado pela fiscalização e pelo monitoramento precários, fazendo com
que o sistema legal se torne inócuo, pela não aplicação das medidas de regulamentação em vigor. Um dos
principais problemas gerados em decorrência desta deficiência é o crescimento da pesca ilegal, não
reportada e não regulada. Um fator agravante no enquadramento legal da atividade pesqueira no país foi a
publicação pelo MMA, da portaria 445, em 17 de dezembro de 2014. Resultado de um processo de
avaliação do estado de conservação de um grande número de espécies com base nos critérios da
International Union for Conservation of Nature (IUCN) - União Internacional para a Conservação da

Natureza, a portaria 445 classificou como ameaçadas de extinção várias espécies alvo da pesca,
ocasionando uma batalha judicial e uma disputa política que perduram até os dias atuais.
Em algumas áreas, particularmente nas regiões Norte e Nordeste, as deficiências de infraestrutura
para conservação e beneficiamento do pescado dificultam, ou mesmo impedem, o desenvolvimento da
pesca costeira, comprometendo a qualidade do pescado e reduzindo, ao mesmo tempo, a competitividade
(9). Além disso, também nestas regiões, os reduzidos índices de desenvolvimento humano das comunidades
de pescadores artesanais refletem, em geral, um baixo nível de escolaridade, sendo este um dos principais
obstáculos aos esforços voltados para a sua capacitação e treinamento, visando à conscientização da
necessidade de uma explotação pesqueira sustentável em seus aspectos social, econômico e ambiental.
A frota pesqueira nacional, apesar do número excessivo de barcos, é composta de embarcações
obsoletas, ineficientes e de elevado custo operacional, em sua maioria. Além da baixa autonomia, elas não
possuem, muitas vezes, equipamentos básicos para pesca e navegação e, mais grave ainda, os equipamentos
de segurança e salvatagem necessários para a segurança da tripulação (9), não obstante os esforços
desenvolvidos pela DPC.
No caso da frota oceânica, mais especificamente da pesca de atuns e afins, vários problemas acima
mencionados podem ser novamente observados, como a falta de mão de obra especializada e o uso de
tecnologia e embarcações inadequadas e de elevado custo operacional. Assim, qualquer proposta de
desenvolvimento dessa pescaria deve levar em consideração, no mínimo, (i) a consolidação de uma frota
pesqueira nacional, pela importação de embarcações usadas e/ou construção de embarcações novas; (ii) a
formação de mão de obra especializada; e, não menos importante, (iii) a geração de conhecimentos técnicocientíficos das espécies explotadas e das pescarias. Além disso, em decorrência de serem espécies altamente
migratórias, cujas populações se distribuem por todo o oceano Atlântico, o aumento da produção brasileira
dependerá diretamente das negociações para definição de quotas de captura no âmbito da ICCAT e de fóruns
internacionais, como o Comitê de Pesca da FAO e a Organização Mundial do Comércio (OMC), entre
outros. É importante acrescentar, tendo em vista que os estoques das espécies de atuns e afins já vêm sendo
capturados em níveis próximos do limite sustentável, que as possibilidades de crescimento da produção
nacional dessas espécies serão limitadas por sua capacidade de negociação nos fóruns internacionais
mencionados. Nesse contexto, entre as espécies já citadas acima, a albacora branca é a única que apresenta
um potencial mais elevado de aumento das capturas, o qual, entretanto, deverá passar incondicionalmente,
mais uma vez, pela formação de uma frota nacional com tecnologia e tripulação capacitada para a captura,
que poderá servir de matéria-prima para a indústria nacional de enlatamento, como ocorre em outros países,
assim como para a exportação, na forma de pescado congelado.
7. Conclusões e sugestões
É fato constatado que quase todos os recursos pesqueiros nacionais, especialmente os costeiros,
sujeitos a uma pesca mais intensiva, encontram-se muito próximos ou já em seus limites máximos de
sustentabilidade. Dessa forma, a pesca oceânica e especialmente a maricultura surgem como atividades de
indiscutível relevância para o aumento da produção nacional de pescado, bem como para a geração de
emprego e renda, elevando a importância da pesca marítima no contexto da pesca brasileira, principalmente
quando se considera que a crescente competição pelos mananciais de água doce do globo indica que o
cultivo de espécies marinhas e estuarinas deverá sobrepor-se ao cultivo em águas continentais.
Visando a atender o setor público e o segmento produtivo, faz-se necessária a geração de
conhecimentos técnico-científicos, para propiciar técnicas e métodos adequados ao desenvolvimento de
uma pesca sustentável e responsável. Nesse sentido, é imprescindível difundir e aplicar a tecnologia e os
conhecimentos gerados, especialmente quanto ao ordenamento pesqueiro e à recuperação dos estoques hoje
em sobrepesca, para aproveitamento dos recursos subexplotados ou ainda desconhecidos e minimização
das perdas e dos descartes em todas as fases da produção. Devem ser apoiadas, de forma prioritária,
pesquisas voltadas para:
 biologia das principais espécies, com ênfase em reprodução, alimentação, idade, crescimento,
distribuição e abundância;
 estimativas do potencial de captura sustentável dos diferentes estoques e sua condição atual;

 modelos de gestão pesqueira que incluam, além dos elementos de conservação das espécies-alvo,
o enfoque ecossistêmico das pescarias;
 avaliação dos efeitos da variabilidade climática e oceanográfica sobre distribuição, abundância e
capturabilidade dos principais recursos pesqueiros explotados; e
 desenvolvimento e a difusão de novas tecnologias que permitam diminuir as capturas de fauna
acompanhante, entre outros temas de igual importância.
Como parte complementar à geração, à difusão e à aplicação de conhecimentos técnicos e
científicos, é imprescindível que se dê continuidade ao Revizee, principalmente no que se refere à avaliação
e ao monitoramento dos principais estoques explotados, subsidiando-se, pela coleta de dados biológicos e
de produção, a gestão do uso dos recursos pesqueiros
A criação e o fortalecimento de um banco de dados único de pesca e aquicultura no Brasil são
igualmente necessários e urgentes. Esse banco de dados conteria diversos tipos de informações, além dos
dados de produção e esforço de pesca, tais como um descritivo da dinâmica de pesca e das frotas,
principalmente no que se refere à sazonalidade dos recursos explotados, índices de abundância, fauna
acompanhante, legislação em vigor, dados socioeconômicos das pescarias, entre vários outros. Nesse
sentido, o Sistema Nacional de Informações da Pesca e Aquicultura (Sinpesq), com o objetivo de integrar,
ampliar e fortalecer a coleta e a análise de dados estatísticos de pesca e aquicultura no país, disponibilizando
as informações necessárias para o planejamento e o desenvolvimento do setor, deveria ser implantado de
forma urgente.
A geração e a difusão de novos conhecimentos e moderna tecnologia requerem necessariamente
mão de obra qualificada, ora em falta. Nesse sentido, é importante treinar e capacitar recursos humanos
para o setor pesqueiro, no momento em que se busca seu desenvolvimento e sua modernização. Assim, o
fortalecimento de cursos e escolas de pesca de nível médio e universitário, inclusive no que se refere à
revisão e à adequação periódica de seus currículos, é considerado item prioritário para o alcance desse
objetivo. A educação ambiental, nos aspectos relacionados com a pesca sustentável e responsável, deve
também ser perseguida, no momento da revisão e da adequação curriculares.
Como se disse na Introdução deste capítulo, o desenvolvimento sustentável do setor pesqueiro
implica a viabilidade econômica dos diversos empreendimentos, em todas as fases da cadeia produtiva,
requerendo consequentemente qualidade e competitividade, além da busca da equidade social e da garantia
de uso atual e futuro dos recursos, de forma responsável. Neste sentido, é fundamental que se estimule a
criação de programas e projetos de qualidade total na pesca, que contemplem o sistema de gerenciamento,
a captura, o beneficiamento e a comercialização. A modernização do setor produtivo depende, ainda, da
viabilização de mecanismos econômicos e financeiros adequados às peculiaridades da atividade pesqueira
e acessíveis aos diversos segmentos, abrangendo inclusive a modernização ou a renovação da frota
pesqueira nacional e das indústrias de beneficiamento de pescado.
Um exame da situação indica que os diversos instrumentos legais que regulamentam a pesca
nacional necessitam de revisão, para atualizá-los nos aspectos de proteção, conservação e estímulo à
atividade pesqueira, incorporando conceitos e princípios estabelecidos em diplomas legais internacionais,
a exemplo do Código de Conduta para a Pesca Responsável.
A evolução do processo de ordenamento da pesca, em todo o mundo, vem demonstrando a
necessidade do mais amplo envolvimento de segmentos da sociedade, a fim de conferir-lhe legitimidade,
equilíbrio e clareza, comprometendo esses segmentos sociais com a aplicação das leis, de cuja elaboração
participaram. Assim sendo, é fundamental que as medidas de regulamentação necessárias ao ordenamento
da atividade pesqueira passem por um processo de discussão com todos os envolvidos: usuários dos
recursos, órgãos e instituições dos três níveis de governo e sociedade. Para a consecução desse objetivo é
fundamental que os Comitês Consultivos Permanentes de Gestão (CPGs) das diversas pescarias com os
seus respectivos Subcomitês Científicos, sejam operacionalizados e fortalecidos.
A integração e o fortalecimento dos diversos sistemas de controle, fiscalização e inspeção da
atividade pesqueira propiciarão maior credibilidade não só aos agentes diretamente envolvidos, mas

também à sociedade como um todo, induzindo assim uma ação participativa e, consequentemente, um
maior grau de conscientização e educação dos que lidam e sobrevivem direta ou indiretamente da pesca,
com maior integração de ações, inclusive com a participação da própria sociedade.
Para evitar duplicidade de esforços e conflitos de competência, é preciso, finalmente, que se
estabeleça a gestão integrada dos recursos pesqueiros sob o comando de um único órgão, com atribuições
institucionais e estruturas compatíveis com tal finalidade
Tendo em vista o que se expôs acima, listam-se a seguir algumas sugestões, as quais, se adotadas
pelos tomadores de decisões comprometidos com a causa do Mar Brasileiro, poderão beneficiar o setor
pesqueiro como um todo.
SUGESTÕES
 ADOTAR medidas que favoreçam a geração, a difusão e a aplicação de conhecimentos técnicos
e científicos voltados para o desenvolvimento sustentável da atividade pesqueira.
 APOIAR a implementação dos Comitês Permanentes de Gestão e dos seus respectivos subcomitês
científicos para avaliar, monitorar e ordenar a pesca dos principais estoques explotados.
 PROMOVER o treinamento e a capacitação de mão de obra, em todos os níveis, inclusive aqueles
direcionados à modernização do setor produtivo.
 ADOTAR medidas que promovam a economicidade dos empreendimentos pesqueiros, com
abrangência nas áreas de captura, armazenagem, beneficiamento e comercialização da produção.
 APERFEIÇOAR o Programa Nacional de Financiamento da Ampliação e Modernização da Frota
Pesqueira Nacional (Pro-frota Pesqueira), com financiamentos mais atraentes para o setor
produtivo, incluindo a isenção de impostos para a importação de equipamentos de pesca sem
similar no país.
 PROMOVER o aprimoramento e a modernização da regulamentação pesqueira.
 FORTALECER o sistema de controle, fiscalização e inspeção da atividade pesqueira.
 DEFINIR claramente as competências dos diversos órgãos oficiais que têm ingerência na
atividade pesqueira, inclusive a que órgão compete a direção política do sistema pescaaquicultura.
 IMPLEMENTAR o Sistema Nacional de Informações de Pesca e Aquicultura (Sinpesq).
 DIRECIONAR os investimentos para as espécies ainda não plenamente explotadas.
 ESTIMULAR a cogestão de recursos compartilhados internacionalmente, principalmente no
âmbito do Mercosul.
 DAR tratamento equânime à pesca, em relação à agricultura, promovendo acesso do setor ao
crédito rural.
 REALIZAR o censo estrutural da atividade pesqueira (número total de pescadores, barcos,
produção etc.), para todas as modalidades de pesca, inclusive a amadora e a esportiva.
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CAPÍTULO VII
MARICULTURA121
Sinopse
Descreve-se a evolução histórica da aquicultura, bem como a conjuntura nacional no contexto
mundial, em águas continentais e marinhas; são abordados aspectos da atividade no Brasil, com ênfase na
produção de organismos marinhos, ligados às tendências nacionais e internacionais e ao crescimento da
produção; avaliam-se as políticas públicas de incentivo à produção, como a legislação que regula o uso de
águas de domínio da União para a aquicultura; apresentam-se, ao final, sugestões consideradas pertinentes
ao desenvolvimento sustentável da atividade.
Abstract
This chapter describes the historical evolution of aquaculture, as well as the national conjuncture
in a worldwide context, with emphasis on marine aquaculture. Aspects of the activity in Brazil, linked to
national and international trends and to the increase in production, are addressed. Public policies for the
incentive of sustainable production, such as the legal framework that regulates the use of federal waters
for aquaculture, are evaluated. Finally, some suggestions regarding the sustainable development of marine
aquaculture in Brazil are presented.
1. Introdução
A aquicultura pode ser definida como a criação ou o cultivo de organismos aquáticos em condições
total ou parcialmente controladas. Ela pode ser dividida na criação de peixes (piscicultura), crustáceos
(carcinicultura) e moluscos (malacocultura), e também no cultivo de algas (algicultura). Segundo a
Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação – Food and Agriculture Organization
(FAO), três fatores caracterizam essa atividade:
 o organismo tem habitat predominantemente aquático em algum estágio de seu desenvolvimento;
 a existência de manejo na produção; e
 a criação tem um proprietário, ou seja, não é um bem coletivo.

A aquicultura é uma atividade milenar, cujo desenvolvimento tem-se acelerado nas últimas décadas.
Embora não se possa precisar sua origem, ela é considerada tão antiga quanto a agricultura. Dois mil anos
antes de Cristo, os egípcios já possuíam tanques para a manutenção de tilápias, enquanto os chineses
criavam carpas. Outros povos da antiguidade também utilizavam a aquicultura para alimentar-se: os assírios
criavam peixes em viveiros comunitários; os gregos e os romanos, por sua vez, engordavam peixes em
lagos.
A aquicultura de espécies marinhas ou estuarinas, ou maricultura, também é uma prática antiga. Os
romanos desenvolveram a criação de ostras, ou ostreicultura, que seria a primeira forma conhecida de
maricultura. O início da maricultura em ambientes estuarinos provavelmente ocorreu na Indonésia, no
século XIV, com a criação de um peixe chamado milkfish (Chanos chanos).
Estas formas iniciais de maricultura são bastante diferentes das atuais. Antigamente, a maricultura
baseava-se na coleta e transferência de formas jovens para um ambiente favorável ao crescimento. Esses
ambientes também poderiam ser inundados e passivamente estocados com formas jovens de peixes e
crustáceos, os quais aí permaneciam e cresciam. Além de peixes, esta prática também foi aplicada a ostras,
camarões e outras espécies capazes de tolerar a captura e transferência para os ambientes de criação. Outra
forma de desenvolvimento inicial da aquicultura vem da possibilidade de manter vivos (armazenados)
peixes, moluscos e crustáceos capturados pela atividade pesqueira. Hoje em dia, a maricultura é praticada
em estruturas baseadas em terra (e.g., viveiros ou tanques) e no mar (e.g., balsas, longlines [espinhéis] ou
cordas, e tanques-rede ou gaiolas), geralmente em ambientes costeiros abrigados como baías, enseadas,
golfos e lagunas. Mais recentemente, porém, devido à competição por espaço com outros usuários dos
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ambientes costeiros e de problemas com a qualidade ambiental, além de uma percepção pública negativa
do impacto estético, tem-se observado uma tendência de a produção expandir-se para o mar aberto.
Nos últimos anos, a aquicultura tem sido apontada como a única opção para reduzir o déficit entre
a demanda e a oferta de pescado no mercado mundial, devido, principalmente, aos problemas de diminuição
dos estoques pesqueiros, causados pela exploração dos recursos ou pela poluição/destruição de áreas
essenciais para o desenvolvimento das espécies. Por outro lado, também se tem observado um incremento
na demanda de alimentos, devido ao aumento da população mundial.
De acordo com os dados estatísticos da FAO (2018), a produção mundial da pesca por captura e
aquicultura atingiu 170,9 milhões de toneladas em 2016, com a aquicultura representando 47% desse total,
i.e., 80,0 milhões de toneladas. Se excluir o pescado utilizado na produção de farinha e óleo de pescado e
considerar apenas o utilizado para consumo humano, a aquicultura passa a ser responsável por 53% da
produção. Em 1970, a aquicultura era responsável por apenas 3,9% do pescado consumido em todo o
mundo122. Considerando os preços de primeira venda, a FAO estima que, em 2016, a produção da
aquicultura mundial para consumo humano teve um valor total equivalente a US$ 232 bilhões.
O consumo de pescado per capita tem aumentado continuamente, passando de 9,9 kg/ano, na década
de 1960, para 20,3 kg em 2016, embora esse incremento não tenha sido uniforme em todas as regiões do
mundo. No Brasil, por exemplo, o consumo per capita situa-se próximo a 9,1 kg/ano, embora a Organização
Mundial da Saúde (OMS) recomende que sejam consumidos, pelo menos, 12,0 kg/ano. O baixo consumo
nacional tem levado o governo brasileiro a incentivar o consumo de pescado por meio de campanhas, que
visam aumentar e regular o consumo, por meio da conscientização da população quanto aos benefícios do
pescado para a saúde.
Se for considerado que a produção da pesca de captura encontra-se próxima de seu limite máximo
sustentável e estabilizada em torno de 90 milhões de toneladas, fica claro o papel fundamental da
aquicultura na regulação da provisão de pescado nos mercados nacional e mundial.
À semelhança do que foi mencionado para a pesca, no capítulo anterior, a observância de
procedimentos de desenvolvimento sustentável também é da maior importância, com respeito às atividades
de maricultura. Mais adiante, no item 5, são mencionadas algumas ações visando ao atendimento de
preceitos básicos de sustentabilidade, como a implantação de centros regionais de maricultura, por
exemplo, destacando-se, ainda, a opção preferencial pela produção de espécies de base da cadeia trófica
(algas, moluscos bivalves e peixes/camarões onívoros).
2. Histórico
Existem alguns indícios de que a aquicultura no Brasil teria sido introduzida pelos holandeses na
região Nordeste, no século XVII, quando estes construíram viveiros de maré para a criação extensiva de
peixes estuarinos. No entanto, para Castagnolli (2004), a aquicultura brasileira "nasceu" na década de 1930,
com Rodolpho von Ihering, a quem pode ser atribuída a implantação da Estação de Biologia e Piscicultura
em Pirassununga, SP. Durante as décadas de 1950 e 1960, a piscicultura brasileira restringiu-se à
continuidade do trabalho iniciado pela equipe de Ihering, nos anos 1930, nas estações do Departamento
Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs). Há quem considere a reprodução induzida de peixes nativos
do rio São Francisco, como a curimatã, o pacu e o piau verdadeiro, como o marco zero da aquicultura
nacional.
O Brasil apresenta excepcionais condições para a expansão da aquicultura, devido à sua privilegiada
extensão litorânea (aproximadamente 8.500 km), ao seu mar territorial e à sua zona econômica exclusiva ZEE de 188 M (que chegam a cerca de 4,5 milhões de km2), bem como a 2,5 milhões de hectares de áreas
estuarinas e mais de 5 milhões de hectares de águas interiores, incluindo as barragens das usinas
hidroelétricas, que poderiam ser aproveitados para a prática da aquicultura.
Além disso, o clima tropical, na maior parte de seu território, favorece o desenvolvimento da
atividade ao longo de todo o ano. Por sua vez, o clima subtropical predominante na região Sul possibilita a
criação de uma gama de espécies adaptadas àquela condição, o que contribui para uma maior diversidade
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das espécies a serem produzidas comercialmente. Finalmente, a demanda por pescado no mercado
brasileiro é grande. Exemplo disso, como será discutido mais adiante, nos itens 3 e 4, é a comercialização
do camarão produzido em cativeiro, o qual, a partir de uma série de dificuldades enfrentadas para a sua
exportação no início da década de 2000, passou a ser quase totalmente comercializado no mercado nacional.
Assim, essa demanda por pescado no mercado brasileiro poderá garantir o escoamento da produção inicial
até que maiores volumes sejam produzidos, o que eventualmente permitirá a competição no mercado
externo.
Apesar das condições favoráveis que o país possui para o desenvolvimento da atividade e da
evolução apresentada nas últimas três décadas (de 1984 a 2016), quando passou do 35º para o 13º lugar no
ranking dos países produtores, a evolução foi muito aquém da capacidade natural. Para entender-se melhor
a situação da aquicultura nacional, deve-se recordar a evolução das políticas públicas que nortearam a
atividade.
Ao longo das últimas décadas, a gestão da aquicultura, assim como a da pesca, esteve sob a
coordenação de diversos órgãos federais:
 a Superintendência de Desenvolvimento da Pesca (Sudepe) que, na década de 1980, investiu US$
22 milhões em projetos de criação de camarões marinhos;
 o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), criado em
1989, responsável pelo licenciamento e fomento da aquicultura até o final da década de 1990,
mantendo a atividade de licenciamento até os dias de hoje. Uma das ações positivas realizadas
durante esse período foi o diagnóstico do setor aquícola nacional apoiado pelo Conselho Nacional
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), que culminou com a publicação
Aquicultura para o ano 2000 (7);
 o Departamento de Pesca e Aquicultura (DPA), ligado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e
do Abastecimento (Mapa), criado em 1998, para promover e fomentar o desenvolvimento do setor
pesqueiro e aquícola nacional;
 a Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca da Presidência da República (Seap/PR), criada em
2003, com a responsabilidade de formular a política de fomento e desenvolvimento da aquicultura
e da pesca no Brasil. A partir da criação da Seap/PR, a aquicultura passou a receber mais atenção
do governo. Como importante medida do setor, pode-se citar a promulgação do decreto nº 4.895,
de 25 de novembro de 2003, que dispõe sobre a autorização de uso de corpos d’água de domínio
da União, para fins de aquicultura. Além de estabelecer um importante marco legal para o
desenvolvimento da aquicultura, o decreto prevê, como condição de obtenção de crédito em
instituições financeiras, que o empreendimento aquícola esteja totalmente legalizado. A instrução
normativa interministerial nº 06/2004, além de regulamentar o decreto nº 4.895, instituiu o
Sistema de Informação das Autorizações de Uso das Águas de Domínio da União para fins de
Aquicultura (Sinau), com a finalidade de cadastrar e controlar os projetos aquícolas desenvolvidos
em águas públicas, por meio do uso de Sistemas de Informação Geográfica (SIG), onde as áreas
aquícolas são georeferenciadas, subsidiando o ordenamento da atividade em águas de domínio da
União. Outra iniciativa importante relacionada à seleção de áreas para a aquicultura foi o
desenvolvimento do Programa Nacional de Parques Aquícolas, que tem o objetivo de delimitar
as áreas mais propícias para aquicultura em águas de domínio da União. A delimitação desses
parques em ambientes marinhos vem sendo executada a partir dos Planos Locais de
Desenvolvimento da Maricultura (PLDM), estabelecidos, também, por meio da instrução
normativa interministerial nº 06/2004, que têm como objetivo planejar o desenvolvimento do
setor, utilizando ferramentas de microzoneamento numa escala municipal, ou, quando for o caso,
promover este planejamento para baías, enseadas, lagunas costeiras ou estuários;
 o Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) foi criado em 26 de junho de 2009, a partir da
Seap/PR. Três dias depois, foi publicada a lei nº 11.959, conhecida como a Lei da Pesca e
Aquicultura, que dispõe sobre a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da
Aquicultura e da Pesca; e

 com a fusão do extinto MPA ao Mapa, oficializada em maio de 2016, a Secretaria de Aquicultura
e Pesca do Mapa foi criada e passou a ser a responsável pela política nacional de aquicultura e
pesca. Em março de 2017, a Secretaria de Aquicultura e Pesca foi transferida para o Ministério
da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), sendo, posteriormente, anexada à Secretaria
Geral da Presidência da República. Em 2019, ela retornou ao Mapa.
3. Conjuntura
A aquicultura vem desempenhando um papel cada vez mais importante na produção mundial de
pescado. Na década de 1950, a produção aquícola mundial era inferior a um milhão de toneladas, enquanto
em 2016 alcançou 80,0 milhões de toneladas (excluindo-se as plantas aquáticas) com o valor total estimado
em US$ 232,0 bilhões (FAO, 2018).
Se a produção de plantas aquáticas for considerada (30,1 milhões de toneladas em 2016), a produção
aquícola mundial sobe para 110,1 milhões de toneladas, gerando um valor total estimado em US$ 243,5
bilhões. Embora desde o ano de 2000 a aquicultura mundial já não apresente as altas taxas de crescimento
anuais das décadas de 1980 e 1990 (10,8 e 9,5%, respectivamente), ela continua a crescer mais rapidamente
do que outros setores de produção de alimentos. Para o período 2001-2016, a taxa de crescimento anual da
aquicultura mundial foi estimada em 5,8%.
Os principais produtores aquícolas, em 2016, continuaram sendo os países asiáticos, que
concentram 89,4% da produção mundial. Entre estes, a China é o principal destaque, com uma produção
que representa 61,5% do total mundial (49,2 milhões t). Egito, Noruega, Chile são os únicos países não
asiáticos que figuram entre os dez maiores produtores mundiais, ocupando a 6ª, 7ª e 8ª colocações,
respectivamente, devido à produção de tilápia, no Egito, e de salmões e trutas, na Noruega e no Chile. A
evolução dos principais grupos de organismos produzidos mostra o domínio dos peixes, principalmente de
água doce, grupo responsável, em 2016, por mais de dois terços da produção mundial (67,6%), com 54,01
milhões de toneladas. Os moluscos constituíram o segundo maior grupo, com uma produção de 17,1
milhões de toneladas (21,4% da produção total).
Acompanhando a tendência mundial, a produção aquícola no Brasil vem aumentando sua
participação na produção total de pescados. Em 1995, a aquicultura era responsável por apenas 7,1% do
total da produção, com 46 mil toneladas, enquanto em 2016 atingiu 45,1%, com 580 mil toneladas. Em
termos de ambiente, a aquicultura continental foi responsável, em 2016, por 87,4% da produção aquícola
nacional, com 507,1 mil toneladas, enquanto a maricultura respondeu por 12,6%, com 72,9 mil toneladas.
A aquicultura continental é basicamente composta pelo grupo dos peixes, com 74,1% da produção
concentrada em apenas duas espécies: a tilápia, produzida, principalmente, nas regiões Sudeste, Nordeste
e Sul, e o tambaqui, produzido principalmente nas regiões Norte e Centro-Oeste, conforme apresentado na
tabela 1, abaixo. Outros peixes que se destacam são o tambacu e a tambatinga, os bagres (pintado, cachara,
cachapira, pintachara e surubim), as carpas e o pacu e a patinga, os quais, juntos, representaram 18,6% da
produção da aquicultura continental do Brasil em 2016.

A maricultura brasileira, em 2016, produziu 72,9 mil t, restringindo-se a dois grupos, os camarões
e os moluscos. O camarão marinho foi o principal produto, representando 71,5% do total (52,1 mil t), com
a produção concentrada, basicamente, na região Nordeste. Os moluscos, produzidos principalmente na
região Sul, foram responsáveis por 28,5% (20,8 mil t). Neste grupo, o destaque é o mexilhão (Perna perna)
no estado de Santa Catarina. Segundo o IBGE (13), o valor total da maricultura brasileira equivaleu a R$
957 milhões, em 2016.
A balança comercial brasileira de pescados apresentou, em 2016, um saldo negativo de US$ 896
milhões, resultante da importação de 355 mil toneladas de pescado, principalmente bacalhau, merluza e
salmão, e da exportação de apenas 42 mil toneladas. A balança comercial no período de 1999 a 2009
geralmente se apresenta negativa, exceto por um curto período, de 2001 a 2005, conforme apresentado na
figura 1, abaixo, em que as exportações do camarão marinho produzido em cativeiro foram elevadas. A
partir de 2005, o déficit pode ser atribuído à redução das exportações de camarão marinho, devido,
principalmente, à crise que o setor viveu em decorrência da ação antidumping impetrada pelos EUA,
principal importador, contra o camarão brasileiro, em 2004. Além disso, outros fatores, como a valorização
do real em relação ao dólar (que tornaram o mercado interno mais atrativo), a queda do preço do camarão
marinho no mercado internacional e o surgimento de enfermidades, também contribuíram para o aumento
do déficit.

O camarão marinho criado em cativeiro deixou de ser um dos principais itens exportados pelo
Brasil, pelos fatores já mencionados anteriormente, o que contribuiu para a diminuição do volume
exportado de 58 mil t, em 2003, para menos de 1 mil t, em 2016 (IBGE, 2017).
4. A maricultura no Brasil
A maricultura apresentou elevado crescimento na década de 1990, com incremento da participação
na produção aquícola total, passando de 11,7%, em 1995, para 36,3%, em 2003. Entretanto, provavelmente
devido à crise da carcinicultura e ao acentuado incremento da produção aquícola continental nos últimos
anos, houve uma queda na participação da maricultura no total da aquicultura nacional, passando de 36,3%,
em 2003, para 11,3%, em 2017, conforme apresentado na tabela 2, abaixo.

Entre os crustáceos, o destaque é o camarão branco do Pacífico (Litopenaeus vannamei), espécie
exótica introduzida no Brasil na década de 1980 e que apresenta desempenho zootécnico superior às
espécies nativas (Farfantepenaeus paulensis, Farfantepenaeus brasiliensis, Farfantepenaeus subtilis e
Litopenaeus schmitti). Na primeira metade dos anos 1990, com o domínio da produção de pós-larvas do
camarão branco em laboratório, os produtores brasileiros passaram a criar unicamente essa espécie. O ótimo
desempenho em viveiros induziu um período de expansão da atividade, que culminou com uma produção
recorde de 90.190 toneladas, em 2003. A partir de 2004, o surgimento de enfermidades, aliado a problemas
de câmbio e ao comércio exterior, fez com que a atividade entrasse em crise. A partir de 2006, a
carcinicultura brasileira apresentou sinais de recuperação, embora a ocorrência de doenças viróticas 123,
como a mancha branca e a mionecrose infecciosa, tenham afetado negativamente a produção. Em 2017,
foram produzidas apenas 41,0 mil toneladas de camarão marinho no Brasil, uma redução de 21,4% em
relação ao ano anterior. A principal região produtora continua sendo o Nordeste, que concentra 98,8% da
produção brasileira. Historicamente, os principais estados produtores são o Rio Grande do Norte (15,4 mil
t) e o Ceará (11,8 mil t).
A carcinicultura tem caráter empresarial, com cadeia produtiva organizada, caracterizando-se pela
utilização de áreas relativamente extensas, nas quais se empregam sistemas semi-intensivos de criação. Nos
últimos anos, porém, tem havido um interesse crescente pela intensificação em áreas menores, com uso de
tecnologias de recirculação, de bioflocos124 e de minimização dos impactos ambientais. Em média, a
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produtividade da carcinicultura brasileira é de cerca de 3,5 toneladas por hectare por ano. Em termos de
mercado, o camarão produzido no país deixou de ser exportado para os EUA e Europa, sendo
comercializado principalmente no mercado nacional.
As pesquisas sobre malacocultura no Brasil tiveram início na década de 1970, no Instituto
Oceanográfico da Universidade de São Paulo (IO-USP) e no Instituto de Pesca, ambos em São Paulo, no
Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira (IEAPM), no Rio de Janeiro (MANZONI, 2005), e
no Instituto de Biologia da Universidade Federal da Bahia (UFBA), Salvador, BA. Comercialmente, a
malacocultura começou a desenvolver-se a partir de 1990 em Santa Catarina (MANZONI, 2005), mas logo
se expandiu para o Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Alagoas, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pará.
Os fatores que contribuíram para essa expansão foram o custo relativamente baixo das estruturas de criação;
a pequena demanda por insumos, o que minimiza os custos de operação; e a facilidade no manejo e a
utilização de áreas de mar ou estuários, tornando desnecessária a aquisição de áreas em terra. Hoje,
praticamente todos os estados litorâneos do Brasil criam moluscos, mas a produção está concentrada na
região Sul, mais especificamente em Santa Catarina.
As principais espécies são o mexilhão (P. perna) e a ostra japonesa (Crassostrea gigas). Há também
uma pequena, porém crescente, produção de vieiras (Nodipecten nodosus) e de ostras de mangue
(Crassostrea gasar e C. rhizophorae). Estas últimas são criadas em pequena escala, principalmente nos
estados do Paraná, São Paulo, Alagoas, Rio Grande do Norte e Pará. Existem também iniciativas de
pesquisa e desenvolvimento da criação do marisco, berbigão ou vôngole (Anomalocardia brasiliana), da
ostra perlífera nativa (Pteria hirundo), do marisco branco (Amarilladesma mactroides) e do polvo comum
(Octopus vulgaris), mas ainda sem impacto em termos de produção.
Os produtores de moluscos ainda são, em sua maioria, pescadores artesanais e pequenos agricultores
que encontraram na malacocultura uma forma de suplementar a renda familiar. Nos últimos anos, porém,
tem-se observado uma diversificação no perfil dos produtores, com um aumento do número de pequenos
empreendedores, muitos deles profissionais liberais, ingressando na atividade (CAVALLI, 2015). Apesar
disso, a malacocultura brasileira ainda se caracteriza por ser uma atividade familiar e artesanal, e que, na
maioria dos casos, atende exclusivamente o mercado local. A partir de 2000, em Santa Catarina, instalaramse empresas que permitiram a comercialização interestadual. Desde 2006, Santa Catarina conta com um
programa de monitoramento de algas nocivas e ficotoxinas nas principais regiões produtoras de moluscos.
Em 2008, com a implantação do programa estadual de controle higiênico e sanitário, foi possível o controle
da qualidade do produto e a ampliação do mercado.
No Brasil, a criação de peixes marinhos provavelmente teve início no século XVII no estado de
Pernambuco, quando a atividade teria sido introduzida durante o governo holandês de Maurício de Nassau.
Segundo Ihering (9), desde aquela época robalos (Centropomus), tainhas (Mugil) e carapebas (Eugerres e
Diapterus) eram criados extensivamente em viveiros de maré. Estima-se que, na década de 1930, as regiões
metropolitanas de Recife e Olinda produziam 25 toneladas de peixes por ano em uma área de
aproximadamente 43 hectares, dividida em cerca de 280 viveiros.
Nos anos 1980, foram desenvolvidos os primeiros estudos de reprodução, com a tainha (Mugil sp.),
no Rio de Janeiro e em Santa Catarina. Na década seguinte, os projetos de produção de peixes marinhos no
Brasil tiveram como foco quase exclusivo a reprodução e a larvicultura do robalo-peva (Centropomus
parallelus) e do linguado (Paralichthys orbignyanus). Estas iniciativas, no entanto, foram insuficientes para
que a piscicultura marinha passasse a constar nas estatísticas de produção de pescado do Brasil, estando
limitada às iniciativas das instituições de pesquisa (ROUBACH et al., 2003).
Com o desenvolvimento da tecnologia de criação, e consequentemente da produção do beijupirá
(Rachycentron canadum) na Ásia a partir de 1990, alguns produtores brasileiros passaram a considerar essa
espécie, que é naturalmente encontrada em nosso litoral. Após alguns laboratórios terem sucesso na
produção de alevinos, a primeira cessão de águas públicas para a criação de beijupirá no Brasil ocorreu em
agosto de 2008, quando a empresa Aqualider Maricultura S.A. teve aprovada a concessão onerosa, por 20
anos, de uma área a 6 milhas náuticas da praia de Boa Viagem, Recife, PE. Após produzir 49 t em 2009, a
camarões, como também transformam substâncias tóxicas aos camarões, como amônia e nitrito, em formas menos nocivas.

Aqualider paralisou suas operações devido a uma série de dificuldades, como a baixa qualidade e alto custo
das rações, a instabilidade na produção de alevinos em laboratório, incidentes de colisão de embarcações
com os tanques-rede, entre outras. Em 2011, a Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE)
implantou uma fazenda experimental em mar aberto para estudar a viabilidade da produção de beijupirá, o
Projeto Cação de Escama. Enfrentando basicamente as mesmas dificuldades da Aqualider, uma
mortalidade relativamente alta foi observada, mas, mesmo assim, foram produzidos peixes de 4 kg em um
ciclo de 10 meses. O projeto serviu como base para uma série de estudos desenvolvidos pela Rede de
Pesquisa em Piscicultura Marinha (Repimar), nas áreas de monitoramento ambiental, doenças e sanidade,
rastreabilidade, beneficiamento, viabilidade econômica, mercado, entre outros.
A produção de beijupirá em tanques-rede instalados em áreas protegidas e próximas à costa vem-se
desenvolvendo nos litorais norte de São Paulo, sul do Rio de Janeiro e, mais recentemente, do Espírito
Santo. A região chegou a ter oito pequenas fazendas de criação de beijupirá, mas, devido à dificuldade em
obter o licenciamento junto ao órgão ambiental estadual, algumas deixaram de operar. Atualmente, um
laboratório privado de produção de alevinos atende à demanda de quatro fazendas de pequeno e médio
porte que continuam operando. Estas produziram cerca de 150 toneladas de beijupirá em 2016. Para 2019,
a estimativa de produção é de 100 toneladas. Apesar de pequena e incipiente, a produção vem sendo
absorvida no mercado local com preço relativamente elevado, estabelecendo um mercado nobre para o
beijupirá. Isso tem funcionado como uma importante alavanca para o desenvolvimento da atividade no
Sudeste do Brasil.
Também recentemente, a produção em pequena escala de alevinos da garoupa verdadeira
(Epinephelus marginatus) e a obtenção de desovas em cativeiro, com a consequente produção de alevinos,
do robalo-flecha (Centropomus undecimalis), da tainha (Mugil liza) e da carapeba listrada (Eugerres
brasilianus) aumentam a gama de espécies disponíveis para a piscicultura marinha. Graças ao interesse
cada vez maior na atividade, a expectativa é de que outras espécies do litoral brasileiro também venham a
ser consideradas. A arabaiana ou olhete (Seriola rivoliana), o ariacó (Lutjanus synagris) e a cioba (Lutjanus
analis), além das espécies ornamentais (o cavalo marinho Hippocampus reidi e o neon goby Elacatinus
figaro), são alguns dos peixes que vêm sendo estudados.
O cultivo de macroalgas foi inicialmente desenvolvido com o objetivo de produzir alimento, mas
posteriormente, com a descoberta da utilidade dos fitocolóides (carragenanas, alginatos e agaranas),
passaram a atender à crescente demanda global por produtos derivados de algas. Além dessas funções, o
cultivo de macroalgas também pode funcionar como mitigador de impactos ambientais, pois as algas são
potentes fixadoras de nutrientes e, portanto, o cultivo pode contribuir no tratamento de efluentes e de corpos
de águas eutrofizados. Ao contrário de outras formas de maricultura, o cultivo de algas marinhas não faz
uso de rações ou fertilizantes, e as demandas por tecnologia e capital costumam ser pequenas. Além disso,
os ciclos de produção são curtos, normalmente menos de 60 dias. Dadas estas características, o cultivo de
algas pode gerar benefícios socioeconômicos para muitas comunidades costeiras, além de diminuir o
volume de fitocolóides atualmente importado pela indústria nacional. Estima-se que, em 2015, o Brasil
tenha importado cerca de 1.800 toneladas de carragenana a um custo de US$ 16 milhões.
Embora a algicultura não conste nas estatísticas oficiais, experiências de cultivo vêm sendo
desenvolvidas no Brasil há pouco mais de uma década. As principais macroalgas nativas produzidas
artesanalmente no Brasil são dos gêneros Gracilaria e Hypnea. A alga Kappaphycus alvarezii, originária
das Filipinas e introduzida no Brasil em 1995, teve seu cultivo liberado pelo Ibama, em julho de 2008, no
litoral dos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, entre a baía de Sepetiba, RJ, e a Ilha Bela, SP (5).
Também com permissão do Ibama, a espécie foi introduzida em Florianópolis, SC, em 2008, onde seu
cultivo vem sendo estudado como alternativa de renda aos maricultores daquele estado.
5. Conclusões e sugestões
A necessidade de incrementar a produção de pescado nacional e a crescente preocupação com a
escassez de água doce tornam estratégico o desenvolvimento da maricultura. Apesar da experiência
brasileira ser centrada na criação de camarões e moluscos, existem ótimas perspectivas para seu
desenvolvimento. De fato, embora o país tenha avançado nas políticas de incentivo à maricultura, esse

esforço ainda não tem resultado em um aumento expressivo na produção pesqueira. Provavelmente, isso
deverá acontecer nos próximos anos, quando as políticas públicas vierem a surtir o efeito esperado.
A questão legal continua sendo um dos principais gargalos ao desenvolvimento da maricultura no
Brasil. O decreto nº 4.895, de 25 de novembro de 2003, permite o desenvolvimento ordenado da maricultura
em águas de domínio da União, incluindo áreas afastadas da zona costeira, diminuindo assim os conflitos
de uso das águas. Apesar do incentivo à atividade e das diversas ações de ordenamento no sentido de
regularizar a demarcação, o monitoramento e a concessão de áreas por parte do governo federal, ainda
ocorrem dificuldades no licenciamento. A regularização da atividade, além de proporcionar segurança ao
produtor e acesso ao crédito, também levaria à oferta regular dos produtos da maricultura. Além disso, é
importante melhorar a competitividade desses produtos, por meio da redução dos custos de produção. Tais
iniciativas, associadas a campanhas de consumo com garantias de procedência e qualidade, serão capazes
de ampliar a produção e a fixação no mercado consumidor.
A diversificação dos sistemas de produção e das espécies produzidas é fundamental para estabilizar
a atividade. Um exemplo patente dessa necessidade foi a crise da carcinicultura, que evidenciou a
fragilidade do setor no Brasil. Nesse sentido, o desenvolvimento de novas tecnologias, como as criações de
camarão com maior biossegurança, de moluscos bivalves em sistemas de cultivo contínuo e mecanizado, e
o de peixes marinhos, além do cultivo de macroalgas, são alternativas importantes. Da mesma forma,
pesquisas direcionadas ao desenvolvimento de tecnologias de produção de espécies nativas devem ser
intensificadas, como, por exemplo, para as macroalgas (Gracilaria spp. e Hypnea spp.), para os camarões
(Farfantepenaeus spp.), para a vieira (N. nodosus), para o berbigão (A brasiliana), para as ostras (C. gasar
e C. rhizophorae), para o marisco branco (A. mactroides), para o beijupirá (R. canadum) e outras espécies
de peixes marinhos, como o robalo-flecha (C. undecimalis), a garoupa verdadeira (E. marginatus), a
carapeba listrada (E. brasilianus) e a tainha (M. liza). Nesse contexto, seria uma providência desejável a
implantação de centros regionais de maricultura, que visem à pesquisa de espécies marinhas com potencial
aquícola. Outra seria a necessária ampliação de investimentos na formação de recursos humanos, desde o
nível médio até a pós-graduação, incluindo uma maior interação com centros de pesquisa, desenvolvimento
e inovação em aquicultura no exterior. Também se faz necessária uma maior interação da academia com a
indústria a fim de que os estudos científicos possam ser prontamente transformados em tecnologias,
equipamentos e insumos.
A evolução da maricultura brasileira deve respeitar os preceitos básicos da sustentabilidade
ambiental. Os impactos mais comumente identificados com a maricultura são aqueles relacionados à
liberação de efluentes ricos em nutrientes dissolvidos e matéria orgânica. Uma forma de minimizar esses
impactos é combinar a criação de espécies que recebem rações (peixes carnívoros e camarões) com outras
capazes de absorver compostos inorgânicos diretamente da água (macroalgas) ou que se nutrem do material
em suspensão (moluscos) ou, ainda, os depositados no fundo (peixes, crustáceos e pepinos do mar). Estes
sistemas compõem a chamada de aquicultura multitrófica integrada. Um exemplo clássico é a instalação de
balsas ou longlines de moluscos e de macroalgas associados à criação de peixes. A integração desses
sistemas pode contribuir para a sustentabilidade da maricultura por meio de benefícios econômicos, sociais
e ambientais, principalmente pela reciclagem de nutrientes e resíduos de espécies de alto nível trófico para
a produção de espécies de níveis tróficos mais baixos, criando, dessa forma, novas oportunidades de
produção.
Como fechamento, assinale-se o estabelecimento e a aplicação de medidas regulatórias de proteção
aos ecossistemas costeiros, como motivo de preocupação não somente do poder público, mas também dos
produtores e consumidores.

Respeitados estes preceitos, o Brasil passará a contar com uma fonte inesgotável de empregos, renda
e alimentos de primeiríssima qualidade.
SUGESTÕES
 PROMOVER ações que agilizem os processos de licenciamento ambiental para o desenvolvimento
da maricultura no Brasil.
 CONSOLIDAR o Programa Nacional de Parques Aquícolas e os Planos Locais de
Desenvolvimento da Maricultura (PLDMs), norteando o incremento da produção da maricultura
baseada na Gestão Costeira Integrada.
 FORTALECER a implantação e o funcionamento do Sistema de Informação das Autorizações de
Uso das Águas de Domínio da União para fins de Aquicultura (Sinau).
 CRIAR ou FORTALECER os serviços de assistência técnica e extensão pesqueira para atender, em
especial, os pequenos e médios produtores.
 PROMOVER políticas públicas visando desonerar e facilitar a implantação de empreendimentos
aquícolas, levando em conta, em especial, os pequenos produtores.
 INSTITUIR programas permanentes de capacitação em maricultura para pescadores artesanais,
assim como para o pessoal técnico de autarquias e órgãos federais com atuação relacionada ao
setor.
 CONSIDERAR a participação das comunidades tradicionais de pescadores, observando com
especial atenção a inserção da mulher e do jovem.
 DESENVOLVER programas de controle sanitário, como forma de evitar ou, pelo menos, diminuir
a incidência e a propagação de enfermidades.
 PROMOVER e ORDENAR o planejamento territorial para o desenvolvimento sustentável da
maricultura, considerando os demais usuários dos recursos costeiros e as áreas de preservação
ambiental, por meio de uma abordagem participativa e interinstitucional.
 PROMOVER a instalação de centros regionais de maricultura que visem à criação de formas jovens
de organismos marinhos e à execução de pesquisas para o aprimoramento tecnológico, além de
servirem como pontos de divulgação da atividade e centros de educação ambiental.
 ESTIMULAR a formação de redes de pesquisa em maricultura, que evitem o desperdício de
recursos financeiros, tempo e esforços, e contemplem, também, meios para seu funcionamento e
para a concessão de bolsas de estudo junto às agências governamentais de fomento.
 INSTITUIR mecanismos que possibilitem maior interação dos pesquisadores brasileiros com
centros de pesquisa de excelência no exterior.
 DESENVOLVER um sistema padronizado de coleta de dados sobre a produção aquícola que possa
prover subsídios às políticas públicas.
 ESTIMULAR o uso de fontes alternativas à farinha e ao óleo de peixe nas dietas para a aquicultura.
 APOIAR o desenvolvimento de iniciativas de aquicultura multitrófica integrada.
 FOMENTAR a aquicultura orgânica.
 INCENTIVAR a criação de espécies nativas.
 APOIAR a criação ou o cultivo de espécies de base da cadeia trófica, em especial algas, moluscos
bivalves e peixes onívoros.
 APOIAR e FOMENTAR iniciativas de inserção do pescado na alimentação escolar.
 PROMOVER pesquisas para a utilização de resíduos originários da maricultura.
 FORTALECER o cooperativismo e o associativismo dos produtores.

 APOIAR e FOMENTAR iniciativas para a certificação ambiental da maricultura (selo verde,
orgânico).
 ESTIMULAR o processo de rastreabilidade dos produtos da maricultura, visando à segurança
alimentar.
 APOIAR e FOMENTAR iniciativas para o desenvolvimento de equipamentos de maricultura pela
indústria nacional.
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4ª Parte

:

O MAR – MEIO DE
TRANSPORTE

CAPÍTULO VIII
MARINHA MERCANTE125
Sinopse
A história da Marinha Mercante brasileira é apresentada, em sua evolução, sob impulso de
incentivos governamentais, como o primeiro e o segundo Planos de Construção Naval (I e II PCN);
alinham-se os problemas que causaram a decadência do setor, culminando com a crise da Sunamam, em
1984; avaliam-se os custos dos navios nacionais, em comparação com os de outros países, bem como em
relação aos registros abertos; na análise da conjuntura, comparam-se os modais e as políticas de incentivo
que provocam desequilíbrio na matriz de transporte nacional, em detrimento do marítimo; comenta-se,
igualmente, o alento para o setor produzido pela Lei de Modernização dos Portos, num contexto de
economia estável, sob os efeitos da lei 12.815, de 2013; relatam-se os esforços para reativação, a partir de
novas políticas, nem todas exitosas; é feita uma análise da questão do homem do mar no Brasil; e, ao final,
apresentam-se sugestões relativas ao complexo tema.
Abstract
This chapter introduces the history of Brazilian Merchant Marine in its evolution, under impulse of
governmental incentives, such as the First and Second Plans of Naval Construction (I and II PNC). The
problems that caused the sector decadence, culminating in Sunamam crises in 1984, and the costs of
national ships in comparison with other countries’, as well open registers are evaluated. In the analysis of
conjuncture, the transportation modals are compared in light of the incentive policies that cause imbalance
in the national transport matrix in detriment of the maritime. Commentaries are made on the impetus for
the sector produced by the Port Modernization Law, in a context of stable economy, under the scope of act
12.815 from 2013; reporting on the efforts to such reactivation through new policies, albeit not all of them
successful. An analysis is also made of the Brazilian seaman issue. Finally, some suggestions regarding
this complex subject are made.
1. Introdução
A história universal tem demonstrado que, em todas as eras, os povos mais capazes de bem avaliar
e utilizar o mar sempre desfrutaram de prestígio e supremacia no meio das nações. Por isso, em todas as
épocas, nações com ideais de grandeza voltaram-se para o mar, procurando identificar os interesses
nacionais que com ele se relacionavam e desenvolvendo, de forma harmônica, os meios de toda ordem que
lhes permitissem utilizá-los em benefício próprio.
Historicamente, o Brasil é a coroação da admirável epopeia oceânica dos portugueses. A ocupação
colonial chegou a nosso país pelo mar e fixou-se, durante muito tempo, exclusivamente ao longo da costa.
O mar foi também o traço de união entre o Brasil e o mundo, viabilizando o estabelecimento de uma
economia e uma cultura ajustadas à civilização desenvolvida na Europa e por ela disseminada. Pelo mar,
realizava-se também, até as primeiras décadas do século passado, a união entre os vários "brasis" litorâneos,
o que muito contribuiu para a manutenção da integridade territorial, bem como para a unidade econômica
e demográfica do país. Desde os primeiros tempos, a prática do intercâmbio comercial e cultural com o
resto do mundo foi ampliando os horizontes para o crescimento econômico e político.
O Brasil, como os demais países, não é autossuficiente. Há necessidade de realizar trocas
comerciais, as quais, para serem viáveis, necessitam de transporte, em escala apropriada e a custo adequado.
O transporte por mar beneficia-se da condição de utilizar uma via de comunicação que liga, de forma
contínua e permanente, todos os continentes. Essas características, bem como o fato de ser mais econômico
para a movimentação de grandes volumes de cargas, normalmente em longas distâncias, faz com que haja
intenso tráfego marítimo, sendo que cerca de 95% do comercio exterior brasileiro se faz por esse meio de
transporte126.
2. Evolução histórica
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Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, empresário do Império, criativo e visionário, fundou
uma companhia de navegação na Amazônia. Em seu natalício, 28 de dezembro, celebra-se o Dia da Marinha
Mercante brasileira, de que se tornou patrono. Mas a história do progresso da Marinha Mercante brasileira
começa realmente com a República. A Companhia Nacional de Navegação Costeira, fundada, em 1882,
por um imigrante português, marcou época no primeiro quartel do século XX, com seus famosos "Itas".
Seguiu-se o Lloyd Brasileiro, criado em 1890, e que, nos anos 1920, já era a maior companhia de navegação
do país. Sua frota de 122 navios, em 1939, concedia ao Brasil, na época, a liderança no setor marítimo na
América do Sul127. Por ocasião da Grande Guerra, a frota brasileira era pequena, mas ainda assim alguns
navios sofreram ataques com perdas de vidas. Já na Segunda Guerra, a Marinha Mercante nacional pagou
um preço muito alto, com o afundamento de 32 navios, somando mais de mil vidas humanas perdidas, entre
tripulantes e passageiros, ou seja, mais do dobro das baixas sofridas pela Força Expedicionária.
Datam do início da década de 1940 as primeiras providências governamentais visando a
regulamentar as atividades do transporte marítimo. Não existiam, então, indústria de construção naval nem
marinha mercante significativas. Atuavam apenas o Lloyd Brasileiro, no longo curso, com pequena
participação no mercado, e o setor privado na cabotagem, com uma frota antiga e de modesto nível
operacional. O governo agia como disciplinador da pequena frota. No período posterior à Segunda Guerra,
o país adquiriu dos Estados Unidos navios da "classe nações" – Lloyd Brasil, Lloyd Chile e outros – e os
da "classe rios", da reserva norte-americana, para a empresa de navegação Costeira: Rio São Francisco, Rio
Tocantins e outros. O então presidente da República, Eurico Gaspar Dutra, no chamado Plano Salte128,
encomendou ao Japão uma série de pequenos navios-tanques, culminando, em 1950, com a criação da Frota
Nacional de Petroleiros (Fronape), depois incorporada à Petrobras.
A penúria perdurou até 1958, quando o governo Juscelino Kubitschek, com o lema "50 anos em
cinco", deu um passo significativo para o crescimento da frota mercante. No contexto do Plano de Metas,
que garantia o aporte de recursos para a construção naval e para o financiamento de embarcações e navios,
criou o Fundo da Marinha Mercante (FMM). A partir daí as ações de governo provocaram o início da
expansão da frota, com ligeiro aumento da participação de navios de bandeira brasileira nos tráfegos de
longo curso. O Plano Emergencial, com recursos do FMM, encomendou novos navios e promoveu a
construção naval, enriquecendo o parque industrial brasileiro. Apesar disso, até 1967, a participação da
bandeira nacional na receita de fretes de longo curso situava-se ainda bem abaixo do desejável. Começouse, então, a implantar a nova política de marinha mercante, tendo como objetivos o aumento da presença
da bandeira brasileira nos tráfegos de longo curso, a expansão das frotas de longo curso e de cabotagem e
a consolidação da construção naval. O novo sistema baseava-se no uso do FMM, na intervenção nos
mercados por meio da reserva de cargas, em acordos bilaterais e controle das conferências de fretes, além
de estrito domínio sobre as companhias de navegação.
Ainda nos anos 1960, houve regulamentação importante no setor, com a quebra do monopólio do
Lloyd, que dividiu suas linhas com empresas privadas, a criação da Superintendência Nacional de Marinha
Mercante (Sunamam), autarquia do governo federal, o estabelecimento das conferências de fretes e a
regulamentação dos contratos bilaterais. Em 1969, foi aprovado dispositivo legal que reservava para a
bandeira brasileira o transporte de cargas importadas por qualquer órgão da administração, federal, estadual
e municipal, direta ou indireta, inclusive por intermédio das empresas públicas e sociedades de economia
mista. A reserva alcançava as cargas importadas pelo setor privado cujos proprietários tivessem recebido
benefícios do governo e financiamento total ou parcial de estabelecimento oficial de crédito. Era estendida,
sob certas condições, às cargas de exportação que gozassem de qualquer benefício governamental. A tais
medidas deveu-se o crescimento da frota, de 1970 a 1985.
No início dos anos 1970, a Marinha Mercante brasileira cresceu muito, a ponto de ser aprovada, no
âmbito da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento – United Nations
Conference on Trade and Development (Unctad) –, a conhecida divisão 40/40/20, com 40% da carga
reservados para o transporte por navios de bandeira brasileira, 40% para bandeira do país estrangeiro
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contratante e 20% para navios de terceira bandeira. Em meados da década de 1980, sob pressão do setor
exportador, iniciou-se processo de desregulamentação da marinha mercante, que se intensificou ainda mais
nos anos 1990. O período de desregulamentação, de 1984 em diante, coincide com a decadência da indústria
de construção naval e com a redução da presença da bandeira brasileira no tráfego internacional.
A navegação de cabotagem atravessou muitos momentos de dificuldade. Até os anos 1940, ela era
praticamente a única opção de transporte a ligar as várias regiões da costa brasileiras. Com a implantação
da indústria automobilística, as políticas de transporte passaram a dar prioridade ao modal terrestre
(rodoviário), deixando de lado os demais. O quadro 1, a seguir, mostra como evoluiu, até 2015129, a matriz
de transporte doméstico no Brasil:

O Primeiro Plano de Construção Naval (I PCN) (1971-75) ofereceu ao país um resultado satisfatório
e expressivo, na medida em que lançou no comércio navios bem adaptados às necessidades do mercado.
No entanto, o II PCN (1974-79), embora tenha apresentado resultado positivo no tocante a emprego e mão
de obra, marcou o fim do período de expansão da indústria naval, devido a atrasos sistemáticos na
construção, que contribuíram para a crise nos anos 80, por falta de proficiência tecnológica e de gestão
(15). É fato que o transporte marítimo, no período, passava por uma grande revolução – a conteinerização
– e grande parte dos navios do II PCN já nascia obsoleta para o comércio e o transporte internacionais, que
já empregava porta-contêineres de segunda geração.
A instabilidade política no cenário nacional, as duas grandes crises do petróleo, o mau emprego dos
recursos públicos, em paralelo com os subsídios do governo, para financiamento, a falta de critério e de
visão de mercado na escolha do tipo de navio, pois os porta-contêineres já navegavam pelos mares do
mundo, enfim, todos esses fatores, somados à obsolescência dos navios brasileiros, culminaram com a
queda vertiginosa da construção naval e com a redução da frota da marinha mercante de bandeira brasileira.
Tal problema gerou a falsa ideia da vinculação da construção naval com a marinha mercante, que causa
reflexos até os dias atuais.
Os anos seguintes não foram felizes, pois, na chamada "década perdida" de 1980, frustraram-se as
conquistas anteriores. Nos anos 1990, reestruturou-se a política de construção naval e de marinha mercante,
com o Plano Permanente de Construção Naval (PPCN), eficaz para a navegação interior 130, mas muito
tímido para navios de maior porte empregados na cabotagem e no longo curso. Com poucas encomendas,
os estaleiros ficaram sucateados, a participação no transporte marítimo com bandeira nacional reduziu-se a
apenas 3% de carga. A perda de mão de obra especializada – profissionais de corte e preparo das chapas,
soldadores classificados, antigos trabalhadores da indústria de construção e serviços – foi irreparável. Em
contrapartida, na segunda metade dos anos 1990, salvou-se a bandeira nacional, com o crescimento da
indústria de extração de petróleo no mar e, mais recentemente, em águas profundas, liderado pela Petrobras.
Em função da geopolítica do petróleo, o preço internacional viabilizou a intensificação de investimentos na
Bacia de Campos, culminando com as pesquisas comprobatórias da existência de reservas bilionárias na
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área do pré-sal. Esse crescimento demandou quantidade expressiva de novas embarcações para o apoio
marítimo às unidades de exploração e produção no mar, alavancando novamente a indústria de construção
naval brasileira, porém voltada quase exclusivamente para as atividades da cadeia do “óleo e gás”.
Desta forma, a frota da Marinha Mercante brasileira foi envelhecendo (18 anos em 2012) e sem
condições de disputar com grandes companhias estrangeiras no longo curso. O uso de navios para transporte
de contêiner na cabotagem teve início no final da década de 90, com navios de pequena capacidade, mas
que atendiam várias empresas, o que forçou as empresas de navegação que operam este tipo de navio a
renovarem e ampliarem rapidamente suas frotas, inclusive recorrendo ao mercado internacional para
obtenção destes meios.
Por outro lado, a partir de 2003, a Transpetro, subsidiária da Petrobras, com total apoio do governo
federal, deu início ao Programa de Modernização e Expansão de Frota (Promef), com o início da construção
de navios dedicados ao transporte de petróleo e derivados em estaleiros nacionais com recursos do FMM.
A demanda induzida fez com que fossem carreados expressivos recursos para modernização e construção
de novos estaleiros, sem que a demanda fosse segura e diversificada. A retomada teve como única
motivação a indústria de petróleo e gás que, apesar da sua pujança, sofre crises, inclusive no cenário
internacional.
3. A crise da segunda metade do século XX
O modelo introduzido no final da década de 1960, com base na intervenção no mercado por meio
de reserva de carga, acordos bilaterais, controle das conferências de frete e subsídios às companhias de
navegação e à construção naval pelo FMM esgotara-se. Por isso, foi desativado, mas não foi substituído
por outro tipo de medidas que viabilizasse a construção naval e a navegação mercante nacional.
O governo federal ficou convencido de que as medidas de estímulo funcionavam com custos muito
elevados, em relação aos padrões internacionais. A navegação internacional e a construção naval brasileiras
passaram a apresentar prejuízos, sofrendo forte competição predatória com frotas mercantes aliviadas de
carga tributária e entraves burocráticos, normalmente utilizando registros abertos131 ou paraísos fiscais. De
fato, as grandes nações mercantes do mundo estimulam suas empresas de navegação, conscientes do valor
estratégico que representam para suas economias. A principal medida de estímulo tem sido a criação de um
registro competitivo, desonerado de tributos. No país, os estaleiros entraram em processo de liquidação,
por falta de investimento no setor.
Para o analista que se debruçava na realidade da marinha mercante na segunda metade dos anos
1990, quando da primeira edição de O Brasil e o Mar no Século XXI, era assustadora a queda vertiginosa
que ocorria com a participação da bandeira nacional, na disputa dos fretes marítimos do comércio exterior:
de 15,7% em 1980 e de 21,3% em 1985, caíra para 17% em 1989 e 8,8% em 1995. Tais números eram
consequência do que ocorria com o total de toneladas de porte bruto dos navios de longo curso, que passara
de 1,5 milhões em 1970 para 6,5 milhões em 1980, 8 milhões em 1985, 7 milhões em 1989 e 4,9 milhões
em 1995. O número total desses navios caíra de 169 em 1986 para 63 em 1995.
O comércio exterior brasileiro, em 1995, atingira pouco mais de US$ 96 bilhões, gerando fretes de
cerca de 5,2 bilhões132. Desse total, somente os 8,8% acima indicados, aproximadamente 460 milhões,
tinham sido pagos a navios de bandeira nacional. Tal situação, altamente indesejável, retratava a marinha
mercante da época e onerava o balanço de pagamentos. Esperava-se que, na virada do século, o comércio
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exterior atingisse US$ 200 bilhões, o valor dos fretes gerados chegasse ao patamar de 12 a 15 bilhões e
que, do total de fretes, somente cerca de 1 a 1,3 bilhão fosse pago a navios de bandeira brasileira. A queda
no transporte das cargas do comércio exterior e a diminuição na matriz doméstica deviam-se, basicamente,
aos custos do navio que conduzia carga sob bandeira brasileira, de acordo com as leis então vigentes.
4. Custos dos navios brasileiros
É normalmente aceito que há três grandes categorias de custos, a saber:
 de capital;
 operacional; e
 de viagem.
O custo de capital é determinado por: preço de construção do navio; e condições de pagamento e
financiamento, para cumprir as cláusulas do contrato, que estabelece os prazos e as condições da
construção. A comparação entre os preços no Brasil e no exterior mostra-se francamente desfavorável à
indústria nacional. Ela é desvantajosa, mesmo quando se consideram os preços de contrato que, no Brasil,
em muitos casos, não correspondem ao final de aquisição, em virtude das sistemáticas suplementações,
durante a obra. Esse fato, aliado ao não cumprimento dos prazos contratuais, aumenta os custos e transforma
em empreendimentos de grande risco as encomendas de navios em estaleiros brasileiros.
Por que a construção naval no Brasil se torna mais cara que em diversos outros países, nos quais o
custo de mão de obra e de energia é bem mais elevado? Diversos são os fatores que contribuem para tornar
mais dispendioso o navio construído no Brasil, com especial destaque para os seguintes:
 complexidade, demora e incertezas para obtenção e cumprimento dos financiamentos;
 tributação e consequente elevação de preços dos equipamentos e componentes;
 dificuldades burocráticas na importação de insumos;
 falta de economia de escala, dado o pequeno número de navios da mesma série; e
 alto custo da curva de aprendizagem, devido à paralisação resultante da crise da década de 90.
O fator de redução de custo efetivo de capital, a utilização, na amortização do custo do navio, dos
recursos advindos do Adicional de Frete para a Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) não é, todavia,
suficiente para neutralizar os fatores negativos. O fato de que o custo da construção de navios no Brasil é
superior à média internacional constitui-se ônus inibidor para o fechamento de encomendas com estaleiros
brasileiros.
A forte demanda de embarcações, unidades de exploração e produção de petróleo e gás no mar e
navios sonda, mesmo não tendo-se concretizado e apesar do surgimento de novos estaleiros, deu margem
a que ocorresse pouca disponibilidade para aceitação de encomendas que atendessem à cabotagem, fora da
cadeia de óleo e gás. Tal situação levou as empresas de navegação a recorrer à importação de navios
construídos no exterior, com o pagamento de todos os impostos (chegam a atingir a absurda alíquota de
54%). Ainda que a busca a mercados internacionais seja uma opção, a empresa não pode utilizar os recursos
do FMM e os impostos são pagos em cota única, o que representa impacto elevado nas empresas.
Não obstante o que já foi mencionado, com o atual sistema de financiamento e custos a que são
submetidas as empresas de navegação marítima ao adquirirem uma nova embarcação, praticamente não
existe possibilidade de negociá-la no mercado internacional, devido ao alto custo do investimento, o que
leva à afirmação de que se trata de um “casamento de pelo menos 25 anos”, fato que, muitas vezes, impede
as empresas de terem a opção de abrir mão de um bem de capital, no momento em que se encontra
valorizado, realizando lucro, ou até mesmo de aprimoramento de sua frota com a substituição antecipada
de navios.
Por outro lado, ao ser considerada a construção de navio para exportação, dependendo do tipo e das
especificações, a diferença em relação ao que é destinado ao mercado interno é reduzida, em função de
incentivos inerentes à exportação, dentre eles os benefícios da equalização de juros do Programa de

Financiamento às Exportações (Proex), podendo-se afirmar que a indústria naval brasileira tem condições
de apresentar preços mais competitivos no mercado internacional do que no mercado doméstico, o que é
um contrassenso, sob a ótica das empresas brasileiras de navegação. Fica no ar a questão de por que a
indústria naval não trabalha para produzir unidades para exportação, atendendo ao mercado externo.
O custo operacional e de viagem compreende as despesas nas seguintes rubricas:
 pessoal;
 manutenção e reparos;
 materiais e combustíveis/lubrificantes;
 seguros; e
 administração.
Os gastos com a equipagem, item de peso na composição do custo operacional, são o fator de maior
disparidade, quando se compara um navio de bandeira brasileira com outro que opere sob o regime de
registro aberto133. As remunerações pagas a cada marítimo são muito diferentes, e o total despendido pela
empresa nacional é bastante superior ao do navio que opera sob bandeira de registro aberto. As razões
principais são:
 maior número de tripulantes por navio, seja por imposição da Autoridade Marítima, seja pela
necessidade operacional;
 regime de trabalho com maiores períodos de descanso, consequentemente maior número de
marítimos contratados pela empresa; e
 encargos sociais elevadíssimos, cerca de 150% sobre a folha de pagamento.
Tendo em vista esses fatores, o custo médio diário do item pessoal, aí incluídos salários, encargos
sociais e outras despesas, é de US$ 11.000,00 e de US$ 4.167,00 para navios de registros estrangeiros.
Quanto às despesas de manutenção e reparos, a desvantagem de custo do navio com bandeira
brasileira advém das normas extremamente rígidas que regem as atribuições dos marítimos. Enquanto em
muitas outras bandeiras, inclusive nas de registro aberto, a tripulação desempenha o papel de operador,
executando, além da condução de equipamentos, a conservação, a manutenção e a maior parte dos reparos,
as brasileiras limitam-se a ser condutores da instalação.
Por causa disso, o armador, quando o navio chega ao porto, tem que contratar pessoal extra ou
empresa para efetuar a conservação e os reparos que poderiam ter sido realizados pela tripulação durante
as viagens. Além do acréscimo de custo direto, isso pode gerar outros, decorrentes do aumento do tempo
de imobilização do navio, da falta de manutenção no momento adequado e do maior consumo de
sobressalentes. Não bastasse este aspecto negativo, quando da utilização de sobressalentes não disponíveis
no mercado interno é necessário recorrer ao lento e burocrático processo de importação. Algumas empresas,
na tentativa de contornar estes problemas, adotam a importação antecipada. O envolvimento da indústria
naval apenas na construção também tem sido uma preocupação para as empresas de navegação que, sem
opção, recorrem à realização de reparos no exterior, o que normalmente representa a viagem de ida e volta
em lastro, significando um custo adicional ao reparo, além de não poderem utilizar recursos de AFRMM
que lhes são repassados para este fim por meio da Conta Vinculada.
Quanto aos demais itens que compõem o custo operacional, as diferenças mais importantes devemse aos elevados preços pagos no Brasil por contratação de serviços e compra de materiais.
No que diz respeito aos custos de viagens, que compreendem as despesas com combustível e
portuária (porto, rebocadores, praticagem etc.), na cabotagem são pagos preços superiores aos do longo
curso, pois, apesar de haver previsão legal, o combustível vendido para serviços de cabotagem é tributado
pelo ICMS, por falta de deliberação do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz).
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Os navios que operam na cabotagem realizam operações de entrada e saída de portos com maior
frequência do que os do longo curso, razão pela qual o custo da praticagem tem impacto considerável na
atividade. O mesmo ocorre em relação aos navios de apoio marítimo, devido à maior frequência de entrada
e saída dos portos.
Contabilizadas as diferenças nos diversos componentes, constata-se que o custo total diário do navio
com bandeira brasileira é cerca de duas vezes o dos navios de bandeira estrangeira.
5. Análise da conjuntura
Relembre-se o Amazônia Azul: o mar que nos pertence, quando, em "Uso do Mar", refere-se ao
"Transporte Marítimo":
Não é demais citar a importância do transporte marítimo como fator de segurança nacional.
Lembremos que, nos momentos de crise e conflitos, o mar é o grande palco, onde muitas
ações se desenvolvem. Tais ações afetam todos os setores nacionais, sejam políticos,
estratégicos ou econômicos, uma vez que a circulação de bens e mercadorias é feita,
majoritariamente, por via marítima. A importância estratégica da existência de uma frota
mercante significativa é, pois, indiscutível. Apenas para citar dois exemplos recentes em
eventos de crise ou conflitos, recordemos o litígio entre argentinos e britânicos pela posse
do arquipélago das Malvinas, em 1982, quando os britânicos mobilizaram mais de 50
navios mercantes, e a Guerra do Golfo, envolvendo a coligação liderada pelos EUA contra
o Iraque, em 1990-91, quando os navios mercantes foram intensamente utilizados como
frota de apoio para os navios de guerra em operação, bem como para a manutenção do
fluxo logístico (VIDIGAL et al., 2006)

Um país do porte e da importância do Brasil precisa ter marinha mercante forte e atuante, se quiser
consolidar-se como potência exportadora no cenário mundial. O Brasil tem-se consolidado como um
exportador de commodities, produtos, normalmente, de baixo valor agregado, com destaque para o minério
de ferro, a soja e seus derivados e o açúcar, entre outros. Desta forma, quase 95% do nosso comércio
exterior, em volume, continua sendo realizado pela via marítima, enquanto, em valor, este índice pouco
ultrapassa os 75%. Ainda assim, considerando o comércio marítimo mundial, apenas 1% é transportado em
navios de bandeira brasileira.
No longo curso, é forçoso reconhecer que a desregulação do setor de navegação (fim das
conferências de frete, diminuição de acordos bilaterais de transporte marítimo e de reservas de mercado
para bandeiras) tornou nula a competitividade dos navios de bandeira brasileira com a abertura para
participação de outras bandeiras, especialmente as de registro aberto. Assim, a participação brasileira no
longo curso é próxima de zero, com raras exceções no transporte para portos do Mercosul e do Chile. Não
obstante, deve-se trabalhar para reverter esse quadro, passo necessário para retomar a navegação de longo
curso na bandeira brasileira.
O Brasil, da mesma forma que a maioria dos países, em relação à cabotagem, adota proteção legal
à bandeira brasileira, prevista em legislação própria, como forma de favorecer o crescimento da frota
mercante, permitindo, com isso, o surgimento de empresas de navegação cujo capital pode ser de países
estrangeiros.
Na tentativa de incentivar o uso da bandeira brasileira, em 1997 foi criado o Registro Especial
Brasileiro (REB) para trazer de volta as empresas de navegação que optaram por mudar-se para o exterior,
como forma de fugir dos altos encargos sociais e regras trabalhistas que reduziam a competitividade no
âmbito internacional, bem como possibilitar que as que permaneceram no país aumentassem sua
competitividade. Por diversas razões, inclusive de inadequação do regime, não foi atingido o patamar
requerido pelo mercado.
Ainda que o modal rodoviário não seja considerado concorrente – sendo preferencialmente tratado
como uma opção do proprietário da carga – ele acaba tornando-se, aparentemente, mais competitivo no
transporte de cargas individuais, devido aos diversos subsídios que lhe são concedidos. Quando, porém, se
cogita da movimentação de grandes volumes em toneladas e/ou longas distâncias e são levadas em conta
vantagens ambientais e sociais, o transporte na cabotagem supera o caminhão na distribuição de

mercadorias dentro do território nacional. Importante registrar que a cabotagem é e sempre será dependente
do modal terrestre nas suas pontas, pois as cargas, normalmente, têm destinos próximos aos portos de
embarque e/ou desembarque. Assim, o modal rodoviário/ferroviário é complementar ao transporte
marítimo realizado pela cabotagem. Sob tal enfoque, a Associação Brasileira de Armadores de Cabotagem
(Abac) busca conscientizar o usuário e o governo de que a concessão de subsídios ao transporte rodoviário
é prejudicial à economia do país e danosa ao meio ambiente e ao social dos que atuam na atividade
rodoviária. O atual governo federal, talvez até motivado pela greve de caminhoneiros ocorrida em 2018
que paralisou o país, dá indícios de que pretende efetuar ajustes na legislação para que a cabotagem venha
a contribuir para o melhor equilíbrio da matriz de transportes.
Deve-se isso a um conjunto de fatores que favorecem a preferência pelo modal terrestre.
O primeiro deles foi o crescimento da mentalidade rodoviarista nascida na década de 1950, com a
implantação da indústria automobilística no país e com a abertura de estradas ligando o Brasil de norte a
sul e de leste a oeste, ainda que hoje as rodovias que atendem as zonas de produção interiores sejam de
qualidade questionável. Um segundo fator, também muito importante, foi a baixa eficiência do sistema
portuário brasileiro, considerado caro e de baixa produtividade quando comparado a modelos
internacionais, transferindo, assim, custos ao transporte marítimo que não lhes são afetos. Este último óbice
parece ter sido superado, nos últimos anos, com a ampliação do número de terminais privados e a aceleração
dos programas de concessões portuárias.
Enquanto isso, o modal rodoviário cada vez mais se desenvolveu, à custa de subsídios
governamentais. O transporte porta a porta passou a garantir a todos – produtores e consumidores – a
previsibilidade necessária para o planejamento das atividades de transporte de mercadorias. Diante dessa
realidade, a cabotagem vislumbrou a possibilidade de atender aos serviços de feeder134 das cargas do
comércio exterior.
A década de 1990 foi testemunha de acontecimentos que fizeram ressurgir as esperanças do modal
aquaviário, com o aumento da participação na matriz de transportes do Brasil. Esses acontecimentos foram
a Lei da Navegação135, a Lei de Modernização dos Portos136 e a estabilização da economia do país, a partir
do Plano Real. Com o fim da inflação e com o aumento gradativo da produtividade dos portos estavam
criadas as condições para que o setor produtivo voltasse as atenções para a cabotagem. Nesse ponto, cabe
desmembrar a cabotagem em seus três segmentos constitutivos: o granel líquido, o granel sólido e a carga
geral, principalmente com o uso de contêineres.
As considerações apresentadas até aqui não se aplicam ao transporte do granel líquido, em razão de
suas peculiaridades, tendo em vista que a importância estratégica do transporte de petróleo e seus derivados
exige um tratamento diferenciado. Assim, tal logística sempre permaneceu nas mãos da Petrobras, que nela
tem atuação direta, usando para isso sua empresa de navegação (Fronape, depois Transpetro) e sua rede de
terminais portuários distribuídos ao longo da costa. A empresa detém a carga e o meio de transporte,
transferindo todo o seu custo para o preço ao consumidor. Isso tem funcionado a contento, embora o
percentual de navios próprios ainda seja muito pequeno em relação às expectativas de necessidade de
transporte aquaviário. Os programas de construção naval (Promef I e II), destacados adiante, 137 foram
passos no sentido de aumentar a frota própria, mas a crise institucional na empresa, com escândalos sendo
apurados, fez com que o programa fosse paralisado até com cancelamento de encomendas já realizadas aos
estaleiros brasileiros. Tal ocorrência gera instabilidade em todo o segmento, em especial por serem estas
encomendas fator de alavancagem da indústria naval brasileira para sua retomada. Assim, o país se mantém
distante da autonomia das operações de transporte do petróleo e seus derivados pelo país.
A Petrobras, em 2008, criou o Programa Empresa Brasileira de Navegação (EBN 138), muito
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importante, na medida em que habilitaria as empresas nacionais a construir novos navios, com garantia do
contrato de transporte por um período de 15 anos. Essa iniciativa deveria permitir que as EBNs participantes
do programa tivessem a garantia necessária a seu crescimento. Infelizmente, o programa não se concretizou
por razões diversas, com destaque para a indisponibilidade de estaleiros, que se encontravam com sua
capacidade esgotada pela indústria de exploração de petróleo e gás no mar ou encomendas da própria
Transpetro.
Embora o transporte de granel sólido reúna as melhores condições para ser feito por água, em razão
de suas características principais – grandes quantidades e baixo valor agregado –, na cabotagem brasileira
o transporte de grãos do agronegócio ainda é baixo, porém com a utilização de contêineres o uso do modal
aquaviário é significativo para cargas do agronegócio, ou seja, cargas com destino a consumidores finais.
Por outro lado, projetos de longa duração no transporte de bauxita, bobinas de aço, celulose e madeira têm
possibilitado o atendimento de alguns segmentos produtivos e a entrada de novos navios em serviço.
O terceiro segmento, o de carga geral, é o que apresenta o maior potencial de crescimento. Nos
primeiros anos do século XXI, o crescimento do emprego de contêineres na cabotagem foi expressivo, o
que permite afirmar que a migração de cargas do transporte terrestre para o aquaviário é uma realidade e
ainda pode ser ampliada. Contribuiu para isso o aprimoramento das empresas na prestação de serviços. Elas
deixaram de atuar exclusivamente como transportadores marítimos e passaram a desempenhar o papel de
operadores logísticos, no qual se insere o transporte porta a porta, assim tornando-se competitivas e uma
nova opção de transporte. Estudo realizado pelo Instituto de Logística e Supply Chain (Ilos) 139, em 2018,
contratado pela Abac, identificou que para cada contêiner na cabotagem há 9,7 contêineres potenciais nas
rodovias, sendo que para o período de 2018-2022 é possível captar 4,8 contêineres entre os potenciais que
estão nas rodovias.
Fato concreto nesse sentido foi a construção de dois navios porta-contêineres em estaleiro nacional
e a recente importação de outros oito navios novos, todos a serem empregados no transporte de contêineres
na navegação de cabotagem.
Infelizmente, ainda é necessário o aperfeiçoamento da operação portuária para haver ganhos em
rapidez e previsibilidade no transporte marítimo. Os custos de praticagem e mão de obra portuária estão
em patamares que reduzem a competitividade do modal, dificultando que o usuário do transporte volte a
nele depositar maior confiança. Não bastasse isto, muitas vezes ainda existem exigências às cargas e aos
navios operando na cabotagem semelhantes às do longo curso, o que significa maior demora na sua
passagem pelo terminal. As inúmeras inspeções que o navio da cabotagem sofre, diferentemente do que
acontece no modal terrestre, em que praticamente nada é exigido, gera enorme assimetria na oferta do
serviço. É absurdo realizar inspeções no navio em Santos e, no seu próximo porto, por exemplo, Salvador,
ser realizada a mesma inspeção.
Existem também problemas de ordem estrutural, entre os quais se destaca a sobrecarga tributária
sobre as EBNs e as suas operações, sem mencionar o custo de capital e operacional do navio, o que se
acredita que ocorra por ausência de política pública para o desenvolvimento do setor da navegação.
No bojo da política destinada à retomada da indústria da construção naval, é necessário considerar
que parte dos investimentos deva ser voltada ao desenvolvimento de um parque industrial especificamente
dedicado à manutenção e ao reparo de navios mercantes. Em função da euforia da construção naval,
motivada pela indústria do petróleo, não há novos investimentos no setor da reparação. Não basta criar
estaleiros dedicados à construção das embarcações, é necessário também produzir um parque de
manutenção compatível com o perfil e o tamanho da frota projetada, com a finalidade de atender às
necessidades de manutenção e reparos ao longo da vida operativa das embarcações.
A baixa oferta e os altos preços dos serviços de reparo e manutenção no país têm obrigado as
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empresas de navegação a buscar a prestação dos serviços no exterior, especialmente para a realização de
docagens de rotina e de reparos de grande porte, com reflexos diretos sobre o custo operacional das
embarcações.
Empresas de navegação brasileiras demonstram que as poucas alternativas de estaleiros de reparos
disponíveis no país resultam em preços mais elevados e em períodos duas vezes mais longos de
imobilização das embarcações, do que quando o reparo é realizado na China, por exemplo. O momento é
propício ao desenvolvimento desse segmento industrial no país, visto que todas as embarcações atualmente
em construção ou já construídas serão demandantes desses serviços. Considera-se que o governo federal
deva estabelecer diretriz para atender essa importante lacuna ao avaliar novos projetos de investimentos
industriais com a utilização de recursos do FMM.
Em 1997, quando se discutiu o marco regulatório sobre a segurança do tráfego aquaviário em águas
sob jurisdição nacional, houve muito empenho e cuidado dos órgãos responsáveis pela defesa econômica
em garantir o exercício da liberdade da negociação de preços e as condições de competitividade na
prestação do serviço de praticagem. Dessa forma, a legislação em vigor estabelece que a remuneração do
serviço de praticagem deve abranger o prático, a lancha do prático e a infraestrutura de apoio em terra. Isto
deve ser livremente negociado entre as partes, considerando o conjunto dos elementos que compõem o
serviço ou cada um deles separadamente, cabendo à Autoridade Marítima a fixação do preço quando não
houver acordo, sempre garantida a obrigatoriedade da prestação do serviço, que é considerado atividade
essencial.
Não cabe à Autoridade Marítima, entretanto, discutir os preços negociados livremente ou atuar
como agente regulador dos preços cobrados ou sobre os critérios afetos à sua formação. Na verdade, apenas
assegura a prestação do serviço indispensável ao transporte marítimo, mas não garante que os preços
cobrados sejam adequados aos serviços efetivamente prestados.
A liberdade de negociação, associada à obrigatoriedade do uso do serviço e à baixa oferta de opção
(quase um monopólio na prestação do serviço) fez com que os preços dos serviços atingissem valores fora
da realidade no país. Na tentativa de trazer a negociação para a realidade brasileira, em dezembro de 2012,
foi editado o decreto nº 7.860, criando a Comissão Nacional para Assuntos de Praticagem, que busca o
desenvolvimento de uma metodologia para formação do preço do serviço. Esta metodologia deveria
estabelecer o preço máximo, com base em modelo de referência internacional. Infelizmente a intervenção
estatal fez com que o tema fosse levado à Justiça, com sérios prejuízos para a navegação. No início do atual
governo o mencionado decreto foi revogado.
Para a cabotagem, a praticagem possui dois aspectos importantes. O primeiro refere-se ao
cumprimento do que a legislação prescreve sobre a possibilidade de comandantes de navios de bandeira
brasileira serem habilitados para conduzir navios sob seu comando em zonas de praticagem (ZP), segundo
critérios da Autoridade Marítima, o que é cumprido ao prever um número mínimo de manobras por
determinado período (previsão da Normam-12), com requisitos elevados para garantir a segurança da
navegação. Atualmente, a Diretoria de Portos e Costas estuda outras regras para atendimento do previsto
na legislação.
O segundo aspecto relevante para a cabotagem é que os navios atuando na atividade são clientes
muito frequentes dos serviços de praticagem, pois em média a cada dois dias entram ou saem de um porto,
o que seria motivo suficiente para negociarem redução do valor unitário da manobra.
A crise econômica mundial de 2008 comprovou que o comércio internacional depende basicamente
do transporte marítimo, já que quase 90% das mercadorias negociadas em nível mundial foram
transportadas em navios, tripulados por profissionais formados e habilitados pelos Estados, sob regras e
certificações internacionais emanadas da Organização Marítima Internacional (OMI). Possuir marinha
mercante forte e competitiva é, portanto, fundamental para a implementação das políticas públicas, o
desenvolvimento da economia e do comércio exterior, o abastecimento doméstico eficiente e a defesa dos
interesses soberanos do Brasil.
Ao longo dos últimos 25 anos, o segmento de transportes marítimos percorreu o caminho da
liberalização e da globalização, tendo resultado na intensificação da concorrência em nível mundial e na

abertura do mercado internacional às empresas que operarem em registros abertos. De acordo com dados
da Unctad Review of Maritime Transport 2018140, 50,88% da tonelagem da frota mundial opera nos três
maiores registros abertos.
Nesses registros abertos, normalmente é garantida a isenção fiscal da embarcação e da tripulação,
além de serem oferecidas condições tributárias excepcionais às empresas que os adotam. Nos registros
abertos, também são quase nulos os encargos ou assistência previdenciária aos tripulantes.
Como principais tendências da liberalização para a gestão dos transportes marítimos, destaca-se a
integração e a cooperação dos operadores marítimos com portos, terminais e demais serviços
complementares em terra; a atenção redobrada com os custos operacionais das embarcações, em
decorrência da intensa competição na atividade e os incentivos dos Estados de bandeira para compensar
sobrecustos decorrentes do registro das embarcações no país de origem.
Essa evolução conjuntural deflagrou reação de algumas importantes nações marítimas, no sentido
de criar condições de incentivar o registro nacional, de modo a evitar a saída das embarcações para os
registros abertos; manter a qualidade do trabalho a bordo, protegendo o marítimo nacional e a empresa de
navegação; assegurar um transporte marítimo seguro, eficiente e ambientalmente correto; e melhorar a
competitividade das frotas nacionais que participam do mercado marítimo internacional.
Como consequência dessa mudança de postura, foram criados em diversos Estados, a partir de 1990,
a par dos registros nacionais, os Registros Especiais ou Segundos Registros, promovendo estímulos aos
investimentos nacionais, por meio de auxílios estatais de natureza fiscal, tributária, trabalhista e, em muitos
casos, a reserva de cargas domésticas aos nacionais, como na União Europeia, que reserva a navegação de
cabotagem realizada nos Estados-Membros às empresas de navegação neles registradas.
De acordo com o Syndarma, um total de 16 países, incluindo todas as nações marítimas da Europa,
os EUA, a Índia, a Coreia e, mais recentemente, o Japão, passaram a isentar suas empresas de navegação
de quaisquer tributos, entre os quais o imposto de renda sobre resultados e os impostos sobre valor
adicionado, equivalentes no Brasil ao imposto de circulação de mercadorias, e a aplicar um imposto único
de valor simbólico sobre a tonelagem das frotas nacionais, conhecido internacionalmente como Tonnage
Tax, também usual nas bandeiras de registro aberto.
No Brasil, o Registro Especial Brasileiro - REB - foi instituído pela lei nº 9.432/1997, com o objetivo
de dar competitividade às Empresas Brasileiras de Navegação e de criar condições de desenvolvimento da
Marinha Mercante brasileira.
Procurando espelhar-se na prática internacional, mas sem incluir os principais pontos de natureza
fiscal e tributária existentes em outros registros nacionais, o segundo registro brasileiro ficou muito aquém
do esperado e muitos instrumentos criados ainda não foram sequer implementados, como a desoneração e,
sobretudo, a isonomia do preço do combustível para a cabotagem com o vendido para a navegação de longo
curso. No tocante aos marítimos, a liberdade prevista no REB é praticamente eliminada pela dificuldade de
colocar estrangeiros trabalhando no Brasil e pela necessidade de igualar as condições salariais e de
benefícios aos brasileiros.
Ainda sobre os marítimos, a proximidade com a indústria de exploração de petróleo e gás no mar e
as atividades de apoio marítimo fizeram que regimes de trabalho semelhantes fossem adotados por estas
empresas, contaminando as empresas de cabotagem. Em outras palavras, quando uma empresa aceita o
regime de um período de trabalho por um de descanso, isto implica duplicar a sua força de trabalho e seus
gastos, por consequência. Para tais custos, não existe outra opção que não a de repassá-los ao frete e,
portanto, ao usuário do serviço da cabotagem.
Como item relevante sobre os marítimos, registra-se que é um mercado globalizado, onde o
possuidor do certificado pode trabalhar em qualquer navio, de qualquer bandeira. No Brasil existe
limitação, mas também flexibilização para alguns países em relação aos quais temos acordo de residência,
quando os nacionais que se deslocam para o Brasil podem trabalhar regularmente na atividade, após
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endosso da Autoridade Marítima.
Tendo em vista que as expectativas do REB não se concretizaram, a navegação de bandeira
brasileira permanece em desvantagem em relação aos navios estrangeiros livres de tributação e com custos
operacionais – relacionados em especial com a mão de obra – desonerados de encargos. Segundo a
Fundação Getúlio Vargas (FGV), em estudo realizado na década de 90, os encargos sociais e
previdenciários existentes no país colocam o custo da mão de obra dos navios de bandeira brasileira cerca
de 150% mais elevado do que a média internacional.
O país chegou a transportar com a bandeira brasileira cerca de 30% do volume total de cargas do
comércio exterior brasileiro. Hoje, nosso comércio exterior é realizado por embarcações de bandeira
estrangeira, causando um déficit na balança de serviços.
Uma das principais conclusões de quem se debruça sobre o assunto é a de que o Brasil precisa de
uma marinha mercante mais competitiva para participar do comércio marítimo internacional em condições
de igualdade com os navios estrangeiros. Nesse sentido, mais do que adotar medidas imediatas para a
aplicação do REB, como previsto quando de sua criação, e implementar os benefícios já existentes, é
necessário modificar tal registro, de modo a que as empresas brasileiras de navegação disponham de regras
semelhantes às de outras bandeiras que competem no mercado internacional.
Dentre as medidas julgadas relevantes destacam-se:
 exclusão da base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) das receitas decorrentes das atividades de
navegação, quando realizadas por navio operado por EBN;
 isenção da EBN do imposto de renda, inclusive adicional, calculado sobre o lucro da exploração
decorrente das atividades de navegação;
 inclusão na EBN do benefício da depreciação acelerada incentivada das embarcações registradas
no REB, para fins de cálculo do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido, constituindo a cota de depreciação acelerada correspondente ao benefício,
exclusão do lucro líquido, a ser escriturada no Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur);
 exclusão do conceito de remuneração para fins do disposto no artigo 22 da lei nº 8.212, de 1991,
das pagas pelas EBNs aos tripulantes de embarcações REB; ou, alternativamente, ressarcimento
às EBNs dos encargos previdenciários com recursos do FMM;
 exclusão do salário de contribuição, para o disposto na lei nº 8.212, de 1991, e dos rendimentos
tributáveis para os fins do artigo 3º da lei nº 7.713, de 1988, de importâncias recebidas pelo
tripulante como remuneração pelo período a bordo de embarcação REB;
 exclusão do frete aquaviário internacional produzido por embarcação operado por EBN da base
de cálculo para tributos incidentes sobre a importação e a exportação de mercadorias pelo país;
 equiparação do fornecimento de combustíveis e lubrificantes para embarcações de EBN à
operação de exportação; e
 permissão para que embarcações estrangeiras sejam operadas, por tempo, por EBN, baseada em

tonelagem de bandeira brasileira.
Outra conclusão importante para o desenvolvimento da cabotagem é que o país necessita estabelecer
uma política específica e independente para balizar os rumos futuros da marinha mercante, de modo a
atender às suas necessidades e aos seus interesses econômicos, sociais e estratégicos.
Considera-se que a indefinição de uma orientação de Estado, estabelecendo diretrizes de longo
prazo para o desenvolvimento do setor da navegação brasileira, está contribuindo para a fragilização e a
descontinuidade das medidas adotadas em prol do desenvolvimento do setor.
Fruto da inexistência de uma orientação específica para a marinha mercante, todas as iniciativas em
prol do setor estão sendo respaldadas apenas pela lei nº 9.432, de 1997, que trata da ordenação do transporte

aquaviário, em especial quanto aos aspectos relacionados ao afretamento de embarcações estrangeiras e ao
desenvolvimento da Marinha Mercante brasileira, naquilo que é aplicável.
A política de governo sempre foi baseada na vinculação entre as políticas de incentivos à navegação
e à construção naval, mas a prática mostra que essa dependência tem contribuído para a elevação dos custos
nas duas áreas, com reflexos diretos sobre a renovação e a ampliação da frota própria no país. A recente
recuperação da indústria naval brasileira foi baseada na expansão da indústria de exploração de petróleo no
mar, a partir da construção de navios de transporte de petróleo e derivados para a Transpetro, de
embarcações de apoio marítimo e de plataformas e embarcações especiais para prospecção e produção de
petróleo em alto-mar. A presença de navios de transporte de cargas para a marinha mercante é ainda
incipiente na carteira de encomendas dos estaleiros, visto que a ausência de escala e seriação tem resultado
em preços bem mais elevados do que os praticados no exterior.
Na prática, para as empresas de navegação, os custos elevados de construção no país traduzem-se
em elevação dos custos de capital incidentes sobre o navio, o que, aliado ao custo operacional acima da
média internacional, resulta em perda de competitividade em relação à embarcação estrangeira que opera
no mesmo tráfego. Ainda assim o mercado é atrativo e empresas de navegação permanecem operando com
expressivo crescimento na cabotagem, o que viabiliza a renovação da frota, seja pela construção em
estaleiro brasileiro, seja com a importação de navios com altos custos tributários.
Desse modo, a recuperação da navegação brasileira acontece a partir da retomada da cabotagem no
transporte de cargas domésticas, razão pela qual a prioridade à bandeira brasileira na cabotagem deve ser
mantida, a exemplo do que é praticado pelas nações marítimas, como forma de contribuir para o
fortalecimento da frota nacional.
Espera-se que o afretamento de embarcações estrangeiras continue sendo empregado pelas
empresas nacionais para fazer frente às flutuações do mercado ou para permitir a exploração de novas rotas
comerciais.
O atual governo, entendendo as demandas, trabalha no Programa “BR do Mar”141 em que, de forma
estruturada, tenta atacar os elevados custos do Capex142, por meio da aquisição do bem com suspensão
temporária dos impostos de importação, se os valores forem empregados em reparo e manutenção da frota
da EBN, bem como do Opex143, possibilitando que a EBN opere com afretamentos por tempo de
embarcações de empresas subsidiárias no exterior da EBN, o que se espera venha a promover aproximação
com custos internacionais.
Ainda sobre o desenvolvimento da cabotagem e o fortalecimento da empresa brasileira de
navegação, é necessário implementar uma série de medidas de curto prazo para reduzir custos e a tornar a
operação dos navios mais eficiente. Dentre elas, destacam-se:
 continuar adotando medidas que resultem em redução do tempo de despacho das embarcações
nos portos nacionais;
 criar condições para que os portos ofereçam tratamento operacional e custos portuários
diferenciados para navios que operam na cabotagem;
 adotar medidas destinadas ao tratamento diferenciado para as cargas de cabotagem, visando ao
aumento da eficiência da operação dos navios;
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 igualar o preço do combustível da cabotagem, conforme estabelece a legislação em vigor; e
 adotar providências para atualizar o ressarcimento do AFRMM às empresas brasileiras de
navegação, visto que a ocorrência de atrasos sistemáticos nessas operações tem trazido custos
financeiros para as empresas, na medida em que precisam honrar os financiamentos com recursos
de outras fontes.
6. O marítimo brasileiro
Em qualquer organização ou atividade, há que valorizar-se seu elemento fundamental – o homem.
Justificam-se, pois, as considerações abaixo, sobre o marítimo brasileiro.
De acordo com a lei nº 7.573 de 1986, o Ensino Profissional Marítimo (EPM) é de responsabilidade
da Marinha do Brasil. A Diretoria de Portos e Costas (DPC) é responsável por toda a orientação normativa,
supervisão funcional e fiscalização da execução do programa de ensino profissional marítimo brasileiro, a
cargo dos cerca de 60 estabelecimentos navais de ensino, entre os quais se destacam o Centro de Instrução
Almirante Graça Aranha (Ciaga), no Rio de Janeiro – RJ, e o Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar
(Ciaba), em Belém – PA, que desenvolvem atividades de formação dos oficiais de marinha mercante.
Em 1969, o decreto-lei nº 828 instituiu o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional
Marítimo (FDEPM), cujos recursos financeiros são aplicados no desenvolvimento do ensino e no
aperfeiçoamento do pessoal da marinha mercante. Os recursos são oriundos da arrecadação da contribuição
social das empresas do setor portuário e da navegação, sendo que para as embarcações registradas no REB
este valor é substituído por repasse da arrecadação do AFRMM. Cabe destacar que, além dos marítimos,
os recursos do FDEPM custeiam também o ensino para fluviários, pescadores, trabalhadores portuários
avulsos e mergulhadores, bem como para funcionários das administrações portuárias e das empresas de
navegação.
O oficial de marinha mercante pode ser formado nos dois centros de instrução, nos cursos de náutica
e máquinas, em cerca de quatro anos, incluindo um período de estágio embarcado.
Outra maneira que a Marinha adota para formar oficiais em menor tempo é o aproveitamento de
profissionais com cursos universitários que interessem ao setor da navegação, a partir da realização de
cursos específicos de náutica e máquinas, com duração de até dois anos, incluindo o estágio a bordo. Uma
terceira maneira aproveita o pessoal subalterno, por meio da realização de curso de acesso ao nível de
oficial, com duração média de um ano, mais outro embarcado como estágio.
Fica evidente a importância do planejamento contínuo da formação do marítimo brasileiro, em face
da previsão de aumento da frota nacional, das taxas de aposentadoria e evasão e, principalmente, da
impossibilidade de formação de um grande número de profissionais em curto prazo, considerando-se o fato
de que quantidade e qualidade devem sempre andar lado a lado, sobretudo quando o nível tecnológico das
embarcações o exige.
Após um período de desânimo e evasão de profissionais da atividade, motivado, especialmente, pela
redução da frota brasileira, a ampliação dos quadros da marinha mercante voltou a ser discutido com
intensidade no bojo do programa de mobilização da indústria nacional de petróleo e gás.
A partir de 2007/2008, ficou evidenciado o aumento da demanda por marítimos nos anos
subsequentes, devido à perspectiva de crescimento da frota de navios para a Transpetro e para apoio
marítimo, à descoberta de novos poços de petróleo no mar e à ampliação do mercado de trabalho para
brasileiros a bordo de navios e de plataformas estrangeiras, em operação nas águas jurisdicionais brasileiras.
Tendo em vista o contingenciamento dos recursos do FDEPM, algumas ações foram deflagradas,
em caráter emergencial, com recursos financeiros que a Petrobras deveria investir em qualificação, no
sentido de promover aparelhamento, modernização e ampliação dos dois centros de instrução da Marinha.
Apesar desse aporte financeiro para atendimento a necessidades imediatas, é de fundamental importância
que a Marinha tenha acesso integral e irrestrito aos recursos do FDEPM, visando possibilitar um
planejamento de médio e longo prazos para o desenvolvimento do setor.
Conforme ressaltado anteriormente, possuir marinha mercante forte e competitiva é fundamental

para a implementação das políticas públicas, para o desenvolvimento da economia e do comércio exterior,
para o abastecimento doméstico eficiente e para a defesa dos interesses soberanos do Brasil, quando se fizer
necessário. E, naturalmente, para isso, é preciso dispor de marítimos qualificados.
A formação do marítimo brasileiro tem acompanhado a grande evolução do trabalho no mar, na
última década, e preservado o nível de competência, em termos de operação, manutenção e condução dos
navios. As questões de redução de tripulação, avançado nível tecnológico, convenções e legislações cada
vez mais exigentes e restritivas, estadias curtas e dinâmicas, variando de 12 a 24 horas, têm sido grandes
desafios a enfrentar, no aspecto do preparo de pessoal. Além disso, podem-se citar exemplos de novos
desafios: novas regras e convenções, como gerenciamento de água de lastro, ISM Code, ISPS Code e outras;
fadiga a bordo; criminalização de marítimos; estadias curtas e restrições ao acesso de familiares a bordo.
7. Considerações finais e sugestões
Conforme destacado nos tópicos anteriores, considera-se que os fundamentos para que o país volte
a possuir marinha mercante à altura das reais necessidades e interesses nacionais estão relacionados ao
fortalecimento da empresa brasileira de navegação e à formação de uma frota mercante própria e
competitiva nos mercados interno e externo.
Começar essa recuperação pela navegação de cabotagem parece ser o caminho mais aceitável, visto
que a potencialidade do mercado doméstico e a distribuição das mercadorias provenientes do comércio
exterior podem criar as condições favoráveis à formação de novas empresas e, principalmente, ao
fortalecimento das existentes.
Acredita-se que o retorno da bandeira brasileira ao comércio marítimo internacional dependerá de
muito esforço das empresas nacionais de navegação, mas o sucesso da empreitada estará diretamente
relacionado ao resultado favorável de ações empreendidas junto ao governo federal, para restabelecer a
competitividade do navio de bandeira brasileira, em primeiro plano, em relação ao transporte rodoviário, e,
num segundo momento, para competir em igualdade de condições com navios estrangeiros no longo curso,
realizando o transporte das riquezas brasileiras no comércio internacional.
É importante destacar que todas as nações marítimas que reconhecem a relevância estratégica de
possuir marinhas mercantes próprias estão empenhadas em promover condições favoráveis para que seus
navios e marítimos continuem navegando sob pavilhão nacional. Não é demais relembrar que, em episódios
recentes da história, a existência de frotas mercantes próprias garantiu independência econômica ou
vantagens estratégicas importantes no cenário das disputas geopolíticas mundiais.
Finalizando, relacionam-se as mais importantes sugestões aos setores responsáveis e diretamente
envolvidos com o desenvolvimento da Marinha Mercante brasileira.
SUGESTÕES
 ESTABELECER uma política específica e independente para estimular investimentos na marinha
mercante, de modo a atender a suas necessidades e seus interesses econômicos, sociais e
estratégicos, dissociando-a, no que couber, da Política de Construção Naval.
 ADOTAR medidas de desoneração das empresas brasileiras de navegação.
 INVESTIR na formação de aquaviários, pelo fortalecimento do Sistema do Ensino Profissional
Marítimo conduzido pela Marinha do Brasil, a ela possibilitando acesso direto e irrestrito aos
recursos do FDEPM.
 MANTER a prioridade da cabotagem aos navios de bandeira brasileira, a exemplo da prática
internacional.
 CRIAR condições favoráveis ao desenvolvimento de parque industrial de reparação naval no país,
com recursos do FMM.
 FACILITAR o transporte marítimo nos portos nacionais, especialmente a navegação de
cabotagem, por meio da adoção de medidas de harmonização e desburocratização de
procedimentos administrativos, garantindo igualdade de condições operacionais com o transporte

terrestre.
 INVESTIR na formação de mentalidade marítima na sociedade brasileira, com a finalidade de
disseminar conhecimentos sobre a importância do mar para o desenvolvimento socioeconômico
do país.
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CAPÍTULO IX
PORTOS144
Sinopse
Este capítulo apresenta um panorama da organização portuária brasileira incluindo histórico de suas
questões institucionais e de regulamentação, focalizando os tipos de gestão e legislação. As premissas se
referem à importância dos portos para a dinâmica do comércio exterior brasileiro, seu impacto nas
economias nacionais, regionais e locais e o papel básico do setor privado para o sistema portuário nacional.
Alinham-se, ao final, sugestões de alteração do marco regulatório dos portos bem como das políticas
públicas a serem concebidas ou aprimoradas em tal setor. Ainda foi incluído um anexo relacionando toda
a legislação e normas que afetam a atividade portuária.
Abstract
This chapter introduces a brief overview of the Brazilian port organization, including a background
of its institutional and regulatory issues, focusing on types of management and legislation. The assumptions
refer to the importance of ports to the dynamics of Brazilian foreign trade, their impact on national,
regional and local economies and the basic role of the private sector in the national port system. At the end
of the chapter, suggestions are made in order to change the regulatory framework of ports as well as
concerned to the public policies to be designed or improved in that sector. An Annex was also included,
listing all the legislation and regulations that affect port activity.
1. Introdução
Os portos são locais de transferência entre os diversos modais de transporte. São mercados
multifuncionais e áreas industriais, onde as cargas poderão estar em trânsito, serem manipuladas e
distribuídas. Desta forma, podem ser considerados como um sistema multidimensional que para ser
eficiente deve considerar três questões indissociáveis: a infraestrutura (o porto em si – P), os fluxos de
cargas – C e os meios de transporte utilizados e integrados (o navio – N). Em analogia matemática, estas
questões se inter-relacionam de forma sistêmica na combinação ∑ = P x C x N), lembrando que P, C e N
devem ser diferentes de zero.
O sistema portuário pode ser percebido como um conjunto de subsistemas, iniciando pelo acesso
terrestre, pelas estruturas de retroárea, pelas estruturas de atracação e de acesso marítimo, conforme mostra
a figura 1145, abaixo. O porto não pode ser analisado de forma isolada, mas sim como um conjunto de
componentes e sistemas de infraestrutura e de operadores públicos e privados, onde interagem diversos
agentes desempenhando funções complexas, que englobam perspectivas nacionais e internacionais que
afetam o tráfego marítimo.
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A eficiência desse sistema se dá pela disponibilidade de áreas para expansão, dos acessos, da sua
posição em relação aos aglomerados urbanos, do layout das instalações, dos equipamentos utilizados, da
mão-de-obra, da estrutura organizacional do porto, entre outros.
Essas percepções podem ser consideradas indissociáveis, pois os portos não se limitam às suas
operações, mas também, à sua capacidade de apoio e para o desenvolvimento das economias nacionais,
regionais e locais, disponibilidade de postos de trabalho, arrecadação tributária e fiscal, incremento da
renda, etc.
Portos são importantes para as suas regiões como polos de atração de investimentos e geradores de
atividades econômicas com laços estreitos para manuseio de produtos exportados e importados. Algumas
indústrias e fábricas situam-se perto de áreas portuárias a fim de se valer da sua infraestrutura, assim como
na obtenção e exploração de economias de escala e de aglomeração induzidas pela atividade portuária.
A base fundamental da regulamentação da atividade portuária no Brasil parte da Constituição
Federal, promulgada em 1988, no processo de redemocratização da sociedade brasileira. É a partir deste
período que se tenta descrever os portos brasileiros, com ênfase maior na lei 12.815/2013 (27).
As informações utilizadas tiveram como fontes principais publicações internacionais e nacionais do
setor, relatórios anuais de associações de classe empresariais, referente a operadores e proprietários de
terminais portuários e da Agência Nacional de Transporte Aquaviário (Antaq) (2), agência reguladora para
a atividade portuária. Da Antaq também foram extraídos dados de investimentos em portos e, como fonte
secundária, dados do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), entidade pública
de fomento.
2. Caracterização dos portos
2.1. O que é um porto?
Em conjunto com a produção e o consumo, a distribuição é uma atividade básica na economia dos
países, significando os meios e formas de transporte, pelos quais matérias primas chegam às indústrias de
transformação e aos consumidores como produtos acabados. Distribuição se constitui num dos
macroprocessos das cadeias de suprimentos e compreende componentes logísticos, entre eles, os modos de
transporte terrestres, aéreo e aquaviários (25).
O transporte aquaviário é considerado o modal de menor custo unitário e tem os portos e navios

como base. Assim, portos não só são capazes de reduzir custos na distribuição de bens, como também,
exercem a função de infraestrutura básica da atividade econômica dos países, especialmente, em seu
comércio exterior.
Um porto não é apenas um ponto de ligação e transferência entre terra e água. Um porto pode
acomodar complexos industriais, cidades e armazéns, atendendo demandas econômicas (14).
Portos são importantes para as suas regiões como polos de atração de investimentos e geradores de
atividades econômicas. Algumas indústrias e fábricas situam-se perto de áreas portuárias a fim de se valer
da sua infraestrutura associada, assim como de economias de escala e de aglomeração induzidas pela
atividade portuária.
Em alguns portos modernos, de característica de multipropósito, pode-se questionar: “É a atividade
industrial que precisa do porto ou é um porto que se justifica por sua proximidade com a indústria?”
2.2. A modernização do transporte marítimo e o desenvolvimento dos portos
Para reduzir os custos operacionais e explorar economias de escala, as companhias de navegação
(empresas donas de navios) vêm aumentando os tamanhos de seus navios O surgimento de navios de grande
porte tem dois efeitos significativos sobre o transporte internacional, pois determina o poder competitivo
no setor de transporte ao reduzir seus custos unitários, e também tem papel importante no dimensionamento
dos equipamentos e instalações dos portos. Assim, a questão do tamanho do navio tem implicações diretas
e importantes tanto para o transporte quanto para os portos. A figura 2146 , abaixo, mostra a evolução do
crescimento da capacidade dos navios e, principalmente, dos navios porta-contêineres.

De acordo com o Datamar Consulting, os terminais de contêineres tiveram de se adequar às
mudanças de padrão do transporte marítimo internacional. Com o aumento substancial da consignação
média (quantidade de contêineres movimentados por escala), os grandes terminais perceberam, entretanto,
que não conseguiam concentrar em curto espaço de tempo tantos contêineres para embarque e desembarque
e, para tanto, fez-se necessário: adequação dos espaços físicos, com expansão dos pátios (retroárea);
otimização dos sistemas de empilhamento, com equipamentos com melhor desempenho, maior alcance e
altura; sistemas de gestão de terminal adequados, com tecnologia da informação; frota de caminhões
adequada, com terminal tractors, e em quantidade suficiente; maior agilidade no giro da carga (dwell time)
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por meio da desburocratização dos processos e ampliação do quadro de fiscais responsáveis pelo
desembaraço das cargas; e gates em número e configuração adequados e vias de acesso terrestre dedicadas
e exclusivas para acesso ao terminal (13:15).
O aumento do tamanho dos navios trouxe a necessidade do aumento da capacidade dos
equipamentos portuários e de obras de infraestrutura como dragagem de aprofundamento e de reforço de
cais e píeres. Na figura 3147, abaixo, observa-se que a demanda por portos de maior capacidade, com maior
alcance de/para seus equipamentos (lanças mais compridas) tem crescido rapidamente, criando, assim, um
impacto significativo no transporte e novas exigências de investimento portuário.

A frota de navios porta-contêineres está em constante evolução. Os navios megacarriers foram os
que mais se apresentaram rapidamente no transporte de contêineres na última década. Eles têm crescido
mais rápido do que qualquer outro tipo de navio e, em uma década, a capacidade média da frota de navios
porta-conteinêres dobrou.
Em 2006, o navio Emma Maersk (15.550 TEU) alcançou um marco significativo, ao ser anunciado
como o maior porta-contêineres do mundo. No entanto, a pressão de economias de escala empurrou os
custos unitários e dos fretes para baixo e, em 2011, surgiu a classe Triplo-E (18.270 TEU) e, mais
recentemente (2014), a entrega do mega-box CSCL Globe com (19.100 TEU)
Em 2017, já existirão navios de até 21.000 TEUs, encomendados ao estaleiro Geoje da Samsung
Heavy Industries na Coreia do Sul.
Já os navios graneleiros são essencialmente de diferentes tamanhos para diferentes tipos de cargas,
bem como para diferentes rotas. As mudanças ocorridas na frota de navios graneleiros são também
consequência da exploração de economias de escala, consequências de inovação da engenharia naval,
adequação e modernização dos portos e terminais e a mudança nas rotas marítimas.
Apresenta-se a tabela 1, abaixo, como uma representação da evolução dos navios graneleiros.
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2.3. Os portos nas cadeias de suprimentos
A globalização na cadeia de suprimentos é representada pelo fato de empresas multinacionais
concentrarem sua produção em locais considerados mais convenientes ao longo do mundo. Como resultado,
as empresas têm sua logística baseada em duas estratégias: a primeira, pelo controle centralizado e
minimização de seus inventários e a segunda, pelo adiamento da montagem final de seus produtos.
Em 2002, a Escap (14) desenvolveu um relatório sobre o Desenvolvimento Comercial de Portos
como Plataforma Logística indicando que, desde o final da década de 1980, empresas globais vêm
aprimorando seus métodos de produção, com foco na redução de inventário e postergação da montagem
final de produtos, de modo que eles sejam concluídos o mais próximo de seus clientes finais. Os centros de
distribuição regionais são experiências europeias destas últimas duas décadas que, de certa maneira,
mostraram resultados eficientes na redução de custos dos produtos, por conta da gestão adequada do
inventário vis-a-vis a gestão do transporte.
Por certo, este trade-off exigiu uma remodelação na tecnologia de informação e sistemas logísticos,
pois a combinação entre ativo, local e tempo passaram a ser os maiores desafios na Cadeia de Suprimento.
A centralização dos estoques marca o culminar de uma sucessão de estratégias logísticas baseadas
em sistemas locais de distribuição ao longo da última década em países como os da Europa. Com tal
enfoque, as indústrias demonstram que a consolidação de inventário menos distribuída pode reduzir
substancialmente os requisitos de inventário total, resultando em maior competitividade.
A postergação da produção é outra estratégia logística que pode ser eficaz para atingir o benefício
de redução de custos de padronização, maximizando a eficácia do marketing através da localização. Esta
estratégia baseia-se no princípio de projeção de produtos utilizando plataformas comuns, componentes ou
módulos, e ainda lidar com a montagem final ou personalização no mercado de destino final.
Para alcançar a eficiência na produção, a estratégia das empresas globais foi remodelar a
configuração de seus produtos, para que eles tivessem as mesmas plataformas ou componentes e módulos
comuns. Diante disto, as empresas poderiam postergar ao máximo a montagem final, bem como a
personalização de seus produtos, de modo que a entrega possa ocorrer o mais perto possível do usuário
final.
Na maioria dos casos, esses centros de produção acabaram por se localizar perto de aeroportos e
portos marítimos, com farta rede de transportes terrestres interligados aos grandes centros de distribuição.
Na medida em que foram sendo construídos, estes centros regionais exigiram uma modernização do sistema

de transporte e, mais especificamente, o transporte marítimo e consequentemente de seus portos.
Um bom exemplo do que se está indicando é a planta da fábrica de carros Volvo localizada no porto
de Ghent (Bélgica) na qual suas atividades incluem soldagem, pintura e montagem.
A Volvo começou a produzir em 1965 e escolheu a planta de montagem no porto de Ghent por estar
centralmente posicionada na União Europeia e apoiada por uma boa rede de transporte, que inclui além do
porto, a rodovia, a ferrovia e o aeroporto.
2.4. Estágios de desenvolvimento dos portos e terminais portuários
O desenvolvimento dos portos e terminais portuários evoluiu através de uma série de fases. Porém,
antes de analisar o desenvolvimento dos portos, cabe uma breve reflexão sobre o papel dos portos no
comércio internacional. Segundo a Unctad (30), mais de 80% do comércio de mercadorias no mundo, em
volume, é transportado por via marítima. Para alguns países, por exemplo, os Estados Unidos, os portos
marítimos são um recurso crítico da economia nacional porque 99% da carga que entra e sai do país passa
por seus portos (22).
Conforme pode ser visualizado no quadro 1 abaixo, de acordo com a Unctad, de 1970 a 2014 o
comércio internacional cresceu cerca de 4,8% ao ano, atingindo o patamar de 9,8 bilhões de toneladas em
2014 (30).

Como se vê, os portos marítimos são locais de intercâmbio de mercadorias, tecnologia, economia e
cultura, entre outros. Como já indicado anteriormente, são facilitadores do fluxo de comércio através de
sua integração com outros modais e entidades nos mesmos sistemas de distribuição; por isso tais locais
sofrem modificações ao longo do tempo em seus processos de gestão, principalmente.
Ao se “pensar” um porto deve-se levar em conta duas percepções básicas:
 o porto considerado como atividade econômica e, nesta abordagem, encarado sob o ponto de vista
de elo de cadeias de suprimento, apoiando fluxos origem e destino de cargas; e
 sob a lógica da atividade socioeconômica, ou seja, o porto como uma base para o desenvolvimento
socioeconômico de sua área de abrangência.
Essas percepções podem ser consideradas indissociáveis, pois os portos não se limitam às suas
operações, mas também, à sua capacidade de incremento do PIB, disponibilidade de postos de trabalho,
arrecadação tributária e fiscal, incremento da renda etc.

Dessa forma, o planejamento das atividades portuárias se confunde, de certa maneira, com o
planejamento da sua região e vice-versa.
Conforme já demonstrado pela Escap (14), e resumido no quadro 2, a seguir, os portos são centros
de transporte combinados, ao realizarem a transferência entre os diversos modais na transição terra-águaterra, e também são mercados multifuncionais e áreas industriais onde as cargas não apenas estão em
trânsito, mas também são manipuladas, manufaturadas e distribuídas (28), (apud Goldberg, 2001).
“Port improvement plays a major part in reducing sea transport cost […] The facilities provided in
a port depend on the type and volume of cargo which is in transit. As trade changes, so do the ports”
(Stopford, 1997; 30)
Goldberg (2001) assinala que um porto não se constitui apenas um local onde um único produto ou
serviço é oferecido, mas sim um complexo e intrincado sistema onde convergem tanto interesses públicos
como interesses privados.
Os quadros 2A e 2B, abaixo, sintetizam as quatro gerações de portos.

2.5. Portos no mundo
As transformações institucionais mais importantes dos portos nos anos 90 foram a privatização dos
serviços portuários e o surgimento de “operadores portuários”, empresas privadas especializadas em
operação portuária, numa concepção moderna de integração de fluxos de mercadorias e inventário tanto a
jusante como a montante das cadeias de suprimentos ou, conforme apresentado por Guerise e Robles
(2005), operadores portuários passaram a gerenciar os fluxos logísticos para atender às exigências de
agregação de valor logístico aos clientes com eficiência em custos, qualidade e produtividade na prestação
de serviços (21).
Essas modificações tecnológicas e o crescimento da demanda portuária aconteceram paralelamente
a mudanças na estrutura legal e de governança dos portos com a delegação e estímulo ao setor privado para
realização de investimentos na operação portuária, de modo a atender a demanda de movimentações
crescente e a necessidade de maior eficiência nas operações (28).
Thompson, Bundin (1997) apud Trujillo (2000) apontaram vantagens na participação do setor
privado no desenvolvimento da infraestrutura de transporte, tais como: (1) prestação de serviços a custos
menores, pois são mais eficientes e produtivos; (2) seus recursos podem ser usados para financiar serviços
públicos, permitindo que os recursos escassos dos governos sejam dedicados a outras atividades como
saúde, educação, segurança, habitação e saneamento.

Dados do Banco Mundial indicaram que, entre 1992 e 2004, ocorreram cerca de 220 projetos148 de
privatização de vários tipos no mundo, na maior parte no período entre 1995 e 2000, sendo 106 destinados
a concessões, 82 à green field projects, 18 à gestão e 14 à privatização completa. O montante de
investimentos passou de US$ 248 milhões, em 1992, a um máximo de US$ 3.9 bilhões, em 1998, resultando
num acumulado total no período (1992 – 2004) de mais de US$ 21 bilhões (29).
Alguns destes projetos aconteceram no Brasil. Este trabalho apresenta brevemente a evolução da
movimentação de cargas dos portos brasileiros por categoria e por tipo de propriedade portuária e a
evolução da legislação e regulamentação relativa a portos, identificando-se as perspectivas da atividade e
da regulamentação governamental da atividade.
2.6. Portos no Brasil
A base fundamental da regulamentação da atividade portuária no Brasil parte da Constituição
Federal, promulgada em 1988 no processo de redemocratização da sociedade brasileira, atribuindo ao
governo federal o dever de explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os
portos marítimos, fluviais e lacustres, conforme seu Art.21, inciso XII, alínea f149.
A partir da Lei Magna se analisa, a seguir, a evolução da regulamentação e a transformação do
sistema portuário brasileiro de modo a permitir o diagnóstico da situação atual e suas perspectivas.
O sistema portuário brasileiro, tradicionalmente, se constituía por portos estatais de estruturas
centralizadas, nos quais a participação do setor privado se limitava a portos dedicados à movimentação de
cargas do próprio investidor. Os instrumentos legais que compunham a estrutura institucional datavam de
meados da década de 1930 e a regulamentação trabalhista se apresentava extremamente rígida, dificultando
as operações e se refletindo em custos elevados tanto para exportação, como na importação de bens e
mercadorias (10)150.
Estudo realizado pelo Centro de Estudo de Integração de Desenvolvimento (Cindse), em 2011,
indicou como originada em 1934 a legislação que autorizava e regulava a concessão de obras dos portos
nacionais e sua exploração a estados ou a entidades privadas. Em 1966, foi autorizada a construção ou
exploração de instalações portuárias por entidades privadas terminais de uso privativo (TUP) para sua
própria movimentação. Em 1969, passou a ser permitida a movimentação de cargas de terceiros nesses
terminais (TUP), após autorização por autarquia ligada ao Ministério do Transporte, o Departamento
Nacional de Portos e Vias Navegáveis (DNPVN), ao se constatar congestionamento nas instalações dos
portos organizados, portanto eventual (3).
Dessa forma, o sistema portuário brasileiro se caracterizou, historicamente, por autarquias (pessoa
jurídica pública de administração indireta), as quais evoluíram para diversas entidades, que sucessivamente
foram reorganizadas no interesse público.
Nesse contexto, foi criada em 1975 a empresa estatal federal Portos do Brasil S/A (Portobras), para
atuar como autoridade portuária nacional, administrando na forma de holding, os 35 principais portos do
Brasil por meio de subsidiárias, as Companhias Docas, atuando como operadora portuária e fiscalizando as
concessões estaduais e, até mesmo, terminais privativos de empresas estatais e privadas.
A Portobras foi extinta em 1990, iniciando-se um processo de revisão do arcabouço institucional e
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Projetos conforme definição do Banco Mundial (29):
a) Privatização Completa - entidade privada adquire participação no capital de uma empresa estatal por meio de compra
de ativos, oferta pública de ações ou programa de privatização em massa.
b) Green Field Projects - entidade privada ou joint venture público-privada constrói em área aberta e natural e opera a
instalação portuária por período determinado em contrato, sendo os bens revertidos ao governo ao final do contrato.
c) Gestão - entidade privada assume a gestão de uma empresa estatal por um período fixado por contrato, com as decisões
de investimento e de propriedade permanecendo com o Estado.
d) Concessões - entidade privada assume a gestão de empresa estatal por um determinado período, assumindo também
todos os riscos dos investimentos.
149
Art. 21. Compete à União:
XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão:
f) os portos marítimos, fluviais e lacustres.
150
Apud Goldberg (19).

legal que resultou na lei 8.630 de 25 de fevereiro de 1993, que “Dispõe sobre o regime jurídico da
exploração dos portos organizados e das instalações portuárias e dá outras providências”, a chamada Lei
de Modernização dos Portos. Tal lei foi promulgada em um momento político em que o governo brasileiro
se alinhava com uma política econômica de cunho neoliberal, rompendo o monopólio estatal da atividade
portuária ao implantar um modelo em que passou a caber ao Estado a fiscalização e a regulamentação da
operação, a ser exercida pelo setor privado por meio de concessão da prestação desses serviços (11).
A lei 8.630 permitiu a participação da iniciativa privada, principalmente no arrendamento de áreas
portuárias e terminais, cujo modelo de governança que predomina (a exemplo de outros países) é o modelo
Landlord Port conforme apresentado no quadro 3, pelo qual a autoridade portuária atua como órgão
administrador e regulador, detendo a propriedade da área do porto, efetuando os contratos de arrendamentos
de terminais portuários e mantendo a infraestrutura básica (acessos terrestres, cais, dragagem). Aos
terminais de uso privativo foi autorizada a movimentação de cargas de terceiros.

3. Sistema portuário brasileiro e sua regulamentação
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) realizou um estudo
denominado Análise e Avaliação da Organização Institucional e da Eficiência de Gestão do Setor
Portuário. Nesse estudo foram entrevistados, durante cerca de dois anos, os players do mercado marítimo
e portuário, bem como todos os órgãos de governo e sociedade civil que participam do sistema portuário
brasileiro. Com base neste estudo o governo federal, em 06 de dezembro de 2012, editou a MP 595/2012,
que revogou a lei 8.630/93, a emblemática Lei dos Portos, e estabeleceu um novo sistema portuário para o
Brasil.
A medida provisória nº 595/2012 recebeu 645 emendas parlamentares. As 167 emendas acolhidas
resultaram no projeto de lei – PLV 09, com 23 emendas aglutinativas151 votadas e apenas quatro delas
aprovadas, a votação na Câmara Federal durou 49 horas. A nova Lei dos Portos, nº 12.815/13, aprovada
pelo Senado em curtíssimo prazo, foi sancionada em 05 de junho de 2013.
As principais alterações introduzidas pela nova lei foram:
 a diminuição de seis modalidades de terminais portuários para cinco, quais sejam: terminal
portuário de uso público (PP); terminal portuário de uso privado (o antigo TUP); instalação
portuária de turismo (Iptur); estação de transbordo de carga (ETC); e instalação portuária pública
de pequeno porte (IPP-4);
 a extinção dos conceitos de cargas próprias e de terceiros e a manutenção da liberdade de
contratação de mão de obra para terminais de uso privado;
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Emenda aglutinativa: espécie de emenda que se propõe a fundir textos de outras emendas ou a fundir texto de emenda com
texto de proposição principal http://www2.camara.leg.br/camaranoticias.

 os critérios de julgamento das licitações para os arrendamentos podem ser considerados de forma
isolada ou por meio de uma combinação da maior movimentação de carga, a menor tarifa ou
menor tempo de movimentação de carga que o licitante se compromete a realizar com o menor
preço cobrado pela operação, e atualmente por valor de outorga;
 os terminais, agora privados, terão seus projetos submetidos a um processo de anúncio público ou
de chamada pública e, se for o caso, a um processo seletivo público. a prorrogação sucessiva dos
contratos de adesão fica condicionada à plena continuidade das operações;
 a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), responsável por todos os procedimentos
licitatórios e o poder político e jurídico no setor portuário, é centralizado nas mãos da Secretaria
de Portos, agora Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil;
 as autoridades portuárias locais perdem a maior parte da sua autonomia e liberdade contratual,
ficando sujeitas a uma supervisão mais intensa da Antaq;
 o Conselho de Autoridade Portuária tornou-se órgão consultivo;
 um novo capítulo sobre dragagem, prevendo contratos de “dragagem por resultado” com dez anos
de duração a serem licitados segundo o regime diferenciado de contratação (RDC), um sistema
mais flexível de licitação criado pela lei 12.462 em 2011.
 a criação da Comissão Nacional para Assuntos de Praticagem pelo decreto 7.860/2012; e
 a criação da Comissão Nacional das Autoridades nos Portos (Conaportos), pelo decreto
7.861/2012.
Apesar de o governo não ter alterado as normas trabalhistas ao conceber a medida provisória
595/2012, 168 emendas de um total de 645 recebidas faziam referência a questões trabalhistas e, à juízo da
Associação de Terminais Portuários (ATP), alguns retrocessos neste processo foram percebidos, tal qual a
volta da categoria diferenciada152.
A medida provisória trouxe em sua essência a tentativa de destravar investimentos portuários com
a inserção R$ 50 bilhões de investimentos privados nos portos (50 bilhões em terminais e 4,2 bilhões em
dragagem), além de garantir a liberdade de movimentação de cargas próprias e de terceiros, garantias ao
trabalhador portuário e principalmente inserir na orla portuária um ambiente de maior competitividade, na
tentativa de assegurar a redução dos custos portuários.
Uma das ideias do governo e que constava da justificação da medida provisória foi a retomada da
capacidade de planejamento no setor portuário, redefinição das competências institucionais da Secretaria
de Portos e da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq).
Além dos portos, o governo federal havia anunciado, alguns meses antes, outros investimentos em
rodovias e ferrovias, cujos respectivos pacotes foram anunciados pelo governo em outubro de 2012 pela
medida provisória 576/2012, sancionada pelo Congresso como lei 12.743/2012. Essas duas leis ficaram
conhecidas como o Pacote da Infraestrutura.
As obras escolhidas pelo governo para a concessão das rodovias, assim como para as de ferrovias,
apontam como principal objetivo a integração dos modais terrestres com ligação direta aos portos. O Pacote
de Infraestrutura apresentou um conceito de integração logística.
Em conjunto com os portos, as concessões de rodovias e ferrovias resultariam num montante de R$
187,5 bilhões de reais a serem aplicados em até trinta anos com aportes oriundos da iniciativa privada,
destacados pela tabela 2, abaixo.
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Categoria diferenciada: conforme o texto da lei 12.815/13 no seu artigo 40: O trabalho portuário de capatazia, estiva,
conferência de carga, conserto de carga, bloco e vigilância de embarcações, nos portos organizados, será realizado por
trabalhadores portuários com vínculo empregatício por prazo indeterminado e por trabalhadores portuários avulsos.

Essa foi mais uma iniciativa no rol de planos de melhorias propostos pelo governo brasileiro,
conforme apontou Goularti (2007) em um trabalho chamado Melhoramentos, reaparelhamentos e
modernização dos portos brasileiros: a longa e constante espera (20).
Na perspectiva de Goularti (20):
O problema do sistema portuário é secular. Não é a falta de uma lei, de uma nova autarquia
ou de uma agência; como em toda infraestrutura social básica brasileira, o que falta são
investimentos vultosos, pois os portos são estruturas gigantes. Os investimentos são feitos,
porém bem aquém das necessidades; os problemas são temporariamente resolvidos,
contudo, dada a velocidade do aumento do comércio externo, são repostos novamente num
nível de complexidade ainda maior. Novamente os investimentos estão sob
responsabilidade da iniciativa privada (operadoras portuárias), que esperam pelos recursos
financeiros públicos para executar as obras mais urgentes. (20)

O quadro 4, abaixo, apresenta um levantamento dos vários planos de melhoramento e
reaparelhamento de nossos portos, resultante de adaptação feita por Goularti (2007) e Neto (2001).

A lei 12.815 de 5 de junho de 2013 (Lei dos Portos) encontra-se dividida em nove capítulos e setenta
e seis artigos. O artigo 2153: é o que contém as definições que foram alteradas e/ou introduzidas na nova Lei
dos Portos, a saber:
I - Porto organizado: bem público construído e aparelhado para atender a necessidades
de navegação, de movimentação de passageiros ou de movimentação e armazenagem
de mercadorias, e cujo tráfego e operações portuárias estejam sob jurisdição de
autoridade portuária;
II - Área do porto organizado: área delimitada por ato do Poder Executivo que
compreende as instalações portuárias e a infraestrutura de proteção e de acesso ao
porto organizado;
III - Instalação portuária: instalação localizada dentro ou fora da área do porto
organizado e utilizada em movimentação de passageiros, em movimentação ou
armazenagem de mercadorias, destinadas ou provenientes de transporte aquaviário;
IV - Terminal de uso privado: instalação portuária explorada mediante autorização e
localizada fora da área do porto organizado;
V - Estação de transbordo de cargas: instalação portuária explorada mediante
autorização, localizada fora da área do porto organizado e utilizada exclusivamente
para operação de transbordo de mercadorias em embarcações de navegação interior ou
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O item VIII deste artigo não encontra-se transcrito pois foi vetado na lei.

cabotagem;
VI - Instalação portuária pública de pequeno porte: instalação portuária explorada
mediante autorização, localizada fora do porto organizado e utilizada em
movimentação de passageiros ou mercadorias em embarcações de navegação interior;
VII - Instalação portuária de turismo: instalação portuária explorada mediante
arrendamento ou autorização e utilizada em embarque, desembarque e trânsito de
passageiros, tripulantes e bagagens, e de insumos para o provimento e abastecimento
de embarcações de turismo;
IX - Concessão: cessão onerosa do porto organizado, com vistas à administração e à
exploração de sua infraestrutura por prazo determinado;
X – Delegação: transferência, mediante convênio, da administração e da exploração do
porto organizado para municípios ou estados, ou a consórcio público, nos termos da
lei nº 9.277, de 10 de maio de 1996;
XI - Arrendamento: cessão onerosa de área e infraestrutura públicas localizadas dentro
do porto organizado, para exploração por prazo determinado;
XII - Autorização: outorga de direito à exploração de instalação portuária localizada fora
da área do porto organizado e formalizada mediante contrato de adesão; e
XIII - Operador portuário: pessoa jurídica pré-qualificada para exercer as atividades de
movimentação de passageiros ou movimentação e armazenagem de mercadorias,
destinadas ou provenientes de transporte aquaviário, dentro da área do porto
organizado.

A seguir serão comentados os principais conceitos que formam esta nova lei, a começar pelas
modalidades de terminais portuários de TUPs e portos públicos.
3.1. Terminais de uso privado (TUP)
Os primeiros terminais privados datam de 1966 com o decreto lei nº 05 e serviam à movimentação
de minério e combustíveis. Em 1993, a lei nº 8.630 flexibilizou esse modelo e criou a figura do terminal de
uso privativo misto no qual era também autorizada a movimentação de cargas de terceiros.
Os terminais de uso privado podem movimentar carga própria (produção em cadeia verticalizada)
e também carga de terceiros. Essas instalações portuárias estão e devem ser localizadas fora da área do
porto organizado.
Todo TUP poderá ser explorado por meio de autorização e deverá (se instalação nova) passar por
um processo de anúncio público que, por definição do estudo do BNDES, traz isonomia concorrencial ao
setor. Além disso as prorrogações dos contratos são por períodos sucessivos, porém com assunção total dos
riscos dos investimentos da atividade.
3.2. Concessão e arrendamento
A concessão significa a cessão onerosa de um porto organizado, e o arrendamento é a cessão onerosa
de um bem público localizado dentro do porto organizado, portanto, tanto a concessão de um porto como
uma área para um terminal portuário são concedidas à iniciativa privada mediante procedimento licitatório.
O quadro 5, abaixo, apresenta a síntese das 13 principais diferenças identificadas entre as
modalidades de terminais portuários públicos e terminal de uso privado. Ainda que permaneçam interesses
econômicos bem arraigados entre essas modalidades, pode-se concluir que não existem evidências de que
as diferenças entre as modalidades de terminais criadas pela lei 8.630 de 1993 e pela nova Lei dos Portos
acarretem desvantagem concorrencial, ou mesmo assimetrias, entre elas.

3.3. Os elementos de diferenciação regulatória
a) base legal: A diferenciação regulatória entre terminais de uso privado (TUP) e portos públicos
(PP) se dá inicialmente no próprio texto legal disposto no artigo 2º, Incisos XI e XII da lei
12.815/13, respectivamente: aos PPs é dada, por licitação pública, a cessão onerosa de
infraestrutura pública para exploração por prazo determinado. Já os TUPs recebem uma
autorização (outorga) de direito à exploração de instalação portuária mediante contrato de
adesão. Importante lembrar que as áreas dos TUPs são áreas de domínio útil privado enquanto
as áreas dos PPs são terras públicas;
b) modalidade de outorga: Enquanto os PPs passam por um processo de licitação pública, os
TUPs, em contrapartida, são direcionados ao processo de anúncio público que equaliza a
modalidade de TUP ao processo licitatório dos PPs. Além de ser uma exigência inócua aos TUP,
por se tratar de área de domínio útil e investimento privado, a exigência de anúncio público
burocratiza e retarda o prazo de investimentos, demandando custos de transação, a exemplo das
exigências de garantias de proposta e garantias de execução;

c) prazo154: Após devidamente assinados, tanto nos contratos de arrendamento de PPs como nos
contratos de adesão de TUPs, o prazo da primeira vigência é de 35 anos. O regime jurídico
aplicável aos PPs, outorgados por meio de contrato de arrendamento após prévia licitação, difere
do dos TUP, cuja exploração se dá mediante a outorga de autorização, sem a realização de
certame. No caso dos PPs, os prazos poderão ser renovados por mais 35 anos, entretanto nunca
passarão dos 70 anos. Após esse período, poderão ser novamente licitados. Já os TUPs poderão
ser prorrogados por períodos sucessivos indefinidamente, desde que a atividade portuária seja
mantida. Apesar de possuírem horizonte contratual de 25 anos, os TUP têm a posse (propriedade)
de seus terrenos o que pode sugerir a hipótese de perpetuidade de suas outorgas;
Prazo definido v. Perpetuidade: os investimentos efetuados nos PP´s são remunerados
pelo arrendador; os termos do arrendamento são negociados periodicamente; é possível o
reequilíbrio econômico-financeiro desses contratos, o que implica em um
compartilhamento de lucros e prejuízos entre arrendador e arrendatário. Nos TUP(M)´s, os
riscos são tolerados pelos empreendedores. Cade (2010) – Acórdão no Ato de
Concentração 08012.007452/2009-31 (Caso Embraport [8]).

d) regulação econômica: Os contratos de arrendamento dos PPs possuem, no mínimo, 24 cláusulas
essenciais que tratam do objeto de arrendamento, do valor do arrendamento, dos reajustes e da
revisão dos valores de arrendamento. Nos contratos de TUP há 16 cláusulas contratuais
determinantes para o objeto, a movimentação e o fornecimento de dados. Todavia, é válido
lembrar que nos contratos de adesão existem cláusulas que extrapolam o direito privado, uma
vez que exigem a modicidade tarifária e indicadores de desempenho, entre outras que só dizem
respeito aos contratos públicos. As cláusulas dos contratos de arrendamento, por serem oriundos
da administração pública na vertente do direito administrativo, possuem previsão editalícia, uma
delas dizendo respeito ao equilíbrio econômico financeiro de contrato. O reequilíbrio econômico
financeiro é a relação existente entre o conjunto de encargos impostos ao particular e a
remuneração correspondente, ou seja, os encargos devem ser matematicamente iguais às
vantagens. Essa cláusula é essencial ao investidor de PPs pois, se ocorrer qualquer externalidade
negativa que prejudique a remuneração no curso do contrato, as partes (investidor e governo)
podem repactuar o contrato. No caso dos TUP, o risco é totalmente do investidor;
Por representarem opções de investimento menos atraentes do que os terminais arrendados,
que contam com cláusulas de equilíbrio econômico-financeiro, os terminais privativos
encontram mais dificuldades para obter crédito e têm que gerar taxas de retorno mais altas
para os investidores (12). (Cerme [12]).

e) tarifas portuárias: Além do pagamento do valor do arrendamento, os PPs pagam pelas tarifas
públicas que podem ser devidas pelo requisitante dos serviços (arrendatário ou operador) às
autoridades portuárias. Tais tarifas são entendidas como o rateio de despesas necessárias à
manutenção do porto organizado. Os recursos gerados serão utilizados em obras de dragagem de
manutenção, nas vias internas de acesso, na iluminação e no abastecimento do condomínio
portuário, entre outros. Os contratos de adesão dos TUPs não consubstanciam cessão onerosa de
bens públicos e é exatamente por esse motivo que a legislação diferenciou e excluiu os TUPs de
qualquer regime de regulação tarifária. Embora alguns TUPs sejam isentos do pagamento de
tarifas, toda despesa de manutenção é realizada com recursos próprios. Há casos de pagamento
de Tarifa Pública pelos TUPs sem a devida proporcionalidade, muito menos a reversão da
manutenção dos serviços do condomínio portuário, ou seja, o TUP é obrigado a pagar tarifa
pública sem receber pelos serviços de manutenção. Entre outros custos atribuídos aos TUP,
alinha-se o pagamento das estruturas náuticas, mais conhecidas por espelho d´água e também o
do Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana (IPTU). Os PPs não pagam esses tributos
sob o fundamento de que prestam serviço em áreas públicas, ficando, assim, isentos destas
cobranças;
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Anteriormente, em 10 de maio de 2017 foi publicado o decreto 9.048 que permitiu a extensão dos prazos de arrendamento
para 35 anos, prorrogáveis por mais 35 anos até o limite de 70 anos, inclusive para aqueles vigentes. Anteriormente o prazo
contratual era de 25 anos, prorrogável por mais 25.

f) preços: Por conta de um regime jurídico diferenciado, o formato de valores de serviços cobrados
pelos TUPs não são e não podem ser entendidos como Tarifa, mas sempre como preço, submetido
às exigências do mercado, portanto com ampla liberdade comercial. A lógica da livre competição
forma e acompanha os preços de mercado. Os serviços prestados por terminais portuários aos
seus clientes são disciplinados por regime de direito privado. O termo "tarifa" é utilizado para
designar a importância que o poder público cobra dos usuários de seus serviços ou que é cobrada
por particulares, concessionários de serviços públicos, mas fixada pelo poder público a troco de
contribuições parafiscais. No caso de terminais portuários trata-se de negócios realizados por
empresas comerciais (os embarcadores, os armadores e os operadores de terminais portuários),
em condições negociadas e ajustadas livremente pelos empresários do setor. As negociações
comerciais entre prestador e tomador de serviços geram condições e preços diferenciados caso a
caso. Eventuais abusos, como nos casos de oligopólios e monopólios, devem ser reprimidos pelo
Conselho Administrativo de Defesa Econômica, mediante a aplicação da lei nº 12.529/2011;
g) infraestrutura: No ato de arrendamento de uma instalação portuária pública, será entregue ao
licitante um Sítio Padrão, que significa a parte já construída da infraestrutura do terminal (cais,
área terraplanada, pavimentada e desimpedida e com acesso terrestre). No caso dos TUP, a
construção se dará no modelo greenfield e a totalidade dos investimentos em infra e
superestrutura se dará por conta e risco do investidor;
Arrendamento (brownfield) v. Construção (greenfield): O fato de o porto público ser um
empreendimento já constituído (brownfield) e contar com uma carteira de clientes já
estabelecida gera certeza quanto ao retorno esperado que não existe em um
empreendimento greenfield. O VPL de um porto público, portanto, é potencialmente maior
que o de um TUP(M). (Cade [2010] - Acórdão no Ato de Concentração
08012.007452/2009-31).

h) ativos: No arrendamento de terminais de portos públicos, os ativos imobilizados, ou seja, os bens
das instalações (equipamentos de transbordo, balanças, tanques, shiploaders, e outros) ao final
do contrato são, obrigatoriamente, revertidos ao patrimônio público, que cuidará de ressarcir o
arrendatário caso esses bens ainda não tenham sido totalmente depreciados. Nos TUP, não há
reversibilidade de bens ao governo e as despesas por bens ainda não totalmente amortizados são
por conta e risco do investidor;
i) clientes: Os PPs são um conjunto de terminais portuários localizados dentro das poligonais de
um porto organizado e já comercialmente estabelecidos, apresentando uma carteira de clientes
pré-definida, ou seja, embarcadores em sua área de influência. No caso de TUPs, essa carteira
deverá ser constituída, o que representa um tempo maior para maturação do negócio e esforço
maior do que no público;
Universalidade v. Seleção de Clientes (cream skimming): não foram trazidas evidências
concretas de que os TUP(M)´s estariam em posição de “escolher” clientes em detrimento
dos PP´s. Aliás, a obrigatoriedade (regulatória) de o PP receber cargas gera maior
confiabilidade no usuário que o TUP(M) – credible commitment. (Cade [2010] - Acórdão
no Ato de Concentração 08012.007452/2009-3).

j) mão de obra: A criação de um órgão de gestão de mão de obra do trabalho portuário (Ogmo)
em cada porto organizado se conceitua como um instrumento de redução dos custos da mão de
obra portuária, uma vez que seu conceito é de se ter uma mão de obra ativa em momentos
variáveis, desta forma excluindo a necessidade de uma mão de obra cativa em períodos de
ociosidade operacional dos terminais portuários. Os TUP, pela Lei dos Portos, não estão
obrigados a utilizar a mão de obra do Ogmo mesmo que esta represente um custo variável nas
operações de cargas. A opção de não utilizar o Ogmo pode ser justificada pelo fato dele
apresentar um quadro efetivo de trabalhadores que possuem índices de desempenho abaixo da
média do mercado e sua demanda cativa resultar em custo elevado dessa mão de obra;
Custos de mão de obra (contratação via Ogmo): de fato, é injusto impor aos portos
públicos uma modalidade de contratação ineficiente e custosa, como a realizada via
Ogmo´s. Porém, “... isto não implica que o constrangimento da concorrência dos terminais

privativos seja a melhor ‘resposta’.” (Voto, p. 1304). (Cade [2010] – Acórdão no Ato de
Concentração 08012.007452/2009-31 - Caso Embraport).

k) interlocução com o governo: O CAP é o órgão consultivo dos portos públicos e o principal
interlocutor entre a comunidade portuária e o governo federal. Entre suas múltiplas atividades,
inclui-se a de facilitador de ações demandadas pelos usuários junto à autoridade portuária e ao
governo federal. O CAP, como um órgão colegiado, tenta otimizar o atendimento das
necessidades de todo o condomínio portuário (público) e não apenas para um ou outro terminal
portuário isoladamente. Os PPs possuem cadeira cativa nos CAPs por meio das Associações de
Classe, já os TUPs são apenas convidados a participar da reunião, porém sem nenhuma expressão
de voto;
l) risco do investimento: No caso dos TUP, o risco é totalmente do investidor. Não existe nenhum
tipo de verba pública envolvida nos projetos, como também não existem cláusulas de reequilíbrio
econômico e financeiro dos contratos. Assim como descrito no trabalho do Cerme (12), por
representarem opções de investimento menos atraentes do que os terminais arrendados, que
contam com cláusulas de equilíbrio econômico-financeiro, os TUP encontram mais dificuldades
para obter crédito e têm que gerar taxas de retorno mais altas para os investidores; e
m) órgãos intervenientes: Tanto PPs como TUP possuem os mesmos órgãos intervenientes, tanto
para aprovação dos investimentos como para a fiscalização de todas as operações portuárias. Os
PP estão sujeitos às fiscalizações dos intervenientes que verificam as verbas públicas, tais como:
AGU, CGU e TCU ou mesmo as autoridades portuárias.
Pode-se concluir que não ocorre, em termos estruturais, assimetria econômica entre portos públicos
e terminais de uso privado, mas sim diferenças regulatórias.
Existem diferentes regimes jurídicos (PPs e TUPs), por ser necessário disciplinar a exploração de
infraestruturas portuárias construídas em bens públicos com distintas características (bens de uso especial
ou bens dominicais), ou mesmo em bens particulares, localizadas em espaços diversos (dentro ou fora dos
portos organizados), além de o risco do empreendimento ser suportado de maneira compartilhada (PPs) ou
exclusiva (TUPs).
É válido salientar que um estudo feito em 2012, a pedido da Antaq, para o Centro de Estudos em
Regulação de Mercado da Universidade de Brasília, baseado em dados reais contabilométricos obtidos
junto aos portos públicos e terminais privativos mistos construídos ou já em operação no período amostral
entre 2007 e 2010, concluiu que:
 não existe diferença relevante na eficiência econômica média de um tipo de terminal se
comparado à do outro tipo;
 nenhum dos indicadores calculados apontou diferença de desempenho estatisticamente relevante
entre portos públicos e terminais privativos mistos; e
 não há diferenças relevantes de custos e receitas entre portos públicos e terminais privativos
mistos.
3.4. Trabalho portuário
A lei 8.630/93 (a antiga Lei dos Portos) tentou inovar a ordenação do trabalho portuário à realidade
mundial, ao criar a figura do órgão gestor de mão de obra (Ogmo). A criação de um Ogmo, em cada porto
organizado, se fundamenta como um instrumento de redução dos custos da mão de obra portuária, uma vez
que seu conceito é de se ter uma mão de obra ativa em momentos variáveis, desta forma excluindo a
necessidade de uma mão de obra cativa em períodos de ociosidade operacional dos terminais portuários.
Os Ogmo fornecem trabalhadores por meio de seus Sindicatos, quando requisitados pelos
operadores portuários.
Atualmente, a lei 12.815/2014, no artigo 40 estabeleceu seis categorias diferenciadas de
trabalhadores portuários avulsos, quais sejam: (a) capatazia; (b) estiva; (c) conferência de carga; (d)
conserto de carga; (e) vigilância de embarcações e (f) bloco.

É fato que os terminais dentro do porto organizado ou operadores poderão vincular a sua mão de
obra para a efetiva execução dessas atividades, porém com a condicionante de que esse pessoal seja
registrado no Ogmo.
É importante e indispensável, para a busca de uma solução da complexa questão que envolve os
trabalhadores avulsos, que se atente, interprete e se cumpra, no que for possível, as disposições ínsitas na
convenção nº 137 de 1973 e da recomendação nº 145, do mesmo ano, das quais o Brasil é signatário e
referem-se às “Repercussões Sociais dos Novos Métodos de Processamento de Carga nos Portos”.
Decorridos 40 anos de sua aprovação em Genebra, ocorreram e ocorrem notáveis avanços tecnológicos na
movimentação de carga. Essa realidade obriga o governo, trabalhadores e empresários a olharem para a
atualidade, mas especialmente para o futuro, quando o trabalho portuário será totalmente automatizado e/ou
robotizado, não mais exigindo o trabalho braçal, mas um trabalhador de conhecimento que, ao contrário de
carregar peso e correr risco de acidente, apertará botões.
No entendimento da Associação de Terminais Portuários (ATP), o número de categorias
especializadas deveria ser reduzido. Muitas delas já foram extintas, pois foi modificada a natureza do
trabalho. O ideal é que um número mais elevado de trabalhadores os capacite a efetuar uma variedade maior
de tarefas.
Neste dispositivo, segundo recomendação da OIT, deveria ser suprimida: “a distinção entre trabalho
a bordo e o trabalho em terra”, a fim de se conseguir uma maior possibilidade de intercâmbio de mão de
obra, maior flexibilidade na designação do trabalho e maior rendimento das operações.
A categoria diferenciada foi um retrocesso para o sistema portuário brasileiro, na medida em que o
antigo diploma legal (lei 8.630/93) obedecia às recomendações da OIT 137 e 145 quando dispunha, no
artigo 57, que os trabalhadores portuários deveriam buscar preventivamente a multifuncionalidade no
trabalho, visando a adequação aos modernos processos de manipulação de carga e o aumento de sua
produtividade.
Alterar um trabalhador multifuncional para um trabalhador em categoria diferenciada implica em
considerar-se desejável que aquele que inicia sua carreira como consertador de carga, terminará sua carreira
como consertador de carga e nada mais. O trabalhador de um terminal portuário privado tem a possibilidade
de seguir carreira e evoluir profissionalmente.
3.5. Reorganização da governança portuária
A Secretaria Nacional de Portos (antiga Secretaria Especial de Portos), desde maio de 2016, é parte
do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil - MTPA. O MTPA é o poder concedente e tem como
competência principal a elaboração das Políticas Públicas do Setor.
Dentre outras competências, cabe à MTPA:
 autorizar prorrogação de prazo para início das operações das novas instalações;
 determinar à Antaq abertura de processo de seleção para novas instalações privadas seguindo as
diretrizes do setor;
 analisar a viabilidade locacional das instalações portuárias e adequação às diretrizes do setor;
 autorizar as instalações e celebrar os contratos de adesão (aprova as cláusulas sobre investimentos,
atendimento a terceiros e garantias de execução);
 publicar a aprovação ou a rejeição do projeto portuário para habilitação ao Reidi; e
 aprovar a transferência de titularidade do contrato e as obras de aumento de capacidade sem
alteração de área.
Já a Antaq, agora vinculada ao MTPA, deve: analisar os contratos de arrendamentos e adesão,
analisar propostas de investimentos do setor, operacionalizar os procedimentos licitatórios, arbitrar em grau
de recurso os conflitos do setor, regular e fiscalizar o setor.
A agência é competente para:

 promover estudos de demanda e de composição de tarifas, preços e fretes, elaborar e editar
normas, relativos ao transporte e à exploração da infraestrutura portuária;
 cumprir e fazer cumprir os contratos de instalações portuárias;
 autorizar a execução de projetos e investimentos;
 estabelecer padrões e normas relativas às operações de transporte aquaviário de cargas especiais
e perigosas;
 celebrar as outorgas de permissão ou autorização do serviço de transporte pelas empresas de
navegação;
 elaborar os contratos de adesão dos terminais privados;
 receber e instruir os pedidos de novas instalações;
 publicar e abrir processo seletivo público. Definir os critérios de julgamento;
 encaminhar para MTPAC pedidos de autorização;
 receber, analisar, instruir e propor a aprovação ou rejeição de projetos de adesão ao “Regime
Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura” (Reidi); e
 acompanhar a outorga (fiscalização) das instalações portuárias.
A Administração dos portos pode ficar a cargo de uma instituição ligada diretamente à União, de
uma Delegatária ou de uma entidade concessionária dentro de um porto organizado.
Com a lei 12.815/13, as administrações portuárias tiveram suas competências divididas entre a SEP
(agora MTPA) e a Antaq, restando à agência estabelecer o regulamento de um porto organizado, decidir
sobre conflitos dentro de um porto organizado, arrecadar as tarifas, dentre outras estabelecidas em lei.
Existem pelo mais de 20 intervenientes e/ou agentes que diretamente se envolvem no cotidiano das
operações portuárias. Os principais agentes constam do quadro 6, a seguir.

3.6. Conselho de Autoridade Portuária
O Conselho de Autoridade Portuária (CAP) foi inicialmente criado pela lei nº 8.630/93 que permite
uma maior flexibilização da organização pública, transparência mais ampla e adaptação imediata às
constantes mudanças dos mercados interno e internacionais, bem como da navegação.
Com a nova Lei dos Portos, a lei 12.815/13, o CAP, mesmo tornando-se um órgão consultivo da
Administração do Porto, teve preservado o seu objetivo principal, qual seja, o de abrir o setor portuário à
participação da sociedade, permitindo que, na área do porto organizado, os diversos segmentos ligados aos
serviços e às atividades aquaviárias se tornem partícipes das decisões relativas ao desenvolvimento da
atividade portuária.
Os representantes dos CAP, conforme mostra o quadro 6, indicados pelas entidades, são designados
por ato do ministro de Estado Chefe do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. Para todos os
efeitos legais, o Conselheiro desempenha uma “função pública honorária”. Ser conselheiro do CAP é estar
no exercício de uma função pública, embora não remunerada, mas sujeito à mesma legislação que regula a
atividade do funcionário público.
O CAP é constituído por três blocos: bloco do poder público, bloco da classe empresarial e bloco
da classe dos trabalhadores portuários.
Para regulamentar a Nova Lei dos Portos, o governo federal publicou o decreto nº 8.033/13, bem
como outros instrumentos legais que regulam o setor portuário tanto para os portos públicos, como para os
terminais de uso privado.

Para melhor acompanhamento, apresenta-se o anexo, ao final do capítulo, que traz a cronologia dos
principais instrumentos de regulamentação vigentes no sistema portuário brasileiro a partir da medida
provisória 595/12.
4. A importância dos portos no comércio exterior brasileiro
4.1. Comércio exterior
O comércio exterior brasileiro por meio dos portos possui grande importância para a economia
brasileira, principalmente por transportar os principais itens da pauta de exportação, como grãos e minério
de ferro.
Em 2016, o comércio exterior por via marítima registrou US$ 246 bilhões em sua corrente de
comércio o que representa 77% de todo o comércio exterior brasileiro, e o saldo da balança comercial
marítima apresentou um superávit de US$ 51 bilhões
Segundo dados da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), o sistema portuário
brasileiro movimentou 998 milhões de toneladas (Mton) em 2016, o que representou um decrescimento de
1% sobre o total movimentado em 2015. Desde 2009, apesar da crise mundial, o sistema portuário Brasil
não registra redução na movimentação dos portos. Em 2016 houve, principalmente, baixa exportação de
milho, redução na cabotagem de líquidos e o arrefecimento na importação de contêineres.
Os responsáveis por este volume de movimentação são os 37 portos públicos, sendo 19 deles geridos
por empresas do governo federal e 18 delegados à competência dos governos estaduais.
Atualmente, existem 160 terminais de uso privado, 29 estações de transbordo de carga e mais duas
instalações de passageiros, totalizando 191 terminais na modalidade de uso privado.
Com a liberação para movimentar cargas próprias e cargas de terceiros, os TUPs tornaram-se, no
sistema portuário brasileiro um exemplo a ser seguido, basicamente uma tendência. Desde a promulgação
da lei 12.815/2013 foram investidos R$ 18 bilhões de reais em 61 novos TUPs e mais R$ 3 bilhões em dez
ampliações, enquanto das 159 áreas projetadas pelo governo federal para arrendamento, apenas três foram
licitadas, somando um total de R$ 430 milhões.
Como se pode observar na figura 4, abaixo, por conta desse aumento de investimentos nos TUP, em
três anos, a movimentação pelos novos TUP recebeu um incremento de 41 milhões de toneladas; em 2013
os novos TUP movimentavam 2,6 milhões de toneladas e em 2015, quase 27 milhões de toneladas.

Os terminais privados são basicamente os responsáveis pela movimentação dos minérios e do
agronegócio brasileiro. São, assim, fundamentais para a corrente de comércio e para a balança comercial
brasileira. O perfil das cargas movimentadas entre portos públicos e terminais de uso privados está
evidenciado na figura 5, abaixo, que apresenta a movimentação até novembro de 2016.

Conforme apresentado na figura 6, abaixo, os portos públicos movimentaram 343 milhões de
toneladas (Mt), o que significa uma redução de 2,5% sobre 2015, enquanto os terminais de uso privado
(TUP) movimentaram 655 Mt (-0,25%). A distribuição das cargas movimentadas por tipo de instalação não
se alterou, permanecendo 36% em portos públicos e 64% em TUP.

A tabela 3, abaixo, apresenta a movimentação portuária pelo sentido do tráfego e pela natureza da
carga. É sempre bom lembrar que, em geral, os TUP operam principalmente na exportação de graneis,
enquanto nos portos públicos há maior predominância de cargas importadas, especialmente contêineres.

Observa-se que a movimentação em TUP concentra-se em cargas do tipo granel sólido, que obteve
melhor desempenho em função da safra recorde 2015/16 de grãos, maior produção de minério e da taxa de
câmbio, que favoreceu as exportações das commodities.

Entre 2015 e 2016, as cargas de granel sólido registraram uma redução de 0,7%. o granel líquido e
contêineres registraram um decréscimo de 3,8% e 0,5%, respectivamente. Já a carga geral solta teve um
aumento da ordem de 7,2%
Como se observa, os TUP são os responsáveis pelo fluxo de mercadorias (commodities) como item
da exportação brasileira. No geral, os terminais de uso privado apresentaram, no sistema portuário
brasileiro, nos últimos três anos, mais capacidade de movimentação, bem como de investimento.
Para 2017, além das possíveis licitações em portos públicos, os portos receberão mais R$ 6,3 bilhões
em 54 novos TUP com a previsão de aumento de capacidade do sistema em mais 9% de toneladas
movimentadas por ano.
5. Considerações finais e sugestões
Como se verifica, portos são importantes polos de atração de investimentos para as suas regiões e
geradores de atividades econômicas vinculadas ao manuseio de produtos exportados e importados. Assim,
os setores produtivos situam-se perto de áreas portuárias a fim de se valer da sua infraestrutura, bem como
para explorar conceitos de economias de escala e de aglomeração induzidas pela atividade portuária.
A globalização representa a concentração do processo produtivo em locais considerados mais
convenientes ao longo do mundo. A consolidação de inventário em menos locais reduz substancialmente
os requisitos de inventário total, resultando em maior competitividade, e a centralização dos estoques marca
o culminar das plataformas logísticas que acabaram por se localizar perto dos portos marítimos.
Por conta disso ocorreram significativas transformações institucionais nos portos a partir dos anos
90, com o icônico movimento de privatização dos serviços portuários e o surgimento de operadores
portuários que passaram a gerenciar os fluxos logísticos para atender às exigências de agregação de valor
logístico aos clientes com eficiência em custos. No Brasil, o processo de privatização das atividades
portuárias se realizou por meio da lei 8.630/93 que permitiu a participação da iniciativa privada,
principalmente no arrendamento de áreas portuárias e terminais, cujo modelo de governança que predomina
(a exemplo de outros países) é o Landlord Port.
Embora no Brasil se vincule a responsabilidade da participação da iniciativa privada à lei 8.630/93,
é sempre bom lembrar que desde 1934 a legislação brasileira já autorizava e regulava a concessão de obras
dos portos nacionais e sua exploração a estados ou a entidades privadas. Desde 1966 é autorizada no Brasil
a construção ou exploração de instalações portuárias por entidades privadas – antigos terminais de uso
privativo (TUP) – para operação de seu próprio negócio, em escalada favorável à livre iniciativa e a práticas
salutares de concorrência.
O sistema portuário no Brasil é predominantemente voltado a commodities, dada a característica
econômica brasileira de produção de insumos básicos tais como minérios, combustíveis e produção
agrícola-pecuária.
Os terminais portuários representam, portanto, o mais importante modal na cadeia de suprimento
no Brasil, uma vez que é pelo porto que se movimenta 77% de toda a corrente de comércio brasileira em
valores US$FOB.
O conceito de terminais de uso privado teve sua eficácia comprovada no Brasil, uma vez que se
obteve, historicamente, qualidade de investimentos e, por consequência, os melhores índices de
produtividade. O modelo de terminal privado favoreceu a exportação de commodities, o que se refletiu no
saldo positivo da balança comercial brasileira. Finalmente, mas não menos importante, tais terminais, em
pouco tempo, provocaram uma forte tendência de redução de custos de operação no setor de contêineres.
Em julho de 2016, o grupo empresarial formado pelas Entidades, representantes de terminais
portuários e retro portuários, reuniu-se para apresentar uma proposta de alteração do marco regulatório do
setor portuário, levando em consideração a lei 12 815/13, o decreto 8.033/13, as portarias SEP 110/13,
249/14 e 349/14, bem como a minuta do contrato de adesão. Minuta de proposta de alteração do decreto
foi encaminhada ao governo federal e, levada em consideração, deu origem ao decreto 9.048 de 10 de maio
de 2017, sendo esperado que o novo texto legal resulte em liberação de investimentos ora retidos e
diminuição da extensa burocracia que impede a execução de novos projetos.

Das 33 reuniões técnico-jurídicas realizadas pelo grupo empresarial acima indicado resultaram as
sugestões abaixo, julgadas mais relevantes.
SUGESTÕES
• DIMINUIR/MITIGAR a intervenção estatal na atividade portuária.
• RESPEITAR o princípio da legalidade, ou seja, somente a lei (sentido estrito) poderá criar direitos
ou obrigações, excluída a possibilidade de criá-los por normas infralegais (decretos, portarias,
resoluções).
• RESPEITAR a competência das atividades-fim do poder concedente que é a “formulação” das
políticas públicas do setor portuário, bem como da agência reguladora que é “implementar” as
políticas. Fiscalizar mais com objetivo pedagógico do que exclusivamente punitivo e regular os
aspectos técnicos dos marcos regulatórios.
• REORIENTAR a atuação do poder público no setor, preservando-se a autonomia da agência e
evitando retrabalhos.
• INTERPRETAR corretamente que as instalações portuárias são empreendimentos (negócios
comerciais) e que a atividade portuária é privada, regulada, não mais entendida como serviço
público, corrigindo eventuais distorções.
• ASSEGURAR aos investidores a estabilidade dos marcos regulatórios e respeito aos contratos de
exploração de áreas e terminais portuários.
De forma amplificada, de modo a atingir as políticas públicas a serem concebidas, ou mesmo
aprimoradas no setor portuário brasileiro, sugere-se, ainda:
 ESTABELECER uma política nacional integrada de transportes, contendo metas de natureza
permanente, para atender às necessidades da sociedade e não a interesses políticos menores.
 ESTABELECER Planos Estratégicos Integrados para as cidades portuárias, voltados ao
ordenamento territorial integrado das áreas urbanas, portuárias e industriais, ferramenta
fundamental para o desenvolvimento socioeconômico, com sustentabilidade.
 MODERNIZAR e AMPLIAR os acessos terrestres aos portos, sobretudo no caso daqueles situados
em área central de grandes centros urbanos, com a participação de órgãos estaduais e municipais,
para impedir que os fluxos de carga sofram ou provoquem congestionamentos indesejáveis, que
adicionam ineficiências ao transporte intermodal.
 CRIAR um marco regulatório ambiental aplicado à área portuária, visando a compatibilizá-lo,
permanentemente, à dinâmica econômica do país, levando na devida conta os parâmetros
ambientais envolvidos.
 ACELERAR as obras de acesso marítimo aos portos (dragagem, sinalização, balizamento e
controle eletrônico do tráfego, dos canais de acesso e bacias de evolução), de forma a aumentar
sua capacidade para receber maiores navios, 24 horas por dia, e possibilitar ganhos na economia
de escala.
 ESTUDAR nova política de contratação de trabalhadores portuários dos portos públicos,
fundamentada pela OIT 137 e recomendação OIT 145, com liberdade de contratação, à
semelhança do que ocorre com os terminais de uso privado.
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ANEXO
Cronologia dos principais instrumentos de regulamentação vigentes no sistema portuário
brasileiro, a partir da medida provisória nº 595/12

CAPÍTULO X
CONSTRUÇÃO NAVAL155
Sinopse
Apresenta-se um breve relato das bases históricas da indústria de construção naval brasileira e dos
subsídios para seu desenvolvimento, mediante a criação de instrumentos de gestão; abordam-se os Planos
de Construção Naval (I e II PCN); na descrição dos avanços e recuos da segunda metade do século XX,
apresentam-se dados sobre toneladas de porte bruto, encomendas de navios e liberação de recursos, bem
como sobre evolução da força de trabalho; são referidas medidas administrativas de condução do Fundo de
Marinha Mercante, com vistas à correção da política de construção naval; descreve-se a evolução recente
e a situação atual, num contexto de recuperação do setor, incluindo a ativação de polos navais; alinham-se
questões críticas para uma política de construção naval consistente; ao final, são apresentadas algumas
sugestões pertinentes à matéria.
Abstract
This chapter presents a brief report on the historical grounds of the Brazilian Naval Construction
industry and the subsidies for its development, through the creation of management tools. The Naval
Construction Plans (NCP I and II) are addressed. In describing the advances and retreats in the second
half of the XX Century, data are presented on gross tonnage, ship orders and funds liberation, as well as
the labor evolution are presented. Management measures for the Merchant Marine Fund conduction, with
focus on the correction of naval construction policy are discussed. The recent evolution and the current
situation, in a context of sector recovery described, including the activation of naval clusters and some
critical questions to a consistent construction policy are formulated. Finally, some suggestions regarding
the topic are given.
1. Introdução
A indústria da construção naval no Brasil vem dos tempos coloniais: datam de 1531 as primeiras
embarcações de tipo europeu aqui construídas, de que se tem notícia segura. Mas, após um período de
relativa prosperidade no século XIX, tal indústria praticamente desapareceu no país, até a segunda metade
do século passado. A moderna indústria de construção naval brasileira foi implantada nos anos 1960. Na
década de 1970, os principais estaleiros foram ampliados e modernizados e a produção cresceu
significativamente. A partir de meados do decênio seguinte, o setor entrou em crise, o que levou à
paralisação quase total dos principais estaleiros. Mais recentemente, no início do milênio, com a expansão
da indústria do petróleo, iniciou-se um período de recuperação, baseado na produção de unidades offshore
e embarcações de apoio marítimo.
O processo de implantação e desenvolvimento foi baseado em uma política abrangente e afirmativa,
que incluía diversos mecanismos, diretos e indiretos, de incentivo e proteção. O modelo era baseado em
um nível muito elevado de integração entre a construção naval, a marinha mercante e a indústria
fornecedora. A expansão dos estaleiros e da produção nacional foi sustentada pelos grandes planos de
construção naval, que garantiram encomendas para inserir o Brasil entre os principais produtores mundiais
daquele período. Em 1980, o Brasil chegou a ser o segundo maior produtor, com 1.150 mil TPB entregues,
5,6% da produção mundial. A ascensão e a decadência da indústria brasileira de construção naval já foram
objeto de muitos estudos e análises.
O propósito deste capítulo é fazer uma apreciação do setor e apresentar uma breve discussão de
desafios, oportunidades e também ameaças ao processo de desenvolvimento, que têm o potencial de inserir
a construção naval brasileira no cenário internacional, desta vez, porém, em bases permanentes e
sustentáveis.
2. Breve histórico
A construção de embarcações de porte foi implantada no Brasil por iniciativa do então governador
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da província, o Conde da Cunha, que determinou a construção de uma nau de 40 canhões, denominada São
Sebastião, semelhante às mais modernas lançadas ao mar nos estaleiros europeus da época. Com tal
iniciativa, estava fundado o Arsenal de Marinha da Corte, em 29 de dezembro de 1763, ao pé do Mosteiro
de São Bento, no Rio de Janeiro. Para essa realização, foi necessário fazer-se uma expedição ao longo da
costa brasileira, a fim de recrutar a mão de obra necessária, dentre os artesãos acostumados ao trabalho de
carpintaria naval de pequenas embarcações. Em 1846, o Visconde de Mauá instalou a Companhia de
Fundição da Ponta d’Areia, em Niterói, que mais tarde deu lugar a um estaleiro de construção naval,
posteriormente denominado Estaleiro Mauá, com capacidade para fabricar navios mercantes de porte
médio, de propulsão a vapor.
A Constituição de 1890, expressando a tentativa de incentivo ao transporte marítimo nacional,
estabeleceu o sistema de reserva na navegação de cabotagem para a armação brasileira e, com isto, ensejou
a criação da Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro (também chamada de Lloyd Brasileiro) e da
Companhia Nacional de Navegação Costeira (conhecida como Costeira, que operou os famosos navios com
nomes em tupi-guarani iniciados pelo prefixo “Ita”156). No final do século XIX, quando se consolidava a
então moderna construção naval com cascos em aço e máquinas alternativas, o Brasil ocupava posição de
destaque no contexto internacional.
A política governamental no setor não se mostrou suficientemente forte na virada do século, razão
pela qual ocorreu declínio da construção naval. O país adquiriu na Europa uma esquadra, além de vários
navios mercantes para o Lloyd Brasileiro e a Costeira. A construção de navios no Arsenal de Marinha foi
interrompida e dois deles concluídos somente na década de 1930. As dificuldades econômicas não
permitiram o desenvolvimento de um poder marítimo e, portanto, a construção de navios mercantes e de
guerra no Brasil. O desenvolvimento oportuno de uma indústria de construção naval teria contribuído,
certamente, para o fortalecimento da economia nacional, com reflexo positivo na área social, devido a seu
efeito multiplicador, que resulta do emprego de mão de obra intensiva.
O Plano Naval de 1932 foi uma nova tentativa de soerguimento do setor, com a decisão de construirse, aqui, a maior parte dos navios e desenvolver-se o apoio industrial necessário para a frota nacional.
Pretendia-se estabelecer a base estratégica da Marinha de Guerra, com o consequente fortalecimento da
indústria naval como um todo, incluída a reparação naval. Como resultado desse plano, foram concluídas
algumas embarcações cujas obras estavam interrompidas havia dezenas de anos. O envolvimento do Brasil
na Segunda Guerra Mundial gerou ajuda dos Estados Unidos, que perdurou por anos subsequentes ao
conflito, com a transferência de grande número de navios e volume considerável de sobressalentes e itens
de suprimento, o que contribuiu para amortecer a vontade nacional. O programa de construção naval
praticamente interrompeu-se, estabelecendo-se excessiva dependência em relação àquele país.
A pequena participação nacional no comércio exterior ocorria pela exportação de matérias primas,
com destaque para o minério de ferro, e de produtos agrícolas, principalmente café, cacau e borracha. Os
manufaturados, em geral norte-americanos, eram importados. O pequeno comércio internacional não criava
condições para o desenvolvimento de uma frota mercante significativa e moderna e dependia quase
totalmente de navios estrangeiros, situação difícil de alterar e bastante conveniente para os países que
possuíam esses navios. A cabotagem, da qual participavam o Lloyd Brasileiro e a Costeira, no transporte
de passageiros, e a navegação fluvial – ambas sem grande expressão – ao longo do tempo passaram a sofrer
a influência e a competição da ferrovia e, posteriormente, da rodovia.
Na década de 1940, o governo, preocupado com a necessidade de promover a existência de uma
frota mercante própria e com a implantação de uma indústria civil de construção naval, criou, em março de
1941, a Comissão de Marinha Mercante (CMM). Apesar da iniciativa, não houve consequências práticas.
Somente em 1958 foram, finalmente, desenvolvidas ações políticas mais eficazes para viabilizar a indústria
marítima nacional. O Congresso Nacional aprovou lei de criação do Fundo de Desenvolvimento da Marinha
Mercante (FDMM), com recursos provenientes de dotações orçamentárias da União e da Taxa de
Renovação da Marinha Mercante (TRMM), instituída na mesma lei, que correspondia a 5% do valor do
frete gerado na importação de mercadorias.
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Conforme especificado na legislação, o Fundo, a ser gerenciado pela CMM, deveria ser usado no
aumento ou na substituição da frota mercante, em financiamento e ampliação de estaleiros de construção
naval. Como estímulo à construção no país foi criado um prêmio, a ser pago ao armador nacional para
compensá-lo do diferencial de preço, sabidamente superior ao internacional, este último já subsidiado.
Naquele momento, o governo reconhecia a necessidade de subsidiar a indústria de construção naval para
garantir-lhe encomendas, a exemplo do que ocorria em outros países, como também – possivelmente até
sem perceber – formava a base de maior competitividade das empresas de navegação no mercado
internacional de fretes.
Ainda no ambiente do programa governamental de desenvolvimento industrial, foi constituído, em
1958, o Grupo Executivo da Indústria de Construção Naval (Geicon), mais tarde denominado Grupo
Executivo da Indústria Naval (Gein), para promover o desenvolvimento de uma nova indústria naval, com
a ampliação e a modernização dos estaleiros existentes, criando-se condições para surgimento de novos.
Como parte das providências, foram aprovados 17 projetos para encomendas aos estaleiros
nacionais, totalizando cerca de 76.000 TPB. O governo ofereceu financiamentos subsidiados, isenções
fiscais e várias formas de apoio comercial, além da imprescindível garantia de encomendas aos novos
estaleiros. Após a bem-sucedida fase de implantação, que chegou a expandir a capacidade instalada da
indústria para 350.000 TPB/ano, no início da década de 1960 foram colocadas encomendas nos estaleiros
de 167 novas embarcações, equivalentes a cerca de 700.000 TPB.
Não se pode dizer que o resultado tenha sido tão bom, uma vez que, no período de 1961 a 1965,
apenas 23 embarcações foram concluídas, adicionando capacidade total de transporte de 149.000 TPB. Em
termos de projeto e tecnologia, a fase inicial do programa de implantação da construção naval caracterizouse por embarcações de pequeno porte e pouca sofisticação, sem contribuir para a constituição de escritórios
de projeto para o desenvolvimento de soluções específicas.
Em 1966, passou-se a uma segunda fase, em que a política de marinha mercante tornava-se mais
expressiva, com a alteração na estrutura de fomento, pois a CMM cedia lugar à Superintendência Nacional
de Marinha Mercante (Sunamam). Naquele momento, também crescia a preocupação com o aumento do
déficit da balança de pagamentos, principalmente devido à parcela de serviços, na qual os fretes marítimos
contribuíam com significativo percentual, tendo em vista o fato de que cerca de 98% do comércio exterior
do país, à época, dependiam do transporte marítimo.
É bom lembrar que o período pós-Segunda Guerra Mundial foi de bastante prosperidade no
comércio mundial, provocando crescimento correspondente na frota mercante, que se expandiu de cerca de
80 milhões para 410 milhões de TPB, aumentando a demanda pela construção naval. Todavia, o
crescimento da frota mundial não conseguiu acompanhar o ritmo do comércio exterior, resultando em fretes
elevados.
Em 1969, foi aprovada legislação sobre reserva de carga para a bandeira brasileira, o que ensejou a
elaboração de três grandes programas de construção naval.
O Plano de Emergência, cuja meta era a construção de 300.000 TPB, em dois anos, o Primeiro Plano
de Construção Naval (I PCN), para 1.800.000 TPB, em cinco anos, e o Segundo Plano de Construção Naval
(II PCN), para 5.900.000 TPB, também em cinco anos. Os planos estabeleciam metas para a indústria, com
base em previsões da evolução do comércio exterior e da participação da bandeira brasileira.
Ressalte-se que a concretização de tais planos era facilitada, pois a Sunamam tinha os recursos
necessários para implementá-los e poder para orientação dos investimentos. Os armadores recebiam
generosos financiamentos e concordavam com as especificações dos navios definidas pela Sunamam. Em
compensação, participavam de rotas e cargas reservadas, de modo a garantir a utilização de seus navios. O
resultado era bastante duvidoso, uma vez que a metodologia utilizada deformava basicamente o conceito
de decisão empresarial, quanto à eficiência e à eficácia do transporte marítimo, que é importante função
logística.
Do ponto de vista dos estaleiros, o primeiro plano foi bem sucedido, com a construção de 800.000
TPB, no período de 1971-1975. Essa tonelagem foi suficiente para mantê-los ocupados e a indústria naval

em expansão. Os esforços até então desenvolvidos não contribuíram suficientemente para aumento da
participação da bandeira nacional no transporte de longo curso, que era, em 1969, de cerca de 13% e, em
1974, de 17,6%.
A crise mundial – com a elevação do preço do petróleo em 1973 e o consequente aumento acentuado
das taxas de juros – provocou considerável efeito sobre a economia brasileira. O déficit em transações
correntes elevou-se repentinamente para a faixa de US$ 7 bilhões, o que obrigou o governo a tomar medidas
sérias, optando por tentar manter o crescimento, com a adoção da política de substituição de importações.
Diante da conjuntura econômica, internacional e nacional, a entrega de alguns navios foi retardada
em alguns anos e os custos de construção superaram o orçamento inicial. Como agravante, a economia
inflacionária da época multiplicava o aumento de custos decorrente dos atrasos.
A política de nacionalização, embora contribuindo para o aumento de custos da construção,
adequava-se perfeitamente à política mais ampla de substituição de importações, pelo menos na fase inicial,
e gerava o benefício adicional da criação de uma indústria de navipeças, com economia de divisas e geração
de empregos. Mas tal nacionalização de componentes provocou alguns problemas adicionais. Para conduzir
a obra, precisava-se de maior capacitação gerencial dos estaleiros, a par de melhor capacidade gerencial e
tecnológica da indústria de navipeças. A burocracia introduzida pelo Conselho de Desenvolvimento
Industrial (CDI) exigia mais tempo para aprovação das listas de importação, caso a caso. Muitas vezes a
rejeição favorecia fornecedores sem experiência e capacidade produtiva para atendimento adequado ao
mercado de construção naval. Como consequência, os preços dos componentes, quase sempre, eram bem
superiores aos internacionais, além dos problemas de qualidade e prazos de fornecimento.
Uma falha séria relacionava-se ao projeto de navio, que não buscava condições operacionais mais
econômicas (na utilização de motores mais baratos, por exemplo), apesar de o preço do petróleo encontrarse bastante elevado, à época. Acrescente-se a isto a não observância da tendência mundial por novas
técnicas de transporte marítimo, que alterava o tipo de projeto de carga geral e pallets, para ro-ro e fullcontainers.
Entre 1976 e 1980, período correspondente ao segundo plano, a produção de navios atingiu cerca
de 2,6 milhões de TPB e a indústria passou por nova expansão de capacidade, chegando a sete vezes o
existente no início da década. Também, no período, eliminou-se o monopólio mantido pelo Lloyd Brasileiro
em relação ao transporte de longo curso, o que possibilitou o acesso das empresas privadas à competição
internacional, com a divisão da parcela de 50% reservada para a armação nacional. As conferências de
fretes passaram a contar com a presença de empresas privadas brasileiras. A indústria de construção naval
atingiu, na época, seu ponto áureo – chegando à produção anual de 1.235.000 TPB em 1978 e conseguindo
a marca de 520.000 TPB na exportação de navios –, o que provocou grande alívio ao país em termos de
divisas, além de permitir o repasse de alguns navios para o mercado externo. Tal repasse era devido às
dificuldades por que passavam os armadores nacionais, em face da crescente inflação interna e da redução
do comércio exterior, das elevadas taxas de juros internacionais e do excesso de oferta mundial de navios,
com a consequente redução dos fretes.
Simultaneamente, estabeleceu-se a política de participação igualitária de países importador e
exportador, com acesso de apenas 20% para a terceira bandeira, conhecida como “política de 40:40:20”.
Nos casos em que se negociavam acordos bilaterais, o transporte marítimo era integralmente dividido entre
os parceiros comerciais, 50% para cada um, sendo o waiver concedido para terceira bandeira em casos
excepcionais, aprovados pelas partes. Acresça-se a isto a reserva relativa às cargas governamentais ou
àquelas com benefícios do governo, que deveriam ser sempre transportadas por navio de bandeira brasileira.
Os indícios de crise na Sunamam, ao final da década de 1970, agravaram-se, em decorrência das
dificuldades financeiras, provocadas em parte pelo governo, ao determinar a inclusão dos recursos no
orçamento da União. A construção naval – de característica eminentemente empresarial, com cronogramas
de obra definidos em função da otimização da produtividade – passou a sofrer interrupções no fluxo de
recursos, em face da mecânica burocrática do orçamento governamental, o que introduzia ineficiência
indesejável no sistema. Em decorrência, obras eram desenvolvidas com interrupções, de forma
espasmódica, e os custos aumentados além dos índices inflacionários, já de per si, crescentes. Acresçam-se

a tudo isso os graves problemas de gestão financeira, internos à própria organização estatal.
Para contornar as dificuldades, imaginou-se uma solução administrativa, a criação do Conselho
Diretor do Fundo da Marinha Mercante (CDFMM), com a responsabilidade de aprovar os financiamentos
e estabelecer prioridades. A gestão financeira dos contratos foi transferida para o BNDES, que passou a
Agente Financeiro do FMM. A Sunamam continuava com as atribuições normativas do transporte marítimo
de longo curso, de cabotagem e interior, permanecendo as normas de segurança com a DPC. O segundo
plano sofreu atrasos consideráveis nas construções, contribuindo para sérios problemas, que abalariam
futuramente o setor.
A avaliação de resultados e problemas do II PCN levou o governo a imaginar nova forma de dar
continuidade à construção naval no país, para alívio da carência de emprego. Assim, foram criados os
Planos Permanentes de Construção Naval (PPCN), que estabeleciam a meta de produção de um milhão de
TPB por ano, para o período que se iniciava em 1981. As empresas de navegação passavam a ter papel
preponderante na decisão sobre a especificação do projeto e quanto ao momento da encomenda. O sistema
ganhava maior lógica empresarial, pois a iniciativa era transferida às empresas de navegação, com base nas
necessidades de navios para cumprimento das obrigações com o transporte marítimo, no mercado de
operações a que se dedicavam.
O modo de financiamento dos projetos foi alterado e estabelecida a equalização do diferencial de
custos de produção nacional e internacional, com os recursos arrecadados pelo Adicional ao Frete para
Renovação da Marinha Mercante (AFRMM). Apesar dos problemas e das deficiências, é inegável que a
construção naval teve um grande impulso, alimentando o desenvolvimento nacional da indústria de
navipeças e gerando empregos necessários a um país em desenvolvimento.
O início da nova fase, que correspondeu à década de 1980, teve resultado positivo: foram entregues
86 navios, num total de pouco mais de três milhões de TPB. Mas logo a curva de produção tornou-se
decrescente no período, caindo abruptamente para 654.340 TPB em 1982 e, à exceção dos anos de 1985 e
1986, continuando em queda nos anos seguintes. O desaquecimento da indústria naval brasileira, porém,
não foi exclusivo do país, por seus problemas, uma vez que, naquela década, ocorreu uma crise mundial na
construção naval e vários estaleiros fecharam suas portas, na Europa, nos EUA e no Japão.
O período de 1983 a 1989 foi marcado por oscilações na construção naval – em decorrência de
ações contraditórias, bem como da inexistência de política marítima permanente – e o resultado foi um
decréscimo na tonelagem média construída e no número de unidades, o que culminou com a entrega de
apenas três embarcações em 1988.
O agravamento do desequilíbrio econômico-financeiro dos estaleiros provocou a paralisação de
vários contratos e algumas indústrias entraram em processo de falência. Inúmeras empresas de navegação
ficaram inadimplentes com o FMM. Navios foram devolvidos ao Fundo por recusa dos armadores, gerando
situação que só seria encerrada em 1996, com o resultado de processo jurídico e autorização presidencial
para acerto de contas entre Tesouro Nacional, FMM, BNDES, estaleiros e bancos credores de dívidas
assumidas pela Sunamam. Em consequência, aumentou o índice de desemprego nos estaleiros, chegando
ao nível de 17.965 empregados diretos em 1989 (contra 39.155 em 1979), com reflexos idênticos sobre a
indústria de navipeças.
No período de 1985 a 1992, foram apresentados ao FMM 65 pedidos de financiamento. Somente
49 resultaram em contratos para construção e apenas dez navios foram entregues. O tempo médio para
término dessas construções foi de cerca de cinco anos, sendo que um navio petroleiro permaneceu 90 meses
em obras.
O descrédito que se abateu sobre o setor marítimo, em função de irregularidades imputadas à
Sunamam, provocou alterações na legislação básica relativa principalmente ao FMM, à área fiscal e
tributária incidente sobre os estaleiros e à construção naval, aumentando a taxa de encarecimento do navio.
Em 1989, o governo extinguiu a Sunamam, que era uma autarquia, e criou a Secretaria de
Transportes Aquaviários (STA), na estrutura do Ministério dos Transportes (MTr). Em 1990, a STA foi
extinta, surgindo o Departamento Nacional de Transportes Aquaviários (DNTA), que incorporou as

atribuições da STA e também da extinta Portobras, empresa pública dedicada à administração portuária.
O Conselho Diretor do FMM, órgão executivo do sistema, acabou em 1990 e apareceu a comissão
diretora do mesmo fundo, órgão não executivo, de composição multiministerial, tendo como finalidade a
avaliação dos pedidos de financiamento de construção e o estabelecimento de prioridades para uso dos
recursos do FMM. O Conselho Diretor foi posteriormente reconstituído e conta hoje com representantes de
empresários e trabalhadores.
Em 1992, o DNTA também foi extinto, sendo criados o Departamento de Marinha Mercante
(DMM) e o Departamento de Portos e Hidrovias (DPH), na estrutura da Secretaria de Produção do MTr.
Em 1995, deixou de existir a Secretaria de Produção e foram criadas as Secretarias de Transportes
Aquaviários (STA) e de Transportes Terrestres (STT). Ao mesmo tempo, o DPH foi desmembrado em
Departamento de Portos (DP) e Departamento de Hidrovias Interiores (DHI).
Conforme se pode constatar pelas inúmeras alterações na estrutura governamental normativa e de
administração do FMM, houve, durante longo período, clara falta de definição de como o setor e seus
problemas deveriam ser tratados, e o casuísmo predominante adicionou instabilidade altamente indesejável.
Observa-se, a partir de 1996, considerável decréscimo na tonelagem lançada e entregue, conforme
quadro 1, abaixo, além de redução da força de trabalho, atingindo, em 1996, apenas 5.562 empregos, valor
comparável ao início das atividades do setor, em 1961, como pode ser observado no gráfico 1, a seguir.
Em meados de 1995, foi alterado o artigo 178 da Constituição Federal, que regula o transporte
marítimo. A iniciativa gerou discussões sobre a lei regulamentadora, que instituiu o Registro Especial
Brasileiro (REB), visando a criar condições mais favoráveis à bandeira brasileira e, consequentemente, à
indústria naval. Entretanto, os mecanismos instituídos pelo REB mostraram-se insuficientes para promover
qualquer alteração efetiva no cenário vigente da marinha mercante.
Os quadros 1 e 2 e o gráfico 1, abaixo, mostram resultados alcançados a partir de 1959. Em 1979,
chegou-se a pouco mais de 5,5 milhões de TPB, correspondendo ao valor máximo de 39.155 empregos
diretos.

Finalmente, cabe indicar que as normas relativas ao AFRMM, antes mencionado, também sofreram,
ao longo do tempo, várias alterações nos percentuais destinados ao FMM, à conta vinculada ao armador
responsável pelo recolhimento específico do adicional, resultante do transporte da carga e seu frete, bem
como à conta especial. Os recursos desta última eram também distribuídos pelas contas vinculadas dos
armadores que participaram do recolhimento, no período de avaliação da performance de transporte. O
quadro 3, abaixo, mostra a evolução do AFRMM, desde 1958.

Outro aspecto digno de realce, com relação ao AFRMM, é a crescente lista de isenções a seu
recolhimento, ao longo dos anos, inclusive para atender aos aspectos políticos dos acordos internacionais.
Fatores favoráveis à recuperação da indústria de construção naval, ao lado de grandes desafios a superar,
ocorrem na atualidade, na direção de um patamar de competitividade internacional que garanta o
desenvolvimento permanente e sustentável.

3. Evolução nos anos 2000 e situação recente
Em fins da década de 1990, a indústria naval brasileira com níveis de produção muito baixos, teve
início um processo de retomada do crescimento, vinculado ao aumento da exploração offshore de petróleo.
Estudos apontam para a importância da Petrobras na recuperação dessas atividades. Novos estímulos
vieram a contribuir para a recuperação e, entre eles, destacam-se a Lei do Petróleo, o Programa Navega
Brasil, o Programa de Renovação da Frota de Apoio Marítimo (Prorefam) e o Programa de Modernização
e Expansão da Frota (Promef), da Transpetro.
Conforme já se referiu anteriormente, a lei que regulamentou a alteração do artigo 178 da
Constituição, instituindo o REB, em 1995, produziu debates sobre como melhorar as condições de atuação
da bandeira brasileira, mas não alterou o cenário então desfavorável à indústria naval.
A Lei do Petróleo (lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997) abriu o mercado de exploração e refino, o
que acelerou a expansão offshore. A Petrobras, por sua vez, ampliou a demanda por novas plataformas e
por embarcações de apoio marítimo, o que originou novas encomendas, principalmente no estado do Rio
de Janeiro, onde se situam os maiores estaleiros do país. Já o Programa Navega Brasil, lançado em
novembro de 2000, modificou o acesso a linhas de crédito para armadores e estaleiros, aumentando a
participação limite do FMM (de 85% para 90%) nas operações da indústria naval e o prazo máximo de
empréstimo (de 15 para 20 anos). O Promef, criado em 2005, foi o estímulo mais importante, pois,
verdadeiramente, revitalizou a indústria naval brasileira, sempre muito dependente das grandes empresas
estatais, principalmente da Petrobras.
Nos anos 2000, a construção naval brasileira passava por uma fase de grande aquecimento. Os
principais fatores a favorecer essa recuperação foram uma demanda doméstica extremamente significativa,
o alto grau de mobilização política dos governos federal e estaduais, além da disponibilidade de recursos
para financiamento, pelo sistema do FMM, para projetos de construção de embarcações e para implantação
e modernização de estaleiros. Ainda deve ser mencionada a disponibilidade de trabalhadores, de todos os
níveis, dispostos a ingressar na indústria naval, e a mobilização de escolas técnicas e universidades para
implantar programas de formação de recursos humanos. Ocorreu, ainda, grande interesse por parte de
grupos estrangeiros por possível participação em empreendimentos no país. Assim, existia um nível de
atividade muito importante, particularmente quando era considerada a estagnação da década anterior. A
indústria brasileira de construção naval empregava diretamente mais de 46 mil pessoas. O Brasil
conquistava posição relevante como construtor de navios de apoio marítimo à produção de petróleo em
alto-mar. A partir de 2008, principalmente impulsionado pelo Promef, o Brasil conseguia retomar a
atividade de construção de navios oceânicos. O quadro 4, abaixo, apresenta a tonelagem total contratada e
entregue, bem como a evolução do emprego de mão de obra direta, entre 2000 e 2009.

Analisando um estudo realizado pelo BNDES, referente à retomada da indústria naval brasileira,
nota-se um exorbitante crescimento no investimento em novos estaleiros de construção naval e ampliações,
bem como na modernização de plantas industriais antigas, em torno de 6 bilhões de dólares entre 2005 e
2012, podendo-se perceber as variações, como mostra o quadro 5, abaixo.

O direcionamento naquele momento era para estaleiros de médio e grande porte, voltados para o
mercado offshore, os quais, apesar do foco intenso nesse segmento, careciam de estudos que fossem
realizados por bancos, sindicatos ou artigos científicos. Pouco se encontra nesse período de pico da indústria
de construção naval, relativo a índices para o mercado de construção de embarcações fluviais de carga ou
mesmo de apoio portuário.
A partir de meados de 2014 o Brasil vivencia uma crise política e econômica, que refletiu
diretamente na indústria de construção naval, reduzindo consideravelmente a demanda na contratação da
construção de novas embarcações. Essa situação ocasionou demissões no segmento de construção de
embarcações, a princípio de teor conjuntural, produzindo assim efeitos imediatos e regressivos no que tange
à dinâmica do emprego, consequentemente à diminuição na geração e manutenção dos empregos do setor.

Ao analisar o quadro 6, abaixo, é possível constatar a redução significativa que ocorreu em novas
plantas e modernizações durante o período de 2013 e 2018 pelo FMM. Isso também foi reflexo da situação
política e econômica vivenciada pelo país, que impactou diretamente a indústria de construção naval
brasileira. Vale ressaltar que boa parte dessas novas plantas e modernizações era destinada ao mercado de
óleo e gás, ou seja, à construção de embarcações offshore, mercado que foi afetado abruptamente pela
condição nacional.

Após pouco mais de uma década de ressurgimento e desenvolvimento da indústria naval, o momento
de pico parece ter estagnado e a crise econômica e política nacional afetou de forma direta também a
indústria naval.
O desempenho econômico da indústria de construção naval (ICN) ocorre de forma análoga a uma
função senoidal de períodos cíclicos, oscilando entre cristas e vales, conforme apresentado na figura 1
abaixo, e sua imagem varia dependendo da situação econômica e política da região que a ampara.

Dessa forma, após o ressurgimento da indústria de construção naval nos anos 2000, o setor passa
atualmente por um momento bastante delicado, assim como outras ramificações do setor secundário da
economia nacional; isso também afeta o setor terciário, elevando os custos de produção e,
consequentemente, refletindo, direta e indiretamente, na população, o que se acentua com a ausência de
controle dos processos, resultante da crise político-econômica que o país enfrenta. Existem diversos
agravantes, por exemplo, as mudanças que reduziram exigências do conteúdo local, tornaram a competição
com fornecedores internacionais ainda mais difícil. Além disso, os estaleiros Ecovix (RS) e Enseada (BA),
por exemplo, pediram proteção judicial em janeiro e fevereiro de 2017.
Entretanto, uma área da construção naval que se manteve razoavelmente estável, pode-se assim
dizer, foi a de fabricação de embarcações fluviais, principalmente no que tange ao transporte e atendimento
à produção de soja e minérios.
3.1. Estaleiros nacionais
No Brasil, de acordo com dados de 2010, existiam 26 estaleiros navais e, destes, 15 encontravamse no estado do Rio de Janeiro. O restante estava no Rio Grande do Sul (dois), em Santa Catarina (quatro),
São Paulo (dois), Pernambuco (um), no Ceará (um) e no Pará (um). Portanto, novamente se observa a
concentração histórica da indústria da construção naval no Rio de Janeiro, com seus 15 estaleiros, que eram
responsáveis por aproximadamente 70% da produção nacional.
A capacidade produtiva dos estaleiros à época, como reportado pelo Sinaval, encontra-se
apresentada no quadro 7, abaixo.

De acordo com o Sinaval, os estaleiros associados terminaram 2009 com um faturamento estimado
em R$ 5 bilhões e a produção de 168 navios entregues, nos anos 2000. Ainda de acordo com a mesma
fonte, a carteira dos estaleiros incluía, além de 50 navios para a Transpetro e mais 85 embarcações, 14
unidades de produção de petróleo offshore em construção em 2009, como abaixo indicado:
 dez petroleiros para a venezuelana PDVSA;
 24 navios de apoio marítimo (de um total de 146, antes do pré-sal);
 18 rebocadores de apoio portuário;
 27 embarcações para navegação interior (rios e lagoas);
 quatro navios porta-contêineres para a Log-In (Vale);
 dois navios graneleiros para a Log-In (Vale);
 P-55 – plataforma semissubmersível / casco: Estaleiro Atlântico Sul (PE) / módulos: Estaleiro
Quip (RS);
 P-56 – plataforma semissubmersível / casco e módulos: Consórcio BrasFels-Technip (RJ);
 P-61 – plataforma semissubmersível / casco e módulos: Consórcio BrasFels -Technip (RJ);
 P-57 – navio de produção FPSO / casco: Keppel Fels, em Cingapura;
 P-62 – navio de produção FPSO / casco: Jurong, em Cingapura / módulos: Jurong Brasil (ES);
 P-63 – plataforma semissubmersível / casco e módulos: Cons. Quip (RS); e
 oito plataformas de produção FPSO / casco: Engevix-GVA, no Estaleiro Rio Grande (RS) /
módulos: construídos no Brasil.
Adicionalmente, contavam-se 28 sondas de perfuração, duas plataformas autoelevatórias já

entregues pela Odebrecht, na Bahia, e o restante encomendado no exterior. No início de 2010, foram
anunciadas as decisões da licitação dos seguintes projetos:
 oito navios gaseiros para a Transpetro;
 39 navios petroleiros (projeto EBN), a serem contratados por armadores privados para
afretamento pela Petrobras; e
 20 comboios (20 empurradores e 80 barcaças) destinados ao transporte de etanol pela hidrovia
Tietê-Paraná – licitação anunciada pela Transpetro.
Vale mencionar que a reunião do Conselho Diretor do Fundo da Marinha Mercante (FMM),
realizada em dezembro de 2009, aprovou prioridades na construção de 253 navios (R$ 8,9 bilhões) e
implantação e modernização de 17 estaleiros (R$ 2,3 bilhões) para os anos seguintes.
Deve-se ressaltar que grandes estaleiros nacionais se encontravam majoritariamente voltados à
construção de plataformas de produção de petróleo e de sondas de perfuração.
No quadro 8, abaixo, é possível verificar a quantidade de empregos gerados nos estaleiros nacionais
em 2015, ficando para a região Norte a média de 9.335 empregados, considerando-se estável a quantidade
de empregos na região. Vale ressaltar que para região Norte do Brasil só foram analisados estaleiros em
Belém e Manaus, principais polos de construção naval da região, e apenas em estaleiros conveniados ao
Sinaval. A região Sudeste, composta principalmente por estaleiros de médio e grande porte que atendiam
essencialmente demandas da Petrobras e suas subsidiárias, teve uma redução de cerca de 16.000 empregos.

Entretanto, segundo dados do Sinaval, em 2016, os estaleiros reduziram a menos da metade sua
capacidade de gerar empregos. No início de dezembro, a situação financeira da Ecovix-Engevix
Construções Oceânicas S.A. se mostrava difícil, indicando pedido de proteção judicial iminente, fato que
provocou grande perda de empregos no Rio Grande do Sul.
As obras até então em andamento no Estaleiro BrasFels (RJ) mantiveram empregos em Angra dos
Reis (RJ) até o final de 2017. Porém, o fim das obras de conversão de cascos de navios-plataformas e o
encerramento de operações do Estaleiro Inhaúma (RJ) reduziram a mão de obra da região Sudeste.
A figura 2, abaixo, mostra os principais estaleiros nacionais em operação, segundo o Sinaval.

3.2. Plataformas de produção de petróleo
De acordo com dados de 2016, no quadro 9, abaixo, os estaleiros brasileiros construíram dez
plataformas de produção de petróleo (oito integrações de módulos e duas do tipo casco FPSO), oito são
inteiramente construídas no país e duas com início na China, e integradas aqui.

3.3. Plataformas de petróleo alugadas
Desde 2010, nove plataformas de produção de petróleo FPSO entraram em operação com fabricação
e integração de módulos de produção (topsides) realizadas no Brasil, cumprindo prazos e orçamentos,
conforme apresentado no quadro 10, abaixo.

3.4. Carteira de encomendas de embarcações dos estaleiros
A carteira de encomendas dos estaleiros em 2016 apresentava um total de 152 projetos em
construção, entre barcaças, empurradores, rebocadores, navios de apoio marítimo, petroleiros, plataformas
de produção, submarinos e gaseiros, representados no gráfico 2, abaixo.

3.5. O programa de modernização e atualização de frota (Promef)
Nos anos 2000 pode-se dizer que o setor de construção naval, offshore e de navipeças passou por
uma fase de ressurgimento, utilizando políticas públicas de incentivos, fornecimentos de recursos por meio
de programas de financiamento do FMM (Fundo da Marinha Mercante) e elevada demanda de embarcações
dos setores envolvidos.
Pode-se citar também como iniciativas propulsoras para o desenvolvimento da indústria o Programa
de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás (Prominp), lançado em 2003, além dos Programas
de Modernização e Expansão da Frota (Promef) I e II, de 2004 e 2008, integrados ao Programa de
Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Federal.
O Promef, já indicado anteriormente, representa um marco notável no soerguimento da construção
naval no país e, por isso, merecerá consideração à parte.
Como nova política de incentivo à indústria naval brasileira, o Promef foi estabelecido pela
Transpetro, subsidiária da Petrobras, em 2005, e faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento
(PAC), do governo federal.
Ao ser lançado, em 2005, o Promef foi visto com receio pela indústria naval, que vinha amargando
mais de duas décadas de estagnação, sem uma política industrial definida para o setor por parte do governo
federal. A proposta do Promef era renovar a frota da companhia, objetivando não só garantir maior
autonomia e controle no transporte da produção da Petrobras, como servir de alicerce para o renascimento
da indústria naval brasileira. Havia apenas uma iniciativa da Petrobras em andamento, o Programa de
Renovação da Frota de Apoio Marítimo à Exploração e Produção (Prorefam), criado em 1999, por meio do
qual a petroleira buscava montar uma frota para atender à demanda de apoio ao volume crescente de
operações offshore na Bacia de Campos.
Destacam-se dois fatos auspiciosos sobre o Promef: primeiro, o lançamento ao mar, em maio de
2010, no estaleiro Atlântico Sul, em Pernambuco, do primeiro navio do Programa, “João Cândido”. Tratase de uma embarcação tipo Suezmax, com 274 m de comprimento e capacidade de transporte de um milhão
de barris de petróleo. No entanto, vale ressaltar que, depois de pronto, descobriu-se que a embarcação,
concluída no Estaleiro Atlântico Sul, possuía diversos defeitos e não tinha boas condições de navegação,
passando desde então por consertos. Apenas em abril de 2012 ele concluiu estágio no mar e foi certificado
como apto a navegar. O segundo fato, outro lançamento, dessa feita pelo Estaleiro Mauá, no Rio de Janeiro,
em junho de 2010, com entrega também em 2011, antes, portanto, do Suezmax. Trata-se do primeiro navio
construído no estado do Rio de Janeiro para o Promef. O destaque também é cabível por ser o primeiro
petroleiro construído no Brasil e entregue ao sistema Petrobras, em mais de 13 anos. Com 183 m de
comprimento, foi batizado com o nome de "Celso Furtado", demandou investimentos da ordem de US$ 71
milhões e opera na área de transporte de derivados claros de petróleo. O programa visava a criar, só no Rio
de Janeiro, cerca de 50 mil empregos, sendo dez mil diretos e 40 mil indiretos.
O “reavivamento” da indústria naval brasileira, principalmente devido ao crescimento das
atividades petrolíferas offshore, retomou os investimentos, acreditando na capacidade produtiva,
consequentemente, aumentando a demanda de embarcações. Fato importante de ser mencionado é que esses
acontecimentos não poderiam ter sido concretizados se não existisse a adoção de políticas explícitas de
desenvolvimento da indústria nacional, pelo Estado brasileiro.
Porém, após esse período de ressurgimento da indústria de construção naval, o setor passa
atualmente por um momento bastante delicado, como já se afirmou. No caso da ICRN, existem diversos
agravantes, por exemplo, as mudanças que reduziram exigências do conteúdo local, tornaram a competição
com fornecedores internacionais ainda mais difícil. Além disso, os estaleiros Ecovix (RS) e Enseada (BA),
por exemplo, pediram recuperação judicial em janeiro e fevereiro de 2017.
O programa foi dividido em duas fases, denominadas de Promef I e II. A primeira, Promef I, com o
intuito de construir 26 navios no Brasil, com a garantia de um índice de nacionalização de 65%. A segunda
fase, Promef II, foi lançada em 26 de maio de 2008, em Niterói. Ela construiria 23 novos navios, com a
garantia de um índice de nacionalização de 70%. Com a frota renovada, a Transpetro visava responder aos
desafios impostos pelo aumento da produção nacional de combustíveis, pela autossuficiência em petróleo

e pela expansão da Petrobras no Brasil e no exterior, previstos nos anos posteriores à criação dos programas.
3.6. Frota Promef
Em 2016, a Transpetro cancelou a encomenda de 17 navios contratados pelo Promef: sete navios de
posicionamento dinâmico (quatro suezmax e três aframax); dois navios gaseiros (com o Vard Promar, em
Pernambuco); e oito navios de produtos (com o Eisa PetroUm, localizado no Estaleiro Mauá, no Rio de
Janeiro). Oito navios (três suezmax e cinco aframax) tiveram a construção mantida no EAS, com assinatura
de instrumento particular de Transação Extrajudicial (TEJ) assinado entre a Transpetro e o EAS.
Até meados de 2019, foram entregues por meio do Promef:
a) Navios de produtos construídos no Estaleiro Mauá, no RJ:
 2011 – Celso Furtado – navio de produtos;
 2012 – Sérgio Buarque de Holanda – navio de produtos;
 2013 – Rômulo Almeida – navio de produtos;
 2014 – José Alencar – navio de produtos; e
 2015 – Anita Garibaldi – navio petroleiro panamax.
b) Navios petroleiros construídos no Estaleiro Atlântico Sul (EAS), em PE:
 2012 – João Cândido – navio petroleiro suezmax;
 2013 – Zumbi dos Palmares – navio petroleiro suezmax;
 2014 – Dragão do Mar – navio petroleiro suezmax;
 2014 – Henrique Dias – navio petroleiro suezmax;
 2015 – André Rebouças – navio petroleiro suezmax;
 2015 – Marcílio Dias – navio petroleiro suezmax;
 2015 – José do Patrocínio – navio petroleiro suezmax;
 2016 – Machado de Assis – navio petroleiro suezmax;
 2017 – Abdias Nascimento - navio petroleiro suezmax;
 2017 – Milton Santos - navio petroleiro suezmax;
 2018 – Carlos Drummond de Andrade – navio petroleiro Aframax;
 2018 – Olavo Bilac – navio petroleiro Aframax; e
 2019 – Garrincha – navio petroleiro Aframax.
c) Navios gaseiros construídos no Estaleiro Vard Promar, em PE:
 2015 – Oscar Niemeyer – navio gaseiro;
 2016 – Barbosa Lima Sobrinho – navio gaseiro;
 2016 – Darcy Ribeiro – navio gaseiro;
 2016 – Lúcio Costa – navio gaseiro;
 2018 – Gilberto Freyre – navio gaseiro; e
 2018 – Jorge Amado – navio gaseiro.
O quadro 11, abaixo, sintetiza a informação das quantidades de navios entregues por meio do
Promef.

4. Polos industriais navais / clusters
O mercado de construção naval, assim como o portuário, faz parte de setores industriais e de
transportes globalizados, envolvendo competidores e fornecedores internacionais, assim como uma eterna
busca de avanço tecnológico para o aumento da competitividade. A conquista do mercado internacional
depende de diversos fatores. Uma vez que uma empresa alcance a vantagem competitiva por meio de uma
inovação, ela pode se sustentar somente por meio da melhoria permanente. Quase todas as vantagens podem
ser imitadas. Então, a forma mais segura de manter a vantagem competitiva é evoluir e atualizar-se, ou seja,
transformar-se para tipos mais sofisticados.
No caso específico de estaleiros de construção naval, a competitividade é cada vez mais
fundamental, justamente devido ao aumento da concorrência, demandando maior qualidade e
produtividade, tendo influência direta da enorme cadeia de fornecedores necessária para atender à produção
dos estaleiros. Em todos os casos, a proximidade física entre estaleiros e seus fornecedores é fator
determinante de competitividade. Nessa esteira, a necessidade de know-how é fundamental, principalmente
em indústrias que não possuem tradição em determinado nicho de mercado.
Para obter expertise em determinado nicho, ou seja, possuir mão de obra qualificada, planejamento
e execução de alto nível, faz-se necessário tomar providências no processo industrial como um todo. Um
item muito adotado é a transferência tecnológica, por meio da qual são adquiridos conhecimentos e
competências externos.
Um fator crucial para a utilização da transferência de tecnologia é o aumento do crescimento
competitivo de mercado, o que força os diversos setores da indústria, por exemplo, a buscar alternativas
para o aumento da competitividade internacional e local. Conforme já explicitado anteriormente, a inovação
é crucial para o sucesso na competitividade empresarial.
Polos industriais têm sido adotados por muitos países como ferramenta crucial para a promoção do
desenvolvimento econômico e industrial, tanto quanto de sua competitividade no cenário mundial. Parques
industriais podem ser categorizados por diferentes critérios, de acordo com suas funções, e caracterizados
como compostos por empresas envolvidas em uma variedade de indústrias não relacionadas; e parques
auxiliares, como compostos de pequenas empresas supervisionadas pela “empresa mãe”.
Uma modalidade diferente de polo industrial são os arranjos produtivos locais (APLs),
caracterizados como aglomerações territoriais de agentes econômicos, políticos e sociais, que têm foco em
um conjunto específico de atividades econômicas e que apresentam vínculos entre si. Essas aglomerações
industriais possibilitam ganhos de eficiência não atingíveis por agentes, individualmente, ou seja, uma
"eficiência coletiva" que confere às aglomerações uma vantagem competitiva específica.
A formação de clusters também se justifica para o aumento da competitividade de determinado
negócio; entretanto, seu conceito não deve ser confundido com o de APLs. Um cluster visa à evolução de
confiança, disseminação do know-how na cadeia produtiva, auxiliando na capacitação tecnológica dos
atores envolvidos, tendo como resultado o próprio desenvolvimento das indústrias e instituições dos setores,
permitindo promover inserção de inovações nos processos produtivos, nos produtos e serviços que são

ofertados aos mercados.
A formação de um cluster pode ocorrer de três maneiras, a primeira delas denominada aglomeração
pura, oriunda da economia de escala e escopo que flui das empresas localizadas na mesma área geográfica.
A segunda forma é o complexo industrial propriamente dito; nesse caso, as empresas já se localizam com
proximidade, exatamente na intenção de minimizar os custos de transporte, comunicação e do próprio
sistema logístico da cadeia. Por fim, a terceira é a intitulada cadeia social, na qual se busca cooperação
intensa entre empresas, ou seja, um relacionamento que garanta lealdade e interesse mútuo nos negócios,
incluindo contratos de longo prazo e relacionamento interpessoal.
Entre os principais aspectos necessários para caracterizar um cluster estão: proximidade física,
cooperação tecnológica entre empresas, contratos de longo prazo entre os envolvidos, ética partilhada nos
acordos, relacionamento pelas transações entre tomadores e prestadores, aprendizagem coletiva,
instituições de amparo no entorno, como universidades, escolas técnicas, agentes municipais, federais e
estaduais.
5. Questões críticas para uma política nacional de construção naval
A conjuntura da indústria naval no Brasil é muito favorável. Entretanto, o desenvolvimento
permanente e sustentável do setor depende da consolidação de uma produção eficiente e competitiva em
nível internacional. Como ocorreu em todos os países que desenvolveram indústrias de construção naval
relevantes, o sucesso desse processo dependerá de uma política industrial afirmativa e consistente.
A análise das causas da crise que sucedeu o ciclo de crescimento das décadas de 1960 e 1970 indica
a ausência de metas de produtividade e competitividade explícitas ou implícitas nos mecanismos de
incentivo, que promovessem investimentos em infraestrutura, recursos humanos e capacitação tecnológica
e gerencial, compatíveis com o porte alcançado e com o potencial da indústria marítima brasileira. Já a
análise da crise vivida em 2014 indica que o mau gerenciamento de recursos e investimentos, tanto em
infraestrutura quanto na indústria, pode gerar inconsistência e redução na capacidade de crescimento do
setor.
No sentido do desenvolvimento sustentável, é necessário que as estratégias dos agentes privados e,
principalmente, as políticas governamentais, em todos os níveis, levem em conta algumas questões críticas.
5.1. Eficiência do sistema de financiamento
Naturalmente, o sistema brasileiro de financiamento da indústria marítima vai demandar recursos
suficientes para garantir os fluxos necessários a viabilizar a expansão e a modernização da infraestrutura e
a atender à elevada demanda de recursos para a produção. Acredita-se que o sistema vá consolidar-se nos
próximos anos. Contudo, a disponibilidade de recursos não será suficiente. O sistema de financiamento tem
o papel de promover o desenvolvimento do setor, visando, no médio prazo, à sustentabilidade operacional,
econômica e financeira.
Nesse sentido, o atual modelo está a demandar ajustes, principalmente com o objetivo de estabelecer
padrões mais eficientes de detecção de riscos, de racionalizar a alocação dos subsídios implícitos nas contas
vinculadas ao AFRMM e nos termos de crédito, e de introduzir critérios de desempenho na decisão de
investimento.
Foi criado o Fundo Garantidor da Construção Naval (FGCN), já em funcionamento, com aporte
total de R$ 5 bilhões, para garantir crédito e performance.
5.2. Capacitação tecnológica e gerencial
No passado, praticamente inexistiram investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação
diretamente no setor, seja de recursos públicos no âmbito das políticas de construção naval, seja da própria
indústria. Entretanto, nas últimas décadas, o país como um todo consolidou uma base tecnológica capaz de
dar o necessário suporte para um novo ciclo de desenvolvimento da indústria naval. Existem em atividade
universidades (três das principais delas, UFPA, UFRJ e USP, mantêm importantes centros de pesquisa e
cursos de graduação e pós-graduação em engenharia naval) e centros de pesquisa (GTNAV, GHPORT,
IPT, Cenpes, Marinha). Há empresas de engenharia com alto grau de capacitação em projetos, sedes
regionais de sociedades classificadoras internacionais com quadros altamente capacitados, além de um

nível de engenharia bastante avançado em outros setores importantes, como engenharia industrial,
mecânica, metalúrgica, elétrica. Assim, embora com uma defasagem importante a vencer, o país dispõe de
uma base tecnológica que, mobilizada, poderá responder ao desafio, em curto prazo.
Ao mesmo tempo, nos últimos anos, foram introduzidos na política de C, T & I novos mecanismos
voltados ao desenvolvimento tecnológico da indústria, como é o caso dos Fundos Setoriais de Ciência e
Tecnologia, no âmbito do MCTIC, inclusive o Fundo Setorial de Transporte Aquaviário e Construção
Naval.
A indústria do país permaneceu paralisada, numa época de acelerado desenvolvimento, em nível
mundial. O déficit acumulado nesse período representa um enorme desafio, para todos os agentes. O
enfretamento desse desafio vai requerer, além da alocação de recursos significativos, inclusive pela
indústria, ações coordenadas, lideradas pelos organismos governamentais envolvidos com a indústria naval
e com as políticas de ciência e tecnologia.
O modelo de gestão das políticas tecnológicas para a indústria, particularmente no caso da
construção naval, não se tem mostrado efetivo. Mesmo os limitados recursos alocados ao setor poderiam
ter melhores resultados. Os atuais mecanismos de decisão levam a uma tendência de dispersão e falta de
objetividade na seleção e na avaliação dos programas apoiados. Sem dúvida, uma das razões é a ausência
de representantes da indústria em todos os estágios de decisão.
Por outro lado, as práticas de financiamento e contratação que continuam sendo adotadas não
estimularam a indústria a incorporar metas reais de desempenho e, por via de consequência, de
aprimoramento tecnológico e gerencial.
5.3. Recursos humanos
A existência de contingentes de trabalhadores, em todos os níveis, dispostos a atuar na indústria
naval, em todas as regiões, e o custo baixo da mão de obra, em comparação com os principais competidores
(exceto China), é uma das principais vantagens competitivas do país. Entretanto, a rápida expansão do setor
exige qualificar em tempo muito curto os quadros para a demanda já existente. A descontinuidade provocou
a situação presente, em que não há trabalhadores com experiência compatível aos estágios intermediários
das respectivas carreiras. Por outro lado, o cenário é de expansão no número de plantas e de regiões com
atividades de construção naval. Esse desafio tem sido objeto de intensa mobilização de estaleiros e de
centros de formação técnica.
Entretanto, outra questão deve ser levantada. No cenário de expansão dos estaleiros e de real
modernização dos processos construtivos, isto é, no cenário em que se aproximem as práticas nacionais
daquelas dos estaleiros líderes de mercado, um novo perfil de trabalhador será requerido.
Os processos praticados nos estaleiros mais avançados demandam um novo tipo de trabalhador,
com perfil multifuncional, formação longa (em geral três ou quatro anos de estudo técnico, após os anos de
escolaridade básica). Ou seja, as políticas de recursos humanos operacionais deverão conciliar dois
objetivos: atender à demanda emergencial para manter os estaleiros em operação e garantir os recursos
humanos para os estágios mais avançados, que deverão (como pré-requisito da sustentabilidade) ser
alcançados em alguns anos.
A formação desse novo perfil demandará a implantação de centros de ensino profissional, nas áreas
de maior concentração industrial, elevados investimentos e tempo de maturação. Centros desse tipo não
poderão ser disseminados pelo país. Assim, a questão estratégica de recursos humanos é um elemento
crítico das políticas mais gerais de localização industrial.
Outro segmento é o da formação de engenheiros e gestores especializados nas várias áreas de
conhecimento envolvidas com a construção naval. As políticas setoriais deverão estimular a disseminação
do ensino especializado de nível superior e, ao mesmo tempo, promover a consolidação de centros de
excelência, de elevado padrão e inserção internacional. Instituições desse tipo são elementos indispensáveis
em qualquer sistema industrial de alto desempenho.
A norma reguladora 34 (NR 34) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) criou, em 2011, uma
comissão tripartite, com os seguintes vértices: a bancada patronal, liderada pelo Sinaval; a dos

trabalhadores, pela CUT; e a de técnicos e fiscais da Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT), do MTE.
Tal norma considera todos os procedimentos específicos da área naval.
5.4. Cadeia de suprimentos
Todas as análises da crise da indústria naval no Brasil apontam, como uma das causas, o processo
forçado de nacionalização de componentes, que provocou impactos negativos, não apenas no custo e na
qualidade da produção, mas, principalmente, na própria eficiência do processo produtivo. O desafio no
presente é promover a reestruturação da cadeia produtiva da indústria naval, em bases eficientes e
competitivas.
Padrões superiores de desempenho dos estaleiros dependerão do desenvolvimento de fornecedores
e de modelos avançados de gestão da cadeia de suprimentos. É papel dos agentes privados, mas também
do sistema de financiamento e de fomento, promover o desenvolvimento articulado do conjunto da indústria
naval. Certamente, essa é outra questão crítica relacionada com decisões de localização industrial.
5.5. Localização
A construção naval é uma indústria cujo desempenho é extremamente sensível a fatores
relacionados com a localização. De um lado, há os efeitos econômicos e logísticos de localização de uma
empresa individual. De outro, há os fatores relacionados com a concentração geográfica das organizações
da indústria marítima em geral e dos estaleiros em particular, que introduzem o que se pode chamar de
economias de concentração. A indústria de construção naval tende a concentrar-se geograficamente em
quase todas as regiões ou países produtores.
Esse tema tem sido objeto de muitos estudos, tanto para a indústria em geral como, em particular,
para a indústria marítima e, especificamente, para a construção naval. A economia da concentração tem
sido considerada em primeiro plano na discussão de políticas marítimas nacionais, em vários países.
No caso da construção naval, genericamente, alguns dos principais benefícios econômicos da
localização de estaleiros em regiões de concentração geográfica da indústria marítima são:
 proximidade de fornecedores, além da redução de custos de transporte, favorece a articulação de
planos de produção, de modo a viabilizar a eliminação ou, pelo menos, a redução de estoques
intermediários;
 proximidade de outros estaleiros favorece a formação de parcerias estratégicas;
 concentração de atividades ligadas à indústria naval pode viabilizar o desenvolvimento de centros
de formação de recursos humanos especializados, em todos os segmentos da força de trabalho
específica do setor;
 investimentos compartilhados em programas de treinamento de mão de obra podem ser
executados diretamente pelas empresas;
 consolidação de centros de pesquisa e desenvolvimento, com níveis mais elevados de capacitação
e escala, é viabilizada pela interação com as empresas;
 investimentos em P&D podem ser compartilhados;
 instalação de estaleiros, em certos casos, demanda investimento público em obras de
infraestrutura, cujo retorno é claramente reduzido pela pulverização;
 estímulo ao progresso tecnológico e gerencial realiza-se pelo intercâmbio das próprias empresas
e destas com associações e instituições de ensino e pesquisa, bem como pela mobilidade dos
recursos humanos. Os mecanismos de spill-over (ou contágio) são, em geral, alavancados pela
existência de empresas líderes na região. Nesse caso, uma empresa (ou instituição) líder seria a
que apresentasse inserção internacional e atuação relevante em P&D;
 formação de parcerias no sentido de estabelecer programas de procurement comuns, visando a
ampliar o poder de mercado e promover ganhos logísticos na aquisição de insumos; e
 empresas de prestação de serviços podem ser subcontratadas por diversos estaleiros, nos casos de

picos de demanda individuais de mão de obra. Assim, variações localizadas de demanda podem
ser absorvidas sem deseconomia para os estaleiros individuais.
Mas há um contraponto a apresentar em relação às vantagens da concentração geográfica: no Brasil,
a desconcentração também tem suas vantagens, pois vai permitir a criação de novos polos de
desenvolvimento – casos do Nordeste e do Sul –, promovendo o surgimento de novos empregos e
desenvolvendo tecnologicamente essas regiões.
O atual ciclo de expansão está associado a um ativo processo de desconcentração geográfica. O
conjunto conhecido de novos projetos, em diferentes estágios de progresso, e de propostas ou anúncios de
projetos de novos estaleiros, caracteriza um grau de dispersão que mereceria uma avaliação mais cuidadosa
dos decisores. Uma política nacional para o setor não poderá ignorar um elemento dessa importância.
Nesse contexto, é necessário considerar dois cenários distintos. O primeiro corresponde ao atual
padrão de tecnologia, produtividade e estrutura da cadeia produtiva. Um segundo, de médio prazo, seria o
cenário de evolução para padrões tecnológicos e gerenciais superiores e de recomposição do conjunto da
cadeia produtiva. Neste cenário, a construção naval brasileira aproximar-se-ia dos padrões praticados pelos
líderes do mercado.
Mesmo no cenário atual, existem economias relevantes relacionadas à disponibilidade de centros de
formação de trabalhadores e engenheiros, e de instituições de pesquisa; à proximidade de organizações
líderes, como Petrobras/Transpetro e Marinha; e à dos principais prestadores de serviços técnicos, como
empresas de engenharia e sociedades classificadoras.
O impacto das economias relevantes anteriormente citadas é limitado pelo tipo de mão de obra
demandado e especializado (unifuncional), com requisitos simples de treinamento, podendo ser recrutado
e preparado em programas rápidos, em qualquer região que disponha de oferta com nível razoável de
educação e formação escolar geral; e pela cadeia produtiva, que se encontra desestruturada, com índices
baixos de nacionalização e escala limitada para o desenvolvimento competitivo de fornecedores.
Já no cenário de desenvolvimento competitivo, os benefícios da concentração seriam
potencializados por duas razões, abaixo explicitadas.
Em primeiro lugar, nos padrões de produção praticados pelos líderes do mercado, é necessário um
tipo de formação e treinamento de pessoal muito mais complexo. Isso decorre do uso intensivo de mão de
obra multifuncional e do alto grau de automação e integração de sistemas. A formação desses trabalhadores
vai exigir investimento em centros especializados de ensino técnico que, assim como os centros de
formação de engenheiros navais, demandam vultosos recursos e, portanto, precisam de escala para
viabilizar-se. Por outro lado, o investimento das empresas nos programas de treinamento internos tende a
aumentar muito, ampliando o benefício econômico do compartilhamento com outros estaleiros.
Em segundo lugar, no cenário alternativo, com o desenvolvimento da cadeia produtiva, os
benefícios da concentração da construção naval e dos produtores de insumos e componentes tornam-se,
como em outros países, fatores de competitividade extremamente relevantes, devido à redução dos custos
de transporte; à transferência de tecnologia intersetorial; à integração de planos de produção e just in time;
ao compartilhamento de recursos tecnológicos, inclusive engenharia, em benefício dos fornecedores, mas
também dos estaleiros; e ao estímulo, a exemplo do que se observa de maneira crescente nos principais
polos mundiais, de parcerias estratégicas horizontais para compras conjuntas, P&D e produção conjunta.
Como ficou evidente nas considerações anteriores, a consolidação de polos regionais efetivamente
densos e eficientes irá beneficiar não apenas possíveis novas plantas, mas afetará fortemente o próprio
desempenho das plantas existentes, além de todo o conjunto de atividades complementares.
6. Conclusões e sugestões
Pelo que foi exposto, e considerando as questões críticas previamente abordadas, é concebido que
a experiência brasileira adquirida não demonstra que políticas industriais para o setor de construção naval
tenham se voltado para o fracasso (tampouco para insuficiência definitiva). No entanto, no Brasil, observouse nos últimos anos que o tamanho do mercado nacional da construção naval limita sua automanutenção
futura.

A relevância dos estaleiros como grandes empregadores no setor industrial brasileiro é razão
suficiente para que os investimentos e estímulos comerciais retornem ao setor. Uma nova articulação entre
setores privado e público na construção naval pode colocar a indústria de construção naval de volta em um
caminho de desenvolvimento.
A grande oportunidade de expansão de mercado brasileiro atualmente é o comércio exterior. Em
um contexto global de integração ainda ascendente, com o exercício do Brasil em várias áreas de comércio,
é indispensável estimular investimentos na produção e qualificação profissional ao atrair novos (ou antigos)
parceiros comerciais. Também, é necessário expor a conveniência de apoio à retomada produtiva de
máquinas, equipamentos e navipeças, tanto quanto o envolvimento de centros de pesquisas na área naval,
para pesquisa e desenvolvimento de novos produtos.
É cabível o elenco de sugestões abaixo, a ser levado em conta pelo governo brasileiro, como
coordenador e norteador de agentes privados, oferecendo uma estratégia de política comercial.
SUGESTÕES
 PROMOVER o comércio de construção naval brasileira no exterior, incentivando e atraindo o
investimento estrangeiro.
 INVESTIR em qualificação e treinamento de mão de obra.
 FINANCIAR a exportação, oferecendo condições de financiamento compatíveis com os acordos
internacionais de comércio.
 REALIZAR a manutenção do mecanismo de saneamento financeiro dos estaleiros, estabelecendo
condições para venda das instalações a outros grupos empresariais, dispostos a reativá-los.
 DESENVOLVER políticas mais adequadas para o transporte marítimo e construção naval
brasileiros.
 FINANCIAR a pesquisa e o desenvolvimento.
 ESTABELECER condições de competitividade e crescimento da participação do setor privado na
indústria de construção naval brasileira e no mercado internacional de fretes.
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CAPÍTULO XI
ECOSSISTEMAS COSTEIROS157
Sinopse
A importância da gestão integrada das áreas ambientais da zona costeira (ZC), que envolve a
interação ar-terra-mar desde as bacias hidrográficas até a quebra da plataforma continental, é enfatizada.
Apresentam-se os conceitos de custo-benefício, com a valoração de recursos naturais, conhecido como
"pegada ecológica"; descrevem-se os principais ecossistemas da ZC do Brasil, destacando-se as áreas
prioritárias de conservação. Sob a luz do conceito de conectividade, discute-se o funcionamento dos
processos ecossistêmicos e a conservação da ZC brasileira em seus componentes, produtos, funções e
atributos; caracterizam-se os tensores e principais impactos ambientais dessas áreas. Consideram-se os
conflitos e desafios da gestão de tais sistemas complexos, incluindo a questão das mudanças climáticas
globais, e seus possíveis cenários. Finalmente, listam-se as ações e programas de gestão integrada e algumas
sugestões pertinentes ao tema.
Abstract
This chapter emphasizes the importance of the management of environmental areas integrated to
the coastal zone (CZ), which includes the air-land-sea interaction, from hydrographic basins to continental
shelf break. The concept of cost-benefit, with natural resources valuation, known as ecological footprint is
presented. The main ecosystems of brazilian coastal zone are described, highlighting priority areas for
conservation. In light of the Connectivity, the ecosystems processes and the conservation of brazilian
coastal zone, in terms of components, products, functions and attributes are discussed. Tensors and the
main environmental impacts of those areas are characterized. Conflicts and challenges for management of
such complex systems are addressed, including the climate change issue in its possible scenarios. Actions
and programs of integrated management are listed, and, finally, some suggestions regarding the subject
are given.
1. Introdução
A zona costeira constitui-se na interface física e de transição funcional entre os ambientes terrestre
e marinho, caracterizando-se pelos efeitos de regressões e transgressões marinhas ao longo da história da
Terra e pela complexidade das atividades que abriga em tempos mais recentes. Ela une a terra e o mar,
espaços tidos como conexões com os sistemas adjacentes, também compartindo as influências das terras
emersas e das atividades antrópicas ali praticadas (41). Como região de interface, é influenciada por
processos originados nas bacias de drenagem dos rios afluentes e por processos oceanográficos e
atmosféricos (7).
As zonas costeiras foram, desde sempre, o principal recurso marinho explorado pelo Homem (para
pescas, portos, sal, etc.). Com a ampliação das trocas comerciais mundiais bem como com o
desenvolvimento do turismo (em sua maior parte focalizado no litoral) e com a produção marinha de
petróleo e gás e de energias “limpas”, a partir do oceano (p. ex. ondas, eólico offshore, corrente e marés),
além de todo um vasto conjunto de atividades (aquicultura, dessalinização de água, exploração de recursos
minerais, construção e reparação naval, emissores submarinos, entre outros), a exploração das zonas
costeiras atingiu níveis impensáveis até poucas décadas. Pode-se afirmar que a sociedade moderna delas
está inexoravelmente dependente (14). Por tudo isso e por apresentar ecossistemas sensíveis, devem ser
utilizadas de forma cuidadosa, visando manter suas múltiplas qualidades, incluindo a manutenção dos
serviços aportados por seus ecossistemas e a sustentabilidade do bem-estar humano (SBH) de suas
comunidades (Barragán, 2014).
No Brasil Colônia, tendo em vista sua extensão territorial, a reduzida ocupação, a exuberância da
fauna e da flora, além da extraordinária rede de bacias hidrográficas, os recursos eram tidos como
inesgotáveis, por mais predatória que fosse a exploração (44). Após a independência, observou-se a
ocupação acelerada do território, ocorrendo derrubadas e queimadas da cobertura vegetal, visando à posse
da terra. Aliás, o traço marcante do início e da posterior evolução do povoamento do atual território
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brasileiro está em seu caráter fortemente periférico. O processo de utilização do espaço que originou o
Estado brasileiro teve início na costa atlântica (3).
De acordo com Silveira (46), o litoral cristalino do Sudeste, limitado internamente pela Serra do
Mar, foi, desde o início da colonização, área atrativa em planícies litorâneas formadas por deposições
marinhas mais ou menos extensas. A ocupação dessas planícies costeiras teria dado origem às
concentrações urbanas de Paranaguá (PR), Cananéia, Iguape, Itanhaém, São Vicente, São Sebastião e
Ubatuba (SP), entre outras (46).
Associada à ocupação do litoral, segue crescente a necessidade de infraestrutura industrial e de
facilidades recreacionais. O efeito cumulativo do crescimento em nome do desenvolvimento tem acarretado
aos espaços de convivência humana uma taxa cada vez maior de comprometimento e de degradação
ambiental, com perdas de recursos naturais.
Nas últimas décadas, tem ocorrido um progressivo interesse global pela gestão de áreas costeiras.
Em praticamente todas as regiões do mundo existem exemplos de nações desenvolvidas ou emergentes que
desenvolvem e implementam, em níveis variados, políticas de gerenciamento costeiro. Problemas
derivados de um inexistente ou incorreto programa de ocupação das zonas costeiras podem determinar
custos econômicos e sociais excessivamente elevados para essas nações.
Em nível mundial, mais de 50% da população vivem a menos de 60 km do litoral, prevendo-se que,
dentro de duas décadas, essa percentagem atinja os 75%. Essa estreita faixa de território corresponde,
apenas, a menos de 10% do espaço habitável existente na Terra. Por outro lado, verifica-se que, atualmente,
cerca de dois terços das maiores cidades mundiais (com mais de seis milhões de habitantes) estão nas zonas
costeiras. O Brasil, segundo em extensão litorânea na América Latina (o México possui o maior litoral
latino-americano), concentra grande parte de sua população nos principais centros urbanos dispostos ao
longo do litoral.
Todos os ambientes integrados nas zonas costeiras são considerados “recursos marinhos”, como
reconhecidos, em 1992, pela Agenda 21, que inicia seu capítulo 17 afirmando que:
O ambiente marinho, incluindo os oceanos e todos os mares e áreas costeiras adjacentes,
forma um conjunto integrado que constitui um componente essencial do sistema de suporte
da vida e um recurso essencial para o desenvolvimento sustentável158.

Para os fins do presente capítulo, adotou-se o seguinte conceito de ecossistemas costeiros:
Sistemas naturais ou artificializados, limitados por um espaço físico costeiro, onde
interagem fatores bióticos (biológicos) e abióticos (físicos, químicos, geológicos,
oceanográficos), caracterizando determinadas estruturas e funções (1, 57).

Zona costeira (ZC), segundo o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC), é conceituada
como:
O espaço geográfico de interação do ar, da terra e do mar, incluindo seus recursos
ambientais e abrangendo as seguintes faixas: marítima – que se estende mar a fora, distando
12 milhas das linhas de base estabelecidas de acordo com a Convenção das Nações Unidas
sobre Direito do Mar (CNUDM) e compreendendo a totalidade do mar territorial; e terrestre
– faixa do continente formada pelos municípios costeiros ou que sofrem influência direta
dos fenômenos ocorrentes na ZC (11).

Outros conceitos de ZC incluem, por um lado, as áreas contidas nas bacias hidrográficas que a
afetam diretamente e, por outro, a extensão marinha até a quebra da plataforma continental ou até o alcance
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da influência das plumas estuarinas159 ou, até mesmo, o limite da ZEE (10, 22)160.
Assim como os sistemas terrestres adjacentes são afetados pela ação do mar, o ambiente marinho
recebe a influência terrestre. A magnitude dessas interações é variável, de acordo com a maior ou menor
extensão das bacias hidrográficas, coletoras de sedimentos e de resíduos poluentes de vastas áreas
interiores, e com as condições oceanográficas e climatológicas, que regulam a influência dos oceanos sobre
a massa continental.
Devido às suas características ecológicas, muitos dos ecossistemas costeiros são altamente
produtivos, funcionando como áreas de desenvolvimento, proteção e alimentação, tanto das espécies
características desses ambientes, quanto de outros animais que migram para as áreas costeiras durante a
fase reprodutiva (por ex. espécies catádromas que descem dos rios para ambientes estuarinos ou marinhos,
para reprodução). Fauna e flora associadas a esses ecossistemas constituem significativa fonte de alimentos
para as populações humanas. Os estoques de peixes, moluscos e crustáceos formam expressiva biomassa.
Alguns recursos pesqueiros, além de constituírem fonte de subsistência às populações costeiras, alcançam
altos preços no mercado internacional, caracterizando-se como importante fonte de divisas para muitos
países.
O crescimento populacional vem-se fazendo de forma heterogênea, em termos espaciais. No Brasil,
o aumento da proporção de habitantes nas cidades e, em especial, nas grandes cidades e capitais, faz a
densidade das populações nas zonas costeiras crescerem mais que a média nacional, aumentando a pressão
sobre seus recursos naturais, assim como os riscos de sua degradação. Atividades como a pesca de pequena
escala, fundamental para a provisão de pescado destinado ao consumo direto e à sustentação de inúmeras
comunidades ao longo do litoral, passam a sofrer a concorrência de outras ações, decorrentes de usos
diversos da ZC, assim como o impacto da poluição, derivada de fontes próximas e remotas, pontuais ou
difusas.
A importância dos ativos ambientais, definidos como "coleções de recursos naturais prestadores de
serviços ambientais economicamente valoráveis" (16), tem sido enfatizada, recentemente, nas análises de
valoração das funções ecológicas exercidas pelos ecossistemas costeiros. Tal valoração concentrava-se,
quase exclusivamente, nos recursos naturais de uso direto - produção de pescado (28, 29, 8). Atualmente,
observa-se que, além da importância das funções dos ecossistemas costeiros, existem avanços visíveis nos
estudos dos modelos ecológico-econômicos, não só devido à possibilidade de serem atribuídos valores
monetários aos impactos, muitas vezes desastrosos, como pelos comprometimentos de atividades sociais
que, frequentemente, deles decorrem.
O grande desafio nacional tem sido gerenciar os problemas que envolvem a crescente utilização dos
recursos naturais para satisfação das necessidades humanas, com a administração da exploração desses
recursos, de maneira sustentável. Para tal, devem ser considerados não só os aspectos ambientais
propriamente ditos, mas também o processo produtivo (15, 18), já que a produção envolve relações técnicas
(homem-natureza) e sociais (entre seres humanos), e as últimas determinam as primeiras, ou seja, as
técnicas são produzidas, utilizadas e apropriadas de acordo com a forma de organização social (15). Em
muitos casos, entretanto, acontece também o inverso: a oportunidade de exploração de importantes zonas
costeiras influencia de modo determinante, a forma de organização social.
Como se observa, volta-se – com a mesma ênfase já exibida em capítulos anteriores sobre os
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interesses econômicos no mar – ao aspecto do desenvolvimento sustentável, verdadeiro sustentáculo das
atividades marinhas que envolvem a exploração de recursos. No caso, a estreita vinculação dos modos de
gerir e conservar adequadamente os ecossistemas costeiros com o desenvolvimento sustentável é bastante
óbvia. Tal correlação se torna mais evidente no item 9, a seguir. As várias sugestões apresentadas ao final
também recebem forte influência dessa necessária sustentabilidade.
2. Ecossistemas costeiros brasileiros e sua caracterização
O território brasileiro apresenta um litoral com grande diversidade fisiográfica161, atingindo mais de
8.500km de extensão, desde o rio Oiapoque (04° 54’45”N), no setor setentrional, até o arroio Chuí (33°
45’10”S), no setor meridional. Ele corresponde a 32% do total das fronteiras nacionais e tem soberania ou
direitos de soberania sobre o mar territorial e a ZEE, incluindo cerca de três milhões e meio de quilômetros
quadrados (7).
A ZC brasileira possui uma superfície de cerca de 600.000km2, dos quais aproximadamente
450.000 km2 correspondem ao território dos 395 municípios, distribuídos em 17 estados costeiros, enquanto
os restantes 150.000km2 constituem o mar territorial. A densidade demográfica da ZC é de 88 hab./km 2,
contra média nacional de 19,3, uma vez que a população se concentra, principalmente, em 16 regiões
metropolitanas costeiras, das 28 existentes no país (47). O litoral reveste-se de fundamental importância
por abrigar um mosaico de ecossistemas de alta relevância ambiental, importantes do ponto de vista
ecológico (2, 6, 31).
Segundo Silveira (46), a variação do tipo de costa tem grande importância para o estabelecimento
humano (46). Enquanto praias expostas, com presença de dunas e recobertas por vegetação rasteira, são por
vezes desabitadas, as praias abrigadas são os sítios mais procurados pelas colônias de pescadores, pois
oferecem melhores condições de abrigo aos pequenos barcos de pesca, facilidades para as diferentes
pescarias e proteção contra o vento. Além disso, as enseadas e as baías protegida têm-se mostrado mais
atrativas ao estabelecimento de marinas, empreendimentos turísticos e imobiliários.
Alguns dos principais ecossistemas da ZC estão descritos a seguir:
 praias arenosas e dunas - apresentam substrato predominantemente arenoso, sofrem ação
mecânica dos ventos e influência direta da maré, principalmente nas porções mais baixas. São
consideradas como sistemas de relativa baixa diversidade. Nas praias arenosas, a fauna é pouco
diversificada e predominantemente constituída por escavadores suspensívoros162, uma vez que há
escassez de matéria orgânica no sedimento. A flora aquática praticamente inexiste, devido à
ausência de substrato consolidado, favorável à instalação de macroalgas. As dunas costeiras são
colinas de areia acumuladas por atividade de ventos, às vezes, recobertas por vegetação. Ocorrem
ao longo do litoral brasileiro, destacando-se os campos de dunas dos lençóis maranhenses, e têm
a função de proteger terras emersas, reservatórios naturais de água e recursos bióticos únicos,
além de servirem como áreas de recreação;
 planícies de maré lodosas (também chamadas de planícies intermarés) e bancos areno-lodosos
- constituem áreas deposicionais. As primeiras são normalmente encontradas em reentrâncias
abrigadas de baixa energia, enquanto os bancos areno-lodosos podem ocorrer em ambientes mais
dinâmicos. A fauna consiste predominantemente de animais invertebrados;
 costões rochosos - correspondem ao trecho em que a escarpa da Serra do Mar mergulha
diretamente no oceano, resultando em que os relevos abruptos e colinosos dos terrenos cristalinos
interrompam ou acompanhem de perto as baixadas, as praias e os cordões arenosos pouco
desenvolvidos, e apresentem um grande número de reentrâncias e saliências, que formam
enseadas, angras e rias. Característicos do litoral sudeste, estendem-se do sul do Espírito Santo à
região de Laguna, em Santa Catarina, voltando a ocorrer, de forma isolada, em Torres, no Rio
Grande do Sul, Os costões são muitas vezes submetidos à alta energia de ondas, condicionando o
161
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substrato disponível às espécies mais resistentes ao hidrodinamismo, à variação da maré e à
exposição ao sol;
 recifes de corais e recifes de arenito (arrecifes) - ocorrem principalmente nos litorais norte e
nordeste, próximos à costa ou ao largo, com extensão e largura variáveis. Junto às costas, os
recifes podem formar linhas descontínuas, proporcionando proteção às praias. Os recifes de corais
são sistemas altamente produtivos, com elevada biodiversidade163, de lento crescimento e
sensíveis a variações ambientais. Sob o ponto de vista geomorfológico, são estruturas rochosas,
rígidas, resistentes à ação mecânica das ondas e das correntes marinhas, construídas por
organismos marinhos capazes de secretar um exoesqueleto carbonáticos (25). Na costa brasileira,
de forma geral, dispõem-se em sucessivas linhas paralelas à costa, caracterizando formações
coralíneas desenvolvidas sobre embasamento de arenito (23). Estudos desenvolvidos a partir da
década de 80 têm demonstrado que, em muitos casos, outros organismos podem desempenhar um
papel de igual ou maior relevância: em alguns recifes, o crescimento de algas calcárias, por
exemplo, pode assumir uma relevância igual ou superior à dos próprios corais (24). Além dos
recifes coralíneos, existem, ainda, os recifes de arenito ou arrecifes (beach rocks), que
correspondem a estruturas formadas por grãos predominantemente quartzosos, cimentados por
carbonato de cálcio;
 marismas e manguezais - encontram-se geralmente associados a margens de baías, enseadas,
barras, desembocaduras de rios, lagunas e reentrâncias costeiras ou diretamente expostos à linha
da costa. São sistemas funcionalmente complexos e extremamente vulneráveis. Ao contrário do
que acontece nas praias arenosas e nas dunas, instalam-se em substratos lamosos de formação
recente, de pequena declividade, sob a ação diária das marés de água salgada ou, pelo menos,
salobra. Os manguezais fornecem proteção contra as enchentes, diminuindo a força das
inundações e preservando eventuais campos agricultáveis adjacentes. A marisma caracteriza-se
por vegetação herbácea, enquanto o manguezal, por vegetação arbórea. Este ecossistema,
predominantemente associado aos estuários, constitui o maior segmento da ZC, atingindo cerca
de 480km de largura na foz do rio Amazonas e 650km de extensão linear, ocupando um terço de
sua área total (39);
 pradarias marinhas - são representadas principalmente por fanerógamas164 de pequeno porte
que ocupam os fundos de areia ou lama rasos e com boa penetração luminosa, em áreas de baixa
intensidade de correntes. Por necessitarem de luz solar, são encontradas em águas relativamente
claras. Estas plantas marinhas podem formar pequenos a grandes bancos conhecidos como
seagrass meadows. Tais ambientes únicos fornecem inúmeros benefícios a uma grande variedade
de organismos como invertebrados e peixes, disponibilizando alimento e proteção contra
predadores. Constituem um dos ecossistemas mais produtivos das comunidades naturais, sendo
um dos principais contribuintes para a cadeia alimentar marinha;
 estuários - correspondem a corpos de água costeiros semifechados, com livre conexão com o
oceano aberto, que se estendem ao longo do vale fluvial até o limite de influência da maré, no
interior dos quais a água do mar é gradativamente diluída pela água doce oriunda da drenagem
continental (17). Na costa brasileira estão presentes sistema de grande (p. ex.: rio Amazonas, rio
Parnaíba e rio São Francisco), médio (p. ex. rio Ceará, rio de Contas e rio Paraíba do Sul) e
pequeno porte; e
 deltas - são definidos como sistemas deposicionais de rios que resultam em progradações 165 da
linha de costa. Os principais deltas da ZC brasileira estão associados aos rios Amazonas, Parnaíba,
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É a diversidade da "natureza viva". Desde 1986, o termo e o conceito têm adquirido largo uso entre biólogos,
ambientalistas, líderes políticos e cidadãos informados no mundo todo. Esse uso coincidiu com o aumento da preocupação
com a extinção de espécies, observado nas últimas décadas do século XX.
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Progradação é um processo natural de ampliação da linha de costa, devido aos sedimentos arrastados pelos rios, em seu
curso até a foz.

São Francisco, Jequitinhonha e Paraíba do Sul (27,46).
Ambientes costeiros abrigados, tais como lagunas, estuários e baías, merecem atenção e cuidados
específicos por incorporarem ecossistemas que estão entre os mais produtivos da biosfera. A ZC e em
particular os estuários podem ser definidos como áreas prioritárias de planejamento, não só devido às suas
características ecológicas e ao uso intensivo que deles se fazem em muitas partes do mundo, como também
pelas potencialidades para o crescimento de atividades humanas (portuárias, turísticas, pesqueiras, entre
outras).
O Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal (MMA) identifica as
seguintes áreas prioritárias para conservação na ZC, tendo em conta sua importância em termos de espaço
coberto ou, ainda, com respeito às funções exercidas (5, 6, 7):
 baías e estuários - correspondem a 31,8% das áreas prioritárias – delta do Parnaíba (MA-PI),
Tibau do Sul (RN), estuário do Mamanguape (PB), cabo de Santo Agostinho (PE), Litoral Norte
Fluminense, Parati-Angra dos Reis (RJ) e baía de Babitonga (SC), seguidos por praias e costões
– cabo de Santo Agostinho (PE), Aracaju (SE), litoral Norte da Bahia e trecho Bombinhas-Tijucas
(SC), juntamente com lagunas e banhados costeiros – barra de São Miguel (AL), região dos
Lagos no Rio de Janeiro e nas áreas do litoral do Rio Grande do Sul (18%), enquanto os
manguezais aparecem em 13,6% das áreas – litoral amazônico do Amapá, estuário de Caravelas
e Mucuri (BA) e complexo estuarino Iguape-Paranaguá (SP-PR). Em quarto lugar, aparecem as
dunas e falésias, representando 9% do total – litoral Leste do Ceará e Macau-Areia Branca (RN);
e
 planícies entremarés - foram consideradas ecossistemas principais em apenas uma área –
Reentrâncias Maranhenses; ilhas e arquipélagos, também, em uma única área – Ubatuba e Ilha
Bela; planícies fluviais inundáveis, na foz do rio São Francisco; e, finalmente, recifes de corais e
vegetação e florestas não foram considerados como os principais ecossistemas, em nenhuma área
do litoral. Observa-se, mais uma vez, que essas ocorrências se referem ao conjunto de áreas
selecionadas, não implicando um levantamento exaustivo da costa brasileira.
3. Conectividade – interação entre ecossistemas costeiros
É importante reconhecer que os ecossistemas estão funcionalmente conectados e as alterações em
sua estrutura e em sua dinâmica repercutirão sobre os demais. Tais alterações dependem do tipo e da
intensidade da intervenção, bem como de distribuição espacial, grau de conectividade e vulnerabilidade dos
ecossistemas envolvidos.
Recifes de corais são reconhecidos pela diversidade e pela abundância de peixes e invertebrados
que abrigam. Manguezais, marismas e pradarias marinhas, como berçários para muitas espécies de
importância comercial e de alimentação para outros organismos, da mesma forma que para algumas
espécies de recifes (37).
A conectividade faz-se notar por meio de diversos processos, abrangendo tanto os aspectos bióticos
quanto os abióticos, como exemplificado abaixo:
 interações físicas - recifes de corais, pradarias marinhas, marismas e manguezais interagem
fisicamente de várias maneiras. Recifes são produtores ativos de estruturas calcárias. As elevadas
taxas de produção de carbonato de cálcio permitem a construção de complexas e massivas
estruturas calcárias. Essas estruturas constituem barreiras efetivas na dissipação de energia,
criando ambientes de baixa energia a sotavento166. Os recifes também reduzem o embate das
ondas sobre as linhas de costa, reduzindo os processos erosivos sobre manguezais, marismas e
pradarias marinhas. Por outro lado, material em suspensão que porventura seja carreado pelos rios
pode atingir os recifes de coral mais costeiros, comprometendo suas estruturas. É mais frequente
encontrar recifes alterados por impactos terrestres do que pelo próprio ambiente marinho. Da
mesma forma, as ondas, as correntes e as marés distribuem sedimentos entre a plataforma
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continental, as praias arenosas e os campos de dunas, de modo dinâmico;
 fluxos de nutrientes - nutrientes como o carbono, o fósforo e o nitrogênio são essenciais aos
produtores primários de todos os ecossistemas. Uma parte excedente destes pode ser aprisionada,
mas uma fração considerável deixa o sistema de origem como matéria orgânica particulada (MOP)
e dissolvida (MOD), integrando a teia trófica167 de sistemas adjacentes. No caso do carbono, é
importante ainda destacar que a fração armazenada em sistemas como manguezais e marismas
pode ser remobilizada (por atividades antrópicas, p. ex.), retornando à atmosfera e, eventualmente,
intensificando o efeito estufa; e
 fluxos de animais - os animais também transportam nutrientes entre esses ecossistemas. Qualquer
tipo de criatura, desde aves até invertebrados, que resida em algum deles, ao se alimentar em outro
que lhe seja adjacente, tem o potencial de transportar nutrientes. Por exemplo, aves que nidificam
nos bosques de mangue e se alimentam nas marismas, transportam nutrientes para os manguezais
ao defecarem no retorno aos ninhos. A presença de cardumes pastando sobre as algas que crescem
nos recifes de coral produz partículas orgânicas, pela ação abrasiva ou como resultado da
produção de matéria fecal.
Os diferentes tipos de migração podem ser representados em termos de ganho e de perda de energia
para um determinado ecossistema. São características, pelo menos, dois tipos de migração: curtas para
alimentação, que podem ser diárias ou estacionais; e as que fazem parte do ciclo de vida, ocorrendo entre
os sistemas. O resultado de ambos os tipos é a transferência de energia do sistema onde se alimentam ou
onde ocorre o seu desenvolvimento para o que abriga os adultos.
Manguezais, recifes de corais e pradarias marinhas encontram-se interligados de inúmeras formas;
entretanto, em ambientes não perturbados, esses fluxos de energia são mais destacados. Assim, observa-se
fluxo de nutrientes dissolvidos dos manguezais, aumentando a produtividade primária das pradarias
marinhas. Manguezais e pradarias marinhas estimulam a produtividade primária de recifes de coral, ao
ofertarem locais alternativos de alimentação para a fauna associada. Ecossistemas como manguezais e
pradarias marinhas também contribuem efetivamente com funções de filtro biológico, controlando
sedimentos em suspensão de origem terrestre. Embora, por vezes não tão evidente, sua importância pode
ser avaliada em termos práticos, quando diante de impactos originados no continente, garantem a boa
qualidade da água marinha adjacente.

4. Conservação da ZC brasileira – componentes, produtos, funções, serviços e atributos dos
ecossistemas costeiros
A ZC brasileira abriga um mosaico de ecossistemas de alta relevância ambiental, onde se alternam
manguezais, restingas, campos de dunas e falésias, baías e estuários, recifes de corais, praias e costões,
planícies entremarés, além de outros ambientes importantes, do ponto de vista ecológico. Os manguezais,
de expressiva ocorrência na ZC, cumprem funções essenciais na reprodução biótica marinha e no equilíbrio
das interações da terra com o mar. Enfim, os espaços litorâneos possuem significativa riqueza, em termos
de recursos naturais, que vem sendo colocada em risco, em decorrência da intensidade do processo de
ocupação desordenada.
Há que atribuir-se a atenção necessária à proteção desses espaços.
Uma das primeiras medidas de grande porte na busca da conservação é conhecida como
Macrodiagnóstico da Zona Costeira do Brasil na Escala da União, documento básico para o gerenciamento
costeiro no país, que enumera uma série de especificidades desses ecossistemas, cujas características podem
ser agrupadas em componentes, produtos, funções e atributos (5):
 componentes dos ecossistemas - são bióticos e abióticos e incluem o solo, a água, as plantas e os
animais;
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Pode ser definida como o conjunto formado por várias cadeias tróficas que, por força de suas estruturas, naturezas e
disposições no ecossistema, se sobrepõem e se interligam parcialmente, apresentando-se como uma trama sem início nem
fim, em razão de sua complicada aparência imposta pelas relações entre seus níveis tróficos.

 produtos - são os recursos naturais utilizados pelo homem, como os pesqueiros. Incluem-se, entre
os produtos resultantes dos ecossistemas, os que sustentam as atividades de turismo, recreação e
pesquisa científica (4);
 funções ecológicas - são traduzidas em serviços naturais, tais como os de prevenção de
inundações, reciclagem de substâncias poluidoras, retenção de nutrientes e exportação de
biomassa. O manguezal, por exemplo, reduz a energia das ondas, protege a costa, recicla
nitrogênio e melhora a qualidade da água. Ao beneficiarem-se dessas funções, as populações
humanas fazem uso indireto dos ecossistemas. Ao prejudicarem tais funções, surge a necessidade
de restabelecê-las, a um elevado custo econômico e social. De forma crescente, as funções
ecológicas e seus serviços naturais têm sido traduzidas como serviços ecossistêmicos e
classificados como de “suporte”, “regulação”, “provisão” e “culturais” (de Groot et al. 2002); e
 atributos - são características complexas dos ecossistemas, traduzidas na noção de "paisagens",
resultantes do funcionamento inter-relacionado de suas várias funções e produtos. Entre os
atributos estão adversidade biológica e genética, bem como a cultural, entendida como o conjunto
de valores e símbolos culturais das comunidades que dependem dos ecossistemas.
A complexidade dos ecossistemas costeiros brasileiros reflete-se em uma ampla gama de
características que, por sua vez, pode manifestar-se em diversos graus de intensidade. Exemplos de
funções/serviços e produtos, em relação a esses ecossistemas, são apresentados no quadro 1, a seguir.

5. Caracterização dos tensores e principais impactos ambientais
Com intuito de facilitar o entendimento dos ecossistemas costeiros, seus tensores e principais

impactos, pode-se considerar dois grandes domínios, característicos da faixa costeira: o bentônico,
integrado pelos ecossistemas costeiros propriamente ditos, e o pelágico168:
 domínio bentônico - compreende a zona entremarés e a plataforma continental, permanentemente
submersas. A área costeira sob influência da zona entremarés inclui praias arenosas, praias
lodosas, dunas, recifes de corais, lagunas costeiras, estuários, manguezais, baías e deltas. Esses
ecossistemas encontram-se submetidos a diversas condições oceanográficas, diferindo bastante
quanto à composição específica da fauna e da flora. Biologicamente, pode-se afirmar que 80%
das espécies conhecidas pela ciência pertencem ao ambiente terrestre, porém há mais ordens e
filos no ambiente marinho. Os táxons (terminologia relativa à classificação) animais, com exceção
de um, têm representantes no mar, com cerca de metade exclusivamente marinhos. A grande
maioria desses animais é encontrada no domínio bentônico (2). A abundância de espécies
marinhas em relação às terrestres pode ser consideravelmente maior, estimando-se que um
número elevado das que vivem no mar ainda seja totalmente desconhecido para a ciência; e
 domínio pelágico - compreende as águas que recobrem a plataforma continental até o início do
talude. Essas águas exibem padrão de circulação menos estável que o do mar profundo, sofrendo
forte influência dos aportes continentais (terras emersas). As áreas de ressurgências periódicas
favorecem o afloramento de águas profundas, ricas em nutrientes, proporcionando
desenvolvimento do plâncton. A disponibilidade de alimento concorre para a manutenção dos
estoques pesqueiros.
Em virtude de o presente capítulo estar dedicado aos ecossistemas costeiros, o domínio pelágico foi
caracterizado apenas a título de apresentação dos dois domínios que compõem a chamada "faixa
litorânea"169. No quadro 2, a seguir, são apresentadas algumas características dos ecossistemas costeiros
brasileiros, em conjunto com os principais tensores que atuam sobre eles, ao longo da ZC (41).
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Há quem prefira caracterizar outros dois grandes domínios, a saber: um continental e outro marinho.
Sobre a expressão "faixa litorânea", há legislação, jurisprudência etc., que se podem constatar em pesquisa cuidadosa. Já a
"faixa terrestre", referida anteriormente neste capítulo, é textualmente citada no Plano Nacional de Gerenciamento
Costeiro. As duas expressões coexistem.

6. Conflitos e desafios da gestão dos ecossistemas
Na ZC convivem, em geral de modo conflitante, várias atividades de cunho extensivo e intensivo,
tais como portos, áreas urbanas, pesca, aquicultura, exploração de petróleo, conservação ambiental, entre
outras (5). A identificação dos tipos de conflitos e de seus atores principais é fundamental para o processo
de gestão costeira participativa, constituindo-se numa das tarefas mais importantes e complexas nos
processos de negociação entre aqueles que fazem, ou pretendem fazer, uso sustentável dos recursos
naturais. Os conflitos mais frequentes incluem interesses e atores sociais, como pescadores artesanais e
industriais; empreendedores imobiliários e populações tradicionais; produtores agrícolas e extrativistas;
turistas e conservacionistas.
Os maiores desafios da gestão dos ecossistemas costeiros na atualidade estão relacionados a temas
que incluem não só a urbanização e a atividade portuária e de construção naval, mas também outros, como
a produção energética (com destaque, a de petróleo e gás), a agropecuária e o próprio turismo. A seguir,
referem-se alguns desses aspectos. O processo de urbanização da ZC, extremamente diversificado, revela
algumas tendências claras que interessam de perto à gestão ambiental. Ao lado da diminuição do ritmo de

crescimento de algumas metrópoles, intensifica-se a ampliação física das áreas urbanizadas, expressandose, principalmente, pelo crescimento da chamada "segunda residência", em quase toda a ZC, com destaque
para os trechos litorâneos acessíveis por rodovias asfaltadas e relativamente próximos aos centros de maior
dinamismo.
Cabe uma menção ao turismo intensivo na Região dos Lagos (RJ), em Ubatuba - Ilha Bela (SP) e
no litoral norte do Rio Grande do Sul, onde se configura, igualmente, como atividade de impacto.
Além do fato de essa expansão vir ocorrendo de forma desordenada e às expensas da incorporação
de áreas de grande relevância ambiental (dunas, restingas, manguezais), ela transfere para novos espaços
parte dos vetores de comprometimento ambiental típicos das grandes aglomerações, especialmente aqueles
relacionados à contaminação das águas subterrâneas, superficiais e das praias, à remoção da cobertura
vegetal e de solos, e à interferência na dinâmica de carreamento de sedimentos marinhos. Dentre todos os
vetores de ocupação, esse é o que mais ameaça, atualmente, a integridade dos ecossistemas ainda
conservados.
Por outro lado, nas metrópoles ou nas grandes áreas urbanizadas, os esforços em torno de políticas
de recuperação da qualidade ambiental requerem a combinação de recursos humanos e financeiros,
tecnologias inovadoras e processos de gestão conduzidos por instituições adequadamente
instrumentalizadas. É importante destacar também os planos e processos concretos em curso, de expansão
da capacidade portuária do país. Em alguns casos – como do complexo portuário de Vitória (ES) e do porto
de Rio Grande (RS) – trata-se de processos combinados de expansão da capacidade instalada e
diversificação de atividades relacionadas aos novos fluxos de produtos da retroterra do país (grãos,
principalmente). Em outros casos – como em São Luís, Recife, Maceió, Aracaju, Salvador, Campos, Rio
de Janeiro, Sepetiba, São Sebastião e Baixada Santista –, as expansões estão associadas à ampliação das
atividades de exploração, transporte e estocagem de petróleo, granéis sólidos e líquidos, além de outros
produtos. O aumento acelerado da construção naval no país também é fator que não deve ser menosprezado,
com a instalação de grandes e novos estaleiros no Rio, em Pernambuco e no Rio Grande, entre outros locais.
Em todos os casos, há repercussão direta na dinâmica populacional e urbana, principalmente. Esse quadro
torna a gestão ambiental altamente problemática, especialmente porque requer uma visão sistêmica, diante
da necessidade de medidas emergenciais – acidentes envolvendo derramamento de petróleo e lançamento
de efluentes químicos diretamente no mar não são raros.
Os estudos produzidos para o já citado Macrodiagnóstico da ZC relacionam os níveis de
comprometimento dos ecossistemas costeiros aos fatores de risco ambiental, abrangendo a vulnerabilidade
natural (estabilidade/instabilidade e produtividade primária), a densidade e o potencial da estrutura
produtiva (infraestrutura e fluxos de investimento) e as condições de habitabilidade, expressas no acesso
aos serviços básicos (água, esgoto, coleta de lixo, entre outros) que, em muitos casos, atinge as condições
de emprego, renda e saúde da população (5).
Nesse contexto, insere-se a análise comparada dos principais vetores (urbanização, turismo,
transporte, pesca, indústria) e dos fatores de risco ambiental, o que resulta na identificação da capacidade
de suporte dos ecossistemas. O nível de pressão sobre os ecossistemas costeiros é, em grande parte,
influenciado pelo tipo de organização econômica e social existente em cada área. Nas regiões de Santana
(AP), Suape (PE), Aracaju (SE), Angra dos Reis (RJ), São Sebastião (SP), Paranaguá (PR) e Rio Grande
(RS) existem atividades portuárias de alguma relevância e impacto. Em áreas costeiras do Norte, do
Nordeste e do Sudeste ocorre ainda exploração ou produção de petróleo.
7. Mudanças climáticas globais e possíveis cenários 170
A perspectiva das mudanças climáticas que poderão resultar, entre outros efeitos, em aumento
significativo do nível médio relativo do mar, neste século, impõe uma nova necessidade de planejamento e
gestão, afetando o dinamismo das relações entre a sociedade e os ecossistemas costeiros. Efeitos dessas
mudanças poderão incluir problemas relacionados a inundações, deslizamentos, eventos extremos, perda
de biodiversidade, demanda e oferta de água, energia e alimentos. Segundo a ONU, a taxa de aumento no
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nível médio relativo do mar representa importante impacto, em termos socioeconômicos e ecológicos. De
fato, tal aumento acarreta, principalmente, a perda de território emerso provocada pela erosão costeira,
consequências econômicas muito diversificadas e importante impacto em termos socioeconômicos e
ecológicos: seu enfrentamento requer uma abordagem interdisciplinar (9, 33, 38).
Mudanças climáticas e redução da camada de ozônio estão entre as questões ambientais globais de
maior emergência, com a expectativa de que tenham significativo impacto sobre as áreas costeira e
oceânica. A única certeza atual sobre as mudanças climáticas é de que elas ocorrerão caso não sejam
tomadas medidas para reduzir os atuais níveis de emissão dos gases responsáveis pelo efeito estufa: "[...] o
aquecimento global está previsto aumentar de 2 a 5°C durante o século XXI, numa taxa sem precedentes
nos últimos 10.000 anos" (9). Espera-se que o aquecimento se faça acompanhar de um aumento no nível
médio relativo do mar de 49 cm, em alguns setores costeiros, até o final deste século. Entretanto,
permanecem incertezas quanto a estas predições, principalmente no que tange à magnitude e aos padrões
temporais e regionais dessas mudanças climáticas. As mudanças climáticas terão consequências
econômicas para pesca, agricultura, navegação, recreação, lançamento de efluentes, proteção costeira,
produtividade e diversidade biológica (38).
Embora dados mais precisos ainda estejam sendo apurados, pode-se afirmar, fruto de pesquisas
sistemáticas desenvolvidas nesse campo, que estão ocorrendo mudanças morfológicas no litoral brasileiro,
como resultado de alterações no nível médio relativo do mar (27, 47).
Acredita-se que, ao longo do litoral brasileiro, nos trechos dominados por macromarés, como, por
exemplo, a baía de São Marcos, as alterações serão sentidas de maneira menos drástica, uma vez que as
elevadas amplitudes nessas regiões são por si mesmas bastante significativas. Por outro lado, uma elevação
de apenas 30cm em trechos dominados por mesomarés e micromarés (p. ex., a raia de Cassino - RS),
condições observadas na maior parte do litoral brasileiro, resultam em consequências notáveis, embora não
totalmente previsíveis.
É difícil medir as taxas das alterações verificadas em cada trecho do litoral, considerando suas
especificidades morfológicas, oceanográficas e climáticas, bem como a interação com a porção continental.
Mas pode-se afirmar que elas são reais.
Várias áreas sob risco de inundação, em decorrência de provável aumento no nível médio relativo
do mar ou da maior intensidade de chuvas e modificações na hidrologia das bacias de drenagem, podem
ser identificadas ao longo do litoral brasileiro. Grandes centros urbano-industriais do país estão situados
em áreas costeiras ou a elas contíguas e, portanto, diretamente ameaçadas, ou em suas áreas de influência.
Cidades como João Pessoa (PB), Recife (PE), Maceió (AL), Aracaju (SE), Salvador (BA), Rio de Janeiro
(RJ), Vitória (ES), Santos (SP), Paranaguá (PR) e Florianópolis (SC), de grande densidade populacional e
com importantes complexos industriais portuários e turísticos, são potencialmente inundáveis em suas
porções mais baixas (40).
Há diferentes cenários, considerando o aumento do nível médio relativo do mar para as próximas
décadas. Qualquer elevação afetará os ecossistemas costeiros, proporcionalmente às taxas em que os
aumentos ocorrerem.
Nas regiões Sudeste e Sul, há a possibilidade da substituição de alguns ecossistemas (marismas,
manguezais e faixas de transição para restinga). Em marismas e manguezais, por exemplo, um pequeno
aumento do nível relativo do mar é suficiente para acarretar alterações estruturais e, até, o total
comprometimento (21). Os espaços das restingas seriam erodidos e os sedimentos retrabalhados. As
espécies adaptadas aos sedimentos arenosos, com baixa frequência de inundações, seriam privilegiadas na
competição pelo substrato.
Segundo Woodroffe (1990), em relação aos ambientes deltaicos, a resposta dependerá tanto do
fornecimento de sedimento ao sistema, como das características fluviais e das marés (57).
De acordo com os resultados dos estudos realizados na região do Caribe por Gable et al. (1990), o
aumento do nível médio relativo do mar, em decorrência das mudanças climáticas, ocasionará significativo
aumento das taxas da erosão da costa, perda de marismas, desaparecimento de manguezais e destruição de

recifes de coral, comprometimento quanto ao uso do solo no desenvolvimento regional, causando grandes
prejuízos econômicos (19).
A perspectiva de um iminente processo de inundação das áreas costeiras exige concentração de
esforços para diagnosticar seus efeitos e o estabelecimento e a aplicação de ferramentas de suporte à gestão
(planos integrados, zoneamento e sistemas de informação ambientais) que definam uma política de
ocupação e administração dos recursos naturais dessas áreas. O diagnóstico deverá priorizar a escolha de
sistemas indicadores das consequências das mudanças climáticas, enquanto o poder público empregará
ferramentas de gestão que possam garantir a segurança e valorizar a qualidade de vida da população.
As consequências das modificações climáticas não decorrem apenas da elevação do nível do mar.
Serão possivelmente observadas mudanças nos regimes pluviométricos, nas amplitudes das temperaturas
médias, na direção dominante de ventos e ondas, e na periodicidade de eventos catastróficos como
tempestades e enchentes, entre outras. Tais mudanças promovem alterações na estrutura e no
funcionamento dos ecossistemas costeiros, que se refletem, direta ou indiretamente, nas atividades
socioeconômicas (34).
Para a gênese das formas e condições do litoral, ao lado de fatos gerais, atuam circunstâncias locais,
em muitos casos de função decisiva. Ao lado da grande extensão da costa brasileira e das condições
oceanográficas, não podem ser esquecidas as influências climáticas, o ajustamento das drenagens que
chegam à costa, as condições apresentadas pelas formas de relevo continental, os deslocamentos do nível
do mar e, como é natural, o estado da evolução das formas litorâneas (34).
Considerando que as alterações ambientais terão consequências e efeitos variáveis em cada setor
geográfico, as estratégias adaptativas deverão ter diretrizes locais. Os municípios costeiros necessitam
elaborar ou adaptar políticas de uso e ocupação do solo, antevendo a perspectiva de alterações no cenário
costeiro, em consequência das mudanças climáticas globais.
Nos níveis federal e estadual, há necessidade de serem incentivados programas efetivos de
manutenção do homem nas terras interiores, como forma de prover melhor distribuição da população, evitar
o êxodo rural e as altas densidades populacionais verificadas no litoral. Ações que desestimulem a
implantação de grandes empreendimentos imobiliários ou comerciais em regiões litorâneas precisam, em
contraposição, contemplar maior incentivo à instalação das novas indústrias ou à realocação de indústrias
sediadas nas áreas costeiras, em terras mais afastadas da costa (15).
Do ponto de vista ecológico, todos os ecossistemas costeiros devem ser submetidos a intensivo
monitoramento, para que os efeitos das alterações graduais do aumento do nível do mar possam ser
detectados e mensurados, privilegiando a prevenção.
Como exemplo entre os ecossistemas costeiros, o manguezal caracteriza-se por ser excelente
indicador de alterações no nível do mar, uma vez que a vegetação apresenta marcante caracterização
estrutural, na faixa de transição oceano - continente, influenciada pela penetração marinha, fruto da
dinâmica costeira (40). O controle das alterações dos processos físico-químicos e biológicos desse
ecossistema, mediante adequado programa de monitoramento, possibilitará aferir os efeitos decorrentes das
modificações ambientais, norteando as estratégias de adaptação às novas situações.
Os recursos pesqueiros marinhos poderão sofrer alterações em termos numéricos e de biomassa, em
função das mudanças climáticas previstas (28, 29). Segundo Shepherd et al (45), as variações ambientais
podem afetar os estoques pesqueiros de quatro principais maneiras: pela fisiologia, por certas combinações
de fatores abióticos levando a doenças, pela cadeia alimentar e pelos predadores (45).
É oportuno destacar o papel dos ecossistemas costeiros, como marismas e manguezais, na
manutenção dos estoques de muitas espécies de interesse comercial, integrantes das faunas demersal,
pelágica e bentônica. Estes grupos serão, provavelmente, os primeiros afetados pelas mudanças climáticas,
comprometendo seriamente o desenvolvimento e o equilíbrio dos recursos pesqueiros dos mares e, por
conseguinte, de parte da fonte de alimentos do homem.
8. Gestão e conservação dos ecossistemas costeiros
O processo de administrar os ecossistemas costeiros exige não somente considerações

socioeconômicas, como também conhecimentos sobre seus sistemas biológicos e os processos físicos que
os regem. Para determinar a vocação de uma área e a distribuição racional dos usos dos recursos dos
ecossistemas costeiros, é preciso dispor de conhecimentos sobre esses sistemas, seus processos, os serviços
que prestam à natureza e sociedade e como estes respondem – os tensores. Uma das questões-chave para a
proteção ambiental é a aplicação de práticas de gestão ambientalmente corretas.
O manejo integrado da ZC e das bacias hidrográficas é uma das formas mais efetivas de garantir a
proteção e o uso sustentável dos ambientes marinho e costeiro. Soluções setorizadas que não levem em
consideração as variáveis social, econômica e ecológica normalmente são insuficientes para tratar de
sistemas e problemas complexos como os observados na ZC.
O conceito básico da biogeografia, em terra, na água doce ou no mar, pode ser assim interpretado:
os organismos só ocorrem em um dado local caso tenham a ele acesso e consigam sobreviver. Princípios
da Biogeografia são, também, vitais para a conservação dos sistemas marinhos, bem como de sua
biodiversidade, principalmente considerando as mudanças do meio físico numa escala temporal, como, por
exemplo, as decorrentes do aquecimento global. A gestão dos ecossistemas tem o potencial de aumentar a
eficiência dessa prática numa gama de situações, desde áreas intocadas – preservadas – até aquelas
submetidas a fortes impactos e desde áreas sob a jurisdição de um único Estado costeiro até aquelas
compartilhadas por várias nações (35).
O problema da invasão de espécies exóticas no mar merece destaque. As espécies conhecidas de
plantas, animais e micro-organismos representam, na atualidade, o resultado de longa história evolutiva.
Sua biogeografia somente pode ser compreendida, na totalidade, se for contextualizada quanto à
distribuição passada e presente. Entretanto, traçar mecanismos para entender a biogeografia no ambiente
marinho é particularmente difícil, pois barreiras físicas, geográficas e ecológicas que delimitam as regiões
de expansão natural de uma espécie são menos marcadas que nos ambientes terrestres (26).
Medidas de prevenção e controle das bioinvasões são difíceis de implementar, pois, muitas vezes,
afetam atividades econômicas ou fatores associados a tais atividades, como as águas de lastro decorrentes
dos navios que cruzam diferentes mares e oceanos. Um exemplo é a introdução do molusco bivalve
Isognomon bicolor, que tem causado prejuízos à aquicultura no litoral catarinense (26).
O propósito ou principal objetivo do planejamento e da gestão integrada das zonas costeiras é
disciplinar e garantir o uso responsável dos recursos, de forma a otimizar os benefícios de sua utilização,
sem que se degrade sua qualidade e a do ambiente, garantindo o patrimônio natural, tanto para apresente
como para as futuras gerações.
Para ser efetivo, qualquer programa de proteção, conservação ou gestão integrada de ecossistema
costeiro deve ser preventivo e não corretivo. Esses programas devem visar ao futuro e não somente ao
presente, contabilizando as experiências do passado, para efetivamente proteger os recursos remanescentes
e ativamente restaurar ou reabilitar os ecossistemas impactados. Devem identificar necessidades e
problemas com base em análises rigorosas dos recursos regionais, suas tendências, potencialidade de ação
de tensores e valores socioculturais, ecológicos e econômicos. Devem levar em consideração o todo e não
somente as partes. Em suma, bons programas de gestão costeira integrada devem assumir uma base
ecossistêmica de planejamento e ação, integrando os aspectos ecológicos, econômicos e sociais (Scherer e
Asmus, 2016). Uma boa coordenação entre as agências governamentais (municipais, estaduais e federais)
é de fundamental importância no caso do planejamento desses programas, evitando que parceiros da
administração pública implementem ações contraditórias (por ex., Ministério da Pesca e Aquicultura e
Ministério do Meio Ambiente), desacreditando o poder constituído e comprometendo os patrimônios
natural, econômico e social (26).
A gestão de ecossistemas ou de ambientes que incluem comunidades humanas não pode estar
fundamentada unicamente em conhecimentos econômicos e científicos; ela deve levar em consideração
preocupações culturais e sociais. Para determinar o uso e a ocupação de um determinado ambiente é
fundamental dispor de conhecimentos sobre esses sistemas e seus processos, e como estes respondem às
alterações causadas pelas intervenções do homem. A quantidade de informações requeridas –
conhecimentos sobre o sistema – é função da intensidade do esforço de manejo e de quão complexo ou

vulnerável é o sistema. Geralmente as informações mais valiosas são aquelas necessárias à antecipação dos
problemas potenciais, indicadores de efeitos indesejáveis.
O uso inadequado dos recursos dos ecossistemas costeiros implica alteração de sua qualidade ou
utilização excessiva, com prejuízo da qualidade de vida e da economia. A conciliação de usos múltiplos, e
por vezes conflitantes, mediante um planejamento regional e com enfoque sistêmico, pode atingir o objetivo
da otimização, com menor impacto ambiental (Barragán, 2014).
Nesse contexto, vale destacar os resultados práticos na orientação de incorporar as populações
tradicionais ao manejo das unidades de conservação e o engajamento promovido pelo projeto Tartaruga
Marinha (Tamar), ao agregar as comunidades de pescadores de tartaruga como fiscais, guias, assistentes de
pesquisa e agentes de educação ambiental, com a geração de renda associada à proteção da espécie
(artesanato e outras atividades).
As decisões somente serão bem-sucedidas se amplamente aceitas pelas comunidades envolvidas.
Propostas de gestão impostas sobre uma determinada comunidade por meio de regulamentos e legislação
poderão ser descumpridas, se não houver oportunidade de os atores manifestarem seus pontos de vista e
suas experiências. Um esquema de manejo bem-sucedido prevê a participação pública no processo de
tomada de decisão. O envolvimento da sociedade no processo de tomada de decisão, quando esta é
integrante da área-alvo, é de vital importância em um regime democrático. A implementação efetiva e o
cumprimento das regras de manejo pressupõem uma comunidade educada e motivada (Marroni e Asmus,
2013).
9. Ações e programas para gestão integrada de ecossistemas costeiros
A ZC do Brasil apresenta situações que dependem de ações tanto corretivas quanto preventivas para
planejamento e gestão, no sentido de atingir padrões de desenvolvimento sustentável, isto é, com modos de
utilização socialmente justos, economicamente viáveis e ambientalmente adequados. Pelos motivos
indicados, a ZC é uma zona prioritária em face dos objetivos e interesses nacionais, de tal modo que, como
realça o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro II (resolução nº 005/1997, da Cirm), a Constituição
Federal de 1988, em seu artigo 225, parágrafo 4°, define com propriedade a ZC como patrimônio nacional.
Nessa perspectiva, há ações e programas que, direta e/ou indiretamente, vêm contribuindo para a gestão
integrada dos ambientes costeiros e marinhos, tais como:
 Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC) – com a realização de inúmeras ações e
produtos visando ao ordenamento de usos e à ocupação, com apoio de zoneamento,
monitoramento e projetos intersetoriais de gestão, articulados por um sistema de informação;
 Programa de Avaliação do Potencial Sustentável dos Recursos Vivos na Zona Econômica
Exclusiva (Revizee) – que realizou estudos para inventariar os recursos vivos e as características
ambientais nos locais de sua ocorrência, determinando suas biomassas e estabelecendo os
potenciais de captura sustentável;
 Sistema Nacional de Unidades de Conservação – que engloba tipologias de proteção de
amostras significativas de ecossistemas costeiros, destacando-se mais de 400 unidades de
conservação no âmbito federal;
 Programa Nacional da Diversidade Biológica – Pronabio, cujo objetivo é inventariar,
caracterizar e monitorar a diversidade biológica, estimando seu valor econômico, visando à
conservação e à utilização sustentável dos recursos bióticos;
 projetos voltados à proteção de espécies – que contribuem para a manutenção da diversidade
dos ecossistemas, como o Projeto Tamar e os projetos de conservação e manejo de aves silvestres
e sirênios, além de projetos de ordenamento pesqueiro;
 Plano Nacional de Áreas Protegidas – ainda a ser elaborado, de acordo com compromisso
governamental, baseado nas decisões da Convenção da Diversidade Biológica. Como decorrência
de tais decisões, o decreto nº 5.758/2006 definiu princípios, diretrizes, objetivos e estratégias para
estabelecimento de áreas prioritárias dos ambientes marinhos, até 2015; e

 Projeto Áreas Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade Brasileira – conforme
portaria MMA nº 9, de 23 de janeiro de 2007, em processo de revisão e atualização.
A maioria desses programas/projetos tem por objetivo oferecer suporte técnico, normativo/legal e
institucional/ administrativo para instâncias governamentais do litoral e para os setores produtivos de
pequeno, médio e grande portes, o que viabiliza indiretamente uma gama variada de atividades econômicas
e sociais.
Outra forma de esses esforços serem percebidos é pela farta documentação legal existente sobre o
tema no Brasil. Afora a ratificação de várias convenções internacionais, que impõem normas de atuação na
matéria, o direito brasileiro já consagra uma rica legislação e sólida jurisprudência na área ambiental, em
particular para a ZC. Existe legislação específica, disciplinando o uso do solo em vários tipos de ambientes
litorâneos (manguezais, florestas, restingas) e vigoram leis, organizando atividades setoriais (pesca,
extração de petróleo, turismo) e a implantação de unidades de conservação na ZC (com grande número de
figuras legais: parques, áreas de proteção, estações ecológicas, florestas nacionais).
10. Conclusão e sugestões
Tendo em vista o que acima se expôs e considerando-se, ainda, a alta prioridade da matéria deste
capítulo para o desenvolvimento sustentável brasileiro, apresentam-se algumas sugestões, a serem avaliadas
e eventualmente adotadas pelos tomadores de decisão do país, cabendo destacar que a maioria delas, com
algumas alterações, reproduzem as que já constavam na edição original deste livro (1998).
SUGESTÕES
 APOIAR os programas que contribuem para a gestão integrada dos recursos costeiros e marinhos,
em especial o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC), estimulando a implementação
de seus instrumentos.
 INCENTIVAR o emprego da metodologia de gestão participativa que incorpore as visões e os
conhecimentos de comunidades locais e tradicionais da ZC, como no Projeto Tamar.
 ADOTAR processos para valorizar a conservação da ZC, bem como os mecanismos de alocação
de recursos correspondentes, com vistas a uma eficiente gestão integrada com base
ecossistêmica.
 VALORIZAR, nos programas de Gerenciamento Costeiro, a gestão participativa que envolva as
comunidades para a definição de prioridades de uso, bem como a informação sistematizada
relativa aos produtos e níveis de criticidade dos ecossistemas, de responsabilidade do setor
público.
 PROMOVER o zoneamento municipal (zoneamento ecológico-econômico), aliado ao
estabelecimento de um plano diretor abrangente.
 INCENTIVAR projetos de recuperação e de monitoramento de áreas degradadas.
 DAR ênfase, em regiões menos críticas, aos projetos de desenvolvimento para a melhoria das
condições de vida das populações locais e INCENTIVAR a elaboração de planos de zoneamento
municipais, como instrumento direcionador do desenvolvimento e da conservação dos ativos.
 FORTALECER o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, como um instrumento de
suporte ao gerenciamento integrado, atuando na proteção das espécies ameaçadas de extinção e
na manutenção da diversidade biológica e dos recursos genéticos.
 APOIAR a conclusão do zoneamento ambiental e do plano de gestão das Áreas de Proteção
Ambiental (APAs), com vistas à definição e à implantação de projetos demonstrativos,
replicáveis em áreas de características similares, envolvendo a população local no uso múltiplo
e sustentável dos seus recursos naturais.
 ADOTAR como prioridade os projetos de formação de recursos humanos para atividades de
gestão, especialmente nos municípios com ambientes costeiros considerados em situação mais
crítica.

 COMPATIBILIZAR, nos três níveis de governo, o público incidente na ZC com a geração de
medidas alternativas, incluindo correspondentes aportes tecnológicos.
 SUBMETER a intensivo monitoramento ecológico todos os ecossistemas marinhos costeiros,
notadamente os complexos lagunares e estuarinos, para que os efeitos das alterações graduais do
aumento do nível do mar possam ser detectados e mensurados, privilegiando a prevenção, ao
invés do cômputo dos danos.
 ESTIMULAR a aquisição de conhecimentos sobre os sistemas biológicos e os processos físicos
que regem os ecossistemas marinhos costeiros, para aperfeiçoamento do processo de sua gestão.
 DISCIPLINAR e GARANTIR os usos dos recursos costeiros, de forma a que se otimizem os
benefícios de sua utilização, sem que se degrade a qualidade do ambiente e dos recursos, em
cumprimento ao propósito do planejamento e da gestão das zonas costeiras.
 INCENTIVAR as organizações comunitárias, no que tange à educação ambiental formal e não
formal, para garantir a conservação dos conhecimentos empíricos e os patrimônios cultural e
ecológico, em nível regional.
 ADOTAR abordagens interdisciplinares na solução dos problemas identificados e INCENTIVAR
a coordenação entre as agências reguladoras responsáveis.
 ELABORAR mapas de vulnerabilidade e risco, contemplando os vários riscos associados ao mar
(elevação do nível médio, acidentes poluentes, poluição difusa, erosão costeira, temporais com
período de retorno mais crítico), como base imprescindível para a correta gestão costeira
cientificamente suportada.
 REALIZAR o monitoramento dos ecossistemas costeiros, a fim de avaliar a evolução da qualidade
ambiental e de seus serviços, frente ao conjunto de tensores e impactos em cada região, com
prioridade para as áreas críticas.
 GARANTIR a adequada alocação de recursos humanos e financeiros, a fim de sustentar uma
eficiente gestão integrada da ZC.
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CAPÍTULO XII
POLUIÇÃO MARINHA171
Sinopse
Conceitua-se poluição marinha, em seus diversos tipos, relatando-se a variação de seus impactos;
listam-se contaminantes, fontes de poluição e outras formas de degradação do mar; discutem-se as
atividades potencialmente poluidoras, como a expansão urbana, a distribuição espacial da indústria, a
dinâmica portuária e as áreas de risco na ZC; no cenário internacional, relacionam-se as convenções e os
tratados sobre a matéria ambiental marinha e discutem-se questões tais como componentes químicos
estranhos, fármacos, construção de portos offshore e aquicultura; no cenário nacional, carente de bom
planejamento e legislação adequada, resume-se o quadro das fontes de poluição e reclama-se por
planejamento integrado e ordenamento das atividades socioeconômicas, apontando-se fontes de
financiamento e capacitação; após uma extensa análise conclusiva, sugestões pertinentes ao tema são
apresentadas.
Abstract
This chapter defines the many types of Marine Pollution, reporting the variation of their impacts.
Contaminants, pollution sources and forms of sea degradation are listed. Potentially polluting activities,
port dynamics and endangered areas in Coastal Zone (CZ) are discussed. In the international scenario,
Conventions and Treaties on the marine environmental subjects are enrolled, and issues regarding
chemical compounds, drugs, offshore port construction are discussed. In the national scenario, lacking
good planning and proper legislation, pollution sources are summarized, and claims for integrated
planning and regulation of socioeconomic activities are posed, pointing out to funding and training
sources. After an extensive conclusive analysis, suggestions regarding the topic are given.
1. Introdução
Poluição marinha é a introdução antrópica, direta ou indireta, de substâncias ou energia no meio
marinho e nos estuários, sempre que provoquem ou possam vir a provocar efeitos nocivos. Entre esses
efeitos, destacam-se: os danos aos recursos vivos, à vida marinha e à saúde humana; os entraves às
atividades marítimas, incluindo a pesca e as outras utilizações legítimas do mar; as alterações da boa
qualidade da água domar, no que se refere à utilização e à deterioração dos locais de recreio (12). Portanto,
poluição tem um conceito mais amplo do que contaminação do ambiente aquático, que é a alteração de sua
qualidade, causada diretamente pela adição de uma determinada substância, provocando mudanças em sua
composição normal, bem como na estrutura e no funcionamento das comunidades que nele vivem.
Os impactos da poluição variam em tempo (agudo e crônico), intensidade e lugar (fontes pontuais,
difusas e globais). Apesar de a poluição mais visível e familiar ser a do petróleo, provocada pelos acidentes
com navios petroleiros, e de a escala e a visibilidade desses impactos serem mais conhecidas e divulgadas,
diversas outras fontes e classes de contaminantes e vias de introdução de contaminantes são notáveis no
meio marinho. Entre essas, destacam-se: efluentes domésticos e industriais, ambos insuficientemente
tratados; escoamento de superfície urbano e industrial; acidentes marítimos como derrames e explosões;
operações de descarga no mar; exploração mineira; nutrientes e pesticidas oriundos das atividades
agrícolas; fontes de calor desperdiçadas; sedimento remobilizado; transporte atmosférico e cargas
radioativas. O aumento da poluição e o desenvolvimento costeiro desordenado têm contribuído para a perda
de biodiversidade e o declínio de serviços ambientais. O aumento dos níveis atmosféricos de dióxido de
carbono (CO2), um gás estufa, está prejudicando aspectos fundamentais de muitos ecossistemas marinhos
por meio da acidificação dos oceanos, modificando rapidamente a química do oceano. Os efeitos da
poluição marinha são notadamente observados na ZC, em função da proximidade de diversas fontes
contaminantes, embora também ocorram na zona oceânica. Em outras palavras, a boa qualidade ambiental
no mar só será atingida se ela o for no continente adjacente. Um exemplo dramático dessa assertiva é o
acidente em novembro de 2015 de rompimento da barragem de contenção de resíduos de mineração da
Samarco, considerado o pior acidente ambiental ocorrido no Brasil, abordado em maior detalhe logo
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adiante.
A qualidade da água deve satisfazer as exigências de sua utilização e de saúde pública, bem como
estar em conformidade com a legislação ambiental específica. A água poluída é um veículo direto de
contaminantes causadores de doenças graves de caráter epidêmico, envolvendo, assim, um significativo
aspecto sanitário. Além disso, a poluição pode exercer um efeito indireto, de implicações econômicas
consideráveis, por interferir ou prejudicar o uso das águas, como lazer, turismo e produção pesqueira. Do
ponto de vista jurídico, só ocorre poluição se houver efeitos nocivos ou consequências sérias (27). Na
aplicação da legislação ambiental, muitos entendem que, em função das peculiaridades dos danos
ambientais ou em casos de poluição crônica por efeito cumulativo de "pequenas poluições", tais danos só
se tornam perceptíveis após alguns anos, não havendo como restringir-se a conceituação legal.
Considerando o capítulo 17 da Agenda 21, elaborada em 1992 na Conferência das Nações Unidas
para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (CNUMAD), e documentos de reuniões preparatórias, foi
convocada, no período de 23 de outubro a 3 de novembro de 1995, em Washington, uma conferência
intergovernamental para a adoção do Programa de Ação Global para a Proteção do Meio Marinho frente às
Atividades Baseadas em Terra. Em seu documento final (27) estão definidos os contaminantes e as fontes
de contaminação, e outras formas de degradação do ambiente marinho provenientes de terra como constam
a seguir.
a) Contaminantes:
• Esgoto sanitário;
• Poluentes orgânicos persistentes; radioatividade;
• Metais;
• Nutrientes;
• Óleos e graxas, incluindo os hidrocarbonetos;
• Movimentação artificial de sedimentos; e
• Resíduos sólidos, incluindo os de origem urbana (lixo) e industrial.
b) Fontes de contaminação e outras formas de degradação do ambiente marinho:
(1) Fontes localizadas (costeiras e a montante do continente):
• Instalações de tratamento de águas residuais;
• Instalações industriais;
• Centrais elétricas;
• Instalações portuárias e terminais; instalações militares;
• Instalações de recreação e turismo;
• Construções (estruturas costeiras, obras portuárias e expansão urbana);
• Mineração costeira (areia e cascalho); centros de investigação;
• Aquicultura;
• Modificação de habitat (dragagem, aterros de marismas172 ou manguezais); e
• Introdução de espécies exóticas.
(2) Fontes não pontuais (difusas):
• Escoamento superficial de resíduos urbanos, industriais, agrícolas e florestais;
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• Rejeitos com resíduos de mineração;
• Rejeitos das atividades de construção;
• Vertedouros e localização de resíduos perigosos; e
• Erosão resultante da modificação física de feições costeiras.
(3) Deposição atmosférica causada por:
• Transportes (por exemplo, emissão a partir de veículos);
• Centrais elétricas e instalações industriais;
• Incineradores; e
• Atividades agrícolas (por exemplo, aplicação de pesticidas).
Atualmente, inserem-se na lista de contaminantes novos compostos orgânicos sintéticos (fármacos,
retardantes de chama, compostos perfluorados, nanocompostos etc.), toxinas algais, atmófilos 173 e rejeitos
hospitalares (quimioterápicos, antibióticos persistentes e patógenos). Por outro lado, acordos internacionais
têm sido firmados com ponto focal em atividades poluidoras não localizadas (difusas) por terra,
principalmente as relacionadas a transporte marítimo e exploração do petróleo. Podem-se indicar como
efeitos negativos dessas atividades, os seguintes acontecimentos no meio marinho:
 Liberação/derramamento de hidrocarbonetos de petróleo e seus derivados;
 Liberação de compostos químicos, com destaque para os óxidos de nitrogênio e enxofre;
 Lançamento de resíduos sólidos;
 Assimilação aumentada de dióxido de carbono;
 Descarga de esgoto sanitário não tratado;
 Liberação de biocidas usados em pinturas anti-incrustantes, causando o fenômeno "imposex"174,
ou de pesticidas usados na agricultura;
 Transferência de organismos aquáticos indesejáveis e patogênicos;
 Alijamento de plataformas e embarcações e de outras estruturas no mar, construídas pelo homem;
 Perda acidental de carga acondicionada ou materiais irradiados, carregados em frascos por
embarcações; e
 Efeitos tóxicos letais e subletais (molecular, bioquímico, histológico, fisiológico, populacional e
de comunidade) à biota e ao ser humano.
Além dos contaminantes citados, são motivos de preocupação a poluição sonora marinha e,
principalmente, o lixo marinho. O uso crescente de produtos descartáveis, a disposição descontrolada de
lixo, juntamente com a má gestão de resíduos e de práticas de reciclagem são o principal motivo para o
acúmulo de lixo no mar (3). Nessa última categoria, estudos recentes mostram que os macro e
microplásticos, ou “micropellets” (< 5 mm), podem ser considerados como um dos principais problemas a
afligir a biota marinha, pois, além de causarem efeitos físicos, como entalamento, sufocamento de aves,
mamíferos e tartarugas marinhas, também podem ser vetores de contaminantes como PCBs, dioxinas, etc.
Detritos plásticos são encontrados em todos os ambientes costeiros e marinhos, das praias, recifes,
manguezais e estuários, ao oceano aberto, e apresentam diferentes formas, tais como pellets, detritos e
objetos (41; 26). O plástico pode causar danos diretos à fauna marinha por meio de emaranhamento,
desnutrição (bloqueio intestinal e pseudo saciação), sufocamento e diminuição da mobilidade (41).
Além disso, diversos estudos indicam que os detritos plásticos podem ser carreadores de metais
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pesados e poluentes químicos, como bifenilaspolicloradas (PCBs), difenilaspolibromadas (PBDEs) e
hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAPs), que se acumulam na biota (26). Outros efeitos nocivos
dos plásticos descartados incluem o transporte de espécies alienígenas/invasoras (Gregory, 2009).
A aquicultura tem recebido uma atenção especial como uma forma de poluição agrícola, devido ao
seu potencial de carga e descarga de efluentes ricos em contaminantes. O impacto ambiental é
principalmente devido à geração de resíduos fecais, fertilizantes orgânicos e inorgânicos, materiais de
calagem, algicidas e herbicidas, desinfetantes, antibióticos, entre outros (23).
Finalmente, a poluição sonora é agora reconhecida como um importante poluente do século XXI,
que aparece na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM) tanto na legislação
europeia, como a Diretiva-Quadro da Estratégia Marinha 56/2008 CE (4). O som é amplamente disponível
em ambientes aquáticos e é usado por muitos animais para implementar atividades biológicas fundamentais.
Nas últimas décadas, as atividades antropogênicas, em particular o tráfego de embarcações, levaram a maior
poluição sonora no mar, alterando os níveis de ruído em grande escala, levando a alterações e outras
mudanças significativas nos ecossistemas marinhos, causando estresse, distrações e mascaramento de
importantes sons.
No Brasil, um estudo pioneiro desse problema efetuado na baía da Guanabara (4) evidenciou um
nível de poluição sonora semelhante ao de outras regiões costeiras afetadas, associado ao transporte e ao
tráfego de embarcações. Segundo esse estudo, o crescimento econômico nos últimos anos refletiu-se em
um incremento no tráfego de embarcações, construções portuárias, extração de petróleo e empresas navais,
causando diversas alterações no ambiente acústico dos ecossistemas marinhos costeiros.
Além da extensão continental, com ecossistemas extremamente diversificados, convergem, na ZC
brasileira, alguns dos principais vetores econômicos, componentes de um sistema voltado para a
exportação, que depende de forma significativa, da infraestrutura de apoio logístico necessária à produção
e à circulação de mercadorias.
Nesse enfoque, as cidades crescem como decorrência da concentração de empregos na presença
maciça de infraestrutura. Tal cenário, característico das regiões costeiras, agrava-se no Brasil, como na
maioria dos países em desenvolvimento, em função da acentuada carência de infraestrutura para drenagem
urbana, saneamento básico, gerenciamento adequado de resíduos sólidos e articulação institucional
necessária à viabilização do planejamento e da gestão dos recursos naturais. Em outras palavras, trata-se de
um reflexo da ausência de uma política urbana integrada às demais políticas públicas. Um exemplo disso é
o percentual da população atendida por rede de esgoto sanitário. Dados do IBGE de 2008 mostram que
45,7% dos domicílios brasileiros têm acesso ao esgotamento sanitário. Em termos regionais, tem-se: Norte:
5%; Nordeste: 29,1%; Sudeste: 69,8%; Sul: 30,2%; e Centro-Oeste: 33,7%. Isso evidencia a carência de
saneamento básico nas regiões mais ao norte do Brasil, ao passo que a região Sudeste é a mais privilegiada.
As dificuldades institucionais devem ser vencidas por grandes esforços para elaborar/implementar
instrumentos legais de apoio ao processo de ordenamento, que tem convergido para a implantação dos
acordos e convenções internacionais vigentes. Isso possibilita a adoção de estratégias para aperfeiçoamento
da ação gestora, resultando em avanços bastante concretos, inclusive pelas exigências do comércio
internacional, quanto aos produtos de exportação brasileiros.
2. Atividades potencialmente poluidoras
2.1. Expansão urbana
A ZC apresenta situações que necessitam de ações preventivas e corretivas para seu planejamento
e gestão, a fim de atingir padrões de sustentabilidade. Nesse contexto, cinco das nove regiões
metropolitanas brasileiras encontram-se à beira-mar, respondendo por cerca de 15% da população do país.
Quando se adicionam a essas os efetivos das seis outras conurbações175 litorâneas mais expressivas, atingese quase o total de 36 milhões de habitantes, distribuídos em apenas 11 aglomerações urbanas na costa (31).
As cinco principais metrópoles correspondem às aglomerações de Fortaleza, Recife, Salvador e Rio
de Janeiro – diretamente assentadas à beira-mar –, e Belém, em região estuarina. Esse conjunto é
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responsável por uma população residente de mais de 22 milhões de indivíduos. O nível de concentração
demográfica pode ser visualizado quando se observa que tal contingente representa 56% dos habitantes da
ZC e 61% de sua população urbana. Dada a magnitude das carências de serviços urbanos que predomina
nessas áreas, elas podem ser consideradas como as mais críticas na zona litorânea. Além do mais, as cidades
abrigam complexos industriais dos setores de maior impacto sobre o ecossistema aquático adjacente
(indústrias químicas, petroquímicas e de celulose, entre outras), além da multiplicidade de usos próprios da
vida metropolitana.
Essas áreas (pontas de metrópoles), somadas às outras conurbações encontradas no litoral – as prémetrópoles –, definem uma segunda classe na hierarquia urbana da ZC, a das cidades grandes, geralmente
identificadas com capitais estaduais não metropolitanas e com cidades dedicadas a funções especializadas
(25). Somente as capitais nordestinas – não metropolitanas – somam quase três milhões de habitantes que,
com os contingentes das conurbações Santos/São-Vicente/Guarujá/Cubatão (315.563 hab.) e Vitória/VilaVelha/Serra (1.352.146 hab.), perfazem uma população de mais de quatro e meio milhões de indivíduos,
que se aproxima dos seis milhões de habitantes, quando se agregam as seis maiores cidades seguintes no
cenário nacional: Porto Alegre, Campos, Joinville, Pelotas, Florianópolis e Ilhéus. Têm-se, assim, seis
milhões de habitantes vivendo em 18 núcleos urbanos, os quais, somados às populações metropolitanas,
quase completam 25 milhões de pessoas, o que equivale a 78% da população total da ZC ou 89% de sua
população urbana, em apenas 21 localidades no litoral. Outras áreas também merecem atenção, em função
do aumento da taxa de crescimento populacional, aliado à flutuação sazonal do número de habitantes,
devida ao turismo, como ocorre na Região dos Lagos (RJ), no litoral norte de São Paulo e no Balneário de
Camboriú (SC).
As demais regiões metropolitanas, compondo um conjunto mais meridional e interior, possuem
extensões imediatas na ZC dedicadas a funções marítimas. É o caso da Baixada Santista, em
complementaridade com São Paulo, a porta e o porto do planalto, e de Paranaguá com Curitiba, zonas que,
mesmo não oficialmente, se agregam ao tecido metropolitano. Porto Alegre (RS) é caso especial: embora
cumpra diretamente funções portuárias lacustres, sua extensão mais relevante, apesar de não imediata, é o
porto marítimo da cidade do Rio Grande, que se localiza ao sul da Lagoa dos Patos, numa zona estuarina
formada junto ao deságue dessa lagoa no oceano Atlântico.
Observa-se um padrão hiperconcentrado de assentamento, distribuído com certa regularidade ao
longo do litoral, o que consolida o caráter pontual da ocupação costeira. Pontual, porém, em expansão
generalizada, o que qualifica os entornos imediatos de tais aglomerações como as áreas da pressão
povoadora contemporânea, por excelência. Tal fato fica mais evidente quando se destaca que os municípios
periféricos das regiões metropolitanas vêm apresentando dinamismo de crescimento superior a seus
núcleos, o que confirma a expansão física dessas zonas de adensamento. Extensa mancha contínua, em
claro processo conurbativo, manifesta-se desde o litoral sul da Baixada Santista até o norte da baía de
Guanabara, revelando uma vasta área quase continuamente urbanizada, objetivando o macroeixo São
Paulo/Rio de Janeiro, pela ZC.
No cenário de expansão urbana e de rede de esgoto sanitário, 59%da população brasileira são
atendidos pela rede (IBGE, 2009)176, o que se agrava porque, quanto à população costeira, é bem menor o
número de domicílios providos de coleta e tratamento de esgotos. De acordo com dados do Programa de
Despoluição da baía de Guanabara (21), são tratados 18,6 m3 de esgoto bruto, provindos de nove milhões
de habitantes, com 470 t/dia de carga orgânica. Extrapolando-se tais dados para o restante da ZC, estimase, grosso modo, um volume de 145 m3/s de esgotos, equivalentes a uma carga de 3.655 t/dia de Demanda
Bioquímica de Oxigênio (DBO). Esse dado refere-se a um parâmetro químico indicador dos níveis de
matéria orgânica biodegradável na água. O problema do aporte de matéria orgânica é que esta, ao
biodegradar-se em excesso, resulta em liberação de compostos nitrogenados e fosfatados, que favorecem
florações oportunistas, principalmente de cianobactérias, baixando a biodiversidade natural e
desequilibrando o ecossistema aquático.
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Esse tipo de processo ambiental é conhecido como eutrofização. As florações, quando intensas,
alteram a composição química natural da água. Geralmente, os vegetais desenvolvidos em ambientes
eutróficos têm ciclo de vida curto e, assim, quando entram em senescência e morrem, aumentam mais ainda
a taxa de matéria orgânica em decomposição microbiológica, gerando processos de anoxia se o ambiente
não tiver muita aeração e oxigenação compensatória (por exemplo, pela alta hidrodinâmica). Num ambiente
que se torna anóxico, pode haver mortandade da biota, favorecida pela liberação, a partir da coluna
sedimentar, de gases tóxicos como metano, amoníaco e sulfídrico, que proporcionam cheiro desagradável
ao ambiente. Uma das consequências ecológicas potenciais mais importantes da eutrofização é a ocorrência
de floração de algas tóxicas, muitas vezes chamadas de maré vermelha. O crescimento exacerbado de
alguns organismos do fitoplâncton pode permitir o desenvolvimento de toxinas nocivas, afetando a biota
aquática e os seres humanos. Nesse sentido, a ampliação da rede de coleta e tratamento de esgotos,
associada à implementação efetiva de políticas de ordenamento territorial relevantes à zona litorânea, são
algumas das medidas mais importantes e urgentes para minimizar o impacto negativo da ocupação humana
sobre a zona costeira.
Outro exemplo de degradação ambiental relaciona-se ao lixo. Na baía de Guanabara, 90% da coleta
de lixo vão para os "lixões" a céu aberto e, destes, 50% se localizam junto a rios, lagoas, mar ou áreas de
preservação ambiental. Na ZC, os 70 milhões de habitantes geram cerca de 56.000 t/dia de lixo, sendo
coletadas apenas 42.000 t177. Tais números se agravam pela presença de lixo hospitalar misturado ao
comum, junto a populações que vivem da cata desse lixo, sem nenhuma condição de higiene ou segurança
de trabalho.
Em locais onde a urbanização e a industrialização são menos intensas ou mais controladas,
praticamente não há registros publicados. Nesses locais, os efeitos diretos e combinados da urbanização
são mais difíceis de quantificar. As fontes de poluição são variadas e estão dispersas no ambiente, o que
complica estabelecer relações de causa-efeito. Essas áreas pouco impactadas podem servir de referência
(níveis de base) para a avaliação da poluição. Séries temporais desses dados são necessárias.
2.2. Distribuição espacial da indústria na ZC
Para avaliar a distribuição espacial da atividade industrial na ZC, adotou-se uma classificação, a
partir dos grandes complexos industriais, que permite uma aproximação dinâmica com a estrutura produtiva
(37). Os principais complexos industriais da economia brasileira, em ordem de importância, são: a)
químico; b) metal-mecânico; c) agroindustrial; d) têxtil e de calçados; e) de papel e gráfico; e f) de
construção civil.
A expansão e a integração recentes da estrutura produtiva nacional acentuaram os rebatimentos
territoriais desses complexos sobre a ZC. A seguir, visualiza-se brevemente a situação em cada complexo.
a) Complexo químico:
De consolidação mais recente, ocorre em vários segmentos no litoral, explorando matériasprimas, desde o sal até o petróleo. Destacam-se:
(1) Indústrias de álcalis e cloroquímica:
A Companhia Nacional de Álcalis (CNA) pretende investir US$ 110 milhões na Alcanorte,
em Macau (RN), onde a exploração do sal, tradicional na região, aliada à presença de calcário,
favorece a implantação da unidade fabril.
A indústria cloroquímica está presente no município de Lauro de Freitas (Dow química da
Bahia) e em Maceió, onde está o Complexo Químico das Alagoas (CQA), nucleado pela
Salgema (atual Trikken), que explora as ricas jazidas de sal-gema nas proximidades do
complexo lagunar-estuarino Mundaú-Manguaba (Alagoas). A associação da cloroquímica
com a alcoolquímica nessa área eleva o potencial poluidor do complexo industrial, em uma
das áreas mais frágeis do litoral nordestino. A localização desse polo industrial entre as lagoas
de Mundaú e Manguaba poderá trazer sérios problemas à fauna aquática, caso não haja
tratamento eficiente dos dejetos lançados. O complexo Salgema, embora pertença ao polo,
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está situado dentro do perímetro urbano de Maceió, o que, dado seu potencial poluidor, poderá
afetar a saúde da população, à medida que aumenta a densidade de ocupação humana em suas
proximidades (17, 20).
(2) Indústrias de adubos e fertilizantes:
Suas instalações cresceram vigorosamente durante a década de 1970 no Brasil, viabilizando a
não menos veloz expansão do complexo agroindustrial. Esse segmento está relativamente
disperso no litoral, estendendo-se desde as vizinhanças de Recife (Paulista, PE), com
importantes concentrações em Sergipe, Cubatão (SP), Paranaguá (PR), até a cidade de Rio
Grande (RS).
Os impactos mais contundentes dessas indústrias estão nas emissões aéreas e nos aportes
hídricos não suficientemente tratados e, assim, ricos em compostos nitrogenados e fosfatados.
Teoricamente, a maioria delas não apresenta efluentes hídricos, recirculando a água utilizada
nos processos industriais (reuso). Entretanto, os escoamentos pluviais lavam a planta
industrial empoeirada com emissões aéreas e são desaguados no ambiente aquático, carreando
os compostos químicos que encontram pelo caminho.
Portanto, a contaminação causada pelas emissões desse tipo de indústria favorece
intensamente os processos de eutrofização nos ambientes aquáticos receptores. É o caso típico
da eutrofização de uma enseada marginal do estuário da Lagoa dos Patos (Saco da
Mangueira), na cidade de Rio Grande (RS), onde estão instaladas duas dessas indústrias.
Em termos de funcionamento de uma unidade de produção de cloreto de potássio (fonte de
potássio para produção de fertilizantes), o litoral da região de Aracaju (SE) poderá sofrer os
impactos, devido ao rejeito dessa unidade, que é cerca de 1,3 milhão de t/mês de cloreto de
sódio. A execução dessa unidade tem participação da Companhia Vale do Rio Doce (Vale) e
da Petrobras, bem como do terminal marítimo de Sergipe, que viabilizará o transporte de
cloreto de potássio para a região Sul do país, pelo mar.
A cidade de Paranaguá (PR), onde esse gênero de indústria é responsável por cerca de 90%
de seu Valor da Transformação Industrial (VTI)178, está fortemente orientada para o segmento
do complexo químico. O elevado grau de especialização deu-se em função da atividade
portuária intensamente desenvolvida na região e responsável pela localização de três grandes
empresas que operam no setor, bem como pelas ligações do porto com a agroindústria
regional.
(3) Petróleo, gás natural e petroquímica:
Constituem o segmento do complexo químico que, dadas as dimensões do investimento, a
extensão das redes e o porte das plantas, é o mais impactante sobre a ZC.
Os campos de extração de petróleo e gás natural, que se estendem do litoral do Rio Grande do
Norte até o do Paraná, são conectados a terminais e refinarias por uma vasta rede de dutos.
A região Sudeste concentra as principais atividades de produção, transporte e estocagem de
petróleo. A Bacia de Campos, localizada na plataforma continental do Rio de Janeiro,
responde por cerca de 70% da produção nacional de petróleo, escoada por oleodutos e naviostanques. O terminal marítimo de petróleo da Petrobras, localizado em São Sebastião (SP),
responde por mais de 60% da movimentação de petróleo e derivados, do país.
Com o pré-sal, tais atividades ainda assumirão desenvolvimento muito maior. Segundo o
Anuário Estatístico Brasileiro do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, de 2013, da
Agência Nacional de Petróleo (ANP), o país conta com 63 dutos de transferência de gás, na
extensão total de 2,27 km, e 47 dutos de transporte, com 9.422 km.
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Os principais gasodutos existentes no Brasil são o de Campos (RJ-ES), o de Salvador-Maceió
(Bahia) e o do Nordeste (Nordestão), com 420 km de extensão, transportando o gás produzido
no campo de Ubarana (RN). Parte dessa última produção é processada na Unidade de
Processamento de Gás Natural (UPGN) do polo industrial de Guamaré (RN) e transformada
em produtos como o gás natural liquefeito (GNL), gás liquefeito de petróleo (GLP) e gasolina
natural, abastecendo totalmente a Paraíba e o Rio Grande do Norte de GLP. O duto chega até
Cabo (PE), alcançando 120 km de linhas-tronco e mais 100 km de ramais em João Pessoa e
160 km em Recife.
Cabe destacar a construção do gasoduto Bolívia-Brasil, com 3.150km de extensão, sendo 557
km do lado boliviano e 2.593 km em solo brasileiro. Com a implantação deste gasoduto, o
país passou a dispor de um sistema de dutos interligados de aproximadamente 4.000 km, além
do sistema já existente no Nordeste (Passos, 1998). Ao todo, a Transpetro soma hoje 7.179
km de oleodutos e 7.327 km de gasodutos em operação no país.
A rede mais densa de oleodutos situa-se no Centro-Sul, para prover o parque industrial. Temse o oleoduto de Cubatão-Utinga (SP) e o que liga o Tefran (SC) à Repar, em Araucária (PR),
a partir de um terminal flutuante gigante, percorrendo 117 km, com a capacidade de 126.000
bpd. Além dessa rede de dutos, é destacada toda uma infraestrutura de armazenamento e
distribuição de combustíveis espalhada ao longo da costa, nos principais portos do país.
A essa estrutura somam-se os três polos petroquímicos implantados em Cubatão/Capuava
(SP), Camaçari (BA) e Triunfo (RS).
A história da petroquímica no Brasil pode ser dividida, grosso modo, em duas fases. A
primeira, que antecede a criação da Petroquisa, em 1967, caracteriza-se pela implantação de
unidades fabris junto às principais refinarias do Sudeste, em sua maioria subsidiárias de
grandes empresas multinacionais, como a Union Carbide, a Rhodia (Rhone-Paulenc) e Dow
Chemical, algumas de capital privado nacional e uma empresa estatal ligada à Petrobras, como
a Fabor, atual Petroflex, junto à Refinaria Duque de Caxias, no Rio de Janeiro.
Os efeitos da petroquímica sobre o ambiente costeiro são intensos. Tomando, por exemplo, o
complexo Cubatão/Capuava (SP), os impactos ambientais foram aos poucos fazendo-se sentir
pela derrubada e contaminação de cerca de 11.800 km2 de manguezais, degradação da baía e
do estuário de Santos e de toda a Baixada Santista; e gradativo desaparecimento da mata
atlântica na área da Reserva Biológica da Serra de Paranapiacaba (SP), a 10 km do complexo
e a 800 m de altitude, ocasionando deslizamentos de terra e movimentação do regolito179
decomposto. Tal regolito termina por depositar-se no pé da vertente, na planície ocupada por
indústrias e no estuário, onde, por sua vez, é responsável pelo assoreamento do Porto de
Santos.
O Polo de Camaçari (Bahia), embora tenha tido um processo de planejamento que antecedeu
sua implantação, está situado sobre os principais mananciais que abastecem a região
metropolitana de Salvador. Sua implementação foi fator de atração da moderna indústria têxtil
nacional processadora de fios sintéticos.
b) Complexo metal-mecânico:
Presente no litoral brasileiro em suas diversas fases, desde a extração mineral; passa pelas
grandes plantas metalúrgicas de ferrosos e não ferrosos e chega à indústria naval. Dentre essas
atividades, destacam-se:
(1) Extração e beneficiamento de carvão mineral:
Realizados no cinturão carbonífero do Sul do Brasil, ao longo de Paraná e Santa Catarina; o
cinturão inicia em São Paulo e termina no Rio Grande do Sul (área de Bagé, na fronteira com
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o Uruguai). As principais jazidas localizam-se nos vales do rio Tubarão (SC), do rio Jacuí
(RS) e do rio do Peixe (SP). Pesquisas recentes indicam a possibilidade de novos depósitos
no subsolo da bacia sedimentar do rio Paraná (MG) – área considerada não carbonífera – e a
25 km de Porto Alegre (RS), com o carvão subterrâneo de Gravataí-Morungava.
A presença de carvão mineral, caulim, feldspato, argila e barro branco possibilitou o
desenvolvimento das indústrias extrativas e de transformação de produtos minerais não
metálicos, que se dedicam à confecção de pisos e azulejos. Criciúma constitui o centro da
região carbonífera de Santa Catarina e, portanto, o que mais sofre com a poluição provocada
por essa atividade. Aí se encontram, também, centros urbanos de menor porte, onde se
desenvolve esta exploração, como Urussanga, Imbituba e Tubarão.
A atividade de extração do carvão provoca degradação ambiental, não só por suas
características intrínsecas, mas também devido ao alto teor de impurezas desse carvão, o que
produz uma proporção de rejeitos na ordem de 60%, originando problemas por sua inadequada
disposição (15, 20). As usinas termoelétricas contribuem significativamente para a
degradação ambiental porque, na queima, o carvão libera grande quantidade de enxofre,
elemento que reage como oxigênio e a água presentes na atmosfera, formando chuva ácida,
que pode provocar desfolhamento de plantas, acidez do solo e até a morte de peixes, em
sistemas aquáticos de pequeno porte.
(2) Beneficiamento e exportação de minério de ferro e produtos siderúrgicos:
Atualmente estão entre os principais produtos das exportações brasileiras. Há duas grandes
áreas produtoras, situadas no interior do território nacional: o Quadrilátero Ferrífero (MG) e
a Serra de Carajás (PA), de onde partem ramais ferroviários que desembocam em terminais
especializados com unidades de pelotização. São os da Ponta da Madeira, em Itaqui (MA); de
Tubarão e Vitória (ES), onde a Vale opera o terminal de Paul, especializado em operações
com ferro-gusa; o terminal de Praia Mole (SC), onde se destacam operações de apoio às usinas
siderúrgicas de Tubarão, Usiminas e Açominas; e o de Mangaratiba (RJ), explorado pela
Minerações Brasileiras Reunidas (MBR).
Associadas ao beneficiamento de minério de ferro ou à proximidade de terminais de
desembarque de carvão siderúrgico foram estabelecidas grandes plantas industriais no litoral,
como a Companhia Siderúrgica Paulista (Cosipa), em Cubatão; a Companhia Siderúrgica da
Guanabara (Cosigua), em Santa Cruz, município do Rio de Janeiro; a Companhia Ferro e Aço
de Vitória e a Companhia Siderúrgica de Tubarão (CST), no Espírito Santo; a Usina
Siderúrgica da Bahia (Usiba), em Simões Filho; e a Companhia Siderúrgica do Atlântico
(CSA), no Rio de Janeiro, entre outras.
No Quadrilátero Ferrífero (MG), o rompimento da barragem do Fundão, local de despejo dos
resíduos da mineração de ferro SAMARCO Mineração SA, de propriedade das empresas Vale
do rio Doce e da anglo-australiana BHP Billiton, causou um vazamento de aproximadamente
35 milhões de metros cúbicos de lama que percorreu em seis dias mais de 600 km, desde a
barragem até a foz do rio Doce em Regência no litoral do Espírito Santo. Além dos graves
impactos socioambientais ao longo do rio Doce, incluindo a morte de 19 pessoas, o desastre
causou um aumento extraordinário na carga de sedimentos em suspensão (até 33,000 mg/L)
e metais associados, como o ferro, o alumínio e o manganês, além de outros elementos
metálicos tóxicos, como o arsênio e o mercúrio (19). O aumento do mercúrio é atribuído à
remobilização de sedimentos enriquecidos por esse metal como coproduto da mineração
artesanal de ouro na bacia hidrográfica do rio Doce (18).
A Nota Técnica nº 3/2017/Vitoria-ES/Tamar/Dibio/ICMBio informa que:
Desde 21/11/2015 até o presente momento a foz do rio Doce segue aportando
continuamente no mar os rejeitos de barragem, em concentrações e vazões variadas. A
calha do rio ainda continua preenchida com a lama do rejeito, que, dependendo da vazão,
mais ou menos rejeitos são carreados até a foz, e daí para o ambiente marinho, onde,

segundo as condições ambientais, poderá deslocar-se para o norte ou para o sul. Além do
que vem sendo aportado continuamente pelo rio Doce, a pluma sedimentar que já está
presente no mar e que se depositou no fundo oceânico, em processos de ressacas e fortes
correntes geradas pelas frentes frias, pode ser remobilizada de uma região para outra de
acordo com as condições ambientais, sendo necessário o acompanhamento contínuo da
mesma.

Ou seja, o monitoramento deve ser continuado.
(3) Beneficiamento e exportação de não ferrosos:
Destacam-se o alumínio, o manganês, o cromo, o zinco e o titânio. A produção de alumínio
sofreu expansão acelerada, a partir da década de 1970. A crise do petróleo reorientou a
localização global das atividades intensivas em energia e grandes investimentos no setor
foram direcionados para o Brasil. A implantação da Albras/Alunorte em Barcarena (PA) e da
Alumar, em São Luís (MA), utilizando a energia gerada em Tucuruí (PA), transferiu parte da
produção brasileira de alumínio para a ZC.
A extração e o beneficiamento do manganês vêm sendo realizados, há décadas, na Serra do
Navio, no Amapá, pela Icomi, que o exporta pelo porto de Santana. Com o esgotamento dessa
jazida, a Vale está explorando as reservas de manganês em Carajás (PA), incluídas as jazidas
do Azul e do Sereno, que totalizam 61 milhões de toneladas. Alcomi utiliza-se da
infraestrutura de beneficiamento e transporte implantada pela Vale para exportar minério de
ferro por Itaqui. A extração e o beneficiamento de cromo, cobre (pela Caraíba Metais) etitânio
(pela Tibras) são expressivos no litoral da Bahia, ao norte de Salvador, com impactos
significativos sobre o ambiente costeiro.
(4) Construção naval:
Segmento do complexo metal-mecânico há décadas no litoral, de forte concentração no Rio
de Janeiro, com os estaleiros Verolme, em Angra dos Reis, Ishibras e Mauá, na orla da baía
de Guanabara (RJ). Ao início da década dos anos 1980 teve início uma grave crise no setor,
não ultrapassada até os dias de hoje180.
c) Complexo agroindustrial:
Assumiu proporções crescentes a partir de sua modernização, na década de 1970. Do ponto de
vista da ZC, seus impactos vão aparecer em diferentes segmentos, dos quais devem ser
destacados:
(1) Produção e refino de açúcar e de álcool:
Com os incentivos do Programa Nacional de Melhoramento da Cana-de-açúcar (Planalsucar)
e do Programa Nacional do Álcool (Proalcool), expandiu-se a área plantada e implementaramse destilarias autônomas nos tabuleiros costeiros do Nordeste Oriental, desde Sergipe até o
Rio Grande do Norte. A conquista de tabuleiros pela cana impactou os estuários nordestinos.
O emprego de fertilizantes e agrotóxicos na lavoura, a lavagem da cana e os derrames de
vinhoto afetaram a rede fluvial local, principalmente em Alagoas, onde o sistema estuarino
lagunar das Lagoas Mundaú e Manguaba concentra os efluentes industriais e urbanos de um
vasto sistema de drenagem, comprometido pela produção sucroalcooleira.
(2) Exportação, importação e beneficiamento de grãos:
Atividades tradicionalmente implantadas na ZC, intensificadas com a urbanização acelerada,
devido ao grande volume de trigo importado para o consumo humano e ao crescimento da
exportação de grãos, principalmente de soja e derivados. A implantação de silos e moinhos e
o forte movimento de cargas a granel definem verdadeiros corredores de exportação, com
pique durante a safra, em portos como Santos (SP), Paranaguá (PR) e Rio Grande (RS), boa
parte do transporte sendo feito por via rodoviária. Particularmente em Rio Grande, junto ao
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Distrito Industrial da cidade, é intensa esta atividade. Foram construídos esplêndidos terminais
graneleiros e existem indústrias que processam soja e produzem óleos vegetais, com
instalações junto às margens da enseada estuarina saco da Mangueira. Vários tipos de
atividades agrícolas utilizam agrotóxicos que, pela lixiviação, comprometem a qualidade dos
sistemas hídricos, por vezes localizados nas imediações de conglomerados urbanos. Como
exemplo, pode-se destacar a rizicultura extensiva, no Rio Grande do Sul e em algumas regiões
de Santa Catarina, onde são empregados defensivos em grande escala. Em períodos de chuvas,
a água que escoa dessas agriculturas contamina os ambientes aquáticos receptores, podendo
chegar até a zona estuarina e daí à costeira.
(3) Fruticultura e fabricação de sucos e concentrados:
Têm-se expandido nas áreas costeiras do Nordeste, por meio dos cultivos de coco, caju e
cítricos. Embora os dois primeiros sejam produtos tradicionais da ZC nordestina, a
intensificação dos cultivos, com tratos culturais e técnicos caracterizados pela forte utilização
de recursos hídricos nos perímetros irrigados, e a implantação de unidades de processamento
próximas ao litoral exigem monitoramento quali-quantitativo para evitar impactos sociais e
ambientais.
(4) Beneficiamento do pescado e pesca:
Tradicionalmente disperso ao longo do litoral, tem sofrido gradual especialização e tratamento
técnico, devido às exportações de pescado nobre, como lagosta e camarão. A pesca industrial
no Brasil pode ser dividida em duas grandes zonas: a Norte/Nordeste e a Sul/Sudeste. A
Norte/Nordeste está voltada basicamente para a produção de congelados para o mercado
externo, com centros de processamento como Fortaleza (CE), onde a lagosta constitui um dos
mais importantes produtos de exportação da economia cearense. No Sul/Sudeste, as indústrias
produzem conservas e congelados/resfriados, em sua maioria para o mercado interno.
Niterói/São Gonçalo (RJ), Itajaí (SC) e Rio Grande (RS) são centros industriais importantes,
e cabe às autoridades locais zelar para que essas empresas continuem operando e gerando
empregos, produtos alimentícios e impostos, mas que tratem adequadamente seus efluentes.
Conforme a avaliação preliminar do potencial da ZEE181, o parque pesqueiro possui uma
estrutura de beneficiamento relativamente nova, de cerca de 20 anos de implantação, porém
mal dimensionada, em função do restrito potencial das espécies para que foi projetada,
operando atualmente com elevado grau de ociosidade.
d) Complexo têxtil de vestuário e calçados:
Tratando-se de indústria orientada para o consumo, relativamente dispersa no território nacional.
Entretanto, grandes plantas industriais estabelecidas nas principais regiões metropolitanas
costeiras, bem como em núcleos industriais de porte médio, como Joinville (SC), Natal (RN) e
João Pessoa (PB), devem ser consideradas quanto a seus impactos sobre a ZC. Especial atenção
deve ser dada à localização dos curtumes e grandes unidades têxteis, dado o potencial poluidor
que trazem os processos de tratamento do couro e o alvejamento e a tintura de tecidos, para os
quais utilizam sais de cromo. O cromo (Cr-VI), também empregado na indústria metalúrgica,
automobilística e eletrônica, (32), possui um potencial danoso elevadíssimo para os ecossistemas
aquáticos em geral e para a espécie humana (cancerígeno), figurando entre “os seis
contaminantes mais tóxicos” do ranking mundial estabelecido em 2015 pela organização suíça
Pure Earth (42). Curtumes estão entre as dez indústrias de maior potencial poluidor (43).
e) Complexo de celulose, papel e gráfico:
Estudos recentes mostram a competitividade da produção brasileira de papel e celulose no
cenário mundial. Análises do BNDES preveem a expansão da capacidade de produção de
celulose, visando ao suprimento da demanda interna e à participação do Brasil no mercado
mundial. Hoje, a produção de celulose na ZC, incluindo as áreas reflorestadas, está concentrada
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no norte do Espírito Santo e no sul da Bahia, onde operam a Aracruz (atual Fibria) e a Suzano
Bahia Sul, subsidiária da Vale. Grandes investimentos estão previstos para o corredor CarajásItaqui, com reflorestamento destinado à produção de celulose. A Vale está associada a capitais
nacionais e japoneses na Celmar S. A. Indústria de Celulose e Papel, empresa constituída em
1992 e localizada no Maranhão. Esse empreendimento produz celulose de fibra curta,
branqueada, a partir do reflorestamento de áreas degradadas ao longo da Estrada de Ferro
Carajás, região inserida no Programa Polos Florestais da Amazônia Oriental. Projetos de
ampliação de indústrias já existentes (Celulose Riograndense, do grupo chileno CMPC, antiga
Aracruz, na cidade de Guaíba) e de outras novas como a Votorantim Celulose e Papel (VCP)
estão em fase final, para serem implantados na área da Lagoa dos Patos (RS), como resultado da
fusão de potentes grupos, atuantes no setor.
f) Complexo da construção civil:
Atividades na ZC estendem-se desde a extração de areia, brita e rochas ornamentais, até a
produção de cimento e seus artefatos, e de tijolos, nas olarias. A produção de cimento, orientada
pelas jazidas de calcário, ocorre na ZC em diferentes estados do Sudeste e do Nordeste. Seus
efeitos poluidores estão na emissão de particulados, críticos nas vizinhanças das áreas urbanas,
como em João Pessoa (PB) ou Cubatão (SP). Fortemente oligopolizado, esse setor é controlado
por grandes grupos de capital nacional, cuja política de investimento é definida em função de
estratégias de manutenção do controle do mercado. A extração de areia e brita está condicionada
à proximidade dos núcleos urbanos consumidores ou de grandes obras de engenharia na ZC e
ocorre em diversos pontos do litoral, com sérias limitações no que diz respeito ao controle da
atividade e, não raro, também em áreas de preservação permanente. A extração de rochas
ornamentais, como o mármore e o granito, é uma atividade tradicional no sul do Espírito Santo,
que se dissemina no Nordeste, principalmente na Bahia e no Ceará. Embora a extração não seja
intensa na ZC, a estrutura de transporte, armazenagem e beneficiamento está localizada junto a
centros urbanos litorâneos, como Fortaleza (CE), que recentemente criou um Polo Graniteiro,
voltado, em grande parte, para a exportação de rochas ornamentais.
As distribuições relativas desses complexos industriais, por tipologia de empreendimento e pelos
17 estados litorâneos, estão resumidas nas figuras 1 e 2 a seguir, respectivamente.

2.3. Caracterização da dinâmica portuária182
Os transportes terrestres e o movimento portuário brasileiro têm mantido um ritmo forte, devido,
principalmente, ao desempenho (na exportação) da agricultura, bem como à produção e à exportação de
minérios, entre outros produtos.
O crescimento econômico dos últimos anos no Brasil vem pressionando os governos para a
resolução de grandes gargalos, tais como o do escoamento da produção. Nesse contexto, é grande o número
de portos brasileiros que estão sendo modernizados para atender às crescentes demandas do comércio
internacional, dependentes da estrutura e da logística de transporte marítimo.
Entretanto, muitas atividades portuárias, como as operações de dragagem, são fontes de problemas
ambientais. Quando essas indispensáveis atividades forem executadas, devem ser monitoradas, a fim de
serem gerenciados e minimizados os impactos decorrentes. O ideal é que as dragagens sejam acompanhadas
de programas prévios e também simultâneos de monitoramento ambiental da água, dos sedimentos e da
comunidade bentônica. Aliando tecnologia, conhecimento acadêmico e sua aplicação, é possível
estabelecer procedimentos que resultem no menor impacto ambiental possível. Por exemplo, no porto de
Rio Grande (RS), esse tipo de monitoramento permitiu a definição de condicionantes que diminuíram os
impactos na área dragada e no local de descarte. Atualmente, as diretrizes gerais para avaliação do material
a ser dragado em áreas jurisdicionais brasileiras são definidas pela resolução Conama nº 344/2004 (22). A
portaria nº 93/2013 da Diretoria de Portos e Costas (DPC, Marinha do Brasil) dispõe sobre a regulação de
obras, dragagens, pesquisa e lavra de minerais em águas brasileiras, mediante a alteração de normas da
Autoridade Marítima brasileira (Normam) (5).
Sob esse aspecto, salvo exceções – como terminais marítimos (exemplo: São Sebastião–SP) –,
instalações até recentemente utilizadas em caráter ultra especializado, como os terminais de embarque de
minérios, são aproveitadas em sua infraestrutura geral para a anexação, por exemplo, de terminais para
grãos (6).
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O gerenciamento da água de lastro deverá ser realizado de acordo com a Convenção Internacional
de Controle e Gestão de Água de Lastro e Sedimentos de Navios (IMO183/2004) que, embora ainda não
tenha entrado em vigor internacionalmente, determina, entre outras providências, a instalação de estruturas
de recepção de água de lastro e sedimentos e a elaboração de um plano de gestão de água de lastro na região
portuária. A Normam nº 20 da DPC versa sobre o assunto.
É evidente o empenho do governo brasileiro em modernizar os portos, procurando concentrar
políticas e recursos na adaptação das instalações à tendência internacional, que já privilegiava a
especialização portuária, aí destacada a construção ou a ampliação de terminais específicos para contêineres
e para embarque automatizado de grãos (6). As metas de médio prazo para o setor enfatizam o objetivo
geral de modernização e a adaptação das instalações às novas tecnologias.
A atividade portuária, dada sua natureza intrínseca, exige as vantagens comparativas do meio
urbano, fenômeno identificado, nas teorias da localização, como economia de aglomeração. No Brasil,
conta-se com exemplos que demonstram a imbricação, sob várias modalidades, das dinâmicas urbana e
portuária. Há casos, como o do porto de Santos, em São Paulo, em que o crescimento e a diversificação
têm óbvia conexão com o planalto industrializado, mas que repercutiu localmente na contínua ampliação
da própria cidade e também das de São Vicente, Guarujá e Praia Grande; nessa região, o conflito de usos
dos espaços litorâneos entre atividades portuária/industrial e turística é muito conhecido.
Aí, pelas limitações geográficas com a Serra do Mar, é evidente que a expansão urbana tende a
ocupar áreas de proteção ambiental, como mangues, contrafortes, mananciais, entre outras, de que resultam
conflitos político-institucionais entre as administrações municipal, estadual e federal, quanto à partilha das
atribuições, na gestão do imenso e complexo espaço urbano-portuário-industrial (6). Nesse caso, a
canalização de investimentos federais e estaduais em ampliação e modernização do complexo portuário
não tem sido acompanhada da necessária contrapartida, em termos de adequação da infraestrutura urbana,
no que concerne à possibilidade de futuros problemas ambientais de poluição do ar e/ou do mar, relacionada
tanto à disposição de resíduos quanto a acidentes. Também, há necessidade de ser considerada a
descaracterização física dos ecossistemas, como decorrência de alterações de profundidade, da construção
de portos, marinas e plataformas, e o consequente impacto sobre o meio ambiente.
2.4. Áreas de risco na ZC do Brasil
Uma das três categorias básicas de composição do conceito de risco ambiental é o risco tecnológico,
definido como o potencial de ocorrência de eventos danosos à vida, em curto, médio e longo prazos, em
consequência das decisões de investimentos na estrutura produtiva. Tal risco envolve uma avaliação, tanto
da probabilidade de eventos críticos de curta duração com amplas consequências – como explosões,
vazamentos ou derramamentos de produtos tóxicos –, quanto da contaminação, em longo prazo, dos
sistemas naturais, por lançamento e deposição de resíduos do processo produtivo.
Tendo em vista os níveis de risco ambiental de origem tecnológica e os indicadores de expansão da
base produtiva e energética, são necessárias medidas de prevenção e controle da poluição, por
monitoramento e intervenção corretiva das seguintes áreas ao longo da ZC184:
a) sistema lagunar Patos-Mirim-Mangueira (RS): onde se destaca o porto de Rio Grande, onde
há uma relativa concentração industrial (fertilizantes, refinaria de petróleo, processamento de
grãos e pescados), pesqueira e de construção naval. Destaque também para a área metropolitana
de Porto Alegre (RS), com importante porto lacustre, e onde se situam o polo petroquímico
(Triunfo) e a Refinaria Alberto Pasqualini;
b) estuário do rio Itajaí e baías da Babitonga, norte e sul da ilha de Santa Catarina, complexo
lagunar Sul (SC): concentram o sistema produtivo em extração de carvão e areia, fabricação de
cerâmica, indústrias têxtil e de vestuário, metal-mecânica, de pesca e aquicultura, de turismo e
agrícola;
c) complexo estuarino de Paranaguá e baía de Guaratuba (PR): reúne no sistema produtivo no
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setor químico, principalmente em fertilizantes, turismo e aquicultura. O porto de Paranaguá é o
principal corredor de exportação de grãos da região Sul;
d) litoral entre Santos e São Sebastião e enseada de Bertioga (SP): onde está situada uma das
mais importantes concentrações dos complexos químico e metal-mecânico do Brasil. Santos,
Cubatão, Guarujá e o terminal de São Sebastião (Tebar) situam-se nessa região, em que as
condições da ZC com baixas altitudes no litoral e forte declividade na hinterlândia imediata
favorecem sobremaneira a instabilidade dos sistemas naturais;
e) baías da Ilha Grande, de Sepetiba e da Guanabara (RJ): formam o principal conjunto de
baías do Brasil e onde se localizam seus maiores aglomerados urbanos costeiros. Suas condições
naturais associam superfícies planas no litoral, intensamente urbanizadas – como as baixadas,
Fluminense, de Jacarepaguá e de Sepetiba – com um entorno marcado por escarpas de forte
declividade, devida à proximidade da Serra do Mar e do Maciço da Guanabara, o que torna tais
áreas vulneráveis a inundações e desabamentos. A área possui extenso e diversificado complexo
industrial químico e metal-mecânico, instalações térmicas e nucleares, assim como importantes
zonas portuárias e estaleiros. As grandes carências de serviços da população urbana, no que diz
respeito ao esgotamento de resíduos e à coleta de lixo, bem como o lançamento de efluentes
industriais e a contaminação atmosférica, acentuam bastante a situação de risco ambiental dessas
baías;
f) região dos Lagos e litoral Norte do estado do RJ: onde se encontra o estuário do rio Paraíba
do Sul, que é a porção final de uma bacia hidrográfica bastante impactada por atividades
industriais, de mineração e da agroindústria, como as monoculturas de arroz e cana de açúcar.
Nos últimos anos, essa região teve uma acelerada expansão econômica, devido à instalação de
estruturas de suporte às atividades de exploração e produção offshore, e à implantação de novos
terminais e indústrias. Como consequência, destaca-se o crescimento urbano desordenado,
observado em Macaé e Rio das Ostras, bem como um aumento dos riscos ambientais em áreas
de elevada sensibilidade ambiental, como Arraial do Cabo;
g) estuário do rio Doce (ES): onde estão presentes equipamentos produtivos dos complexos metalmecânico e de papel e celulose, e concentrações urbanas, como Colatina e Linhares;
h) estuário do rio Mucuri e baía de Todos os Santos (BA): no primeiro, há a presença de
equipamento produtivo do complexo de papel e celulose, enquanto o recôncavo da baía de Todos
os Santos concentra um dos mais importantes complexos territoriais químicos do Brasil, com o
terminal de Aratu e o Polo Petroquímico de Camaçari, além de fábricas do complexo metalmecânico e de equipamento energético do setor petrolífero. A área metropolitana de Salvador
reforça o risco ambiental, pela forte carência de serviços básicos;
i) estuário do rio Sergipe (SE): onde existe uma expressiva concentração de equipamento
energético do setor petrolífero e um terminal de produtos químicos, operado em conjunto pela
Vale e pela Petrobras, além da concentração populacional do aglomerado urbano da cidade de
Aracaju;
j) complexo estuarino-lagunar Mundaú-Manguaba (AL): onde se situa o polo cloroquímico de
Alagoas e se concentram plantações, usinas e destilarias do setor sucroalcooleiro. O quadro é
agravado pelos dejetos da aglomeração urbana de Maceió;
k) estuário do rio Ipojuca, onde se situa o Complexo Portuário Industrial de Suape (CPIS), e
dos rios Beberibe e Capibaribe, em Recife (PE): com a presença dos complexos industriais
químico, metal-mecânico e de têxteis e vestuário, além dos dejetos da aglomeração metropolitana
e da elevada vulnerabilidade natural das áreas alagadiças densamente ocupadas por moradias
subnormais (mocambos);
l) estuário do rio Paraíba do Norte (PB): onde estão presentes efluentes do setor sucroalcooleiro
e da aglomeração urbana de João Pessoa;
m) estuário do rio Açu (RN): com expressiva concentração da produção salina próxima ao porto

de Macau e às vizinhanças do sistema terrestre de apoio à exploração marinha de petróleo e gás
natural em Guamaré, de onde parte importante rede de dutos;
n) estuário do rio Jaguaribe (CE): onde fica o porto de Aracati, com elevada vulnerabilidade
natural;
o) estuário do rio Parnaíba (PI): com o porto de Luiz Correa, também de elevada vulnerabilidade
natural;
p) golfão maranhense (MA): área de grande vulnerabilidade natural, onde está ocorrendo uma
forte concentração de equipamento produtivo do complexo metal-mecânico, com a Alumar, uma
das maiores unidades de processamento de alumina do hemisfério sul, e onde se situa o terminal
de Itaqui, operado pela Vale para exportação dos minérios de ferro e manganês da Serra de
Carajás; e
q) baía de Marajó: entre o Pará e o Amapá, na foz do rio Amazonas, com todos os problemas de
uma imensa superfície plana de elevada instabilidade natural, agravados pela presença de
equipamento produtivo do complexo metal-mecânico, principalmente no município de
Barcarena (PA), e pelo rápido incremento da população urbana sem serviços básicos, na área de
influência de Belém.
Essas áreas selecionadas fazem parte de trechos do litoral brasileiro nos quais os indicadores de
risco ambiental, associados à grande vulnerabilidade dos sistemas naturais, são bastante expressivos.
Embora o potencial de risco tenha sido considerado elevado apenas em escala local, é importante destacar
que a vulnerabilidade natural dos sistemas potencializa, sem dúvida, as demais componentes do risco
ambiental.
Deve-se destacar, ainda, que o cerne da maioria dos problemas ambientais da ZC está na ocupação
desordenada e não planejada dos solos e no acelerado processo de urbanização e industrialização.
3. Cenário internacional
A questão da poluição ambiental, em particular a marinha, ultrapassa os limites nacionais, já que
seus impactos atravessam fronteiras, implicando a necessidade de acordos regionais e internacionais, que
englobam intrincados arranjos econômicos e harmonização de legislações.
O Brasil, além das características de um continente, tem sua inserção cada vez mais dinâmica no
cenário do comércio internacional e nos acordos regionais referentes ao Mercosul, demandando uma
evolução no aparato legal interno, de modo a fazer cumprir os compromissos internacionais ratificados,
com a ocupação de uma posição de vanguarda, que vai refletir-se em avanços na gestão ambiental, em nível
regional.
3.1. Fóruns e programas internacionais
As especificidades no tratamento da questão dependem do fórum de discussão. Nesse contexto, a
questão da poluição marinha vem sendo tratada, principalmente, nos seguintes fóruns:
 Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar – adotada em Montego Bay, Jamaica, em
30 de abril de 1982. É o resultado da análise do estágio em que se encontrava a exploração dos
recursos marinhos e da necessidade, percebida pela comunidade internacional, de rever costumes
antigos, não mais compatíveis com a realidade daquela época;
 Agenda 21 – elaborada em 1992, na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento, seu capítulo 17 versa sobre a proteção dos oceanos, de todos os tipos de mares,
inclusive de mares fechados e semifechados e das zonas costeiras, e também da proteção, do uso
racional e do desenvolvimento de seus recursos vivos;
 Agenda 21 Brasileira – lançada em junho de 2002, teve como objetivo definir uma estratégia de
desenvolvimento sustentável, a partir de um processo de articulação e parceria entre o governo,
setor produtivo e a sociedade civil. O processo de elaboração foi conduzido pela Comissão de
Políticas de Desenvolvimento Sustentável e Agenda 21 (CPDS), a partir de critérios e premissas
específicas, que privilegiaram uma abordagem multissetorial da realidade brasileira e um

planejamento em longo prazo do desenvolvimento do país;
 Convenção da Diversidade Biológica – assinada na Conferência das Nações Unidas sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento em1992, no Rio de Janeiro, foi oficializada pelo decreto legislativo
nº 2 de1994;
 Convenção de Londres sobre Prevenção da Poluição Marinha por Alijamento de Resíduos e outras
Matérias (London Convention – LC 72) – o decreto nº 87.566 de 1982 promulga o texto da
convenção;
 Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios (Marpol 1973/1978) – norteia
ações de prevenção e combate a esse problema;
 Convenção de Basiléia sobre o Controle do Transporte Transfronteiriço de Substâncias Perigosas
e seu Depósito – em 1989, foi adotada e reconhecida como documento de referência mundial e
constitui-se em instrumento que representa o esforço internacional para eliminar o trânsito de
resíduos com periculosidade ambiental. O Brasil ratificou a convenção em 1993. A Normam nº
29 da DPC estabelece os requisitos para o transporte e o armazenamento, em mar aberto, de cargas
perigosas em embalagens, cargas sólidas perigosas a granel, substâncias líquidas nocivas a granel
e gases liquefeitos a granel, visando à segurança das pessoas, à integridade das embarcações e
minimizar os riscos ao meio ambiente;
 Plano Global de Ação para Proteção do Ambiente Marinho da Poluição Causada por Atividades
Baseadas em Terra (Convenção de Washington) – tratado internacional, firmado em 1965, que
assegurou a cooperação entre as partes, de forma a que o comércio internacional de animais e
plantas selvagens não ponha em risco sua sobrevivência;
 Convenção de Estocolmo para Poluentes Orgânicos Persistentes (POPs) – tratado internacional
assinado em 2001, na Suécia, concebido pelo Programa das Nações Unidas para o Meio
Ambiente. Elaborado para eliminar globalmente a produção e o uso de substâncias tóxicas
produzidas pelo homem, como pesticidas, bifenilos policlorados (PCBs)185 e dioxinas;
 Convenção Internacional sobre o Controle e Gestão da Água de Lastro e Sedimentos de Navios –
adotada em 2004 pela IMO e ratificada pelo Brasil em 2010, entrará em vigor, internacionalmente,
12 meses após a data em que for assinada por não menos de 30 Estados, cujas frotas mercantes
combinadas constituam não menos que 35% da arqueação bruta da frota mercante nacional.
(Atualmente, 37 países já a ratificaram, mas a soma de sua arqueação só atingiu 30,32% do total).
A Normam nº 20 da DPC, já mencionada, em vigor desde 2005, além de implementar partes da
convenção, determina regras específicas às particularidades brasileiras;
 Convenção Internacional sobre Controle de Sistemas Anti-incrustantes Danosos em Navios (já
em vigor) e Normam nº 23/DPC, sobre controle de sistemas anti-incrustantes danosos em
embarcações; e
 Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+20) – o documento
intitulado The future we want (O futuro que queremos) é uma das resoluções que foram debatidas
e criadas a partir da Rio + 20. Dentre uma diversidade de ações para a resolução de problemas de
magnitude social, econômica e ambiental, a ONU compromete-se, a partir deste documento, a
proteger e restabelecer a saúde, produtividade e resiliência dos oceanos e ecossistemas marinhos.
Especificamente, no que respeita à poluição marinha, a adotar medidas para reduzir a poluição e
seus impactos em ecossistemas marinhos, inclusive mediante a implementação efetiva de
convenções relevantes ao tema, como as adotadas no contexto da IMO (37).
Deve ser destacada, também, a importância da integração do PSRM com os seguintes programas
internacionais: Global Ocean Observing System (Goos), Global Investigation of Pollution in the Marine
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Environment (Gipme), An International Study of the Biogeochemical Cycles of Trace Elements and their
Isotopes (Geotraces), Ocean Science in Relation to Non-Living Resources (OSNLR), Training, Education
and Mutual Assistance (Tema), Global Sea-Level Observing System (Gloss), World Climate Research
Programme (WCRP), International Geosphere-Biosphere Programme (IGBP), Land-Ocean Interactions
in the Coastal Zone (LOICZ), Global Ocean Ecosystem Dynamics (Globec), Inter-American Institute for
Global Change Research (IAI), Programa Regional para o Oceano Atlântico Sul Ocidental Superior (Asos),
Train-Sea-Coast, Ocean Science in Relation to Living Resources (OSLR), Harmful Algal Blooms (HAB),
Climate Variability and Predictability (Clivar), Tropical Ocean Global Atmosphere (Toga) e World Ocean
Circulation Experiment (Woce). Inclui-se o Scientific Committee on Oceanic Research (Scor), uma
instituição que promove a cooperação internacional no planejamento e na condução da pesquisa
oceanográfica, solucionando problemas conceituais e metodológicos.
De forma geral, as principais diretrizes e tendências tratadas nestes fóruns recaem nas seguintes
questões:
 tratamento diferenciado das prioridades, em função das peculiaridades e demandas regionais e de
cada país;
 necessidade do estabelecimento de mecanismos de maior integração das agências internacionais
de cooperação e financiamento, com vistas à viabilização de programas/projetos nacionais e
regionais, de comprovada prioridade e consistência técnica, que incidem nas áreas de controle de
atividades terrestres poluentes do ambiente marinho, entre outras;
 necessidade de mecanismos de cooperação internacional entre países desenvolvidos e em fase de
transição, para formação de pessoal, transferência de tecnologia e aporte de recursos financeiros,
como fator essencial para dinamizara implantação de programas/projetos regionais e nacionais;
 disponibilização da melhor informação científica, inclusive pela formulação de arranjos
internacionais, regionais e nacionais, para a realização de pesquisas e investigações, com vistas a
estabelecer uma base de informação que subsidia as políticas de intervenção, do planejamento à
ação; e
 A maior consciência entre os países da necessidade de acordos/arranjos que possibilitem a
formação de blocos regionais e a implementação de ações conjuntas e integradas, referentes à
manutenção da qualidade do ambiente costeiro e marinho.
Com base nesse cenário, os programas/projetos de caráter regional e nacional voltados à gestão
integrada dos ambientes costeiros e marinhos têm sido direcionados, principalmente, para as seguintes
ações:
 investimento maciço na reconversão dos efeitos danosos da poluição, devido ao aumento dos
níveis de exigência da sociedade, quanto à qualidade ambiental, e do mercado, quanto aos bens e
produtos destinados ao comércio internacional;
 revitalização urbanística das cidades, visando à recuperação de ambientes degradados e à
valorização do ambiente urbano para lazer e serviços;
 valorização da paisagem natural, como componente do meio rural/urbano, no que se refere à
matéria-prima para o desenvolvimento de novas atividades – turismo/ecoturismo, educação – e
para a manutenção da qualidade ambiental;
 estabelecimento de mecanismos de interação da ciência com a formulação de políticas, com vistas
a melhorias na capacidade de previsão e controle da qualidade de dados, no conhecimento das
variáveis naturais e da dinâmica socioeconômica, no acesso e no uso de novas tecnologias
ambientalmente adequadas, no uso de indicadores de qualidade ambiental, no conhecimento e na
consideração dos fatores de interação dos ambientes terrestres e marinhos e na troca de
informações entre países e regiões; e
 controle da poluição marinha pelo exercício do monitoramento ambiental continuado e gestão,
sob a perspectiva do Programa de Gerenciamento Costeiro Integrado, associado ao gerenciamento

de recursos hídricos, em consonância com a legislação brasileira.
3.2. Xenobióticos
Cabe destacar, ainda, alguns agentes de poluição marinha que passam relativamente despercebidos,
mas que merecem cada vez mais atenção e desenvolvimento de medidas de remediação – os xenobióticos.
São eles compostos químicos estranhos a um organismo ou a um sistema biológico. Podem ser encontrados
num organismo, mas não são normalmente produzidos nem se espera que nele existam. Por exemplo,
antibióticos são xenobióticos para o corpo humano, que não os produz nem fazem parte da dieta humana.
Poluentes como dioxinas e PCBs são também xenobióticos. No Brasil, muito pouco se conhece sobre seus
efeitos na biota marinha. Determinados compostos naturais podem considerar-se xenobióticos se
assimilados por outro organismo (por exemplo, a assimilação de hormônios humanos por peixes, a jusante
de uma estação de tratamento de águas residuais).
A Sociedade Americana de Química demonstrou que há mais de 72 milhões de substâncias químicas
mencionadas na literatura científica, das quais apenas cerca de 300.000 já foram reguladas. Estima-se a
existência de cerca de 70.000 de uso cotidiano, às quais se adicionam, anualmente, de mil a duas mil novas
substâncias. Grande parte dessas substâncias acaba atingindo o ambiente. Nos oceanos, podem existir
milhares de diferentes substâncias químicas introduzidas pelo homem e estima-se que, a cada ano, um
número significativo delas chegue ao mercado. Entre tais substâncias, em torno de 4.500 enquadram-se na
categoria mais perigosa: os poluentes orgânicos persistentes (POP) que, resistentes à decomposição, têm o
potencial de acumularem-se nos tecidos dos organismos vivos. Os POPs podem também ser transportados
a longas distâncias na atmosfera e depositados em regiões frias. Incluem substâncias altamente tóxicas,
como as dioxinas e os PCBs, juntamente com vários pesticidas, como o dicloro-difenil-tricloroetano (DDT)
e o dieldrin. A produção em larga escala, se efetuada sem controle adequado, poderá resultar em efeitos
ambientais negativos.
3.3. Fármacos186
Os produtos naturais são a maior fonte de inspiração para diversas áreas da química e da ciência, de
modo geral. Usando, copiando ou modificando as moléculas sintetizadas pelos seres vivos, o homem tem
obtido inovações para seu benefício em diversas áreas e, entre elas, a de produção de fármacos. Estudos
químicos e farmacológicos realizados com organismos marinhos resultaram na descoberta de novos
produtos naturais com ação em alvos moleculares peculiares, o que impulsiona a utilização desse
conhecimento pela indústria farmacêutica no processo de pesquisa e desenvolvimento de novos fármacos
(9). A produção em larga escala, se efetuada sem controle adequado, também poderá resultar em efeitos
ambientais negativos.
3.4. Construção de portos offshore
A falta de espaço para a expansão portuária, visando a atender o potencial representado pela
globalização, e o crescente comércio mundial têm levado portos em todo o mundo a redirecionarem suas
operações.
Uma das possibilidades é a construção de portos afastados da linha de costa, os quais possuem a
grande vantagem de não precisarem de frequentes dragagens. Por outro lado, haverá situações novas de
ameaças ambientais, exigindo técnicas de remediação cada vez mais aprimoradas.
3.5. Radionuclídeos
A contaminação radioativa no mar tem muitas causas. Historicamente, os testes com armas
nucleares estão entre essas causas. Entretanto, não deve ser feita uma generalização negativa, pois a
presença de muitos isótopos naturais no ambiente marinho pode constituir-se ferramenta essencial para
reconstruir as condições ambientais do passado, como, por exemplo, a produtividade dos oceanos, os
padrões e taxas de circulação oceânica e as estruturas de ecossistemas, fortalecendo o debate sobre as
mudanças globais do passado e do futuro.
Além disso, as distribuições de radionuclídeos naturais e artificiais podem ser modeladas para a
obtenção de taxas de uma diversificada gama de processos, incluindo o fluxo de material particulado
expelido das águas superficiais, o consumo e a remoção de espécies químicas reativas, bem como fluxos e
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transportes de elementos nos oceanos, em escalas de tempo não atingíveis por medição direta.
3.6. Lixo marinho
Em relação a este grave problema, é importante mencionar que o Brasil, em 19/09/2017, aderiu à
campanha global Mares Limpos, encabeçada pelas Nações Unidas para combater o lixo nos oceanos, em
reunião à margem da 72ª Assembleia Geral da ONU em Nova York (38). A campanha, lançada no Brasil
em 07/06/2017, tem o objetivo de promover, durante cinco anos, ações para conter a maré de plásticos que
invade os oceanos (40, 28). Algumas das principais diretrizes deste programa em consonância com o
objetivo de desenvolvimento (ODS 14) da Agenda 2030 são apresentadas a seguir, no quadro 1.

3.7. Aquicultura187
A aquicultura é apresentada como o futuro da indústria de alimentos marinhos, porém pode ser
causadora de impacto quando altera o ecossistema e introduz espécies exóticas e substâncias. O cultivo de
camarão é considerado como uma atividade potencialmente destrutiva e insustentável quando leva ao
desmatamento de mangues e à destruição de fauna e flora. O cultivo de peixes também pode acarretar
problemas, pela baixa capacidade de aproveitamento da ração, a maior parte produzida à base de pescado,
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e por todos os problemas ambientais associados ao cultivo feito, no continente ou em mar aberto (24).
Outro ponto importante no contexto dos países em desenvolvimento e de economia em transição é
a necessidade da gestão de poluentes de fontes difusas, principalmente os resíduos da agroquímica e os
dejetos urbanos. O atendimento de tal necessidade exige mecanismos de participação contínua da sociedade
e investimentos maciços em infraestrutura de saneamento básico.
4. Cenário nacional
A ausência de planejamento e investimento no setor ambiental tem-lhe acarretado prejuízos. Quanto
ao desenvolvimento econômico, vêm sendo privilegiados, historicamente, os modelos baseados no
incentivo à industrialização e na forte concentração populacional das áreas urbanas. Contudo, tal
desenvolvimento não se faz acompanhar pela aplicação de políticas racionais de ordenamento e controle
da expansão industrial e da ocupação do espaço físico, o que provoca sérios impactos ambientais, como o
desmatamento de encostas e manguezais, o aterro e o assoreamento de áreas marinhas, o lançamento de
efluentes e resíduos sólidos de origem doméstica e industrial em áreas estuarinas, entre outros. Dentro desse
quadro, ressalta-se, ainda, a pouca importância que é dada às vocações e potencialidades naturais das
regiões costeiras, no direcionamento do acréscimo das atividades humanas.
A DPC foi encarregada, em 2002, da gestão ambiental no âmbito da Marinha, atividade essa que
vem sendo realizada, com foco nas organizações militares potencialmente poluidoras, em termos de
conscientização quanto ao emprego das melhores práticas preventivas. Também foi criada, em 2002, a
Superintendência do Meio Ambiente, que desenvolve ações de interesse da Marinha em matéria ambiental,
como o estabelecimento de Normams para internalização de assuntos da IMO ligados à poluição por navios
no meio marinho. Entre as principais Normams estabelecidas, citam-se a Normam nº 20 e a Normam nº 23,
já mencionadas anteriormente.
A normatização de instruções e procedimentos para proteger o meio ambiente marinho teve forte
impacto em todos os navios, bases e estabelecimentos navais. Assim, as normas técnicas ambientais
(Nortams) são endereçadas a todas as unidades da Marinha do Brasil.
Alguns representantes da comunidade científica têm expressado a opinião de que, no contexto
político, há uma forte tendência à centralização, na instância da União, das ações estratégicas para o setor
ambiental, contrariamente às tendências internacionais, em que as questões ambientais são tratadas, cada
vez mais, em níveis local e regional (municipalização de decisões e ações). As consequências da
centralização, tendo em vista a dimensão do país e as distintas realidades socioeconômicas e ambientais
regionais, seriam os resultados pouco efetivos, as dificuldades de implementação de planos, programas e
projetos em nível nacional, a descontinuidade frequente das ações, a fragmentação da informação e o
desperdício e a superposição de esforços.
Faz-se necessário o engajamento das populações locais e sua conscientização, porque, de modo
geral, o problema ambiental é tratado sob uma ótica muito ampla, dissociada das realidades da comunidade.
A mobilização comunitária é a força propulsora de grande parte dos projetos de prevenção e controle da
poluição ambiental que obtêm sucesso e continuidade.
Sobre o que acima se expõe, os setores ligados à gestão dos ecossistemas afirmam existir uma
contradição, de vez que todo o esforço até aqui desenvolvido atribui justamente prioridade a uma estratégia
de trabalho descentralizada e participativa, com ênfase na coordenação/revisão do II PNGC, a que se
incorporaram os avanços da gestão ambiental integrada, que envolve os diferentes níveis de governo, a
iniciativa privada e a comunidade costeira.
Outro aspecto fundamental é a problemática da baixa escolaridade média da população brasileira, o
que dificultaria sua interação com o entorno ambiental da região que ocupa. Exemplos comuns são a falta
de noções básicas sobre a manipulação e a disposição do lixo e do esgoto domésticos, e a pouca importância
dada à conservação de áreas de mananciais, florestas nativas e manguezais, o que repercute diretamente
numa redução da qualidade de vida dessa população, além de dificultar a implementação de ações
estratégicas para prevenir e reduzir a poluição e a degradação da ZC. Por outro lado, os órgãos de gestão
registram a impropriedade de reduzir-se o fato da baixa qualidade de vida das populações litorâneas à baixa

escolaridade, quando, na verdade, se deveria considerar o impacto de diferentes vetores (turismo, indústria,
urbanização, transporte etc.), em uma região com diferentes vulnerabilidades e potencialidades. Caberia
reforçar a necessidade (o resgate) do papel estratégico da União e dos estados, no planejamento e no
estabelecimento de diretrizes para a questão ambiental, de modo que as decisões políticas sejam
centralizadas nos níveis federal e estadual, mas descentralizada a execução.
A maioria dos países da América Latina e de outros continentes do Hemisfério Sul carece de
instalações laboratoriais e pessoal técnico e científico qualificado nesse setor. No Brasil, no entanto, o
cenário que se apresenta é de um contingente científico altamente qualificado, embora reduzido, localizado
nas universidades, nos centros de pesquisa e em vários laboratórios modernos. Esse contingente poderá
constituir um multiplicador para disseminação dos conhecimentos e/ou formação de recursos humanos na
área ambiental. Os entraves ao avanço do conhecimento técnico-científico, referentes a problemas da
poluição marinha, derivam mais dos reduzidos investimentos públicos e privados do que de uma deficiência
de capacitação científica. Quando esses recursos se apresentam, os entraves burocráticos dificultam sua
utilização.
As defasagens regionais, em termos de capacitação instalada, podem ser amenizadas por programas
de colaboração, consistentes e de longo prazo, entre instituições mais desenvolvidas do setor e aquelas
definidas como estratégicas, nas regiões menos favorecidas. Satisfazendo essa necessidade, foi
desenvolvido o Programa Instituto do Milênio – Projeto Uso e Apropriação de Recursos Costeiros (Recos),
que se dedicou a uma ampla análise latitudinal de uma série de sistemas estuarinos da costa brasileira, desde
o Pará até o Rio Grande do Sul. O desenvolvimento do estudo, em parceria com equipes de diferentes
conhecimentos de base, proporcionou um grande retorno em termos de transferência de métodos e técnicas
de coletas, processamento de amostras, análises e interpretação de resultados. A consequência foi um
nivelamento e a criação de redes de pesquisa para trabalhos futuros. Atualmente, essas redes de integração
estão organizadas como Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia (INCTs), congregando grupos de
pesquisa de diferentes regiões do Brasil, que atuam em áreas estratégicas para o desenvolvimento
sustentável e a produção científica competitiva internacionalmente.
A partir de situações-problema que levam à poluição das águas nacionais, como a degradação da
baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, pode-se estabelecer um esquema sintético das principais fontes de
poluição no Brasil, conforme apresentado na figura 3 abaixo.

A atenção dada às reservas de petróleo não deve desconsiderar outros recursos minerais, como os
depósitos de fosforita, visando à aplicação na indústria nacional de fertilizantes, como matéria prima e fonte
de fósforo, constituinte básico para essa indústria. Entretanto, essa ação extrativista necessária à produção
de alimentos em terra é agente de poluição, por produzir, por exemplo, metais residuais provenientes da
extração mineira e das indústrias de produção e processamento de metais, o que pode danificar a saúde de
plantas e animais marinhos, e tornar alguns alimentos do mar impróprios para o consumo humano.
Sob a ótica desse quadro-resumo e sob o ponto de vista nacional ou regional, sugere-se, a partir da
harmonização e da adaptação de medidas ambientais e socioeconômicas específicas, o estabelecimento de
normas gerais, no intuito de prevenir, reduzir e controlar a poluição, principalmente em áreas estuarinas,
caracterizadas como de risco ambiental. Para tanto, necessita-se de ratificação ou aprovação, e posterior
promulgação, conforme pertinente, de acordos, tratados e projetos de lei para controle da poluição marinha,
tais como os relacionados no item a seguir.
4.1. Acordos, tratados e projetos de lei para controle da poluição marinha, a serem ratificados ou
aprovados
a) Convenção de Preparação, Resposta e Compensação Financeira para Acidentes por Óleo
(OPRC/90) – pelo decreto-lei nº 9.966/2000 (Lei do Óleo), foram criados as normas e os
procedimentos frente a acidentes com óleo. A resolução Conama nº 293/2001 indicou como fazer
um plano de emergência e foi atualizada pela resolução Conama nº 398/2008, que a complementa
quanto ao combate à poluição por óleo e substâncias nocivas;
b) Protocolo/96 à Convenção de Londres sobre Alijamento no Mar (LC/1972) – foi promulgado no
Brasil pelo decreto nº 87.566, de 16 de setembro de 1980;

c) Convenção Internacional sobre o Controle e Gestão da Água de Lastro e Sedimentos de Navios
(2004), ratificada pelo decreto legislativo nº 1.053/08 – foram estabelecidas, no país, as
"Diretrizes para o controle e o gerenciamento da água de lastro dos navios para minimizar a
transferência de organismos aquáticos nocivos e agentes patogênicos";
d) Anexo VI (Poluição do Ar) da Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios
(Marpol 1973/78). O governo brasileiro ratificou esta convenção, que foi revisada em 2008, com
a assinatura do decreto legislativo nº 2.508, de 1998;
e) Convenção sobre Responsabilidade e Compensação por Dano em Conexão com o Transporte de
Substâncias Nocivas e Perigosas pelo Mar (HNS/1996). Após a implementação, em 1996,
ocorreu em Londres, em 2010, a International Conference on the Revision of the HNS
Convention, com delegados de 79 países-membros da IMO, em cuja resolução 4 trata-se da
Implementação do Protocolo da HNS 2010;
f) Protocolo de Kyoto. Implementado em 1997, pela Terceira Conferência das Partes da
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima. Foi aprovado pelo decreto
legislativo nº 144, de 20 de junho de 2002, do Senado Federal, e ratificado em 23 de agosto do
mesmo ano; e
g) Normatização complementar do uso de dispersantes químicos para óleo (1979). A resolução
Conama nº 269, de 14 de setembro de 2000, apresenta orientações sobre procedimentos e
critérios para utilização de produtos químicos dispersantes, no combate aos derramamentos de
óleo no mar.
4.2. Tratados internacionais, programas regionais e legislação ambiental a serem implementados
a) Marpol 1973/78, promulgada em março de 1998;
b) Lei de Crimes Ambientais (Lei da Natureza ou lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998);
c) Programa de Mares Regionais. O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma)
gerou acordos ou convenções internacionais em âmbito regional para o combate às diferentes
formas de poluição e para a gestão do meio ambiente marinho, nessas regiões. O Brasil participa,
com a Argentina e o Uruguai, do programa do Atlântico Sudoeste, acrescentado ao Programa dos
Mares Regionais em 1980;
d) Programa de Ação Global de Controle da Poluição Marinha das Atividades Baseadas em Terra
(Convenção de Washington). Revisado pela Segunda Reunião Intergovernamental do Programa
PGA, na China, em 2006; e
e) Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC). Sua segunda versão, de 1997, e o Plano de
Ação Federal para a Zona Costeira – PAF-ZC, de 2005, foram aprovados pela Cirm. Pelo
Macrodiagnóstico da Zona Costeira e Marinha, do Brasil, lançado em 2009 pelo MMA, os
projetos dos referidos planos respondem a vetores de pressão ao longo da costa brasileira. Entre
eles, ressaltam-se o turismo, a aquicultura, as grandes estruturas industriais, portuárias e
logísticas, ligadas à exploração petrolífera offshore, além da própria pressão da urbanização no
litoral.
Por fim, considerando a tradicional postura internacional do Brasil em termos de proteção ao meio
ambiente e de prevenção e controle das formas de poluição do ambiente marinho, é cristalino o interesse
do país em cooperar com as demais nações do mundo nessa área, sobretudo quando tal cooperação se
expressa no contexto de atuação de um respeitado organismo internacional, dotado de tradição e
experiência, caso da IMO.
4.3. Gestão de ordenamento das atividades socioeconômicas
A Gestão de ordenamento das atividades socioeconômicas ocorre a partir das seguintes medidas:
a) estabelecimento de projetos de proteção ambiental dos ecossistemas costeiros e marinhos
relevantes ou frágeis, para manutenção da qualidade do solo, da água e do ar;
b) implantação de programas de monitoramento, com indicadores ambientais baseados em critérios

de uso do solo e da água, provenientes dos estudos de diagnóstico socioambiental e cartas-síntese
de fragilidade e potencialidade;
c) projetos de gestão de resíduos sólidos, no âmbito de programas de gerenciamento integrado;
d) sistema de gestão ambiental da região portuária, baseado na ISO 14.000 e nas diretrizes da
Marpol 1973/78 e seus anexos, para implantação de instalações de recepção e tratamento de
resíduos originários da atividade portuária;
e) controle sobre as descargas operacionais das atividades de navegação e exploração petrolífera;
f) capacitação à resposta de emergências relacionadas com a poluição marinha (Plano Nacional de
Contingência para Derramamento de Óleo);
g) identificação, avaliação e operacionalização das fontes de informação e conhecimento sobre o
problema da poluição marinha (Goos, Pirata188, Sigerco, Gloss etc.);
h) utilização dos diagnósticos socioambientais, propostas de uso e planos de gestão desenvolvidos
para a ZC, como subsídio aos Planos Diretores Municipais;
i) programas de proteção dos estuários, em áreas de risco ambiental; e
j) programa de gestão e controle de água de lastro, nos portos nacionais.
4.4. Fontes de financiamento
Identifica-se fontes de financiamento, tais como:
a) Banco Mundial;
b) PNUD;
c) Carl Duisberg Gesellschaft (CDG) (Alemanha);
d) países doadores tais como Canadá, Alemanha e Suécia;
e) Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) e suas agências e
programas de financiamento;
f) Programa Nacional da Biodiversidade;
g) Global Environment Facility (GEF) e FNMA; e
h) fundações de apoio à pesquisa estaduais.
4.5. Fontes de capacitação/treinamento
Identifica-se fontes de capacitação/treinamento de técnicos relacionadas com a questão e o controle
da poluição marinha, tais como:
a) universidades e centros de pesquisa nacionais;
b) Train-Sea-Coast do Brasil, como parte da rede das Nações Unidas;
c) programas de treinamento da IMO;
d) programas de treinamento da Japan International Cooperation Agency (Jica);
e) programas de treinamento da Petrobras;
f) Planos de gestão desenvolvidos pelo Gerco;
g) participação em fóruns internacionais de troca de experiência e aperfeiçoamento (IMO, UNEP,
Coastal Zone);
h) programas do Training Educationand Mutual Assistance (Tema), da COI; e
i) Geotraces–Brasil, inserido no Programa Geotraces.
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4.6. Planejamento integrado
O planejamento integrado, com vistas a evitar duplicidade de ações e otimizar a aplicação dos
recursos financeiros, ocorre com medidas tais como:
a) implantação de um Plano de Ação Federal para a ZC; e
b) fortalecimento do Grupo de Integração do Gerenciamento Costeiro, no âmbito da Cirm.
4.7. Legislação ambiental brasileira e qualidade das águas
A obrigatoriedade legal de preservação da qualidade da água de ecossistemas aquáticos em todo o
território nacional está fixada na Constituição Federal de 1988, no artigo 225, que estabelece o preceito da
proteção ao meio ambiente, sendo este um direito difuso. Tal artigo ainda reforça que "todos têm direito ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de
vida, impondo-se ao Ministério Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
gerações presentes e futuras".
O Ministério do Meio Ambiente (MMA) desenvolve, de forma eficaz, a adoção de princípios e
estratégias, a formulação e a implementação de políticas públicas para conhecimento, proteção e
recuperação do ecossistema aquático e terrestre, em todos os níveis e instâncias de governo e sociedade.
Dentre seus vários órgãos colegiados, destaca-se a atuação do Conselho Nacional do Meio Ambiente
(Conama).
O Conama, em 1986, publicou a resolução nº 20, que estabelecia a classificação dos corpos de água
naturais doces, salinas e salobras do território nacional e as diretrizes ambientais para seu enquadramento,
bem como as condições e padrões de lançamento de efluentes. Considerava essa ferramenta legal como
básica para a defesa dos níveis de qualidade dessas águas, avaliados por parâmetros analíticos químicos e
microbiológicos. Assim, foram definidos limites aceitáveis de concentração desses parâmetros,
diferenciados para cada uma de três ou quatro classes de águas, como águas doces, salobras ou salinas, em
função da característica natural do ambiente aquático, de seus usos preponderantes e vocações.
Dessa forma, o enquadramento de um ambiente aquático em uma dessas classes não deve
necessariamente estar baseado em seu estado atual, mas nos níveis de qualidade que a água deveria ter para
atender às necessidades da comunidade local e suas vocações. Portanto, essa legislação pode representar
um instrumento de medida da melhoria da qualidade das águas e contribuir para o gerenciamento do
ambiente.
Desde 1986, esses limites foram atualizados, surgindo a resolução Conama nº 357/2005. No que diz
respeito ao lançamento de efluentes em corpos hídricos, a resolução Conama 357/2005 foi ainda
complementada e alterada pela resolução Conama nº430/2011 (11). Após a publicação dessas resoluções,
os ambientes aquáticos do território nacional devem ser submetidos a monitoramentos ou avaliações de
suas qualidades, em termos de composição da água (1). A partir desse conhecimento e da comparação do
que foi detectado com os limites máximos recomendados na legislação para cada classe de água em
particular, o não cumprimento ao preceito legal (não conformidade) implicará a necessidade de serem
identificadas as fontes da contaminação (não conformidade) e a identificação dos infratores, os quais
poderão sofrer sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio
ambiente, previstas na lei nº 9.605, de fevereiro de 1998. Isso está previsto nas próprias resoluções Conama
nº 357 e 430, em seus artigos 48 e 30, respectivamente.
Por fim, cabe citar que vários órgãos governamentais atuam no sentido de regulamentar as obras e
instalações costeiras, para ordenar a concessão do uso de águas públicas, a partir da definição de áreas
propícias, destacando-se:
 Agência Nacional de Águas (ANA), autarquia federal vinculada ao Ministério do
Desenvolvimento Regional, outorga, por autorização, em cumprimento à lei nº 9.984/ 2000, o
direito de uso de recursos hídricos em corpos de água de domínio da União, bem como emite
outorga preventiva. A ANA também emite a reserva de disponibilidade hídrica para fins de
aproveitamentos hidrelétricos e sua consequente conversão em outorga de direito de uso de
recursos hídricos;

 Ibama, vinculado ao MMA, executa a PNMA, definindo e cobrando as exigências ambientais
legais para que o empreendedor obtenha várias licenças, como de instalação, de operação etc.;
 Conama, presidido pelo ministro de Estado do Meio Ambiente, mantém atualizada a legislação
para preservar a qualidade ambiental;
 Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), autarquia especial vinculada ao Ministério
dos Transportes, criada em 2002, desempenha, como autoridade administrativa independente, a
função de entidade reguladora e fiscalizadora das atividades portuárias e de transporte aquaviário;
e
 Ministério Público da União (MPU), que tem contribuído para que os bens ambientais, antes
considerados “coisa de ninguém”, pois o acesso a eles era indiscriminado (águas dos rios e mares,
ar atmosférico, animais silvestres), fossem aceitos como bens de todos, a todos cabendo o dever
de sua proteção e sua preservação. Nesse sentido, o MPU promove o inquérito civil e a ação civil
pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses
difusos e coletivos. Finalmente, destaque-se a importância do "Projeto Orla" (Gestão Integrada da
Orla Marítima), que visa à definição de normas gerais de uso e ocupação desse espaço estratégico,
à redefinição do conceito de praia e, ainda, ao estabelecimento de uma linha de proteção costeira,
bem como à garantia do pleno acesso público às praias (Operação Praia Limpa). É uma estratégia
para descentralização das políticas públicas que visem a repassar atribuições de gestão da orla,
atualmente no governo federal, para a esfera municipal, ampliando, assim, a capacidade de gestão
ambiental no município. Esse projeto está atuante em 14 estados litorâneos, com metodologias
para planejamento de uso e ocupação do território, técnicos capacitados e respaldo para interesses
difusos e coletivos.
5. Considerações finais e sugestões
Na concepção do Sistema Nacional de Meio Ambiente (Sisnama), estabelecido pela lei nº
6.938/1981, ressalta-se que os estados têm papel destacado, cabendo-lhes a competência do licenciamento
de atividades com risco de poluição, como alicerce da estrutura de controle e gestão ambiental. Esse
importante papel exige que os órgãos estaduais de meio ambiente sejam bem estruturados. A falta de
pessoal qualificado e a pouca agilidade provocada pela desintegração das ações públicas constituem um
forte entrave ao desenvolvimento sustentável e ao controle da poluição marinha.
Há necessidade de restabelecer-se uma cultura de planejamento integrado e participativo, que
possibilite o provimento de informações qualificadas e a tomada de decisões com legitimidade política.
O controle da poluição estuarina e marinha está intimamente ligado à gestão ambiental e ao processo
de tomada de decisão para o gerenciamento da ZC, fazendo-se necessário o envolvimento da sociedade,
em suas diferentes formas de organização. A adoção de instrumentos regulatórios – normas de
procedimento, produção, consumo, controle de resíduos e qualidade de produtos, e instrumentos
econômicos (taxas e incentivos) – não deve ser vista de forma isolada, mas, sim, integrada às políticas de
estímulo, no contexto de uma adesão voluntária a normas e padrões de qualidade. A legislação ambiental
do Conama, em suas resoluções nº 357 e 430, precisam ser respeitadas, para garantia da qualidade dos
recursos hídricos do território nacional. Para tanto, tornam-se imprescindíveis a execução e a viabilização
de programas de monitoramento ambiental e de capacitação e qualificação técnicas, que se configuram
como elementos essenciais para a consecução desses objetivos e a correção de fontes poluidoras e de
desequilíbrios ambientais. Nesse contexto, muito bem-vindo é o envolvimento eficaz da comunidade
científica atuante na área costeira e ambiental, gerando e disponibilizando seus dados.
Devido à diversidade de fontes de entrada e transferência de poluentes, destaca-se a complexidade
dos estudos ambientais que exigem apoio, esforço continuado e habilidades ímpares dos pesquisadores,
além do profundo conhecimento do ambiente estudado. É importante identificaras principais fontes de
poluentes e saber sob que forma estes são lançados e, ainda, os processos de que participam, como os
biológicos, químicos, geoquímicos e físicos. Os processos atmosféricos de transporte de poluentes ainda
são mal compreendidos e estimados, mas não podem ser negligenciados. Avanços na pesquisa sobre fluxos
de água subterrânea para a região oceânica têm demonstrado a existência dessa importante fonte de

elementos químicos naturais para a região costeira.
Outro problema reside no fato de os compostos potencialmente poluentes serem usados em escala
industrial cada vez maior. Por consequência, seu emprego crescente na vida cotidiana termina por afetar a
saúde e o equilíbrio ambiental. Isso, associado ao crescimento demográfico desenfreado em zonas urbanas
e à rápida industrialização, principalmente das zonas costeiras brasileiras, provoca sérios problemas de
contaminação e deterioração do meio ambiente. Sendo assim, o desenvolvimento de tecnologias limpas, de
reuso da água indispensável aos processos industriais, de recuperação ambiental e de ações mitigatórias
deve progredir na mesma velocidade com que avançam os processos de manipulação e utilização industrial
de elementos químicos pelo homem.
Esses problemas evidenciam o importante papel da pesquisa científico-tecnológica como
fornecedora de informações para identificar a qualidade ambiental, principalmente de ecossistemas
costeiros e marinhos, de interesse socioeconômico. A partir disso, cabe à comunidade científica exteriorizar
esse conhecimento como subsídio para programas de gerenciamento ambiental em níveis municipal,
estadual e federal, além de também fornecer subsídios para que os órgãos responsáveis pela fiscalização
ambiental [o Ibama e os órgãos estaduais de meio ambiente (OEMAs)] possam atuar com mais
embasamento científico nos locais e nas situações necessárias.
Em sequência, os órgãos públicos ambientais precisam ainda da atuação das forças operacionais
brasileiras, mediante o exercício do poder de polícia, por meio do qual se tentarão coibir condutas que
sejam lesivas ao meio ambiente, contando comum suporte legal, dado pela legislação ambiental e pelo
apoio político (dos tomadores de decisão), para que seja alcançado o objetivo final, em prol da conservação
e da preservação do meio ambiente marinho. Nesse ponto de vista, essas ações não podem ser
compartimentadas, como hoje. Ressalte-se, também, que as decisões devem ser centradas em níveis federal
e estadual, mas a colocação em prática deve ser descentralizada.
Quanto a desenvolvimento, cadastramento e difusão de alternativas tecnológicas que subsidiem a
inserção da dimensão ambiental nas atividades socioeconômicas, com envolvimento do setor produtivo e
da comunidade científica, ainda há muito caminho a percorrer. O CNPq e outros órgãos similares de
fomento à pesquisa incentivam ações a respeito. No entanto, esse esforço deve ser mais estimulado e
financiado pelo governo, de forma isolada ou buscando parceria com o setor privado.
5.1. Recomendações da primeira edição
As recomendações apresentadas em 1998, na primeira edição deste livro O Brasil e o mar no século
XXI, foram pertinentes e, em parte, estão sendo atendidas, conforme apresentado a seguir. Elas estão
diretamente relacionadas às diretrizes do já citado Plano de Ação Federal para a ZC, cujas ações, de curto,
médio e longo prazos, têm um horizonte de quatro anos e visam ao aprimoramento da gestão nesse nível
decisório, de forma a minimizar os conflitos, a partir do estabelecimento de mecanismos de negociação e
integração. Sobre elas, seguem-se alguns comentários:
 PROMOVER o desenvolvimento, o cadastramento e a difusão de alternativas tecnológicas que
subsidiem a inserção da dimensão ambiental nas atividades socioeconômicas, com envolvimento
do setor produtivo e da comunidade científica.
Situação atual: o CNPq e outros órgãos similares de fomento à pesquisa contribuem,
incentivando pesquisas relacionadas com este enfoque, com o lançamento de editais. Esse
esforço deve ser mais incentivado e financiado pelo governo, de forma isolada ou buscando
parcerias com o setor privado.
 ELABORAR e implantar planos de gestão associados a programas de monitoramento, voltados à
promoção de ações prioritárias de caráter interinstitucional, visando à gestão compartilhada dos
principais problemas associados à poluição marinha.
Situação atual: vários planos foram implantados na esfera do Gerenciamento Costeiro, mas
atualmente se destaca a ação do Ibama, que exige, para certas atividades, como a dragagem em
áreas de ação, que a obtenção das licenças de operação esteja vinculada a um programa de
monitoramento dos potenciais impactos ambientais.

 DEFINIR normas que condicionem a liberação de verbas federais para municípios à existência
de planos diretores e planos de gestão integrada.
Situação atual: estas normas incentivam os municípios a planejar e ordenar seu crescimento e
seu desenvolvimento. Atualmente, cada um deve preparar seu Plano Diretor e a Agenda 21 Local, adaptando as propostas do referido documento da ONU à realidade particular. Estes
documentos municipais são necessários para a captação de recursos públicos.
 OPERACIONALIZAR as fontes de informação e conhecimento sobre o problema da poluição
marinha (Goos, Pirata, Sigerco, Gloss etc.).
Situação atual: ainda falta um local, um órgão, que reúna todas as informações desses programas
e as disponibilize de forma fácil e acessível.
Observações:


No passado, a Cirm desenvolveu bem esse papel. Atualmente, o MCTIC tem apoiado e
estimulado novas pesquisas e tecnologias nas áreas costeiras e oceânicas, visando ao
desenvolvimento sustentável do Brasil, por meio da Coordenação para Mar e Antártica da
Secretaria de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento – Seped; e



Com relação ao PSRM em vigência (VIII PSRM/2012–2015), além de dar continuidade aos
programas anteriormente implementados, ele tem como objetivo: conhecer e avaliar as
potencialidades do mar e monitorar os recursos vivos e não vivos e os fenômenos
oceanográficos e climatológicos das áreas marinhas sob jurisdição e de interesse nacional,
visando à gestão e ao uso sustentável desses recursos e à distribuição justa e equitativa dos
benefícios derivados dessa utilização. Atualmente, vários programas estão em
desenvolvimento.

 ESTABELECER um sistema de fiscalização integrada da ZC.
Situação atual: o Ibama, os órgãos ambientais vinculados aos Conselhos Estaduais do Meio
Ambiente (Consemas), a Polícia Federal e a Marinha do Brasil esforçam-se para viabilizar
estratégias de atuação em conjunto neste sentido, para cumprimento da legislação referente à
proteção ambiental costeira.
 IMPLANTAR os instrumentos do Gerco (zoneamento, planos de gestão e monitoramento) de
forma integrada aos planos de manejo de bacias hidrográficas.
Situação atual: vários comitês de bacias hidrográficas foram implantados. Entretanto, as
realidades de cada bacia são muito diferentes, o que torna impossível determinar um padrão de
problemas. A historicidade ajudará na tomada de decisões integradas aos instrumentos do Gerco.
 FORTALECER e MODERNIZAR o monitoramento da qualidade ambiental da ZC, a partir da
integração entre os setores e das diversas iniciativas já existentes, possibilitando a consecução
sistemática dos chamados relatórios de qualidade ambiental da ZC – RQA/ZC.
Situação atual: os estados têm que propiciar a logística para que a Coordenação Nacional do
Gerenciamento Costeiro possa gerar, de forma regular, continuada e mais completa possível, os
RQA–ZC.
 REALIZAR o inventário das fontes de poluição na ZC.
Situação atual: para instalação de qualquer atividade potencialmente poluidora, o órgão
ambiental estadual requer informações das emissões que possam ser geradas. Esse material em
conjunto, em teoria, viabiliza o inventário das fontes de poluição de cada estado. É necessário
que o Ibama reforce continuamente o inventário em todos os estados, para que os dados obtidos
em tais empreendimentos sejam analisados, ordenados, reunidos e divulgados, em suma,
processados, antes do simples arquivamento.
 DEFINIR a ZC como unidade de planejamento federal, constando como tal no processo de

elaboração do Plano Plurianual de Governo (PPA).
Situação atual: no momento, essa pretensão está contemplada no PPA 2012/2015, no programa
nº 2.046 – Mar, Zona Costeira e Antártida, no qual se destacam, entre outros objetivos, o
desenvolvimento de ações que promovam o conhecimento e o uso sustentável dos recursos do
mar; e o planejamento e a gestão ambiental territorial da zona costeira.
 ESTABELECER critérios de sustentabilidade para o financiamento federal de atividades na ZC.
Situação atual: a relação Ibama versus órgãos estaduais do meio ambiente (OEMAs) está
concretizada. Falta ampliar a relação OEMAs versus municípios.
 ESTABELECER E IMPLEMENTAR normas gerais para a prevenção, a redução e o controle da
poluição, a partir da ratificação/implementação de acordos, tratados e convenções internacionais,
bem como dos instrumentos da legislação interna associados à questão, entre os quais a
Convenção de Preparação, Resposta e Compensação Financeira para Acidentes por Óleo
(OPRC/90); o Protocolo/96 à Convenção sobre Prevenção da Poluição Marinha por Alijamento
de Resíduos e Outras Matérias (Convenção de Londres – LC/72); o anexo VI (Poluição do Ar)
da Convenção sobre Poluição Gerada por Navios (Marpol 73/78); a Convenção sobre
Responsabilidade e Compensação por Dano em Conexão com o Transporte de Substâncias
Nocivas e Perigosas pelo Mar (HNS/96); a Lei do Óleo (PL nº 37/96); a normatização
complementar do uso de dispersantes químicos para óleo (Marpol 73/78), promulgada em março
de 1998; o Programa de Mares Regionais; o Programa de Ação Global de Controle da Poluição
Marinha das Atividades Baseadas em Terra; e a Lei de Crimes Ambientais.
Situação atual: Diversas normas e providências acima requeridas foram ou estão sendo
atendidas, na conjuntura.
SUGESTÕES
 VIABILIZAR o apoio à formação técnico-científica de recursos humanos na área de ciências do
mar, especialmente na pesquisa das fontes de poluição, do transporte de poluentes, da forma
como são lançados, bem como dos processos biológicos, químicos, geoquímicos e físicos
envolvidos e seus efeitos;


INCENTIVAR o apoio dos órgãos governamentais, em todos os níveis, à pesquisa científicotecnológica, como fornecedora de informações sobre a qualidade ambiental, principalmente de
ecossistemas de interesse socioeconômico nas zonas costeira e marinha;



MANTER e ESTIMULAR – por meio de suporte legal e respaldo político dos tomadores de decisão
– a atuação das forças operacionais brasileiras, mediante o exercício do poder de polícia, para
coibir condutas lesivas ao meio ambiente marinho;



DEFINIR a atuação de prevenção e combate à poluição marinha, de modo que as decisões
políticas sejam centralizadas em níveis federal e estadual, mas a execução prática,
descentralizada;



PROMOVER a continuidade do projeto Orla nos 15 estados litorâneos onde já funciona e sua
implantação, nos dois ainda não aderentes;



ESTIMULAR a efetivação do Projeto Mares Limpos (ONU–Brasil), com especial atenção ao grave
problema do lixo marinho, em consonância com a educação ambiental no ensino nacional;



VALORIZAR os esforços permanentes para o desenvolvimento, o cadastramento e a difusão de
alternativas tecnológicas para inserir a dimensão ambiental nas atividades socioeconômicas,
com envolvimento do setor produtivo e da comunidade científica;



PROMOVER especial apoio à atuação dos órgãos vinculados ao Sisnama, nas condicionantes

vinculadas às licenças ambientais, bem como em sua atuação conjugada a outros órgãos, como
a Marinha e Secretarias Estaduais do setor;


ESTIMULAR a atuação do MCTIC no fomento a novas pesquisas e na aplicação de tecnologias

recentes (como, por exemplo, sistemas automatizados in situ) nas áreas costeiras e oceânicas;


VALORIZAR o esforço da sociedade e dos governos no sentido de buscar a integração dos
instrumentos do Gerco (zoneamento, planos de gestão e monitoramento) aos planos de manejo
de



bacias hidrográficas;



PROMOVER a produção dos inventários de fontes de poluição da ZC, em cada estado;



FACILITAR o acesso aos dados ambientais gerados em estudos de licenciamento de
empreendimentos, para que sejam analisados, ordenados, reunidos e divulgados por um centro
de excelência;



INCREMENTAR o relacionamento dos órgãos estaduais de meio ambiente com os municípios,
para atender ao propósito de estabelecimento de critérios de sustentabilidade quando ocorrer
financiamento federal de atividades na ZC;



ESTABELECER um termo de cooperação entre o MMA e a Marinha do Brasil para implantação
de uma rede de controle ambiental das águas jurisdicionais (bacias hidrográficas e áreas
marítimas) no âmbito do Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul (SisGAAz), condição
sine qua non para o efetivo gerenciamento na ZC. Tal ação resultará ainda em benefícios como
a sustentação do banco nacional de dados oceanográficos e a criação de bancos de referências
bibliográficas, de amostras ambientais, de imagens etc., possibilitando uma integração entre os
atores envolvidos na gestão, conforme apresentado na figura 4, a seguir;



AMPLIAR a formação de recursos humanos especializados em avaliação, prevenção e controle
da poluição marinha, elaborando e fornecendo os necessários estímulos no campo técnico e
político;



ESTIMULAR a parceria entre instituições de ensino e pesquisa com órgãos ambientais federais,
estaduais e municipais, para a adequação e a atualização constantes da legislação brasileira;



CRIAR um Banco Nacional de Amostras Ambientais, para armazenamento sistemático de
amostras de sedimento, organismos etc. dos diferentes ambientes, a fim de viabilizar estudos
espaço-temporais, confirmatórios e retroativos da poluição marinha;



INTEGRAR, em um único órgão, a responsabilidade da gestão sobre os diferentes
compartimentos aquáticos (águas subterrâneas e superficiais), visto que a ciclagem das águas é
única e não obedece a fronteiras administrativas;



ADEQUAR a legislação ambiental à exigência de uma avaliação de risco para cada novo produto
e APLICAR o princípio do "poluidor-pagador", em caso de dano ambiental; e



PROMOVER uma rede de monitoramento ambiental permanente nas zonas costeiras oceânicas
portuárias. Tal rede de monitoramento aparece esboçada na figura 4 abaixo.
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CAPÍTULO XIII
TURISMO MARÍTIMO189
Sinopse
Define-se o objeto do turismo marítimo, como uma das modalidades do turismo náutico; analisase o estado em que a modalidade se encontrava no final dos anos 1990, quando da primeira edição deste
relatório; propõe-se uma classificação abrangente, de acordo com tipo de cruzeiro, espécies e tipos de
navios; relatam-se os antecedentes históricos, a atração do extenso litoral, a defasagem entre o turismo
doméstico e o internacional, a mudança de legislação que propiciou maior incidência de navegadores à
costa e de navios de cruzeiro aos portos do Brasil; avalia-se o potencial do Nordeste pelas condições
climáticas, acentuando-se o turismo como fator de desenvolvimento sustentável; apresentam-se políticas
públicas e programas em curso, em paralelo com a evolução dos órgãos de governo que as conduzem e
alinham-se questões relevantes e perspectivas levantadas na primeira edição; por fim são apresentadas
algumas sugestões pertinentes à matéria.
Abstract
This chapter defines Maritime Tourism, as one of the Nautical Tourism modalities. The status of
that activity in the end of 1990’s is analyzed, as of the first edition of this Report and a wide classification
is suggested, according to types of cruises, species and types of ships. An ample report including the
historical background, the attractiveness of the extensive littoral, the discrepancy between domestic and
foreign tourism, the change in legislation which promoted higher incidence of navigators on the coast
and cruise ships at Brazilian ports. The touristic potential of the Northeastern Region of Brazil is
evaluated, considering climate and emphasizing tourism as a factor of Sustainable Development. Public
policies and ongoing programs, parallel to the evolution of the institutional bodies conducting such
actions are represented, and some relevant questions and perspectives brought up at the first edition are
listed. In the end, some suggestions concerning the topic are given.
1. Introdução
O turismo náutico caracteriza-se pela utilização de embarcações náuticas com a finalidade de
movimentação turística. Quando tal utilização ocorre em águas do mar tem-se o chamado turismo
marítimo, uma das modalidades do turismo náutico.
Nesse segmento turístico, a navegação pode ocorrer em águas interiores – se realizada em águas
abrigadas ou semi-abrigadas – ou em mar aberto – se realizada em águas marítimas desabrigadas. A
navegação em mar aberto subdivide-se em navegação em águas costeiras – área localizada dentro dos
limites de visibilidade da costa até a distância de 20 milhas – ou em navegação em águas oceânicas –
além de 20 milhas da costa (4).
Ele pode referir-se a dois tipos: o da zona litorânea e o da navegação costeira ou em alto mar.
Cogitou-se, então, de examiná-los em termos da contribuição para o desenvolvimento econômico e social
das regiões e do país, com ênfase para os aspectos relativos à geração de empregos, à melhoria do nível
de vida das populações e à utilização racional dos recursos naturais, evitando-se a degradação dos
produtos e do meio ambiente.
Da bibliografia sobre o assunto, dois documentos chamavam particularmente a atenção do
observador, em 1998: o primeiro, submetido em abril de 1996 pelo secretário-geral das Nações Unidas ao
plenário da Comissão de Desenvolvimento Sustentável daquele organismo, analisava de maneira
abrangente as propostas e experiências de programação turística sustentável nas nações insulares em fase
de desenvolvimento (7); e o segundo, elaborado em 1995 pela professora Bertha Becker para o Programa
Nacional de Gerenciamento Costeiro, sob o título Levantamento e Avaliação da Política Federal de
Turismo e seu Impacto na Região Costeira (1).
Tanto a metodologia como a natureza dos problemas ambientais descritas no documento das
Nações Unidas eram aplicáveis ao caso brasileiro, embora existam diferenças, quer de extensão, quer de
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diversidade, entre a condição geográfica do país e a de maior parte das ilhas em todo o mundo. Já o
segundo texto se coadunava, excelentemente, à realidade nacional, no contexto daquele fim de século.
A partir dessas duas referências, foram examinados de maneira sucinta, na publicação de 1998,
alguns tópicos relativos à questão do turismo marítimo. Tal matéria será aqui relembrada, de passagem.
Na atualidade, prevalecendo a perspectiva do Ministério do Turismo, serão apresentadas não apenas a
classificação dos tipos de turismo relacionados ao setor náutico, como também uma descrição dos
antecedentes e uma análise da situação atual, os principais impactos setoriais, as políticas públicas e
programas em curso, questões relevantes e perspectivas, bem como, ao final, conclusões e
recomendações.
Finalmente, merece menção a crescente utilização de submarinos para fins turísticos. Dados
disponíveis indicam que, já em 1995, cerca de 50 desses veículos eram operados a partir de 33 países,
incluído o Brasil (7). Naquele ano, cerca de 1.900 turistas efetuaram passeios submarinos, visando
conhecer, in loco, as belezas do mar e de seu fundo.
2. Classificação dos tipos de turismo náutico
Há dois tipos principais de turismo náutico:
a) Turismo náutico de cruzeiro – o decreto nº 7.381, de 2 de dezembro de 2010, define cruzeiro,
seja ele marítimo ou fluvial, como:
Prestação de serviços conjugados de transporte, hospedagem, alimentação,
entretenimento, visitação de locais turísticos e serviços afins, quando realizados por
embarcações de turismo.

Os cruzeiros podem ser classificados como:
(1) de cabotagem – aquele cuja viagem tem início e término em porto nacional, ou seja, é
realizado inteiramente em águas jurisdicionais brasileiras; e
(2) internacional – aquele realizado em águas brasileiras e estrangeiras, ou seja, cuja viagem
tem início em porto estrangeiro e término em porto nacional, ou início em porto nacional e
término em porto estrangeiro. Estudo da Fundação Getúlio Vargas (FGV) promovido pela
Cruize Lines International Association/Abremar Brasil indica que o número de cruzeiros
marítimos, em nível internacional, vem aumentando ao longo dos anos. Cresceu 3% em
2013, em relação a 2012, apresentando receita estimada de US$ 37,1 bilhões (Cruise Market
Watch, 2014).
b) Turismo náutico de recreio e esporte (4) – o turismo náutico de recreio e esporte é realizado
em barcos de pequeno e médio portes. Pode ser regional, nacional ou internacional, de acordo
com a autonomia da embarcação, distância passível de ser percorrida com o consumo total do
combustível a bordo. As embarcações podem ser conduzidas:
(1) Por proprietários em:
• Veleiros – por depender principalmente do vento, possibilita que o proprietário navegue
pela região em que o barco está ancorado ou realize grandes viagens transoceânicas;
• Lanchas – devido à baixa autonomia, são mais utilizadas para o turismo regional; e
• Iates – com tanques de combustíveis maiores, podem viajar pela costa e também se
aventurar a navegações transoceânicas.
(2) Por não proprietários, a partir de barcos alugados via:
• Bases de charter – estruturas náuticas em que barcos de médio porte, principalmente
veleiros, são colocados à disposição de turistas que queiram alugá-los para vivenciar uma
aventura náutica no destino escolhido. A depender da experiência do turista com a
navegação, os pacotes preveem a possibilidade de alugar as embarcações como ou sem
tripulação. Esse tipo de aluguel normalmente é feito para grupos fechados ou famílias. O
período dos passeios varia, normalmente, entre um e 15 dias. Embora o Brasil seja

apontado mundialmente como um dos países com maior vocação para este tipo de
atividade, a inexistência de uma legislação específica e a forte incidência das taxas
dificulta o avanço do segmento. Porém, a confiança no avanço do turismo náutico no país
é testemunhada até por estrangeiros ligados à atividade; e
• Passeios organizados por agências, clubes e marinas _ realizado sem barcos de médio
porte tripulados. Na maioria das vezes, os bilhetes são vendidos avulso se o turista divide
a embarcação com outros clientes que não fazem parte de seu grupo.
Corolário natural do turismo náutico de recreio e esporte cabe mencionar o papel das marinas, ou
portos esportivos, fundamentais para o fortalecimento de tal modalidade de turismo. Assinale-se que o
país ainda é muito carente dessa modalidade de instalações.
A criação da marina pode converter-se em um ponto de atração (destino/chegada) do turismo
náutico nacional e até internacional, como também ser o eixo e o ponto de permanência do turista náutico
no continente.
As marinas constituem-se elementos de um plano global de gestão do litoral. Nele, a proteção dos
ecossistemas, a manutenção e valorização da paisagem, o uso ordenado das praias, a criação de postos de
trabalho e o desenvolvimento socioeconômico conjugam-se em função de um esforço comum da
sociedade.
Da mesma forma, cada marina representa um foco de atração de ingresso em divisas, na medida
em que não se limite apenas à existência de pontos de atracação de barcos, mas também inclua, em
suporte comum, uma diversidade de usos e serviços complementares, de caráter portuário, social,
comercial, desportivo e residencial, que formem parte de um todo plenamente integrado à paisagem.
Além do mais, os portos esportivos ativam significativamente a economia local. 30 pontos de
atracação são suficientes, na Europa, para gerar um posto de trabalho direto e dez indiretos. Na Espanha,
por exemplo, a náutica esportiva gera15.000 empregos, considerando os trabalhadores de portos,
estaleiros, acessórios e serviços, tendo gerado, em 2004, uma contribuição à economia de,
aproximadamente, 448 milhões de euros.
3. Turismo náutico de cruzeiro, no litoral brasileiro
Até 1995, devido à proibição para navios estrangeiros da navegação de cabotagem, o Brasil foi
evitado pelas empresas estrangeiras nas rotas de viagem de cruzeiros marítimos. Com a emenda
constitucional n° 7/95, que liberou a navegação no litoral brasileiro para as embarcações de turismo, a
situação modificou-se, ocasionando um aumento considerável no fluxo de cruzeiros marítimos na costa
brasileira. Além de aumentar o fluxo turístico e movimentar a economia, os cruzeiros marítimos geram
empregos, estimulam a entrada de divisas e promovem os destinos.
As figuras 1 e 2, a seguir, apresentam a evolução do número de navios turísticos que percorreram
o litoral brasileiro no período 2004/2005 a 2013/2014, bem como o número de cruzeiristas, em cada
temporada. Como se verifica, a atividade vem declinando a partir de 2010/2011. Na última temporada, de
2013/2014, 11 transatlânticos transportaram 596.532 cruzeiristas, sendo 483.191 brasileiros (ou seja, 81%
do total) pertencentes, de forma crescente, à classe média.

O decréscimo, na temporada 2013-2014, de navios e de passageiros na costa brasileira, a partir da
temporada 2010/2011, provocou uma queda de 17,9%, em termos de impacto econômico global, o
equivalente a R$ 250 milhões. Alguns dos fatores que contribuíram para a diminuição das atividades no
setor são as elevadas taxas operacionais praticadas pelos portos brasileiros e a carência de sua
infraestrutura, além da burocracia, que dificulta a operação no Brasil (2). Some-se a eles a legislação e o
pouco preparo de empresas de turismo receptivo190 para atendimento ao público.
O principal porto (embarque e desembarque de turistas) do país é Santos, seguindo-se o do Rio de
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Janeiro. Também se constituem portos de escala muito apreciados os de Salvador (BA), Búzios (RJ),
Ilhabela (SP) e Ilhéus (BA).
Apesar da retração ocorrida no setor, na temporada 2013-2014 a movimentação econômica total
(impactos diretos e indiretos das armadoras e dos cruzeiristas e tripulantes), foi contabilizada em R$ 1,15
bilhão, dos quais R$ 693 milhões corresponderam a gastos dos armadores (combustíveis, taxas portuárias,
impostos, suprimentos etc.). Os restantes R$ 455 milhões dizem respeito aos gastos totais de cruzeiristas e
tripulantes, nas cidades e portos de embarque/desembarque. A atividade envolveu, na temporada, 15.465
postos de trabalho.
4. Antecedentes e situação atual
As belas praias tropicais e subtropicais de areia branca, que se estendem do hemisfério norte ao
hemisfério sul, ao longo de todo o litoral atlântico brasileiro, bem junto de cadeias montanhosas em seu
trecho mais ao sul, fariam naturalmente do Brasil um foco de atração internacional para o turismo
marítimo, durante a maior parte do ano. Cerca de 39 milhões de habitantes ocupam a planície costeira, em
uma área que, grosso modo, pode estar em torno de 450 mil quilômetros quadrados. Essa elevada
densidade demográfica, bem maior que a média nacional, exerce contínua pressão sobre o meio ambiente,
os recursos naturais da terra e do mar, as paisagens e a biodiversidade, o que se manifesta pela expansão
urbana, pelo crescimento dos setores e das instalações produtivas, e pela ampliação das áreas de veraneio
e lazer.
Não obstante, o turismo doméstico apresentava, ao final dos anos 1990, cifras que excediam de
muito o movimento de visitantes do exterior. Enquanto se calculava em 50 milhões o número de turistas
brasileiros que se deslocavam dentro do país, não mais de dois milhões de estrangeiros destinavam-se ao
Brasil, gerando então uma receita anual da ordem de dois bilhões de dólares, ou cerca de 5% das
exportações191. Estimava-se que o turismo participasse com 3% do Produto Interno Bruto.
Hoje esses números são bem mais expressivos. O estudo Caracterização e Dimensionamento do
Turismo Doméstico no Brasil – 2010/2011 (MTur, Fipe, 2012) estima que o número total de viagens
domésticas no Brasil tenha sido de 347 milhões para aquele ano.
Em termos de turismo internacional, estima-se que o Brasil tenha recebido 5,8 milhões de turistas
em 2013 (DPF, MTur, Fipe, 2014). A Argentina continua no topo do ranking de países cujos nacionais
mais visitam o Brasil. Em 2013, 1.711.491 argentinos estiveram em território brasileiro, o que representa
29,4% do total. Estados Unidos (10,2% - 592.827 turistas), Paraguai (4,63% - 268.932 turistas), Chile
(4,61% - 268.203 turistas) e Uruguai (4,52% - 262.512 turistas) completam a lista dos cinco maiores
emissores. Os sul-americanos representam 50,2% do volume de turistas enviados ao Brasil em 2013.
28,2% é de europeus, destacando-se Alemanha, Itália, França, Espanha, Inglaterra e Portugal. Já a
América do Norte responde por 737,1 mil turistas, seguida pela Ásia, com 300 mil e a África, com 94,8
mil turistas.
Desses quase 6 milhões de turistas internacionais, somente 87.200 desembarcaram no país por via
marítima e apenas 47.431 por via fluvial em 2013. Apesar disso, 11 dos 15 destinos mais visitados por
turistas internacionais localizam-se no litoral.
A atividade marítima, quando atrelada ao turismo, possui características que a diferem do simples
ato de navegação. O turismo marítimo, pois, não se configura simplesmente pelo emprego da embarcação
como meio de transporte, mas como principal motivador da prática turística.
Por possuir cerca de 8.500 km de linha de costa, ser banhado por correntes oceânicas favoráveis à
navegação, contar com um clima propício ao esporte e ao lazer náutico e apresentar uma infinidade de
paraísos naturais intocados, o Brasil apresenta um dos maiores potenciais de desenvolvimento do turismo
náutico do mundo.
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Durante anos, o Brasil manteve-se à margem das rotas de navegação dos milhares de turistas e
velejadores que passeiam com seus barcos pelo mundo, devido à ligação entre a licença de permanência
do barco em águas nacionais e o visto do turista/proprietário da embarcação. Essa situação começou a
mudar a partir de setembro de 2006.
Com a publicação do decreto presidencial nº5.887, a permanência do barco, além de ter sido
dissociada do visto do proprietário, aumentou de três meses para dois anos, em medida que ficou
conhecida no segmento náutico como “a nova abertura dos portos”. Tal decreto foi revogado em 5 de
fevereiro de 2009, pelo decreto n°6.759, que regulamenta a administração das atividades aduaneiras, a
fiscalização, o controle e a tributação das operações de comércio exterior; no entanto, os avanços
alcançados permaneceram inalterados.
Como consequência dessa ação, muitas embarcações estrangeiras têm circulado por águas
brasileiras, muitas atraídas pelo poder da divulgação boca a boca, pois as belezas naturais existentes ao
longo do litoral, a navegação tranquila e o fim da lei que inibia a vinda dos turistas para o Brasil são
alardeados pelos próprios navegantes. Mas boa parte do movimento deve-se também às ações de
divulgação do potencial náutico brasileiro.
Ações conjugadas que, associadas a tantas outras em andamento, tendem a transformar o Brasil
em um dos principais destinos náuticos do mundo.
Vale destacar que o turismo náutico está diretamente ligado ao desenvolvimento da náutica como
um todo e à ampliação e modernização da indústria nacional de barcos e navios. Pesquisa realizada pela
Allen Consulting192 aponta que 90% da produção mundial dos barcos de lazer estão concentrados nos
países que melhor desenvolveram o turismo náutico.
5. Principais impactos setoriais
As condições normais de clima variam de acordo com as diferentes regiões do litoral brasileiro.
Por exemplo, em razão de sua latitude, a estação turística do Nordeste é relativamente mais longa e o
clima é geralmente mais estável comparativamente ao da costa sul, onde o padrão de vida é mais elevado.
De maneira geral, a infraestrutura disponível é equivalente e o turismo apresenta oportunidades de
desenvolvimento e diversificação da atividade econômica, principalmente no setor primário e de serviços,
mediante a criação de novos empregos, o crescimento da renda e da receita tributária.
Dessa maneira, o turismo tem como constituir-se em poderoso fator de desenvolvimento para
determinadas regiões, desde que os recursos humanos ali existentes sejam capazes de assegurar sua
implantação. A faixa costeira, em especial em áreas de menor índice de desenvolvimento, apresenta
problemas crônicos, para cuja solução o turismo, por ser usuário intensivo de mão-de-obra, oferece um
contingente razoável de oportunidades de emprego. Por esse motivo, os investimentos em turismo podem
induzir a aplicação de capitais naqueles segmentos destinados a fornecer os bens e serviços que lhes são
indispensáveis.
Ao priorizar o setor de turismo, o Brasil está seguindo duas tendências ora identificáveis no plano
global. Em primeiro lugar, estima-se que as viagens e o turismo internacionais continuarão acrescerem
taxas razoáveis. A outra tendência é a expansão da demanda pelo turismo especializado, tendo em vista o
interesse crescente pela natureza, a preocupação com a saúde e a nítida preferência pelos ambientes mais
preservados.
Por outro lado, a intensificação do movimento turístico pode acarretar efeitos sociais negativos,
tais como a escassez de moradias e a especulação imobiliária, a elevação dos preços de bens de consumo,
restrições de acesso a praias e locais de lazer, além de prejuízos econômicos a comunidades de
pescadores ou extrativistas que dependam da exploração de recursos naturais para o seu sustento.
A ampliação dos impactos positivos e a diminuição dos negativos dependem, portanto, da
capacidade de mobilização e das atitudes assumidas pelas comunidades, no sentido de limitar o fluxo de
turistas ao nível adequado às áreas visitadas, em termos sociais e ambientais. O impacto do turismo sobre
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tradições culturais e manifestações artísticas locais deve ser previamente avaliado, podendo transformarse em fator positivo para a estabilidade e o desenvolvimento, na medida em que o processo seja
corretamente administrado.
Os impactos mais evidentes sobre o meio ambiente, provocados pela eventual ocupação
excessivamente rápida e desordenada da faixa costeira, seriam os seguintes:
 destruição de ecossistemas, desmatamento e ameaças à biodiversidade terrestre e marinha;
 elevação dos níveis da poluição provocada pelo lançamento de rejeitos sólidos e líquidos no solo,
nos cursos e corpos d'água e no mar;
 degradação do litoral pela intensa retirada de areia, mangues e vegetação, pela erosão terrestre e
marinha e pela destruição de paisagens; e
 redução na disponibilidade de água doce em função do aumento da demanda, utilização excessiva
das reservas de água do subsolo e subterrânea, e rebaixamento do lençol freático.
No Livro Azul do Turismo Náutico, produzido pela Fundação de Esportes da Galícia, em parceria
com a Escola de Negócios Caixa Nova (2005), há a seguinte observação, aliás adotada como epígrafe de
um dos itens da publicação Turismo náutico: orientações básicas, 3ª edição, do Ministério do Turismo
brasileiro (3):
O esporte é um dos principais motores do avanço das atividades náuticas, porém só se
conseguem alcançar os benefícios sociais e econômicos como desenvolvimento das
atividades marítimas quando se transcende o esporte e se chega à promoção da cultura e
do turismo.

Na confirmação desse parecer, cabe ressaltar que experiências em diferentes regiões do planeta e
também no Brasil demonstram que o foco exclusivo no esporte, sem o envolvimento das ações
necessárias relacionadas ao meio ambiente, ao turismo e à indústria, não auxilia na criação de um ciclo
constante de desenvolvimento e acaba por frustrar a possibilidade de crescimento do segmento náutico.
Abaixo, algumas informações significativas sobre o assunto:
 na área de serviços/marinas, a náutica gera em torno de três postos de trabalho por barco acima
de 25 pés;
 um barco gasta em média 8% de seu valor de compra por ano, em manutenção;
 90% da produção mundial da náutica de recreio estão concentrados nos países que melhor
desenvolveram o turismo náutico193; e
 o desenvolvimento do turismo náutico está diretamente ligado ao fomento e ao desenvolvimento
da indústria náutica, em que a média de criação de empregos é sete por barco produzido194.
No Brasil, como o desenvolvimento desse segmento turístico ainda é incipiente, dados e pesquisas
que retratem seus impactos econômicos, perfil do turista e demanda potencial ainda são escassos, o que
dificulta o planejamento e o monitoramento das ações planejadas e em execução nesse ramo de atividade.
O setor de cruzeiros marítimos constitui-se uma exceção, na medida em que a Abremar divulga,
periodicamente, entre outros, dados sobre impacto econômico, geração de empregos e tributos. É de
fundamental importância que os destinos interessados no desenvolvimento deste segmento possuam
dados confiáveis e atualizados a cerca de demanda existente, potencial, perfil do turismo e impactos
econômicos, com vistas a subsidiar ações de estruturação e promoção.
6. Políticas públicas e programas em curso
A Empresa Brasileira de Turismo –Embratur, criada em 18 de novembro de 1966, hoje
denominada Instituto Brasileiro de Turismo–Embratur, tinha, na época de sua criação, o objetivo de
fomentar o turismo, ao viabilizar condições para a geração de emprego, renda e desenvolvimento em todo
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o país. Pretendia-se que a iniciativa, por meio de incentivos fiscais e diversos fundos, viria estimular a
atividade e a expansão da infraestrutura correspondente.
Em 1992, foi elaborado o Plano Nacional de Turismo e consequentemente revistos os
regulamentos em vigor, buscando-se descentralizar a atuação de governos nos níveis estadual e
municipal, além de focalizar a implementação de sete grandes programas, incluindo-se em todos eles a
zona costeira e o estabelecimento de um sistema nacional de planejamento integrado para o turismo.
As modificações introduzidas na gestão das atividades turísticas foram baseadas nos resultados
positivos alcançados entre 1967 e 1986, como, por exemplo, o aumento significativo do número de
hotéis, de 164 a 1.980, naquele período. Cerca de 70% desses novos estabelecimentos foram beneficiados
por incentivos fiscais e financeiros.
Dois dos sete programas referidos acima estavam direcionados, no final da década de 1990, a
estimular a melhoria de qualidade e produtividade, e a capacitar os recursos humanos. Os demais
tratavam de aspectos relativos ao Mercosul, ao turismo interno, aos centros e corredores turísticos
(especialmente no Nordeste), à mercadologia e ao ecoturismo. Os respectivos recursos financeiros eram
assegurados por fontes internas e apoio do BID.
Tendo em vista o acentuado fortalecimento da atividade turística ao longo dos anos 1990 e
seguintes, foi criado, em 2003, o Ministério do Turismo, com a missão de desenvolver essa atividade
como um processo econômico sustentável, com papel relevante na geração de empregos e divisas, que
proporcione a inclusão social. O ministério inova na condução de políticas públicas com um modelo de
gestão descentralizado, orientado pelo pensamento estratégico.
Em sua estrutura organizacional está a Secretaria Nacional de Políticas do Turismo, que assume o
papel de executar a política nacional para o setor, orientada pelas diretrizes do Conselho Nacional do
Turismo. Além disso, é responsável pela promoção interna e zela pela qualidade da prestação do serviço
turístico brasileiro.
Para subsidiar a formulação dos planos, programas e ações destinados ao fortalecimento do
turismo nacional há a Secretaria Nacional de Programas de Desenvolvimento do Turismo. O órgão possui
atribuição de promover o desenvolvimento da infraestrutura e a melhoria da qualidade dos serviços
prestados. Com a instituição do Ministério do Turismo, a atuação da Embratur concentra-se no apoio à
comercialização dos produtos, serviços e destinos turísticos brasileiros no exterior.
Destaque-se, também, o Plano Nacional de Turismo 2013/2016: o turismo fazendo muito mais
pelo Brasil como instrumento de gestão que estabelece uma agenda estratégica que define o litoral como
um dos macroambientes de negócio a serem focados no período.
O Plano Nacional de Turismo realiza o compromisso de apresentar ao país, de forma consolidada
e sistemática, a Política Nacional de Turismo e é fruto do consenso de todos os setores turísticos
envolvidos no objetivo comum de transformar o Brasil em uma das três maiores economias turísticas do
mundo até 2022.
Outro passo importante foi a promulgação da lei nº11. 771, de 17 de setembro de 2008, que define
as atribuições do governo federal no planejamento, no desenvolvimento e no estímulo ao setor turístico,
cabendo ao Ministério do Turismo estabelecer a política nacional, planejar, fomentar, regulamentar,
coordenar e fiscalizar a atividade, bem como promover e divulgar institucionalmente o turismo em
âmbito nacional e internacional. Além disso, a lei disciplina a prestação de serviços turísticos, o cadastro,
a classificação e a fiscalização dos prestadores desses serviços.
Especificamente em relação ao setor náutico, é importante mencionar a existência de duas
publicações:
 turismo náutico: orientações básicas (2010), que dá aos interessados no segmento informações
básicas sobre ele; e
 resoluções e normativas federais relativas ao turismo náutico: vade-mecum (2014), um compilado
de normas federais relacionadas ao segmento.

7. Questões relevantes e perspectivas
Na primeira edição do relatório, a previsão era de que o desenvolvimento da atividade turística no
litoral brasileiro requeria um balanço prévio de situação e a consequente tomada de providências
adicionais em relação aos seguintes aspectos:
 elaboração e colocação em prática de políticas públicas e de legislação específica;
 disponibilização de recursos para investimento;
 criação de programas de capacitação de pessoal;
 ampliação e melhoria da infraestrutura de apoio; e
 aumento da ênfase em linhas de cooperação internacional.
Os benefícios decorrentes do turismo deveriam, entretanto, compensar o eventual impacto causado
pelas atividades que lhe são inerentes, na forma a ser estabelecida nas diretrizes de políticas fixadas em
níveis nacional, estadual e local. A eficácia de tais diretrizes dependeria essencialmente da competência
institucional em fazer cumprir a lei e em orientar o comportamento da população residente e visitante, da
existência de normas e regulamentos que assegurassem o gerenciamento eficiente da zona costeira e da
criação de áreas de proteção tanto em terra como no mar.
Normas legais mais abrangentes e generalizadas, pensava então o analista, poderiam ser
necessárias, principalmente em nível local, quanto ao uso do solo e aos padrões exigidos para as
edificações ao longo do litoral. Normas técnicas de construção, compreendendo o projeto de arquitetura e
engenharia, os materiais, as instalações e o paisagismo, além de providências como o controle da erosão e
de outras formas de degradação ambiental, como a remoção de dunas e manguezais, viriam garantir a
desejável compatibilidade entre atividade turística e ambiente natural, bem como a proteção da fauna
terrestre e aquática e da vegetação costeira. Além disso, recomendava-se a observância de práticas
adequadas e saudáveis, de esportes como o surf, o mergulho, a pesca, a navegação a vela e a motor.
Lembrava-se a necessidade de evitar o impacto da poluição, por vazamento de óleo ou por
lançamento de esgotos, lixo e despejo sem geral, oriundos de fontes terrestres. Quanto a navios
mercantes, de cruzeiro, pesqueiros, embarcações de recreio com mais de 5m de comprimento, operações
de perfuração de petróleo e outras modalidades, a primeira edição recomendava exigir-se a observância
de padrões de qualidade da água, critérios uniformes de classificação e o cumprimento de dispositivos da
Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição Marítima, para a geração e a disposição e
descartes de embarcações.
Aos incentivos fiscais e financeiros, que atraíam tanto o capital nacional como investimentos
externos e associações entre empresários com experiência no ramo, deveria corresponder certa cautela,
afim de que o ritmo das realizações não viesse a exceder a capacidade do governo em prover a
infraestrutura adequada, visando oferecer, na medida desejável, serviços de utilidade pública, como vias e
meios de transporte, estradas e aeroportos, telecomunicações, suprimento de energia, variedade de hotéis
e restaurantes, além de pontos de lazer e de diversões.
A disponibilidade de recursos humanos era outro aspecto de fundamental preocupação, não só no
âmbito do setor público, encarregado de fiscalizar o cumprimento de normas e padrões, mas também na
esfera privada.
Acentuava-se a conveniência de intensificar-se a colaboração entre os países do Mercosul. Sob
esse aspecto, as iniciativas de caráter regional poderiam abranger os seguintes tópicos:
 harmonização de padrões e regulamentos visando ao apoio recíproco entre turismo e meio
ambiente;
 parcerias na formulação de projetos que apresentem complementaridade;
 mecanismos para o intercâmbio de informações e de experiências;
 integração dos planos nacionais de turismo e, por consequência, desenvolvimento de mercados e

de promoções turísticas;
 fortalecimento e ampliação das funções atribuídas a entidades e instituições turísticas; e
 estímulo ao treinamento e ao aperfeiçoamento de recursos humanos para o turismo.
Os benefícios decorrentes do turismo deveriam, entretanto, compensar o eventual impacto causado
pelas atividades que lhe são inerentes, na forma a ser estabelecida nas diretrizes de políticas fixadas em
níveis nacional, estadual e local. A eficácia de tais diretrizes dependeria essencialmente da competência
institucional em fazer cumprir a lei e em orientar o comportamento da população residente e visitante, da
existência de normas e regulamentos que assegurassem o gerenciamento eficiente da zona costeira e da
criação de áreas de proteção tanto em terra como no mar.
Normas legais mais abrangentes e generalizadas, pensava então o analista, poderiam ser
necessárias, principalmente em nível local, quanto ao uso do solo e aos padrões exigidos para as
edificações ao longo do litoral. Normas técnicas de construção, compreendendo o projeto de arquitetura e
engenharia, os materiais, as instalações e o paisagismo, além de providências como o controle da erosão e
de outras formas de degradação ambiental, como a remoção de dunas e manguezais, viriam garantir a
desejável compatibilidade entre atividade turística e ambiente natural, bem como a proteção da fauna
terrestre e aquática e da vegetação costeira. Além disso, recomendava-se a observância de práticas
adequadas e saudáveis, de esportes como o surf, o mergulho, a pesca, a navegação a vela e a motor.
Lembrava-se a necessidade de evitar o impacto da poluição, por vazamento de óleo ou por
lançamento de esgotos, lixo e despejos em geral, oriundos de fontes terrestres. Quanto a navios
mercantes, de cruzeiro, pesqueiros, embarcações de recreio com mais de 5m de comprimento, operações
de perfuração de petróleo e outras modalidades, a primeira edição recomendava exigir-se a observância
de padrões de qualidade da água, critérios uniformes de classificação e o cumprimento de dispositivos da
Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição Marítima, para a geração e a disposição e
descartes de embarcações.
Aos incentivos fiscais e financeiros, que atraíam tanto o capital nacional como investimentos
externos e associações entre empresários com experiência no ramo, deveria corresponder certa cautela,
afim de que o ritmo das realizações não viesse a exceder a capacidade do governo em prover a
infraestrutura adequada, visando oferecer, na medida desejável, serviços de utilidade pública, como vias e
meios de transporte, estradas e aeroportos, telecomunicações, suprimento de energia, variedade de hotéis
e restaurantes, além de pontos de lazer e de diversões.
A disponibilidade de recursos humanos era outro aspecto de fundamental preocupação, não só no
âmbito do setor público, encarregado de fiscalizar o cumprimento de normas e padrões, mas também na
esfera privada.
Acentuava-se a conveniência de intensificar-se a colaboração entre os países do Mercosul. Sob
esse aspecto, as iniciativas de caráter regional poderiam abranger os seguintes tópicos:
 harmonização de padrões e regulamentos visando ao apoio recíproco entre turismo e meio
ambiente;
 parcerias na formulação de projetos que apresentem complementaridade;
 mecanismos para o intercâmbio de informações e de experiências;
 integração dos planos nacionais de turismo e, por consequência, desenvolvimento de mercados e
de promoções turísticas;
 fortalecimento e ampliação das funções atribuídas a entidades e instituições turísticas; e
 estímulo ao treinamento e ao aperfeiçoamento de recursos humanos para o turismo.
 Muitas inquietações, ideias e sugestões daquela época –1998 – o tempo encarregou-se de resolver.
 Partindo do conceito de que rede é um modo de organização, constituído de elementos autônomos

que, de forma horizontal195, cooperam entre si, e que seus princípios se baseiam em cooperação,
colaboração, trabalho conjunto, gestão compartilhada e gestão autônoma integrada a uma.
Por possuir grande interface com outras áreas ligadas ao turismo, ao próprio governo em geral e,
mesmo, a outras atividades econômicas, a formação de redes para discussão, elaboração e implantação de
políticas públicas voltadas ao turismo náutico torna-se um importante instrumento de gestão
governamental, participativa e descentralizada.
Tal ferramenta, além de promover uma gestão coordenada do destino, divide, por toda a rede, as
responsabilidades da execução, o que aumenta o controle exercido pela sociedade civil e reduz o risco de
mudanças bruscas, que resultem de políticas governamentais. Isso produz a continuidade das ações
pactuadas e o aumento da possibilidade de sucesso do que for planejado.
Com o exemplo, pode-se citar o Grupo de Trabalho de Turismo Náutico, criado pela portaria
n°54, de 26 de março de 2009, cujo objetivo é desenvolver uma política que permita o gerenciamento
eficiente do turismo náutico brasileiro, detalhando as estratégias de gestão para esse segmento, inclusive
no que tange aos empreendimentos náuticos e às políticas de capacitação, gerando subsídios ao Plano
Nacional de Turismo. Replicar tais grupos em âmbito estadual e municipal, iniciativa que vem sendo
tomada em alguns estados, pode ser uma iniciativa interessante para estados e municípios interessado sem
desenvolver esse segmento.
8. Conclusões e sugestões
A contribuição prestada pelo turismo marítimo à economia brasileira já é sem dúvida relevante,
em termos de oportunidades de emprego, receita fiscal e de divisas, inversões de capital e capacidade de
gestão. Constitui-se, portanto, em fator destacado no processo de desenvolvimento e de diversificação do
turismo em geral e dos setores correlatos.
Os planos e programas elaborados para a atividade turística estão sendo gradualmente
incorporados à estratégia nacional e às propostas regionais de desenvolvimento. A atual montagem
institucional é composta de instrumentos específicos de financiamento e mobiliza também um setor
privado de extrema relevância.
As políticas setoriais geralmente focalizam em primeiro lugar a criação ou a melhoria das
condições de atração de investimentos, tanto nacionais como estrangeiras. Da mesma forma, voltam-se as
atividades promocionais e mercadológicas para o máximo crescimento do número de turistas, enquanto se
configura um quadro institucional propício à realização dos citados objetivos, que leve em conta os
aspectos ambientais.
O imenso potencial turístico de que o Brasil desfruta ao longo de seu extenso litoral requer
cuidadoso planejamento, eficiente coordenação entre os vários níveis e setores de governo, incentivos ao
setor privado, acentuado senso de responsabilidade e preocupação com a imagem do país e da região
específica e como bem-estar de sua população. Da parte desta, requer, fundamentalmente, uma atitude e
um comportamento que, ao contribuir para a preservação da identidade e da integridade de sua região,
faça do turismo uma atividade confiável e progressista, a exemplo do que ocorre nas regiões onde ela se
encontra mais desenvolvida.
Não devem ser esquecidos, por outro lado, os problemas decorrentes de carências nas áreas de
serviço e formação de pessoal para o turismo marítimo. Podem-se adotar medidas no sentido de
aproveitar o avanço das telecomunicações com ênfase no emprego de meios como a Internet para
desenvolver programas de treinamento, até mesmo virtual, e criação de novas tecnologias de apoio ao
turismo.
Apesar de possuir um grande potencial marítimo, somente há poucos anos o Brasil passou a
incentivar o desenvolvimento deste segmento. De fato, o setor dos cruzeiros marítimos, ao longo da
última década, sofreu um crescimento consistente e substancial.
Com respeito ao setor de pequenas e médias embarcações, embora de forma ainda incipiente, o
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Brasil começa a despertar grande interesse de investidores e turistas internacionais. Águas límpidas e
cristalinas, o clima, a temperatura da água, as correntes marítimas favoráveis, dentre outros fatores, fazem
do país um atraente destino de turismo marítimo internacional.
No entanto, para que não se perca a oportunidade de consolidação no mercado turístico
internacional, alguns eixos de desenvolvimentos devem ser trabalhados, como os relacionados a
tributação, promoção, capacitação, infraestrutura e segurança.
SUGESTÕES
 ESTABELECER critérios para a definição de portos turísticos internacionais, conforme
competência delegada ao Ministério do Turismo pelo decreto 4.406, de 3 de outubro de 2002.
 OFERECER cursos de capacitação voltados às necessidades do turismo e dos serviços
marítimos, com foco em inclusão social e crescimento do IDH, para os setores de cruzeiros,
tripulantes e reparos de pequenas e médias embarcações.
 ARTICULAR a criação de linhas de crédito para incentivo à implementação de
empreendimentos marítimos.
 REALIZAR investimentos para a modernização da infraestrutura marítima existente,
principalmente terminais portuários destinados a fins turísticos.
 REALIZAR ações de promoção internacional para captação de turistas estrangeiros.
 CAPTAR ou APOIAR a captação de eventos e regatas internacionais que apresentem vocação
para o desenvolvimento do turismo.
 REALIZAR pesquisa de impacto econômico referente ao turismo náutico.
 APOIAR a realização de regatas nacionais que tenham vocação para o turismo interno.
 INCENTIVAR a participação ativa da sociedade no desenvolvimento da náutica e a ação eficaz
de entidades governamentais e não governamentais para inibir procedimentos prejudiciais ao
turismo marítimo.
 APROVAR normas e regulamentos referentes a estudos de impacto ambiental e controle da
poluição.
 INCENTIVAR a reabilitação das áreas degradadas e ao controle da expansão urbana e da
especulação imobiliária.
 INCENTIVAR a pesquisa de recursos ambientais e tecnologias limpas.
 PERMITIR, mediante o pagamento de tributos, a utilização econômica de embarcações de
turistas estrangeiros que navegam pelo Brasil.
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CAPÍTULO XIV
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL196
Sinopse
Neste capítulo, completa-se o ciclo econômico e ecológico do presente relatório; conceitos, critérios,
problemas e princípios do desenvolvimento sustentável são metodicamente apresentados, com vistas a
estabelecer uma perspectiva econômica desse processo; os princípios da precaução e da prevenção, que
devem orientar o uso e a explotação dos recursos costeiros e oceânicos, são explicitados; recursos
pesqueiros e seu gerenciamento, maricultura, biodiversidade, uso e ocupação da zona costeira (ZC) são
tratados, à luz da sustentabilidade; aborda-se, por fim, o ponto de vista econômico do desenvolvimento
sustentável, tema central do capítulo, e alinham-se algumas sugestões para superação dos óbices apontados.
Abstract
This chapter concludes the economic and ecologic cycle of this Report. It methodically presents
concept, criteria, problems and principles of Sustainable Development, establishing a broad perspective
for the process. Precaution and Prevention Principles are explicated, which must guide the use and
exploitation of coastal and oceanic resources. Fishing resources and their management, maricultura,
biodiversity, use and occupation of the Coastal Zone are dealt with in light of sustainability. At last, the
economic point of view of Sustainable Development, central topic of this chapter, is addressed and some
suggestions for surpassing the obstacles presented.
1. Introdução
Nos últimos 40 anos, surgiu um dos mais importantes paradigmas de desenvolvimento, que
incorpora a necessidade de reverter processos de degradação ambiental e de promover o incremento de
bem-estar socioeconômico, com a permanência e a manutenção dos estoques naturais, em quantidade e
qualidade, em escala temporal e espacial.
Conforme Harris (2000), são três os pilares do desenvolvimento sustentável (32):
 o econômico – traz a necessidade de um sistema sustentável ser capaz de produzir bens e serviços
em base contínua, mesmo na presença de restrições ecológicas, de maneira a evitar desequilíbrios
setoriais extremos, com prejuízos na produção e no consumo;
 o ambiental – consiste em manter a base dos recursos naturais, evitando a superexplotação dos
renováveis e o esgotamento dos não renováveis, incluindo a manutenção da biodiversidade, uma
estável qualidade dos ecossistemas terrestres, lacustres e marinhos assim como dos sistemas
atmosféricos e de outras funções dos ecossistemas não classificadas como econômicas, como, por
exemplo, a beleza das paisagens naturais; e
 o social – o sistema deve permitir equidade de distribuição de renda, provisão adequada de
serviços sociais, incluindo saúde, educação, moradia e alimentação; deve permitir equidade de
gênero, respeito às minorias e participação social nos processos políticos.
O tema é por demais amplo. A maior ênfase, neste capítulo, repousa nos aspectos econômicos sem,
que a escolha importe em desmerecer os outros enfoques.
Os capítulos anteriores deste relatório abordaram diversos aspectos da atividade humana, ligados ao
uso direto ou indireto dos recursos oceânicos ou que se relacionam, de algum modo, ao meio ambiente
marinho, em função de seus desdobramentos e impactos. O presente capítulo apresenta o conceito, os
critérios, os problemas e princípios do desenvolvimento sustentável, e inclui os recursos pesqueiros, a
maricultura, a biodiversidade, o uso e a ocupação da ZC, à luz da sustentabilidade, com vistas a estabelecer
uma perspectiva econômica desse processo. A discussão tomou como base as diversas contribuições
preparadas como subsídio para o relatório apresentado à Comissão Mundial Independente sobre os Oceanos
(CMIO), em 1997. As referências, apesar de citadas como manuscritos, incluem conceitos e propostas
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incorporados ao relatório final da Comissão (34).
Fruto da importância do tema, estudado em dois dos três workshops197 constituídos para debater os
capítulos temáticos, foi consensual a opinião de que o presente capítulo merecia destaque especial, por
permear os demais. De fato, o tema sustentabilidade é transversal, integrador e estruturador e faz parte de
todo o conteúdo do livro, de forma mais aparente, no contexto dos capítulos constantes das quatro partes
anteriores: Fonte de Energia e Recursos Minerais, Fonte de Alimentos, Meio de Transporte e Ecologia e
Turismo.
Os oceanos cobrem 70% da superfície do planeta, mas quando se pensa em espaço vital, ou seja, no
volume disponível para ocupação pelos seres vivos, esse percentual pode chegar a algo próximo de 99%
do volume habitável provido pelo planeta. Enquanto os ecossistemas terrestres se restringem a uma estreita
camada emersa, a vida nos mares pode ser encontrada em todo o volume oceânico, em profundidades que
podem atingir até 13.000 m. Estudos mais recentes indicam a existência de micro-organismos na coluna de
sedimentos, a qual atinge grandes profundidades, abaixo do subsolo marinho, sugerindo a possibilidade de
duplicar a estimativa de biomassa global (4).
Uma nova abordagem para a questão foi possível, em função do projeto conhecido como Censo da
Vida Marinha, o qual envolveu uma rede global de cerca de 2.000 pesquisadores de mais de 80 países,
tendo como objetivo avaliar a diversidade, a distribuição e a abundância da vida no mar, e publicar a
primeira lista integrada relativa a todas as suas formas. Estima-se que, anteriormente ao censo, 250.000
espécies já haviam sido catalogadas, porém a maioria dos registros refere-se a águas superficiais, até
profundidades de 1.000 m. Esse número, a partir das pesquisas em águas profundas, deverá ser acrescido
em alguns milhares (desde o início do trabalho, mais de 5.600 espécies foram incluídas na lista). Mais
importante, ainda, será possível obter uma estimativa da quantidade de espécies desconhecidas (57).
A importância dos oceanos não se limita, contudo, à biodiversidade e à sua ação sobre os ciclos de
nutrientes, ou ao seu potencial bioquímico e farmacológico. Todo o processo de regulação climática e os
ciclos hidrológicos dependem da enorme massa d’água disponível e de sua capacidade de armazenar calor
e absorver CO2.
Os oceanos e seus recursos podem ser entendidos como um capital, capaz de prover serviços
necessários à sustentação da vida na terra. Apesar de esses serviços serem gratuitos, como, por exemplo, a
chuva, os recursos pesqueiros, a capacidade de absorção de detritos e a reciclagem de nutrientes, é possível
quantificá-los, dentro de certas margens de erro, em função, principalmente, da ausência de preços de
referência ou de mercado.
Estimativas para os serviços prestados por diferentes ecossistemas – regulação da composição
química da atmosfera, reciclagem de nutrientes, regulação de populações, recursos genéticos etc, – sugerem
um valor total da ordem de 33 trilhões de dólares por ano. Desse total, os oceanos responderiam por 63%
ou quase US$ 21 trilhões por ano, e pouco mais da metade desse valor corresponderia aos ecossistemas
costeiros, importantes na regulação dos ciclos de nutrientes. Essas estimativas, apesar das incertezas e dos
problemas conceituais para sua definição, devem corresponder – segundo seus autores – a um limite inferior
que seria ampliado com a integração de outros serviços ainda não considerados nos cálculos, a incorporação
de representações mais realísticas quanto à dinâmica e à interdependência dos ecossistemas e, mais ainda,
à medida que os serviços se tornarem mais caros, devido ao esgotamento dos recursos, resultante das
pressões antrópicas (18).
A magnitude desses números fica mais evidente quando se considera que o Produto Bruto Mundial
foi cerca de US$ 60 trilhões, em 2008, e 75 trilhões, em 2016, ou seja, crescimento de 25% em 8 anos (59).
No entanto, se os serviços prestados pelos ecossistemas fossem efetivamente pagos, o sistema de preços
global e o próprio Produto Bruto seriam muito diferentes, em termos de magnitude e composição, em
função da inclusão da rubrica "serviços oceânicos" no cálculo de preços de produtos e mercadorias deles
dependentes.
As intervenções humanas nos oceanos podem dar-se de forma direta, pela explotação de recursos
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pesqueiros, minerais e de uso e ocupação; e indireta, como subproduto de uma vasta gama de atividades
geradoras de poluição, próximas ou remotas, tais como os esgotos urbanos, resíduos da mineração, e das
atividades agrícola e industrial, carreados pelos rios ou transportados pela atmosfera, cujos efeitos podem
ser a destruição ou a degradação de habitats. Ainda, efeitos decorrentes do aquecimento global podem,
também, interferir drasticamente sobre os ecossistemas costeiros e oceânicos, contribuindo para a redução
de sua biodiversidade.
Por exemplo, a estimativa de ingresso de óleo nos oceanos mundiais varia entre um e três milhões
de toneladas anuais. No entanto, apenas 3% desse total provêm da extração offshore – 50% derivam de
fontes terrestres (indústrias e drenagem urbana); 24%, do transporte marítimo (18%, de operações de
descarga e 6%, de derramamentos acidentais); 13%, de fontes atmosféricas (refinarias e exaustão de
veículos); e 10%, de fontes naturais (23).
A explotação dos recursos minerais e do petróleo põe em questão o dimensionamento das reservas
e a velocidade em que se dará sua utilização. Tratando-se de recursos não renováveis, apenas o progresso
técnico poderá levar a novas descobertas e a novos métodos de extração e processamento, capazes de adiar
seu limite de esgotamento, a exemplo da recente descoberta da jazida de petróleo do pré-sal. No caso dos
recursos vivos, impõem-se limitações de outra ordem: as populações biológicas, em sua extrema
variabilidade, em termos de biomassas e taxas de crescimento, têm um ponto comum, definido por seu
caráter renovável, o que significa dizer que é possível, respeitados os limites de crescimento, manter,
indefinidamente, certa taxa de explotação.
Introduz-se, aqui, a ideia da produção sustentável, que pode ser entendida como um dos aspectos
do conceito mais abrangente da sustentabilidade ou do desenvolvimento sustentável.
2. Conceito de desenvolvimento sustentável
O conceito de desenvolvimento sustentável, em sua acepção ampla, não é novo, correspondendo,
apenas, à expressão mais recente da postura ética que regulamenta as relações do homem com o meio
ambiente e as responsabilidades de cada geração com suas subsequentes, implicando a consideração de
fatores econômicos (crescimento e eficiência), sociais (equidade e redução da pobreza) e ambientais (gestão
adequada dos recursos naturais). No entanto, o consenso necessário à sua aplicação às diferentes atividades
humanas, ou pelo menos em relação à sua validade conceitual, é relativamente recente. Deve-se ter em
conta que, durante todo o curso da civilização, os processos econômicos não tinham a magnitude necessária
para interferir de modo significativo sobre os recursos oceânicos, tanto em termos de explotação direta,
quanto pelos efeitos de degradação e poluição.
Assim como para a Europa da metade do século XV o oceano era visto como ilimitado, também a
magnitude de seus recursos vivos e sua capacidade de assimilação de dejetos poderiam, para todos os efeitos
práticos, ser consideradas como infinitas, ainda no início do século XX. O crescimento populacional e a
ocupação costeira, bem como os processos industriais e agrícolas, além da atividade pesqueira, voltados
para a produção intensiva, iriam alterar radicalmente esse quadro.
Em 1987, a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD) publicou
Nosso Futuro Comum (Our Commom Future), tendo como núcleo central a formulação dos princípios do
desenvolvimento sustentável, cujo conceito ficou estabelecido pelo relatório Brundtland. De acordo com
Pearce, Markandya & Barbier (1994), a mensagem do relatório Brundtland era sobre a possibilidade de
encontrar-se um caminho do desenvolvimento econômico para a economia global que fosse ao encontro
das necessidades da presente geração, sem comprometer as chances das futuras sem satisfazer as suas (46).
Conforme o relatório, em essência, o desenvolvimento sustentável é um processo de transformação no qual
a exploração dos recursos, a direção dos investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e a
mudança institucional se harmonizam e reforçam o potencial presente e futuro, a fim de atender às
necessidades e aspirações humanas (CMMAD, 1991).
Em 1992, representantes de 179 países estiveram presentes na Conferência das Nações Unidas sobre
Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), no Rio de Janeiro, que teve como resultado a aprovação
de vários documentos, entre os quais a Declaração do Rio de Janeiro sobre o Meio Ambiente e
Desenvolvimento, a Convenção sobre Mudanças Climáticas, a Declaração de Princípios sobre Florestas, a

Convenção sobre a Biodiversidade e a Agenda 21, considerada como um dos seus resultados mais
importantes.
Barbieri (1997) acredita que, apesar de todos os problemas que envolvem sua implementação a
Agenda 21, constitui um guia para alcançar se o desenvolvimento sustentável, pois ela é um grande
inventário dos problemas que a Humanidade enfrenta e das providências necessárias para enfrentá-los,
dentro de uma perspectiva global que caracteriza o estágio mais avançado da percepção dos problemas do
desenvolvimento econômico e do meio ambiente (5).
A definição de desenvolvimento sustentável da CNUMAD enfatiza o aspecto do equilíbrio
intergenérico:
A capacidade de corresponder às necessidades do presente, sem comprometer a habilidade
das gerações futuras na satisfação das suas próprias necessidades. O desenvolvimento
sustentável deve levar em conta o equilíbrio entre as necessidades da sociedade, da
economia e do meio ambiente (61).

Outros enfoques privilegiam a relação do meio ambiente com o desenvolvimento econômico como,
por exemplo:
Sustentabilidade é a doutrina pela qual o crescimento econômico e o desenvolvimento
podem ser mantidos ao longo do tempo devendo ter lugar dentro dos limites determinados
pela ecologia em sentido amplo pela interrelação dos seres humanos com suas atividades a
biosfera e as leis físicas e químicas que a governam [...]. Tem-se, portanto que proteção
ambiental e desenvolvimento econômico são processos complementares não antagônicos
(53).

O desenvolvimento requerido no presente direciona-se para o posicionamento da sustentabilidade,
cujos principais enfoques, de acordo com Sachs (1986; 2000) (52, 53) podem ser assim considerados:
 político-institucional – por meio da democratização e da reestruturação do poder público, a partir
do fortalecimento de sua capacidade de estabelecer políticas e criar mecanismos sociais de
decisão;
 social – pela geração de empregos, melhoria do perfil de distribuição de renda e dos padrões de
consumo (para que sejam voltados para o bem-estar da comunidade);
 tecnológico – por meio da modificação dos processos produtivos;
 ecológico – pela consideração da base físico-biológica nas estratégias de desenvolvimento, ou
seja, que não exceda a capacidade do meio ambiente em absorver e diluir naturalmente os
poluentes; que respeite as taxas de utilização para os recursos naturais renováveis; e que preveja
o esgotamento dos recursos não renováveis;
 ético – pelos valores e crenças que justificam e orientam as ações antrópicas; que envolva a
mudança de comportamento em relação à natureza e ao próprio ser humano;
 cultural – pelo reconhecimento e pela consideração da diversidade dos costumes e tradições dos
diversos povos do mundo; e
 global – pelo entendimento de que os problemas ambientais não conhecem barreiras territoriais
ou econômicas, nacionais ou internacionais, institucionalizadas, afetando a qualidade de vida de
várias nações.
Assim, a ideia do uso sustentável dos oceanos, em sentido amplo, coloca em questão a
responsabilidade quanto aos efeitos, não somente no espaço, como também no tempo, para qualquer ação
que os tenha como cenário. A definição dessa responsabilidade torna-se mais complexa quando se entende
o oceano como bem público, em função de seu papel como regulador climático, meio de transporte e reserva
de biodiversidade, em escala global. Como se verá mais adiante, as características de livre acesso e
propriedade comum dos recursos oceânicos vão determinar a adoção de medidas de regulamentação, com
reflexos econômicos, políticos e sociais, mesmo naquelas áreas com jurisdição nacional bem definida. O
desenvolvimento sustentável terá, portanto, seu elemento central na preservação dos recursos vivos, por

meio da limitação dos efeitos negativos diretos e indiretos, de modo a garantir o equilíbrio espacial e
temporal dos sistemas naturais.
O desafio do desenvolvimento sustentável é, portanto, administrar os conflitos gerados pela
necessidade de crescimento econômico e pela importância da preservação dos recursos ambientais, para
alcançar- se o objetivo de igualdade intergeracional. Conforme Rncreq (1998) (50), o conceito permite o
desenvolvimento econômico e a proteção do meio ambiente, para harmonizar Economia e Ecologia. Para
Freire (1998) (28) e Tozoni-Reis (2004) (60) só o desenvolvimento sustentável pode dar o subsídio ao
efetivo exercício da democracia e da cidadania, que se baseiam em uma sociedade informada e capaz de
discutir seus problemas e soluções.
3. Critérios e problemas
Para que a proposta da sustentabilidade cumpra seu objetivo, é necessária abordagem analítica que
atenda a cada um de seus aspectos particulares. Por exemplo, uma proposta de desenvolvimento sustentável
para recursos pesqueiros deve estar voltada, de forma ideal, ao atendimento simultâneo das diversas
"sustentabilidades" (14):
 sustentabilidade ecológica – manutenção do recurso-alvo e das espécies correlatas, em níveis tais
que garantam sua utilização futura, assim como sua qualidade e resiliência – resistência ao choque
–; e sustentabilidade dos ecossistemas envolvidos;
 sustentabilidade socioeconômica – manutenção do capital natural e de seu rendimento, garantia
de sua viabilidade e distribuição equitativa, nas escalas econômicas local e global;
 sustentabilidade das comunidades – manutenção e fortalecimento de estruturas das comunidades,
que garantam o bem-estar social e econômico e sua coesão; e, finalmente,
 sustentabilidade institucional – manutenção da capacidade financeira, administrativa e
organizacional necessárias para garantir o ordenamento dos recursos em longo prazo.
Configura-se, assim, um quadro ideal, onde é possível manter indefinidamente a explotação sobre
um dado recurso, o que significa, necessariamente, reduzir seus níveis populacionais primitivos sem, no
entanto, comprometer o equilíbrio do ecossistema e das demais espécies envolvidas; garantir a viabilidade
econômica do empreendimento e a distribuição equitativa de seus rendimentos; preservar a estrutura e a
coesão das comunidades participantes e, mais ainda, preservar a ordem institucional que garanta o
gerenciamento e a manutenção do sistema como um todo.
Muitos fatores complicadores interpõem-se à realização desse cenário ideal:
 em que medida é possível conciliar a explotação de um recurso com a manutenção do equilíbrio
ambiental? Ou, como definido no item 17. 74 (c), do capítulo 17, da Agenda 21: "Manter ou
reconstituir as populações de espécies marinhas em níveis capazes de produzir a coleta máxima
sustentável, dentro dos limites estabelecidos por fatores ambientais e econômicos pertinentes,
levando em conta as relações entre as espécies" ? (1);
 é possível garantir a viabilidade econômica e, ao mesmo tempo, preservar a estrutura e a coesão
de comunidades locais, dedicadas a atividades extrativas de pequena escala? ;
 que mecanismos poderão garantir a equidade no acesso aos recursos e na distribuição de seus
rendimentos, em face de sua variabilidade no tempo? ; e
 quais as estruturas organizacionais necessárias ao ordenamento da explotação nas ZEEs e em
águas internacionais?
Nos itens a seguir, serão relacionados alguns dos principais problemas a serem enfrentados, caso se
pretenda, de fato, garantir a sustentabilidade no uso dos recursos costeiros e oceânicos (54).
3.1. Uso comum
Os oceanos constituem, talvez, o último recurso para o qual prevalecem o uso comum e o livre
acesso, dificultando qualquer tendência para a autorregulamentação. Ao contrário, passam a vigorar

incentivos para sua sobre-explotação, à medida que inexistem critérios de propriedade, que garantam o uso
contínuo ou exclusivo de um certo recurso, enquanto ele permanece em seu meio natural. Em princípio,
não há por que, por exemplo, deixar de capturar um peixe, abaixo do tamanho apropriado, se aquele mesmo
peixe poderá ser (e certamente será) capturado por outra pessoa que não se comprometa a respeitar os
mesmos princípios de conservação.
Na verdade, a extensão das águas sob jurisdição nacional para 200 M correspondeu a reduzir-se a
área de acesso irrestrito, bem como a delegar-se, ao Estado costeiro, a responsabilidade quanto à
conservação de seus recursos pesqueiros. Quando se tem em conta que 95% da produção pesqueira atual
provêm de águas sob jurisdição nacional, percebe-se que os problemas de regulação de acesso aos recursos
vivos foram transferidos para a órbita de cada nação. Evidentemente, para aquelas espécies altamente
migratórias que habitam o oceano aberto ou transitam entre este e as ZEEs, ou mesmo, apenas entre
diferentes ZEEs, serão necessários acordos tão mais difíceis quanto maior o número das partes envolvidas.
3.2. Conservação comum
A natureza pública dos oceanos e seu papel – na reciclagem de nutrientes, na regulação climática e
como reservatório da diversidade genética global – colocam em questão a responsabilidade por sua
conservação. Na ausência de qualquer acordo de cooperação entre as nações, que estabeleça um sistema de
incentivos à conservação, acabará prevalecendo a tendência à defecção, ou seja, aumentará o número de
países que usufruirão dos serviços oceânicos, sem pagar por eles, ou não adotarão medidas restritivas à
poluição, como uma forma de reduzir o custo de seus produtos.
Em princípio, a adoção de medidas limitantes a uma determinada atividade econômica, por um país,
com propósitos conservacionistas, tenderá a colocá-lo em desvantagem, em função dos custos extras,
relativamente àqueles países que não participarem do esforço de preservação. Isso pode levar o
conservacionista a querer generalizar seu padrão, por meio de acordos e tratados, ou impor medidas
comerciais restritivas, para não ser obrigado a recuar de sua intenção original. Um exemplo claro pode ser
dado pela pesca de atuns, no Pacífico, com redes de cerco, que causava uma alta taxa de mortalidade dos
golfinhos associados aos cardumes de atum. As medidas restritivas aplicadas nos Estados Unidos, em
função do Decreto de Proteção dos Mamíferos Marinhos – United States Marine Mammal Protection Act,
determinaram uma vantagem competitiva para os que não adotam medidas comparáveis de proteção. Como
consequência, foram proibidas as importações do atum de origem mexicana, dando-se início a uma batalha
jurídica no âmbito do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio – General Agreement on Tariffs
and Trade (GATT). A lei americana condiciona o comércio do atum, não em função do produto em si, mas
à forma como ele é capturado, o que não é permitido pelas regras comerciais multilaterais (7).
O exemplo demonstra como os acordos voltados para a conservação de recursos oceânicos não
podem ser isolados dos regimes comerciais entre as nações. Ao contrário, restrições comerciais podem ser
adotadas como mecanismo de aplicação desses acordos, apesar de sanções desse tipo não serem,
geralmente, aceitas pela Organização Mundial do Comércio.
3.3. Legado para as gerações futuras
Algumas ações humanas sobre o meio ambiente, como a utilização dos fundos oceânicos para
depósito de material radioativo, podem ter efeitos de longo prazo, ou mesmo características irreversíveis:
a extinção de espécies ou a destruição de ecossistemas costeiros. Trata-se, em geral, de subprodutos de
atividades relacionadas à expansão urbana e ao desenvolvimento industrial. Os interesses políticos e
econômicos em jogo tendem a considerar esses impactos como inevitáveis, induzindo a sociedade a ignorar
ou minimizar os efeitos distantes no tempo e no espaço decorrentes daquelas ações.
Qualquer ação de preservação envolve um custo, seja porque se deixa de utilizar certo recurso (por
exemplo, baleias ou tartarugas como fonte de alimento), ou devido aos procedimentos e/ou equipamentos
necessários à prevenção de práticas potencialmente poluidoras. Ao contrário, quando se deixam de lado os
esforços de preservação muitas, vezes os efeitos sobre o ambiente só deverão ser sentidos se pagos pelas
gerações futuras.
Apesar dos argumentos em contrário, baseados na tese de que não se podem exigir sacrifícios
excessivos de uma geração em função das gerações futuras, é cada vez mais corrente a ideia de que tanto a

geração atual como a imediatamente subsequente e, bem assim, as que vierem ao longo do tempo, deverão
ter a mesma oportunidade de fazer uso dos benefícios derivados do capital natural.
Note-se que essas questões se aplicam tão somente aos recursos naturais renováveis. No que
concerne aos recursos não renováveis, a questão da sustentabilidade passa pela descoberta ou invenção de
sucedâneos, capazes de garantir os mesmos benefícios para o futuro.
3.4. Incertezas
Os modelos determinísticos simples – utilizados para o ordenamento dos recursos marinhos vivos
e a definição de máximos sustentáveis – vêm sendo postos em questão, à medida que não consideram, ou
minimizam, as inter-relações de espécies e, em geral, não têm condições de incorporar os efeitos das
variáveis ambientais. Os sistemas ambientais, por sua inerente complexidade, tendem a não ser previsíveis
em relação a uma dada variável, mas têm um funcionamento previsível dentro de uma faixa de valores. No
campo das incertezas quanto aos recursos abióticos, podem-se mencionar os contratos de risco e, mais
recentemente, a comprovação da incapacidade de controlar um vazamento de petróleo em grande
profundidade.
3.5. Preços de mercado
Os preços de mercado não são bons indicadores de valor para os serviços derivados dos
ecossistemas. Não dão conta, também, dos efeitos colaterais indesejáveis, derivados da ação humana.
Torna-se difícil estimar, com alguma precisão, os custos da poluição decorrentes dos processos de
mineração, agrícolas e industriais. Por exemplo, o mercado não considera os efeitos da poluição por
mercúrio, decorrentes do garimpo de ouro, ou o derramamento de petróleo, derivado de falhas de
distribuição e armazenamento, ou a degradação de habitats – e os custos inerentes à recuperação ambiental
– como parte do valor dos produtos obtidos. É necessária, portanto, a correta intervenção nas atividades
públicas e privadas com incentivos e restrições, de modo a evitar que sejam penalizados indivíduos e
comunidades não envolvidos nas decisões que deram origem àqueles custos.
3.6. Impacto da pobreza
A pobreza está, geralmente, associada ao uso incorreto de recursos ambientais, dado que compele o
indivíduo ao imediato atendimento de suas necessidades básicas de consumo, ignorando as consequências
futuras de suas ações. A insegurança em relação à posse ou ao controle dos recursos ambientais no futuro
e a desinformação reforçam essa tendência, eliminando os incentivos à conservação ambiental.
A alta correlação positiva entre pobreza e crescimento populacional, derivada, em parte, da
necessidade de ampliação da renda familiar, contribui também para aumentar a pressão sobre os recursos
naturais.
No entanto, se esses conceitos são válidos localmente, deve-se observar que a distribuição do
rendimento econômico global é muito desigual, de tal modo que nem sempre a pobreza será determinante
para o impacto sobre os recursos ambientais. As taxas de emissão de CO2 são um exemplo claro do peso
exercido pelo modelo de desenvolvimento adotado, quanto à magnitude e à abrangência de seus efeitos na
natureza.
Apesar de não se poder falar em soluções para esses problemas, certos princípios podem ser usados
como moldura conceitual para reflexão (54):
 os recursos devem ser avaliados economicamente e gerenciados no nível organizacional mais
baixo possível, de maneira a facilitar e ampliar o caráter democrático de sua gestão;
 todas as partes, de alguma forma afetadas por uma decisão ou processo, devem poder participar
integralmente em sua formulação, sua implementação e seu monitoramento;
 o direito de uso dos recursos ambientais implica obrigações, relativas à equidade na distribuição
de seus benefícios e à sua sustentabilidade. A distribuição igualitária dos benefícios vai indicar a
necessidade da definição de preços a serem pagos pelo beneficiário direto, seja pela utilização do
recurso, seja pela quantificação de seus efeitos sobre o ambiente; e
 a incerteza inerente aos recursos ambientais sugere que a tomada de decisões sempre seja feita

tendo em conta a sustentabilidade do sistema, privilegiando, portanto, benefícios alcançáveis no
longo prazo, em detrimento dos de curto prazo.
4. Princípio da precaução
Pela Declaração do Rio de Janeiro (61):
O princípio da precaução deve ser aplicado pelos Estados, de acordo com seus recursos,
como mecanismo de proteção ambiental. Sempre que haja ameaças de danos sérios ou
irreversíveis, a falta de certeza científica não deve ser usada como razão para o adiamento
de medidas de custo aceitáveis para a prevenção da degradação ambiental.

Esse princípio possui uma importância singular para o estabelecimento dos limites que deverão
pautar as possibilidades de uso sustentável dos diversos recursos ambientais.
Ele fica mais claro quando considerado sob o ponto de vista dos custos envolvidos, ou seja, sempre
que os custos decorrentes de certa atividade são incertos, porém, potencialmente, altos e irreversíveis, a
sociedade não pode aguardar o conhecimento completo das variáveis em questão para agir. O conceito
subjacente ao princípio é que os danos (e custos) resultantes de não agir podem ser maiores do que aqueles
inerentes à própria ação preventiva (56). O princípio se baseia, portanto, no nível de risco que pode ser
aceito pela sociedade, quando um de seus agentes atua sobre um sistema complexo e não previsível.
A possibilidade de uso sustentável de recursos naturais vivos deve coexistir com três fontes
geradoras de incerteza: erros de medida ou observação; conceituais ou de modelagem; e de implementação
ou humanos. Os de medida têm origem na impossibilidade do conhecimento exaustivo do sistema,
implicando o uso de algum procedimento estatístico de amostragem; os conceituais derivam da necessidade
de simplificação da estrutura e das funções do sistema, para que se possa fazer sua modelagem matemática;
e, finalmente, os de implementação são aqueles determinados pelo componente humano e por sua ação
sobre os recursos. Nesse caso, estão incluídos os desvio sem relação às regras estabelecidas e as dificuldades
de sua imposição pela autoridade competente.
Como resultado, a informação sobre a qual uma determinada decisão vai basear-se está contida
numa faixa de incerteza. Por exemplo, na questão mais comum, quando se pretende a explotação de um
determinado recurso (quanto se pode extrair em bases sustentáveis?), os sucessivos erros de medida, de
modelagem e de implementação podem enquadrar a resposta em uma ampla faixa de possibilidades, com
seus limites superior e inferior separados por diversas ordens de grandeza. Não seria incomum responder
que a produção sustentável para um determinado recurso se situa numa faixa de 50 a 5.000 unidades. O
princípio da precaução determinaria a escolha de um valor muito mais próximo de 50 do que de 5.000.
O princípio aplica-se quando existem incertezas consideráveis quanto a causalidade, magnitude,
probabilidade e natureza do dano potencial. Como o princípio trata de efeitos e probabilidades
desconhecidos ou pouco conhecidos, mesmo uma possibilidade de risco não quantificável pode ser
considerada como inicializadora do processo. Isso distingue o princípio de precaução do princípio de
prevenção, o qual, por basear-se em probabilidades quantificáveis, favorece o estabelecimento de decisões
a partir de níveis de risco aceitáveis e das medidas de mitigação compatíveis com a manutenção do risco
no nível desejado. Para a aplicação do princípio de precaução, contudo, alguma forma de análise científica
é obrigatória, não sendo aceitáveis meras especulações quanto a danos ou efeitos. Para assegurar o
desenvolvimento sustentável, os dois princípios – o da precaução e o da prevenção – devem orientar o uso
e a explotação dos recursos costeiros e oceânicos.
Mesmo para um sistema não inteiramente controlável, a aplicação do princípio sugere a
possibilidade de sua manutenção em níveis sustentáveis. Para tanto, exige-se que a explotação do sistema
seja feita em níveis tais que a parte não controlável, correspondente aos processos ecológicos, possa
continuar a funcionar, dentro de seus limites naturais de variabilidade (48).
Exemplos práticos da adoção do princípio podem ser encontrados no controle de emissão de
poluentes e na definição de metas para sua limitação a valores percentuais arbitrários, mesmo quando não
se têm evidências científicas para estabelecer relações causais bem definidas.
Como corolário do princípio da precaução e considerando a impossibilidade de impor valores de

mercado para os efeitos do desgaste dos recursos ambientais, a conservação, em macroescala, dependerá
sempre de acordos intergovernamentais e de incentivos implícitos, para seu estabelecimento.
Definido o quadro de problemas e princípios necessários à sua superação, pode-se passar à
consideração dos aspectos da atividade humana relacionados ao uso direto dos recursos marinhos vivos –
os recursos pesqueiros, a maricultura e a biodiversidade.
5. Recursos marinhos vivos e suas condições de sustentabilidade
5.1. Recursos pesqueiros
Até a Segunda Guerra Mundial, a pesca estava voltada para as espécies demersais, que superavam
largamente a captura de espécies pelágicas (que habitam a massa d’água). Ao final da década de 1940,
navios com capacidade de congelamento e tratamento da captura e inovações tecnológicas – como as redes
de cerco, as redes de arrasto de meia água e a detecção acústica – intensificaram a captura das espécies
pelágicas, destinadas à produção de farinha para a alimentação animal. Assim, ao final da década de 1970,
a captura de espécies pelágicas já era o dobro da referente às demersais, sendo 90% de seu volume
destinados à fabricação de farinha.
Essa série de inovações permitiu uma rápida expansão da indústria pesqueira. Entre 1900 e 1970, a
produção mundial de pescado marinho passou de quatro para 70 milhões de toneladas anuais, o que
correspondeu a uma taxa de crescimento maior que a de qualquer outro setor de produção de alimentos. A
partir de 1972, o declínio da captura da anchoveta peruana marcou a redução do índice de crescimento da
pesca mundial, estimada hoje em torno de 82 milhões de toneladas/ano (25, 43). Quando se consideram as
possíveis estimativas de totais descartados e as pescarias classificadas como illegal, unreported and
unregulated fishing (IUU), pode-se supor totais anuais superiores a 140 milhões de toneladas (44). O total
de pescado descartado, nas diversas pescarias mundiais, foi estimado em cerca de 27 milhões de toneladas
anuais, podendo variar entre 18 e 40 milhões de toneladas (2).
A expansão constante das pescarias, para novas espécies e novas áreas, produziu alterações nos
padrões de explotação, levando o fenômeno da sobre-explotação, antes restrito a casos isolados, a um
número significativo de estoques pesqueiros mundiais.
O impacto principal das pescarias se refere à redução na abundância das espécies-alvo. Com o
declínio das populações dos grandes predadores, observa-se também uma redução no nível trófico médio
das capturas, devido à remoção gradual dos indivíduos de maior porte e longevidade (fenômeno conhecido
como fishing down the food web). A remoção dos predadores não leva necessariamente ao aumento das
populações das espécies-presa, podendo ocorrer incrementos populacionais de espécies previamente
limitadas, frequentemente invertebrados, sem interesse comercial. A simplificação das teias alimentares,
em conjunto com a redução das classes etárias nas populações das espécies-alvo, ambas induzidas pela
pesca, contribuem para que a biomassa remanescente dependa bastante do recrutamento anual (44).
Os ecossistemas mais afetados pela atividade pesqueira passam por uma redução da biodiversidade,
a qual, por sua vez, tende a diminuir sua estabilidade e seu potencial de recuperação dos estoques
sobrepescados (62).
Como já mencionado, a intensificação da atividade pesqueira, a partir do início do século XX,
especialmente após a década de 1930, rapidamente eliminou as dúvidas quanto aos efeitos causados pela
pesca comercial sobre as populações naturais. Os primeiros modelos, apesar de simplificadores, permitiram
estimativas de produção máxima sustentável – maximum sustainable yield (MSY), para diferentes estoques
pesqueiros submetidos à pesca comercial. Outros índices foram adaptados, a partir do MSY, como, por
exemplo, aquele que corresponderia ao nível de atividade pesqueira que viabilizaria o melhor rendimento
econômico – maximum economic yield (MEY).
No entanto, a extrema interdependência das espécies (relações presa–predador) e o caráter pouco
previsível dos fatores ambientais, que interferem diretamente sobre o processo de recrutamento de juvenis
à população adulta, além dos aspectos econômicos e sociais envolvidos nos processos pesqueiros, levaram
a que se procurassem novos modelos, que permitissem a adoção de critérios mais abrangentes de
sustentabilidade.

O conceito de gestão pesqueira com base na abordagem ecossistêmica, a despeito de sua
complexidade – necessidade da consideração de interações tróficas e impactos ambientais diferenciados
para as várias artes de pesca – vem sendo gradativamente aplicado em escalas mais amplas. Não obstante,
o insucesso dos modelos baseados em estoques isolados teve como causa básica não apenas sua
simplificação, mas, antes de tudo, a inobservância dos resultados das avaliações que prognosticavam menor
esforço de pesca (44).
O reconhecimento da inadequação das técnicas tradicionais simplificadas, baseadas na avaliação de
estoques de espécies isoladas de seu contexto, biótico e abiótico, vem estimulando a adoção do princípio
da precaução, tendo como meta de longo prazo a sustentabilidade dos ecossistemas. A aplicação do
princípio à avaliação de estoques pesqueiros pode envolver medidas de ordenamento, tais como a
manutenção das populações em níveis de abundância não substancialmente inferiores àqueles
característicos de suas flutuações naturais; a avaliação da eficiência de novos petrechos e técnicas de pesca,
previamente à sua introdução na pescaria; e o estabelecimento de áreas protegidas (16). Trata-se de medidas
expeditas, capazes de funcionar como alternativas aos modelos mais complexos, para evitar a depleção dos
estoques pesqueiros.
Por exemplo, a ideia de preservar áreas de forma seletiva, excluindo-se apenas algumas práticas
pesqueiras mais destrutivas, ou totalmente, estabelecendo-se áreas de reserva – marine protected areas
(MPA), começa a ser entendida como uma forma simples de garantia de preservação, diante das incertezas
inerentes à avaliação de estoques pesqueiros (20). A interdição de áreas, além de sua eficiência como
medida de preservação, é mais facilmente controlável e não induz a nenhum tipo de efeito perverso,
decorrente das medidas de contenção tradicionais.
A importância das áreas marinhas protegidas como ferramenta para a gestão das pescarias e a
conservação da biodiversidade já está bem estabelecida. No entanto, as MPA não podem ser entendidas
como uma panaceia. No caso das pescarias voltadas para espécies com alta mobilidade e com pouco ou
nenhum impacto sobre os ecossistemas associados – descartes associados à espécie-alvo e degradação do
substrato – as reservas proveem menos benefícios do que as técnicas usuais de gestão. O uso adequado das
áreas protegidas vai requerer, portanto, a avaliação, caso a caso, da estrutura espacial de pescarias
impactadas, ecossistemas e comunidades humanas envolvidas (33).
Medidas ainda mais radicais vêm sendo cogitadas, com base na premência de mudança na visão de
que o mar deve permanecer como um espaço aberto, com exceção de pequenas áreas protegidas, para, ao
contrário, sugerir que os oceanos devem permanecer vedados à pesca, com pequenas exceções (37).
O aumento da jurisdição nacional para as águas da ZEE não definiu até onde podem ir os direitos
de propriedade, no sentido de que se possa dispor livremente dos recursos vivos nela existentes, mas, sim,
os direitos de soberania quanto a seu uso, dentro de critérios bem estabelecidos de preservação. As regras
gerais relativas à conservação e ao uso dos recursos pesqueiros foram estabelecidas pelo Artigo 61 da
CNUDM:
1. O Estado costeiro fixará as capturas permissíveis dos recursos vivos em sua zona
econômica exclusiva.
2. O Estado costeiro, tendo em conta os melhores dados científicos de que disponha,
assegurará, por meio de medidas apropriadas de conservação e gestão, que a preservação
dos recursos vivos da sua zona econômica exclusiva não seja ameaçada por um excesso
de captura. O Estado costeiro e as organizações competentes sub-regionais, regionais ou
mundiais, cooperarão, conforme o caso, para tal fim.
3. Tais medidas devem ter também a finalidade de preservar ou restabelecer as
populações das espécies capturadas em níveis que possam produzir o máximo rendimento
constante. Esses níveis são determinados a partir de fatores ecológicos e econômicos
pertinentes, incluindo as necessidades econômicas das comunidades costeiras que vivem
da pesca e as necessidades especiais dos Estados em desenvolvimento. Levam ainda em
conta os métodos de pesca, a interdependência das populações e quaisquer outras normas
mínimas internacionais, assim como os padrões mínimos recomendados, sejam subregionais, regionais ou mundiais.

4. Ao tomar tais medidas, o Estado costeiro deve ter em conta seus efeitos sobre as
espécies associadas às espécies capturadas, ou delas dependentes, a fim de preservar ou
restabelecer as populações de tais espécies, associadas ou dependentes, acima de níveis
em que sua reprodução possa ficar seriamente ameaçada.
5. Periodicamente devem ser comunicadas ou trocadas informações científicas,
estatísticas de captura e de esforço de pesca e outros dados pertinentes para a conservação
das populações de peixes, por intermédio das organizações internacionais competentes,
sejam elas sub-regionais, regionais ou mundiais, quando apropriado, e com a participação
de todos os Estados interessados, incluindo aqueles cujos nacionais estejam autorizados a
pescar na zona econômica exclusiva.

O atendimento a essas premissas (ambientais, econômicas e sociais) exige a definição de formas de
controle que tendem a restringir o livre acesso aos recursos pesqueiros. A primeira questão a considerar-se
é "porque a sociedade (o conjunto dos cidadãos) deve ceder direitos de uso àqueles que vão, efetivamente,
apropriar-se do recurso? Que benefícios serão gerados (para a sociedade), a partir dessa concessão?" (15).
A questão é irrelevante, enquanto não se interfere no livre acesso ao recurso, mas torna-se procedente,
quando o acesso é restrito, regionalmente (reservado para uma ou mais comunidades), ou por meio de um
sistema de licenças especiais. Trata-se de uma postura pragmática da sociedade que se permite, em troca,
impor e exigir o cumprimento de medidas de preservação e sustentabilidade.
São muitas as formas pelas quais esse controle pode ser exercido, podendo variar desde a limitação
de licenças de acesso, de esforço e/ou poder de pesca, de áreas ou épocas de pesca, e o estabelecimento de
cotas de caráter global ou individual, até a adoção de mecanismos de gestão participativa e de
autorregulação. Enquanto essas duas últimas opções são, em geral, aplicadas em pescarias de pequena
escala, restritas a uma ou mais comunidades, as demais formas têm uso corrente nas diversas pescarias,
implicando aspectos positivos e negativos.
A interdição de áreas e épocas de pesca – "defeso" – é um mecanismo tradicional de contenção do
esforço de pesca, podendo visar à proteção de ecossistemas costeiros, de áreas de criadouro e de épocas de
desova e recrutamento. Trata-se, no entanto, de mecanismo não quantificável, em termos de definição de
níveis de captura sustentável.
Sempre que se pode estimar, com algum grau de certeza, uma captura máxima permissível, para
uma dada estação de pesca, é possível a adoção do sistema de cotas. A captura total permissível – total
allowable catch (TAC) – vem sendo usada como mecanismo de controle em diversas pescarias mundiais,
mas tem como principal problema as dificuldades inerentes aos métodos e conceitos científicos utilizados
para a determinação da biomassa disponível, além do fato de seu estabelecimento dar-se a partir de acordos
com as partes interessadas (indústrias de pesca e frotas), o que tende a pressionar os valores para cima. Dois
outros critérios de uso mais recente vêm sendo amplamente discutidos: as cotas individuais negociáveis –
individual transferable quotas (ITQ) –, para pescarias industriais, e o direito de uso territorial – territorial
use rights in fisheries (Turf) – para pescarias artesanais.
As cotas individuais correspondem a uma extensão da ideia da cota global, com a significativa
diferença de que podem ser negociadas livremente no mercado. A ideia inicial sugeria o estabelecimento
de cotas fixas, sendo o governo obrigado a comprá-las, caso quisesse impor uma redução sobre a captura
total permissível. O sistema evoluiu para a adoção de cotas variáveis, de tal modo que correspondessem a
uma fração da captura total, também variável, de um ano para o outro. Dessa forma, caso o pescador
quisesse alterar seu poder de pesca (barcos maiores, novas tecnologias, etc.), teria de adquirir mais cotas
no mercado, ampliando seus direitos sobre o estoque em questão. O sistema, em sua forma ideal, deveria
levar à concentração de cotas para aqueles que se configurassem como agentes econômicos mais eficientes.
Na prática, a transferência de cotas passou a dar-se em função do peso econômico, levando grandes
indústrias e armadores a adquirirem maior quantidade, tendendo a eliminar o pescador tradicional.
Essa não é a única crítica ao sistema. Como as cotas se aplicam, em geral, à pesca de uma dada
espécie, o sistema pode induzir a comportamentos danosos ao equilíbrio ambiental, à medida que o
pescador tenda a aumentar a rejeição de espécies da fauna acompanhante, de modo a reservar todo o seu
espaço de armazenamento para a espécie-alvo, ou, ao contrário, devolvendo ao mar a espécie-alvo,

capturada além do limite permitido, para continuar pescando as acompanhantes. O sistema também pode
induzir a uma certeza ilusória (14), quanto às quantidades de peixe, passíveis de captura, durante
determinada estação de pesca, dificultando ajustes para menos da captura total, porventura necessários, em
função do acompanhamento da evolução da pescaria.
Outro aspecto negativo do sistema se refere às tentativas de maximizar o rendimento individual pelo
descarte de peixes de menor tamanho (e menor valor). Este comportamento, conhecido como highgranding,
tende a aumentar os custos de fiscalização e de manutenção do sistema como um todo (58).
A adoção do direito de uso territorial, na pesca artesanal, apesar de garantir às comunidades
envolvidas o acesso exclusivo às áreas de pesca, tem seu lado negativo, pois é possível estar impondo
formas de uso dos recursos que poderiam ser mais bem gerenciados por meio de mecanismos de
autorregulação ou de gestão participativa.
5.2. Gerenciamento dos recursos pesqueiros no Brasil
Em 5 de junho de 2016, entraram em vigor as medidas para prevenir, impedir e eliminar a pesca
ilegal, não declarada e não regulamentada, aprovadas em 2009. Este é um marco e constituiu um fator
decisivo na luta da comunidade internacional contra a pesca criminal (24).
O gerenciamento dos recursos pesqueiros no Brasil ainda é feito de forma bastante empírica,
baseando-se, tradicionalmente, na política de concessão de permissões, para limitação direta do esforço de
pesca, e na definição de épocas de defeso, para as principais pescarias industriais – camarão rosa, nas costas
norte e sudeste-sul, lagosta, sardinha verdadeira etc. A proibição de emprego de determinadas artes de
pesca, em faixas de largura variável, ao longo do litoral, é comum na legislação nacional.
Pescarias de recursos de profundidade foram objeto de regulamentação mais abrangente. Para a
pesca dos caranguejos-de-profundidade e do peixe-sapo foram estabelecidas restrições à captura total anual,
ao número de embarcações atuantes, às profundidades de operação e aos petrechos de pesca empregados.
Para o peixe-sapo, foram adotadas, ainda, áreas de exclusão à operação da frota permissionada.
Em 1996, o Ibama deu início a um processo de discussão (10), visando ao estabelecimento de
instrumentos para a administração participativa, voltada para a pesca artesanal. Foram propostas normas
específicas, denominadas "acordos de pesca", que deveriam reger a atividade pesqueira em áreas
geograficamente definidas.
Os acordos de pesca, conforme as normas estabelecidas, apesar de visarem a resguardar os interesses
dos pescadores de uma área específica, não permitem a exclusão de outros interessados, em função de sua
localidade de origem. Como os acordos devem ser obtidos por consenso, o poder público, após sua
legitimação, afasta-se da área, no que concerne à aplicação de penalidades e multas, deixando, portanto, às
comunidades envolvidas, a tarefa de implementar sua aplicação prática.
Aparentemente, a definição dos acordos surgiu em função de conflitos em áreas de pesca
continental, mais ou menos isoladas, o que permitiu deixar de lado uma definição mais precisa de direito
de uso territorial. Quando se trata de áreas marinhas, de fácil acesso a interessados de outras regiões, as
restrições devem ser mais explícitas. Enquadram-se nessa categoria as Reservas Extrativistas Marinhas,
como a de Arraial do Cabo, no estado do Rio de Janeiro, criada por decreto de 3 de janeiro de 1997. O
decreto, em seu artigo 2°, determina que "a Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo tem por objeto
garantir a exploração autossustentável e a conservação dos recursos naturais renováveis, tradicionalmente
utilizados para pesca artesanal, por população extrativista do município de Arraial do Cabo".
Fica clara a concessão dos direitos de uso de um dado recurso (os tradicionalmente utilizados para
pesca artesanal), para um grupo de interessados bem definido (população extrativista do município de
Arraial do Cabo).
A Secretaria de Aquicultura e Pesca (SAP)198 , órgão do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Mapa), vem trabalhando com os pescadores na região da baía da Ilha Grande – Rio de
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Janeiro, desde 2014, visando à implementação de acordos de pesca. O Acordo de Pesca da Baía de Ilha
Grande é conhecido como o primeiro a ser implementado no mar. A proposta tem forte sustentação
participativa e, entre outras medidas, pretende: promover o zoneamento das áreas de pesca na baía;
estabelecer áreas de pesca por tecnologia, petrechos ou barcos de tamanhos diferentes; determinar o
tamanho mínimo de malhas de rede, por tipo de pescado de maior importância comercial; e discriminar
áreas que possam ser usadas por pesqueiros, dentro dos acordos de pesca e, alternativamente, aquelas a
serem consideradas como intocáveis, para pesca de turismo e outras atividades (7).
Mais recentemente, em reunião da Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento
Sustentável, ocorrida em setembro de 2015, na cidade de Nova York, que contou com a presença de chefes
de Estado, de governo e principais representantes da Organização das Nações Unidas, foi adotada a Agenda
2030 para o Desenvolvimento Sustentável, a qual inclui os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS), para todos os países. A Agenda 2030 propõe uma ação mundial coordenada entre os governos,
empresas, academia e a sociedade civil, a fim de alcançar os 17 ODS e suas 169 metas, que visam a erradicar
a pobreza e promover vida digna para todos, dentro dos limites da sustentabilidade e do planeta (49).
Entre os 17 ODS estabelecidos, o de número 14 se refere à conservação e ao uso sustentável dos
oceanos, dos mares e dos recursos marinhos, para o desenvolvimento sustentável. Para o atingimento de tal
objetivo, foram estabelecidas dez metas:
 Meta 14.1 – até 2025, prevenir e reduzir significativamente a poluição marinha de todos
os tipos, especialmente a advinda de atividades terrestres, incluindo detritos marinhos e
a poluição por nutrientes;
 Meta 14.2 – até 2020, gerir de forma sustentável e proteger os ecossistemas marinhos e
costeiros para evitar impactos adversos significativos, inclusive por meio do reforço da
sua capacidade de resiliência, e tomar medidas para a sua restauração, a fim de assegurar
oceanos saudáveis e produtivos;
 Meta 14.3 – minimizar e enfrentar os impactos da acidificação dos oceanos, inclusive por
meio do reforço da cooperação científica em todos os níveis;
 Meta 14.4 – até 2020, regular a coleta de modo efetivo, acabar com a sobrepesca ilegal
não reportada e não regulamentada e as práticas de pesca destrutivas, e implementar
planos de gestão com base científica, para restaurar populações de peixes no menor tempo
possível, pelo menos a níveis que possam produzir rendimento máximo sustentável, como
determinado por suas características biológicas;
 Meta 14.5 – até 2020, conservar pelo menos 10% das zonas costeiras e marinhas, de
acordo com a legislação nacional e internacional, e com base na melhor informação
científica disponível;
 Meta 14.6 – até 2020, proibir certas formas de subsídios à pesca, que contribuem para a
sobrecapacidade e a sobrepesca, e eliminar os subsídios que contribuam para a pesca
ilegal não reportada e não regulamentada, e abster-se de introduzir novos, reconhecendo
que o tratamento especial e diferenciado adequado e eficaz para os países em
desenvolvimento e os de menor desenvolvimento relativo deve ser parte integrante da
negociação sobre subsídios à pesca da Organização Mundial do Comércio;
 Meta 14.7 – até 2030, aumentar os benefícios econômicos para os Pequenos Estados
Insulares em Desenvolvimento - Small Island Developing States (SIDS) e para os países
de menor desenvolvimento relativo, a partir do uso sustentável dos recursos marinhos,
inclusive por meio de uma gestão sustentável da pesca, da aquicultura e do turismo;
 Meta 14.a – aumentar o conhecimento científico, desenvolver capacidades de pesquisa e
transferir tecnologia marinha, tendo em conta os critérios e orientações sobre a
transferência de tecnologia marinha da Comissão Oceanográfica Intergovernamental, a
fim de melhorar a saúde dos oceanos e aumentar a contribuição da biodiversidade
marinha para os países em desenvolvimento dos países em desenvolvimento, em
particular os SIDS e os países de menor desenvolvimento relativo;
 Meta 14.b – proporcionar o acesso dos pescadores artesanais de pequena escala aos

recursos marinhos e mercados; e
 Meta 14.c – assegurar a conservação e o uso sustentável dos oceanos e seus recursos pela
implementação do direito internacional, como refletido na Convenção das Nações Unidas
sobre o Direito do Mar, que provê o arcabouço legal para a conservação e utilização
sustentável dos oceanos e dos seus recursos, conforme registrado no parágrafo 158, do
“Futuro Que Queremos”199.

6. Maricultura200
Com base em estatísticas reveladas pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a
Agricultura – Food and Agriculture Organization (FAO), a produção aquícola mundial atingiu, em 2012,
90,47 milhões de toneladas, no valor de US$ 144,4 bilhões. A produção mundial de moluscos, por exemplo,
aumentou substancialmente em 60 anos, passando de cerca de 1 milhão de toneladas, em 1950, para
aproximadamente 14,6 milhões de toneladas, em 2010 (55).
Estudos recentes de peritos, organizações internacionais, indústria e representantes da sociedade
civil coincidem em destacar o enorme potencial dos oceanos e águas interiores em contribuir para a
segurança alimentar e nutricional de uma população mundial esperada de 9,7 bilhões de habitantes, em
2050 (24). Dentro deste escopo, a maricultura é responsável por metade da produção mundial da
aquicultura, que se divide igualmente entre plantas aquáticas e peixes/invertebrados. (40).
Estima-se que a maricultura contribua com uma produção mundial em torno de 20 milhões de
toneladas anuais (5), envolvendo aproximadamente 200 espécies diferentes de peixes, crustáceos e
moluscos. A maricultura do camarão e do salmão é responsável por cerca de 30% dos totais consumidos
globalmente, tendo como principais produtores de camarão, em sistemas intensivos, Tailândia, Filipinas,
Malásia e Austrália, e de salmão, Chile, Noruega e Reino Unido (25).
Devido à sua privilegiada extensão litorânea (8.500 km), sua zona econômica exclusiva (ZEE) de
200 M (3.540.000 km2), e mais de 2,5 milhões de hectares de áreas estuarinas, e às favoráveis condições
de profundidade e velocidade de corrente adequadas à instalação de gaiolas e palangres (38), o Brasil
apresenta excepcionais condições para a expansão da maricultura. De acordo com especialistas, avanços
significativos vêm sendo observados neste sentido, principalmente com o cultivo de moluscos no sul do
país, responsável por 46% da produção aquícola em 2007, e de camarões na região Nordeste, que concentra
mais de 90% desse cultivo no país (47), o que vem possibilitando o aumento da participação da maricultura
na produção de pescado.
Alternativa importante para a maricultura nacional é o cultivo de algas. Apesar de existirem estudos
científicos desde a metade do século passado, o cultivo de algas no Brasil ainda é incipiente, estando
concentrado em pequenos empreendimentos ligados a entidades públicas de pesquisa e extensão que
geralmente utilizam métodos artesanais. Mais recentemente, o interesse pela piscicultura marinha tem
crescido no país, principalmente pelo cultivo do beijupirá (Rachycentron canadum), espécie naturalmente
encontrada no litoral brasileiro e que apresenta uma excepcional taxa de crescimento.
O cultivo de plantas aquáticas marinhas é uma atividade relativamente nova no Brasil. A maioria
das iniciativas de cultivo comercial ocorre em escala familiar e é fomentada por órgãos governamentais
e/ou entidades internacionais como a FAO (47).
Apesar do crescimento da maricultura e de suas potencialidades, seus fatores limitantes parecem
aumentar na mesma proporção de seu desenvolvimento. E, apesar de muitas vezes estar associada à pesca,
a maricultura possui um sistema de produção muito próximo ao aplicado no setor rural e, como este, devese considerar que a gestão de tais recursos naturais e a conservação dos seus processos ecológicos são
atividades intrínsecas e essenciais ao seu desenvolvimento (DUFUMIER 1992 in 47).
As expectativas derivadas do senso comum de que, assim como a agricultura sucedeu à coleta de
frutos e raízes e a pecuária substituiu a caça, a maricultura poderia vir a ocupar o lugar da pesca mostraramse, rapidamente, inadequadas. A complexidade dos ciclos de nutrientes e as incertezas decorrentes da
199
200

Trata-se do documento The Future We Want, emitido ao final da Conferência Rio + 20.
O Capítulo VII – Maricultura trata especificamente do assunto.

variabilidade do oceano aberto restringiram a maricultura à estreita faixa litorânea, onde as condições
ambientais podem ser controladas. Essa restrição colocou, simplesmente, a maricultura como mais uma
atividade econômica a disputar o uso dos ecossistemas costeiros. A expansão urbana e as atividades
relacionadas ao turismo, por um lado, e a necessidade de preservação ambiental, por outro, vêm limitando,
de maneira drástica, a margem de crescimento da maricultura. Não obstante, estudo sobre a domesticação
de animais marinhos (21) mostra que a taxa de crescimento em número de espécies marinhas cultivadas
(3,3% ao ano) é cerca de 100 vezes superior àquela observada para animais e plantas de origem terrestre,
considerando-se os períodos nos quais o esforço de domesticação foi mais intenso para cada um dos dois
grupos.
Além dos efeitos, muitas vezes devastadores, de doenças causadas pela alta densidade nos tanques
de cultivo, a poluição e a degradação ambiental derivadas da maricultura contribuem para o questionamento
de sua eficiência econômica. A destruição de manguezais imposta pelo cultivo de camarão e a contaminação
de baías fechadas devida à maricultura do salmão, ou ainda, o risco de escape de indivíduos de espécies
exóticas ou alterados geneticamente para o meio ambiente, tudo isso vem determinando uma postura
cautelosa, no que diz respeito à relação custo-benefício da atividade.
Mesmo em termos de eficiência na conversão de energia, a maricultura, voltada para produtos de
alto valor de mercado, mostra-se inadequada, exigindo, por exemplo, 3 kg de farinha de peixe para a
produção de1 kg de salmão(41).
Ainda no contexto mais amplo de sustentabilidade, caso o valor das "externalidades", inerentes aos
processos de cultivo, tais como a poluição e a degradação ambiental, fosse adequadamente contabilizado e
integrado ao preço do produto final, a estrutura de preços dos produtos derivados do cultivo, assim como
da pesca extrativa, seria drasticamente alterada.
Os mesmos princípios propostos para a garantia do uso sustentável dos recursos vivos marinhos
podem ser empregados como moldura para a análise da maricultura. Por exemplo, a maricultura do
camarão, com baixa densidade populacional, utilizando métodos tradicionais na China, permite a redução
do acúmulo de poluentes em condições ambientais muito menos destrutivas, produzindo resultados
próximos a 75% daqueles obtidos em cultivos de alta densidade.
Apesar de não ser uma prática tradicional de maricultura, por não abranger o ciclo biológico
completo do cultivo, o confinamento de juvenis de peixes com alto valor de mercado, em tanques-rede, tem
sido adotado em diversas regiões do mundo, como alternativa à pesca pura e simples. A manutenção de
juvenis do atum azul para engorda em tanques-rede é prática comum no Mediterrâneo, no México e na
Austrália, induzida pelo alto preço do peixe no mercado japonês. Nos Estados Unidos, já se buscam opções
de confinamento para engorda, associadas a plataformas de petróleo desativadas. Parte das capturas
dirigidas para engorda não é legalmente reportada, determinando um problema a mais para a correta gestão
dos estoques do atum azul, considerados como extremamente ameaçados pela sobrepesca. A pesca dirigida
aos indivíduos jovens que não mais contribuirão para a desova e reposição populacional é criticada como
um "caminho para o colapso populacional" (22).
Para avanço mais consistente à maricultura no país, há que se superar vários entraves existentes,
incluindo a definição de políticas públicas efetivas que garantam o desenvolvimento dos diversos tipos de
cultivo de forma sustentável.
7. Biodiversidade
O valor da biodiversidade como indicativo da saúde ambiental e elemento-chave para o
funcionamento dos ecossistemas é, hoje, amplamente reconhecido. A biodiversidade é, provavelmente, o
mecanismo mais importante adotado pelos ecossistemas para fazer face à variabilidade ambiental,
garantindo sua resiliência e explicando o porquê da coexistência de espécies potencialmente redundantes,
do ponto de vista funcional. Uma composição flexível, em termos específicos, contribuindo, em ciclos
alternados, para a composição majoritária da biomassa total, pode ser uma garantia de estabilidade
funcional para os ecossistemas. Assim, em muitos sistemas, uma alteração na composição específica, que
possa afetar seus processos de regulação, pode alterar tanto sua dinâmica quanto seu valor. Tem sido cada
vez mais comum a observação de ecossistemas em desequilíbrio, como resultado da ação humana, com a

dominância de espécies de menor valor comercial, ocupando os nichos liberados por espécies sobreexplotadas ou mais sensíveis à degradação ambiental.
O item 15.3, do artigo 15, da Agenda 21 aborda a questão, enfatizando a necessidade do melhor
conhecimento da biodiversidade, como pré-condição para seu uso sustentável:
[...] Os recursos biológicos constituem um capital com grande potencial de produção de
benefícios sustentáveis. Urge que se adotem medidas decisivas para conservar e manter os
genes, as espécies e os ecossistemas, com vistas ao manejo e ao uso sustentável dos
recursos biológicos. A capacidade de aferir, estudar e observar sistematicamente e avaliar
a diversidade biológica precisa ser reforçada no plano nacional e no plano internacional.
É preciso que se adotem ações nacionais eficazes e que se estabeleça a cooperação
internacional para a proteção in situ dos ecossistemas, para a conservação ex situ dos
recursos biológicos e genéticos e para a melhoria das funções dos ecossistemas.
A participação e o apoio das comunidades locais são elementos essenciais para o sucesso
de tal abordagem.
Os progressos realizados recentemente no campo da biotecnologia apontam o provável
potencial do material genético contido nas plantas, nos animais e nos micro-organismos
para a agricultura, a saúde, o bem-estar e para fins ambientais.
Ao mesmo tempo é particularmente importante, nesse contexto, sublinhar que os Estados
têm o direito soberano de explorar seus próprios recursos biológicos, de acordo com suas
políticas ambientais, bem como a responsabilidade de conservar sua diversidade biológica,
de usar seus recursos biológicos de forma sustentável e de assegurar que as atividades
empreendidas, no âmbito de sua jurisdição ou controle, não causem dano à diversidade
biológica de outros Estados ou de áreas além dos limites de jurisdição nacional.

Até muito recentemente, a maior parte das discussões travadas a respeito da conservação da
biodiversidade esteve centrada nos ecossistemas terrestres, basicamente em função do conceito que
identificava o oceano profundo como um ambiente quase desértico. Apesar de contar com um espaço
potencialmente habitável, muito superior ao terrestre, prevalecia a ideia da ausência de diversidade e da
dominância de espaços vazios.
Em termos de espécies conhecidas, o ambiente terrestre continua sendo mais diversificado que o
marinho. Contudo, cerca de três quartos da biodiversidade terrestre são devidos apenas ao sucesso evolutivo
de um único grupo sistemático – os insetos. Ao contrário, os oceanos apresentam uma maior diversidade
em termos das categorias mais altas (filos), utilizadas para descrever a hierarquia sistemática de animais e
plantas. 32 dos 33 filos conhecidos ocorrem no mar, sendo 15 deles exclusivamente marinhos, o que indica
uma enorme diversidade genética, trófica e funcional.
Evidências mais recentes, trazidas pela utilização de técnicas modernas de investigação do oceano
profundo, indicam que mesmo a diversidade específica pode ser muito superior àquela reconhecida
atualmente, o que sugere a existência, apenas no substrato oceânico, de um milhão ou mais de novas
espécies (39, 57). Essas estimativas, se corretas, levam a outro tipo de indagação, visto que não existem
estruturas físicas tão diversificadas nos fundos marinhos que possam suportar tal fragmentação genética.
Enquanto em águas rasas a complexidade ambiental poderia apoiar uma infinidade de micro-habitats, para
o oceano profundo a hipótese mais viável seria a da estabilidade ambiental ao longo do tempo, que teria
tornado possível a evolução de espécies com requisitos ambientais mais limitados (4).
O conhecimento da biodiversidade marinha, em especial da microbiológica, é de fundamental
importância para a compreensão dos ciclos do carbono e dos nutrientes. Esse conhecimento será essencial
para a intervenção em processos de enriquecimento em mar aberto, pela introdução de micronutrientes
naturalmente limitantes, para incremento da produção primária e absorção de CO2, como forma de minorar
o efeito estufa.
A despeito de sua importância como reguladora do equilíbrio dos ecossistemas, deve-se o foco
principal de interesse sobre a biodiversidade a seu potencial como fonte de recursos biotecnológicos, para
as indústrias química e farmacêutica. O ambiente marinho vem se configurando como um reservatório

excepcional de produtos naturais bioativos, muitos dos quais exibem características estruturais não
encontráveis no ambiente terrestre (56). Em 2009, quase 20.000 produtos naturais novos, derivados de
organismos marinhos, estavam identificados201. Esses compostos envolvem uma grande variedade de
estruturas químicas, potencialmente adequadas para uso farmacêutico, tais como antibióticos e outros
agentes terapêuticos. Entre os produtos isolados, 25% derivaram de algas e 33% de esponjas (4).
A origem dessa diversidade bioquímica parece dever-se às condições mais extremas e limitantes
impostas aos organismos marinhos, ao longo do processo evolutivo, que levou à necessidade de produção
de toxinas e outros produtos necessários à fixação no substrato e à redução da palatabilidade, como
mecanismos de sobrevivência num meio hostil. O uso da biodiversidade dá-se de forma radicalmente
diferente da atividade pesqueira, por exemplo, na qual se pretendem garantir volumes significativos de
proteína para consumo humano e animal. No caso da biodiversidade, o esforço está dirigido para a coleta
de amostras, a identificação e o isolamento de estruturas, pela aplicação de técnicas sofisticadas de
farmacologia bioquímica e molecular, e manipulação de DNA.
O problema principal está, portanto, em sua preservação, diante das ameaças derivadas das diversas
atividades humanas, que resultam na poluição e na destruição ou degradação de habitats, ou que podem
contribuir com perturbações de larga escala, tais como o efeito estufa e a elevação do nível do mar. Isso
implica, mais uma vez, que o princípio da precaução deva ser aplicado a todas as atividades que possam
vir a ter impactos potencialmente negativos sobre a biodiversidade marinha.
Poucos são os projetos brasileiros voltados para a pesquisa da biodiversidade marinha, em escala
nacional. Uma descrição sintética da matéria (3) sugere um conhecimento insatisfatório para os
invertebrados bentônicos no Brasil, principalmente com relação à micro e à mesofauna. O número de
espécies endêmicas é relativamente alto e a região mais estudada está limitada à zona entremarés até
aproximadamente 20 m de profundidade. A biodiversidade de peixes demersais e pelágicos foi considerada
uniforme entre as grandes regiões e o endemismo relativamente baixo (<5%), restrito às espécies recifais.
A sobre-explotação para consumo ou comércio de peixes ornamentais, a degradação e a descaracterização
de habitats, a introdução de espécies exóticas, o turismo desordenado e a poluição foram apontados como
fatores de ameaça às espécies marinhas.
O Programa Revizee, que teve como objetivo principal o levantamento dos potenciais sustentáveis
de captura na ZEE brasileira, também possibilitou ampliar o conhecimento sobre a biodiversidade marinha.
Até a publicação de seu relatório executivo, em 2006, haviam sido descritas seis novas espécies de peixes
e 55 novas espécies de organismos bentônicos. Também para o bentos foi registrada a ocorrência de cerca
de 130 espécies e gêneros, e dez famílias, que ainda não haviam sido observadas, para o Brasil ou para o
Atlântico Sul (31).
8. Zona costeira202
Um aspecto, especialmente crítico, relativo ao uso dos recursos marinhos, é sua concentração
espacial na região costeira, favorecendo a explotação preferencial pelas populações: sabe-se que a
distribuição dos seres humanos sobre a terra prioriza os espaços litorâneos, com o consequente aumento da
pressão e dos impactos sobre aquela região.
"A zona costeira é uma fonte de grande riqueza e prazer para a humanidade. Nós devemos, também,
aceitar que a zona costeira é um recurso finito e um sistema complexo e sensível, que abriga uma
extraordinária inter-relação de processos e pressões" (4).
A ZC, como região de interface dos ecossistemas terrestres e marinhos, contribui com uma ampla
gama de funções ecológicas, incluindo a prevenção de inundações, a intrusão salina e a erosão costeira,
bem como a proteção contra tempestades; a reciclagem de nutrientes e substâncias poluidoras; e a provisão
de habitats para uma variedade de espécies explotadas, direta ou indiretamente (cerca de 90% da produção
pesqueira mundial compõem-se de espécies que dependem das regiões costeiras, ao menos em parte de seu
ciclo de vida).
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Os sistemas costeiros contêm, igualmente, uma alta proporção da biodiversidade. Por isso, a
conversão deles para outros usos pode levar não somente à perda da biodiversidade em si, como também
dos serviços derivados das espécies atingidas. Por exemplo, a conversão de áreas de manguezais para uso
agrícola ou para aquicultura pode resultar em aumento substancial dos custos de prevenção de danos
causados por tempestades à linha de costa, à medida que obras de engenharia deverão restabelecer as
funções de proteção (redução da energia das ondas), antes providas pelos manguezais.
Usa-se o conceito de ativos ambientais para caracterizar as "coleções de recursos naturais
prestadores de serviços ambientais economicamente valoráveis" (19). A caracterização dos ativos exige,
pois, a valoração de funções (interações de seus componentes) e atributos (características complexas
resultantes do inter-relacionamento de funções) dos ecossistemas, que transcendam seu uso mais explícito
(pesca, madeira etc.) e incorporem as variáveis decorrentes de seu uso indireto, pelas populações humanas.
A análise dos ecossistemas, com base nos conceitos de funções, atributos e ativos, possibilita a
avaliação dos impactos e dos principais conflitos de uso dos ecossistemas costeiros. O conhecimento dos
impactos e vetores de desenvolvimento mais importantes (taxas de crescimento demográfico e de expansão
urbana, projetos agroindustriais, serviços básicos de infraestrutura etc.) permite a determinação dos níveis
de criticidade de gestão, facilitando os processos de gestão participativa das zonas costeiras.
No Brasil, o esforço de definição dos indicativos de prioridade na ZC, visando à sua preservação e
à sua gestão participativa, data de 1985, a partir da elaboração do primeiro Plano Nacional de
Gerenciamento Costeiro – PNGC. Os instrumentos legais fundamentais para a gestão costeira no Brasil
foram publicados em 1988 (lei nº 7.661) e 2004 (decreto nº 5.300).
9. Erosão costeira
A relevância do assunto sugere que, embora já anteriormente abordado, tenha aqui algum
desdobramento.
Estudos recentes estimam que cerca de 80% das linhas de costa do mundo estão submetidas à erosão.
Isto tem despertado a atenção de cientistas e gestores públicos em muitos países, visando à compreensão
de suas causas e as formas de serem minimizados os prejuízos materiais decorrentes.
A erosão costeira resulta da combinação de vários fatores, tanto de origem natural como decorrentes
da intervenção humana, operando em diferentes escalas. Incluem-se, por exemplo, entre os fatores naturais,
as ondas, as correntes litorâneas e o aumento relativo do nível do mar e, entre os antrópicos, a construção
de barragens nos rios, as explorações de óleo e gás e a ocupação de terrenos próximos ao mar.
Existem duas formas de atuação, de acordo com a situação costeira. No caso de costas ainda não
sujeitas à erosão, ou com processos erosivos incipientes, devem ser implantadas políticas públicas de
ordenamento territorial que impeçam a ocupação dos terrenos sob a influência da dinâmica costeira, como
o pós-praia e as dunas frontais, em faixa adicional aos 33 m de terrenos de marinha, já estabelecidos na
atual legislação nacional. Em situações, críticas o senso comum é favorável à resistência em relação ao
mar, com intuito de proteger o patrimônio natural e as estruturas públicas e privadas.
A praia, principal destino turístico do mundo, além de ser uma estrutura recreativa, é a melhor feição
natural de proteção contra a erosão costeira. Mantém o balanço sedimentar do litoral e amortiza a energia
das ondas que alcançam a costa. Sua recuperação e a sua revitalização – possíveis graças ao emprego de
técnicas já bem conhecidas – são elementos-chave para a continuação da prática do turismo.
No Brasil, de acordo com registros bibliográficos, há centenas de praias onde o processo de erosão
é bastante severo, requerendo medidas de recuperação ou contenção. Exemplo marcante de recuperação de
praias é o caso da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, fruto de um processo de “engordamento”, por
meio de aterro hidráulico, no início da década de 70, que evitou, definitivamente, os prejuízos causados
pelas ressacas temporárias do mar, que chegavam a inundar as garagens dos prédios.
O relatório especial Impactos, vulnerabilidade e adaptação das cidades costeiras brasileiras às
mudanças climáticas, divulgado a 05 de junho de 2017, na cidade do Rio de Janeiro, pelo Painel Brasileiro
de Mudanças Climáticas (PBMC), organismo científico criado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações (MCTIC) e pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), avaliou os cenários de

mudanças para o Brasil. Os dados revelam que 18 das 42 regiões metropolitanas estão situadas na zona
costeira ou sofrem influência dela. Ainda de acordo com o relatório, os cenários mais pessimistas apontam
que o nível do mar pode chegar a um valor mais alto que o atual cerca de 40 cm, até 2050, provocando
perdas econômicas de até U$ 12 bilhões para as 22 maiores cidades costeiras latino americanas. O relatório
não menciona, até o momento, o valor econômico subtraído para o Brasil (45).
A Secretaria Executiva do PBMC, na oportunidade, apresentou recomendação visando à adoção de
políticas públicas pela União, estados e municípios, capazes de atenuar os impactos causados pela erosão.
Embora a erosão marinha seja tema bastante abordado nas instituições nacionais de pesquisa em
geociências, as políticas de planejamento e ordenamento territorial pouco têm incorporado os
conhecimentos adquiridos. Vale salientar a ocupação das dunas frontais, na maioria dos casos, por meio de
loteamentos legalizados. A ocupação desses terrenos induziu rapidamente a atuação de processos erosivos,
que começaram a colocar em risco as edificações lá existentes. Além disso, não existem estratégias oficiais
para o enfrentamento do problema e suas causas em quaisquer dos níveis governamentais (desconsideradas
algumas iniciativas embrionárias), e as intervenções assumem sempre caráter emergencial. Tal lacuna dá
lugar a intervenções de caráter "individual", tanto por parte de proprietários de bens afetados pela erosão,
quanto dos próprios municípios, com ações desarticuladas e de resultados incertos.
Desta maneira, torna-se imprescindível o estabelecimento de um Plano de Proteção e Recuperação
das Praias para tratar do assunto de forma efetiva, a exemplo de outros países.
10. O ponto de vista econômico
Em que medida a ciência econômica ajuda a compreender os processos relativos ao
desenvolvimento sustentável? Numa questão dessa natureza, podem-se considerar, por exemplo, os
problemas derivados da emissão de gases estufa com as seguintes contribuições principais:
 a análise dos custos e benefícios resultantes da estabilização nas emissões;
 a estimativa do valor das alterações causadas ao meio ambiente;
 a avaliação dos impactos intersetoriais e inter-regionais, derivados das medidas de contenção; e
 o desenvolvimento de mecanismos e incentivos flexíveis, capazes de aumentar a eficiência e a
relação custo/benefício das medidas propostas (12).
No entanto, quando se consideram as questões mais amplas subjacentes ao desenvolvimento
sustentável dos recursos marinhos e costeiros, o escopo da análise econômica vai transcender a simples
análise de custos e benefícios. Torna-se necessária a compreensão das forças dinâmicas condicionantes das
atividades que afetam os oceanos, o que vai demandar o desenvolvimento da capacidade de modelagem
das interações numa vasta gama de processos ecológicos e econômicos (48).
A dificuldade da análise econômica baseia-se na ausência de valores de mercado, que permitam a
quantificação dos custos, para a sociedade, dos efeitos externos resultantes da atividade humana sobre o
meio ambiente. Apesar de ser possível fazer-se a estimativa desses custos, assim como dos valores relativos
aos serviços oceânicos, trata-se de números inerentemente incertos. Assim como é possível estimar valores
de acordo com o uso provável de certo elemento do sistema, pode-se considerar um valor derivado do "não
uso", em função de características éticas ou culturais – como a preservação de espécies em função de seus
próprios direitos, a conservação de recursos visando às gerações futuras etc.
A confrontação do usuário com o custo social de suas decisões, no que se refere aos efeitos
ambientais, pode ser conseguida por diversos meios, tais como a aplicação de taxas, multas, licenças etc.
Desde que tais custos sociais terminem por ser integrados ou se reflitam no preço final do produto, está-se
contribuindo para tornar interno o que antes era externo, sem valor de medida.
Outra forma consagrada, de controle da sobre-explotação de bens comuns, é a imposição de alguma
forma de restrição de acesso. Os recursos pesqueiros, tanto em águas internacionais, quanto em águas sob
jurisdição nacional, são exemplos típicos, pois sobre eles é exercida alguma forma de controle baseada no
estabelecimento de cotas ou na limitação do número de participantes. Enquanto nas áreas sob jurisdição

nacional é possível o controle explícito sobre o cumprimento de determinadas regras de proteção, por parte
da autoridade local, nos casos em que diversos países estão envolvidos, torna-se necessária alguma forma
de acordo entre as partes.
Os acordos internacionais, mesmo quando intermediados por instituições multinacionais, em geral
não preveem autoridade legal para imposição de suas deliberações. Isso determina que tais acordos devam
ser, na medida do possível, autorreguláveis, isto é, não deve haver incentivos (econômicos ou políticos)
que possam levar a defecções entre os signatários. Acordos internacionais visando à redução das emissões
globais de poluentes são um exemplo das dificuldades para que se atinja um nível mínimo de consenso,
especialmente quando não se têm relações de causa e efeito suficientemente bem estabelecidas e quando a
não adesão pode significar ganhos econômicos de curto prazo.
O estabelecimento de cotas globais para a limitação das capturas de estoques de peixes migratórios
coloca em questão sua repartição entre os diversos países interessados. Em geral, a divisão é feita levando
em conta as médias das capturas históricas para cada país. Nem sempre o consenso é facilmente alcançável,
principalmente quando se confrontam países com pescarias tradicionais àqueles em que a pesca é recente,
porém com potencial de desenvolvimento. Outro fator complicador ocorre quando as áreas de pesca,
percorridas pelo estoque em questão, englobam diferentes ZEEs, além do alto-mar. Em 1996, a Comissão
para a Conservação do Atum Atlântico – International Commission for the Conservation of the Atlantic
Tunas (Iccat), determinou a limitação da captura do espadarte no Atlântico Sul, com a definição de cotas
nacionais, tendo por base as médias históricas de captura dos principais países interessados – Espanha
(40%), Japão (27%), Brasil (16%), Uruguai (5%) e outros países (12%) (42). Para o ano de 2009, a comissão
estipulou uma captura máxima de 17.000 t, com as pescarias da Comunidade Europeia e do Brasil limitadas,
respectivamente, a 32% e 26%. Uruguai (8 5%), Namíbia (8%), África do Sul (7%), Japão (6%), Taiwan
(3%), Senegal (3%) e China (2%) tiveram o acesso a uma cota total de cerca de 6.500 t (35).
Note-se que, apesar de a área de pesca em questão englobar grande parte da ZEE brasileira, nem
por isso deixaram de ser contempladas as frotas da Comunidade Europeia e da Ásia, em função de seus
resultados pregressos.
Acordos internacionais podem, também, ser mediados por um sistema de incentivos ou
compensações, geridos por um fundo comum, de tal forma que sejam utilizados por países que, por
exemplo, precisem adequar seu sistema produtivo a um determinado limiar de emissão de poluentes, ou
ainda, que necessitem subsidiar o deslocamento da mão de obra em excesso do setor pesqueiro para outras
atividades produtivas.
Em linhas gerais, existem duas alternativas para a orientação dos agentes econômicos na direção
socialmente desejável (54): o estabelecimento de taxas e incentivos, visando à redução dos impactos
negativos sobre o ambiente, ou a regulamentação, por meio de acordos ou do controle direto.
A aplicação de taxas que penalizem os processos produtivos, responsáveis em grande parte pela
degradação ambiental, tem sido proposta, a partir da ideia geral de taxas ecológicas. A ideia é passar a
taxar, prioritariamente, os efeitos ecológicos negativos, em lugar dos valores positivos, tais como o trabalho
e a renda – como bem caracterizado no jogo de palavras em inglês: to tax ‘bads’ rather than ‘goods’.
O sistema de taxas e tarifas pode eventualmente ser aplicado, tanto para desestimular a depleção do
capital natural, quanto para a internalização dos custos ecológicos no sistema de preços (17), conforme
abaixo descrito:
 taxa correspondente à depleção do capital natural – tem por objetivo reduzir a destruição do
capital natural. Assim, por exemplo, para que se evitasse a taxação, o uso de recursos naturais não
renováveis teria de ser compensado por investimentos em recursos naturais renováveis. As taxas
seriam repassadas ao consumidor, de modo a apontar a sustentabilidade relativa de cada produto
e induzir o consumo na direção de um conjunto de produtos com características mais sustentáveis;
 taxa correspondente à poluição precautória – tem por objetivo forçar a incorporação do custo
dos prejuízos ecológicos aos preços dos produtos, derivados de processos potencialmente
danosos. Seriam considerados os danos conhecidos, assim como aqueles potencialmente

deriváveis da incerteza dos processos em questão. Isso daria ao produtor um incentivo imediato
para melhorar seu desempenho ambiental, de modo a reduzir as taxas sobre seus produtos; e
 sistema de tarifas ecológicas – sistema de tarifas especiais que deveria ser adotado para o
comércio internacional, de modo a não estimular a mudança dos produtores, à busca de países
onde as duas taxas acima descritas não se aplicassem. Parte dos recursos arrecadados a partir da
tarifação especial poderia ser aplicada em projetos voltados para o meio ambiente global.
A aplicação do sistema, em termos ideais, deveria trazer aos produtores os incentivos necessários
para o desenvolvimento de novas tecnologias, maior eficiência e desempenho, do ponto de vista ambiental.
As objeções ao sistema partem de sua concepção original, que traria, implícita, uma licença para poluir,
além das óbvias dificuldades de monitoramento, necessário à aplicação das taxas, que comprometeriam sua
exequibilidade. Do ponto de vista ético, a concessão de uma licença para poluir, mesmo sobretaxada,
pareceria legitimar degradação ambiental (54).
Não obstante, a ideia da aplicação de taxas às diversas atividades exercidas pelo homem, na busca
dos recursos oceânicos, poderia constituir-se um poderoso instrumento para o gerenciamento daqueles
recursos, em escala global. Por exemplo, a taxação da pesca, por organizações internacionais ou interregionais, favoreceria a criação deum fundo comum, responsável pela coleta de informações científicas e
pela alocação de recursos, conforme as necessidades de redução de esforço de pesca e de transferência de
pescadores para outros setores produtivos (16).
A aplicação do desenvolvimento sustentável para os recursos oceânicos implica o atendimento a
princípios que, em muitos casos, envolvem custos ainda não perfeitamente contabilizados. Trata-se de
prejuízos, se é que cabe a palavra, derivados da imposição de restrições à atividade econômica pela
autoridade constituída, geralmente relacionadas à proteção ambiental ou à limitação quantitativa ou
qualitativa da explotação de recursos naturais. Quando se exige, por exemplo, a instalação de equipamentos
para limitar a emissão de poluentes, ou quando se proíbe a atividade pesqueira sobre um dado estoque,
durante uma fase do ano, impõem-se custos extras à atividade econômica. A proibição do uso de
equipamentos de captura mais eficientes, do ponto de vista da espécie-alvo, porém impactantes sobre o
meio ambiente ou, ainda, indutores da prática de rejeição da fauna acompanhante, implica a contenção de
inovações tecnológicas ao processo de pesca. Trata-se, no entanto, de valores muito limitados, quando
comparados a uma possível adoção de taxas, que incorporem os danos ambientais, reais e potenciais, ao
custo dos produtos.
Os acordos internacionais de pesca são de importância fundamental para todos os países
participantes da pescaria, visto que o incremento das capturas individuais poderia levar a uma queda do
rendimento global, bem como à instabilidade e ao comprometimento da sustentabilidade do recurso. No
entanto, mesmo que a cota global tenha sido estabelecida a partir de evidências estatísticas e científicas
incontestáveis, sua alocação percentual, para os países interessados, sempre determinará ganhadores e
perdedores.
O mesmo critério se aplica a qualquer empreendimento que oponha interesses concorrentes, quanto
ao uso do espaço costeiro ou marinho. Mesmo quando definida a alternativa menos impactante, a partir da
avaliação de inúmeras opções e compromissos, sempre haverá alguma polarização, em decorrência de
valores conflitantes. Para cada escolha, haverá benefícios claros para alguns, prejuízos para outros e ainda
consequências incertas para terceiros, muitas vezes não perceptíveis em curto prazo; as prioridades
nacionais frequentemente não serão coincidentes com aquelas de nível local ou regional; e, mesmo tendo
em conta informações científicas acuradas, muitas decisões permanecerão sem consenso (39).
O uso sustentável dos recursos oceânicos e sua preservação, assim como da biodiversidade que
garante a estabilidade funcional dos ecossistemas, exigirá serem definidos e aplicados novos mecanismos
regulatórios, talvez ainda mais restritivos. Se, por um lado, esses mecanismos implicam ineficiências de
curto prazo na alocação de recursos econômicos, por outro tornar-se-ão, provavelmente, fundamentais para
a garantia da sustentabilidade.
Outro aspecto importante refere-se à contraposição de pescarias artesanais e industriais, em termos
do uso eficiente dos recursos naturais. Em que medida a manutenção das comunidades, que na atividade

pesqueira corresponde à pesca artesanal ou de pequena escala, não comprometeria a maximização dos
rendimentos econômicos? Ou, mais diretamente, não se estaria fazendo uma concessão social, pela
manutenção de atividades econômicas atrasadas, impedindo o desenvolvimento de economias de escala?
A resposta deve ser estabelecida levando-se em conta as características próprias da pesca artesanal,
de suas áreas de atuação e dos recursos capturados.
As pescarias artesanais constituem um setor dinâmico mais frequentemente voltado para os
mercados domésticos e para o consumo de subsistência, sendo, portanto, fundamentais para a manutenção
da segurança alimentar. A atividade artesanal caracteriza-se pelo uso intensivo de mão de obra, tanto na
captura, quanto no processamento e na distribuição do pescado (25).
Avaliações mais consistentes mostraram que as pescarias artesanais são responsáveis por uma
fração dos desembarques globais, tão importante quanto aquele proveniente das pescarias industriais, ao
menos quando se considera o pescado dirigido ao consumo humano (43).
No Brasil, o segmento artesanal desempenha um papel importante no cenário da pesca nacional,
correspondendo a 53% da produção marinha e estuarina, registrada entre 2000 e 2003. Em termos regionais,
apresenta maior importância nas regiões Norte (89%), Nordeste (76%) e Central (95%), contribuindo com
um menor percentual na região Sudeste–Sul (15%) (31). A atividade artesanal não significa, contudo, uma
garantia de sustentabilidade em relação aos recursos biológicos, alvo das pescarias. De forma similar às
práticas industriais, pode levar à sobrepesca e à ruptura da economia das comunidades envolvidas, quando
o aumento do esforço e do poder de pesca se dá de forma não compatível à magnitude dos recursos
disponíveis.
11. Considerações finais e sugestões
11.1. A moldura econômica
Os processos de explotação dos recursos naturais renováveis, de modo especial a atividade
pesqueira, têm, como característica singular, sua continuidade temporal. Em contrapartida, não é possível
estabelecer taxas de extração, de acordo com necessidades ou injunções de ordem puramente econômica.
Por exemplo, reservas minerais ou de petróleo podem, dentro de certos limites, ser mantidas intocadas ou
mesmo explotadas de acordo com as flutuações dos preços internacionais. Ao contrário, não há como
reservar recursos vivos, tendo em vista que a mortalidade natural (predação, doenças, senilidade etc.)
compete com a mortalidade por pesca. A dinâmica populacional de um dado recurso, bem como suas
interações bióticas e abióticas, impõe sua própria taxa de explotação sustentável.
O conceito de sustentabilidade ampliada envolve, além das questões ecológicas imediatas, valores
econômicos, de manutenção do capital natural e dos rendimentos pertinentes; sociais, relacionados à
distribuição equitativa daqueles rendimentos e à manutenção da estrutura e da coesão das comunidades; e
institucionais, de modo que se possa garantir a capacidade de ordenamento.
Fica bastante evidente, a partir das discussões anteriores, como o mercado se torna um instrumento
inadequado ao estabelecimento de padrões para a explotação dos recursos naturais, à medida que não tem
a capacidade de tornar presentes, na estrutura de preços, os diversos fatores externos à atividade econômica,
que se manifestam como degradação ambiental e riscos para a sustentabilidade.
A gestão dos recursos oceânicos, ao envolver bens públicos, vai exigir a participação da autoridade
nacional, quando se trata de recursos sob sua jurisdição, ou de entidades globais ou inter-regionais, quando
vários países estão envolvidos. Por exemplo, na atividade pesqueira, o controle exercido pela autoridade
pública, além de garantir a conservação biológica dos recursos e ecossistemas marinhos e sua
sustentabilidade, deve, também, evitar as ineficiências econômicas associadas a superinvestimentos, tanto
na indústria de processamento como nas frotas pesqueiras, fenômeno comum e recorrente nas grandes
pescarias comerciais (30).
Um exemplo de regulação estatal é dado pela implementação de programas de descomissionamento
de frotas em diversos países, incluindo Estados Unidos, Canadá, Espanha e Reino Unido. A iniciativa prevê
o pagamento de indenização aos proprietários de embarcações que desejem transferi-las para entidades
públicas ou sem fins lucrativos, entidades estrangeiras governamentais de pesquisa e treinamento, ou

similares, ou, simplesmente, afundá-las. No entanto, a medida pode ser entendida, em última instância,
como subsídio aos barcos remanescentes, que terão reduzida a competição pelos recursos pesqueiros.
Os subsídios concedidos à atividade pesqueira em escala global são estimados em US$ 15 a 20
bilhões anuais. Seus efeitos envolvem um aumento da capacidade e do esforço de pesca, além da
distribuição de rendimentos, visto que seus detentores são privilegiados, em detrimento dos setores não
atendidos. Os recursos são obtidos a partir de impostos e taxas pagas pela sociedade, mas a retribuição na
forma de pesca mais barato é apenas transitória; em longo prazo, os subsídios levam à escassez do pescado
e a preços comparativamente mais altos (45).
Com frequência, é proposto o estabelecimento de instituições supranacionais como responsáveis
pela explotação de recursos oceânicos, variando, apenas, quanto ao escopo de suas atribuições. A CNUDM,
ao definir os fundos oceânicos, exteriores às ZEEs, como patrimônio comum da humanidade, propôs um
sistema paralelo para a exploração de seus minerais, envolvendo uma organização internacional (a chamada
"Empresa"), que faria a mineração em proveito da comunidade mundial, e outras organizações privadas e
estatais. Essas organizações devem solicitar licença para exploração à "Autoridade Internacional para os
Fundos Oceânicos", especificando sempre duas áreas de igual valor comercial. A Autoridade cederá um
dos locais à "Empresa" e o outro à organização solicitante. Esse arranjo exemplifica a extensão das
possibilidades de convivência futura entre organismos reguladores e usuários dos recursos oceânicos.
A busca pela sustentabilidade não implica somente custos, podendo, ao contrário, estimular vendas.
A disseminação mundial da consciência ecológica, expressa como preocupação quanto à preservação dos
recursos naturais e materializada pelo apoio a movimentos conservacionistas, adquire força política, muitas
vezes impondo à autoridade governamental padrões mais rígidos de ordenamento e fiscalização. Em
consonância, novos valores, antes relegados a segundo plano, adquirem importância, passando a pesar nas
opções de consumo. Detergentes biodegradáveis, produtos sem CFC203 (isto é, inofensivos para a camada
de ozônio), alimentos cultivados sem agrotóxicos, entre outros, passam a incorporar valor, quando
destinados às camadas da população mais sintonizadas, ideologicamente, com a sustentabilidade. Na esteira
desses produtos, selos de qualidade ambiental são utilizados como indicadores de processos não poluentes
ou que incorporem mecanismos de preservação ambiental. Um exemplo é o selo Dolphin Safe, que pretende
identificar conservas de atum processadas a partir de capturas por métodos que não impliquem mortalidade
de golfinhos.
Outra certificação de alcance global é do Marine Stewardship Council (MSC). O MSC foi criado
em 1997 pelo World Wildlife Fund (WWF) e pela Unilever e é responsável pela certificação de pescarias
sustentáveis e gerenciadas corretamente. A despeito dos esforços bem sucedidos, há problemas intrínsecos,
tais como a dificuldade de rastreamento, rotulagens sem base em procedimentos estabelecidos, alteração
de denominação comercial, além da ênfase da certificação em espécies isoladas. Muitos problemas
associados às pescarias não envolvem apenas impactos negativos às espécies-alvo, mas também àquelas
incluídas nas capturas acidentais e à destruição de habitats (37).
A Comunidade Europeia publicou, em 2008, o Regulamento (CE) nº 1.005, estabelecendo que
qualquer importação de produtos provenientes da pesca extrativa marinha por países membros da
Comunidade somente será autorizada se acompanhada de um "Certificado de Captura", por meio do qual a
autoridade competente do país de bandeira das embarcações fornecedoras de matéria prima garanta que
aquele produto não foi gerado por atividade de pesca ilegal, não reportada ou não regulamentada.
Em 2009, o então Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), hoje Secretaria de Aquicultura e Pesca
(SAP/Mapa), como já mencionado anteriormente, instituiu o Regime Nacional de Certificação de Capturas
(RCC) para os produtos de origem da pesca extrativa marinha. Com isso, pretende certificar que o produto
exportado atende às exigências da Comunidade Europeia (11).
11.2. As políticas brasileiras para a sustentabilidade
O Brasil foi o primeiro país a assinar a Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB). Para
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O clorofluorcarboneto (CFC) é um composto baseado em carbono, que contém cloro e flúor, responsável pela redução da
camada de ozônio. Usados, antigamente, como aerossóis e gases para refrigeração, seu uso é proibido, na atualidade, em
vários países.

implementar os compromissos assumidos pelo país junto à convenção, foi instituído, em 1994, por meio
do decreto nº 1.354, no âmbito do MMA, o Programa Nacional da Diversidade Biológica (Pronabio),
visando a promover parceria entre o poder público e a sociedade civil na conservação da diversidade
biológica, na utilização sustentável de seus componentes e na repartição justa e equitativa dos benefícios
dela decorrentes.
As duas grandes iniciativas do Pronabio foram o estabelecimento do Projeto de Conservação e
Utilização Sustentável da Diversidade Biológica Brasileira (Probio) e do Fundo Brasileiro para a
Biodiversidade (Funbio). Em 2002, a partir de um amplo processo de discussão, foram identificadas as
áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade, incluindo aquelas situadas na ZC. Em 2007, foi
realizada uma nova avaliação, objetivando maior detalhamento das áreas prioritárias. As novas áreas foram
reconhecidas formalmente pela portaria MMA nº 09, de 23 de janeiro de 2007.
Em 2002, a Política Nacional da Biodiversidade (decreto nº. 4.339/ 2002) estabeleceu como
princípio que a diversidade biológica possui valor intrínseco, pois cada forma de vida é única, merecendo
respeito independentemente de seu valor para o ser humano.
O Brasil possui também um extenso sistema de áreas protegidas federais que promovem a
conservação da biodiversidade, incluindo mais de 6% do território terrestre em unidades de conservação e
12% em terras indígenas, além de extensas áreas de preservação permanente e de reservas florestais legais.
Essa rede de áreas protegidas conta com 646 unidades de conservação, cobrindo uma área total de mais de
50 milhões de hectares.
As unidades de conservação (UC) marinhas incluem: dois parques nacionais, Fernando de Noronha,
com 11.270 ha, e Abrolhos, com 88.249 ha; o Parque Estadual Marinho de Parcel Manuel Luís – Maranhão,
com 45.238 ha; o Parque Estadual Marinho de Laje de Santos – São Paulo, com 5.000 ha; e o Parque
Municipal Marinho de Recife de Fora – Bahia, com 1.750 ha. Também integram o sistema: as reservas
biológicas marinhas de Atol das Rocas, com 36.249 ha, e Arvoredo - Santa Catarina, com 17.600 ha; as
áreas de proteção ambiental de Fernando de Noronha, com 93.000 ha, Costa dos Corais –
Pernambuco/Alagoas, com 413.563 ha, e Baleia Franca – Paraná, com 156.100 ha, além de outras APAs
estaduais e reservas extrativistas marinhas, totalizando pouco mais de um milhão de hectares.
Mais recentemente foi diplomada pelo ICMBio e o Ministério do Meio Ambiente, em 17 de junho
de 2010, o bioma marinho APA Costa das Algas. A área ocupada pela unidade é de 114.803,20 hectares.
A extensão das áreas de proteção e conservação marinhas acima indicadas dá margem a uma
primeira interpretação errônea de que as políticas públicas de conservação no Brasil atingem bons índices,
o que não é o caso.
A Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), realizada em 1992, indica metas relacionadas à
conservação da biodiversidade, incluindo o estabelecimento de áreas protegidas nos diferentes biomas e
zonas costeiras e marinhas de cada país signatário. Nesse contexto, o Brasil implementou uma série de
políticas de gestão e de conservação, assim como a identificação de áreas prioritárias, com o objetivo de
atingir, até 2010, uma conservação de pelo menos 30% do bioma Amazônia, e 10% dos demais biomas,
incluindo-se a zona costeira marinha. Tais porcentagens foram acordadas na 8ª Conferência das Partes,
(COP 8), em 2006, com adaptação posterior para as metas nacionais. Com a COP 10, em 2010, a
porcentagem de conservação para 2020 manteve os 30% da Amazônia, porém aumentou para 17% a de
cada um dos biomas e para 15% a das zonas costeiras e marinhas.
Deve ser levada em consideração a importância dessas zonas costeiras e marinhas para a
estabilidade climática, a alimentação, o turismo e lazer, o controle de inundações e proteção do litoral etc.
Contudo, existe muito pouca pesquisa e atuação governamental em relação às políticas públicas de
conservação da biodiversidade de tais áreas.
De acordo com o 4º Relatório Nacional para a Convenção sobre Diversidade Biológica Brasil
(MMA, 2011), considerando apenas dados já validados e cadastrados no Cadastro Nacional de Unidades
de Conservação (CNUC), até agosto de 2010, a área total de UCs estabelecidas na zona costeira e marinha
era de 70.234 km², e a meta nacional para tal ano (2010) de 370.684 km². O resultado representa apenas

18,95% da meta nacional e uma representatividade de 1,89% da zona costeira e marinha.
Trabalho recente204 apresenta uma análise sobre as unidades de conservação nas zonas costeira e
marinha do país, por meio de documentos governamentais e da utilização do CNUC, visando à identificação
das áreas protegidas com recorte marinho. Em 2010, foi atingido o total de 23,93% de conservação da
Amazônia, 6,12% da caatinga, 6,34% do cerrado, 6,80% da mata atlântica, 2,63% do pampa, e somente
1,89% da zona costeira e marinha. Tais resultados evidenciam a necessidade de políticas públicas
ambientais mais efetivas para que se consiga cumprir as novas metas instituídas para 2020, de 15% dessa
última área, ligada ao mar.
Faz-se também necessário revisar/atualizar as unidades de conservação costeiras e marinhas
descritas no texto, através do CNUC (MMA). É, ainda mister enfatizar o Panorama da Conservação dos
Ecossistemas Costeiros e Marinhos no Brasil (MMA, 2010) e desenvolver estudos sobre a capacidade de
suporte das UCs costeiras e marinhas, além da sua importância para o desenvolvimento do ecoturismo,
atividade sustentável de grande potencial socioeconômico para o Brasil.
Como signatário da Convenção de Zonas Úmidas de Importância Internacional ou Convenção de
Ramsar, o governo brasileiro assumiu, também o compromisso de promover a conservação e o uso
sustentável das zonas úmidas do território nacional, bem como manter as características ecológicas
daquelas áreas incluídas na Lista de Zonas Úmidas de Importância Internacional, conhecidas como Sítios
Ramsar. O Parque Estadual Marinho de Parcel Manuel Luís e o Parque Nacional Marinho dos Abrolhos
são sítios Ramsar brasileiros (9).
Mais especificamente em relação aos oceanos, o Brasil é signatário da CNUDM, tendo assumido,
portanto, perante a comunidade internacional, o compromisso de conservação e uso sustentável dos
recursos vivos da sua ZEE. Concretizando a decisão de implementar as deliberações da convenção,
incorporou à Constituição de 1988 os conceitos de espaços marítimos por ela definidos, além de normatizar,
pela lei nº 8.617, de 04 de janeiro de 1993, as diretrizes básicas para a ocupação da ZEE.
É claro que não bastam referências genéricas, tais como a CNUDM, a Agenda 21 e a Convenção
sobre a Biodiversidade, sem os desdobramentos nacionais, que implementem suas determinações na forma
de políticas e projetos.
Em relação aos recursos pesqueiros da ZEE brasileira, o esforço de gestão, como já visto em detalhe
anteriormente205, foi atribuição da Superintendência para o Desenvolvimento da Pesca (Sudepe),
subordinada a diferentes ministérios, no decorrer de sua existência. A Sudepe passou a integrar, em 1989,
a estrutura do Ibama. Em 1998, o decreto nº 2.840, tendo como meta "regular atividades das embarcações
pesqueiras nas zonas brasileiras de pesca", estabeleceu uma divisão de competências entre o novo
Departamento de Pesca e Aquicultura (DPA), do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(Mapa), e o Ministério do Meio Ambiente (MMA). O decreto transferiu ao Mapa "o estabelecimento de
medidas que permitam o aproveitamento adequado, racional e conveniente" para "espécies migratórias e
que estejam subexplotadas ou inexploradas", ficando o MMA com aquelas consideradas como sobreexplotadas. Em 2000, a Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca (Seap) substituiu o DPA, assumindo
suas funções, mantendo-se o critério de gestão bipartida dos estoques pesqueiros. Por fim, em 2009, a Seap
foi transformada em Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), pela lei nº 11.958, mas a dubiedade do
mandato institucional, inaugurada com a criação do DPA/Mapa, ainda perdura. Hoje, o MPA atua como
Secretaria de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).
A legislação, provavelmente sem paralelo internacional, determinou um retrocesso no esforço de
coleta de dados estatísticos e de avaliação de estoques. Pela portaria interministerial nº 2, de 13 de novembro
de 2009, o então MPA e o MMA propuseram um novo "sistema de gestão compartilhada do uso sustentável
dos recursos pesqueiros".
Não se trata, contudo, de um sistema unificado. A portaria prevê um complexo sistema escalonado
de decisão, composto por comitês, câmaras técnicas e grupos de trabalho. Planos de Gestão para o Uso
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Sustentável dos Recursos Pesqueiros, elaborados pelos comitês, serão submetidos ao exame da Comissão
Técnica da Gestão Compartilhada dos Recursos Pesqueiros (CTGP). Normas, critérios, padrões e medidas
de ordenamento, propostos por consenso, a partir do sistema de gestão compartilhada, e validados pela
CTGP, serão encaminhados à decisão final e à assinatura das autoridades competentes. Quando não houver
consenso nos comitês ou na comissão técnica interministerial, também caberá a essas autoridades a decisão
final. O desenho da proposta parece mais voltado ao atendimento de interesses políticos e à manutenção de
poder de decisão setoriais do que à preservação da sustentabilidade das pescarias.
As discussões que subsidiaram o relatório apresentado à Comissão Mundial Independente sobre os
Oceanos (CMIO), em 1997, incorporaram conceitos econômicos à questão da sustentabilidade, incluindo a
valoração de ativos ambientais, a internalização de custos ambientais aos sistemas de preços e a inibição
de atividades predatórias por intermédio da taxação. Em paralelo, no cenário internacional, observou-se o
fortalecimento da abordagem ecossistêmica na gestão dos recursos pesqueiros, como contraposição aos
modelos simplificadores baseados em estoques isolados.
Os objetivos e metas adotados pela Cúpula de Desenvolvimento Sustentável para a Agenda 2030,
já prevendo cenários adaptáveis ao crescimento populacional, irão buscar de forma cada vez mais eficiente
a mitigação dos processos de exploração e cultivo nos oceanos sem que ocorra prejuízo alimentar e
nutricional à população mundial.
A evolução conceitual e os novos métodos de análise favorecem a adoção de mecanismos capazes
de reforçar a busca pela sustentabilidade dos recursos naturais e, em especial, daqueles providos pelos
oceanos. Não obstante, as soluções não seriam capazes de reverter o quadro de degradação dos ecossistemas
marinhos, em escala global. Como observa do acima (44), o insucesso dos modelos de avaliação de estoques
pesqueiros não teve como causa básica suas características simplificadoras, mas, sim, a incapacidade de
contenção do esforço de pesca e enfrentamento dos interesses econômicos e políticos de curto prazo. Essa
constatação levou a que se buscassem estratégias mais pragmáticas, como a implementação de "áreas
marinhas protegidas", que passou a ser adotada como ferramenta importante de gestão pesqueira, dado que
independe de estimativas rigorosas do tamanho dos estoques.
Do mesmo modo, a adoção de ferramentas econômicas, na forma de taxas e tarifas, vai exigir uma
definição mais precisa das competências das instituições responsáveis pela gestão pesqueira. O modelo
brasileiro, estruturado para acomodar interesses setoriais, ainda busca a credibilidade necessária à incursão
em território inovador.
SUGESTÕES
Considerando-se as conclusões apontadas acima, sugerem-se algumas providências pertinentes à
matéria:
 INSTITUIR uma câmara técnica permanente no Conama, com representantes de MMA, Ibama,
ICMBio, SAP/Mapa, comunidade científica e organizações da sociedade civil, visando ao
acompanhamento e à avaliação do atual sistema compartilhado de gestão pesqueira, para sua
maior eficácia, em prol da sustentabilidade dos estoques.
 DEFINIR novas estratégias para a implementação e a manutenção de "áreas marinhas protegidas",
obrigatoriamente vinculadas às categorias do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da
Natureza (SNUC), conforme previsto na lei nº 9.985/2000, que prevê categorias de Proteção
Integral e de Uso Sustentável.
 ESTABELECER e APROVAR um plano de proteção e recuperação das praias para tratar do assunto
de forma efetiva, em âmbito nacional, a exemplo de outros países.
 LEVAR na devida conta a flexibilidade necessária para o estabelecimento de diferentes opções de
gestão pesqueira, limitando modalidades de captura e demais usos do espaço marinho, de acordo
com seu grau de impacto ao ecossistema, sem necessariamente vinculá-las a comunidades
artesanais ou similares.
 BUSCAR recursos para ampliar os estudos relativos à biodiversidade marinha, em especial em
águas com profundidades superiores a 200 m, nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, ainda

carentes de um esforço de pesquisa sistemático e adequado, tendo em vista que o conhecimento
da diversidade específica é fundamental para o correto dimensionamento das políticas de
preservação e uso sustentável dos recursos marinhos.
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CAPÍTULO XV
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO206
Sinopse
Desdobram-se os conceitos de ciência, tecnologia e inovação, aplicados ao mar, e os fundamentos
históricos das disciplinas oceânicas, com ênfase na participação brasileira em tal evolução; citam-se as
instituições e os programas, planos e projetos que foram surgindo no país, em apoio ao desenvolvimento
do setor, com destaque para a criação da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (Cirm) e do
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI); reflete-se sobre a conjuntura nacional, em face de
uma nova consciência do papel dos oceanos, com os institutos nacionais de C&T e o novel Instituto
Nacional de Pesquisas Oceânicas e Hidroviárias; a influência do mar nas mudanças climáticas é
considerada; avalia-se a questão dos meios flutuantes para pesquisa e suporte acadêmico; na conjuntura
internacional, estuda-se o envolvimento brasileiro em projetos regionais, a participação do país na
Antártica, com o Programa Antártico Brasileiro (Proantar), bem como a questão dos navios dedicados a
este programa; relatam-se alguns desafios prospectivos, particularmente a questão da Área, resultante da
CNUDM; após a discussão dos óbices e de uma análise conclusiva, apresentam-se sugestões ligadas ao
tema.
Abstract
This chapter unfolds the concepts of Science, Technology and Innovation applied to the sea, and
presents the historical foundations of oceanic disciplines creation and evolution, with emphasis on
Brazilian participation in this evolution. Institutions, programs, plans and projects created in Brazil to
support the sector development are named, with special attention to the Interministerial Commission for
Sea Resources (Cirm) and the Ministry of Science, Technology and Innovation (MCTI). A reflection on the
national conjuncture, in face of a new conscientization of the role of oceans is achieved, with the national
institutes of Science and Technology and the novel National Institute for Oceanic and Waterways Research,
taking into consideration the ocean influence on climate change and the evaluation of the issue of ship time
availability for research a n d academic support. In the international conjuncture, Brazilian involvement
in regional projects, participation in Antarctica, with Brazilian National Antarctic Program (Proantar),
and the ships dedicated to this program, is discussed. Also, some prospective challenges, particularly the
question of Area, resulting from Unclos, after the discussion of obstacles are reported, and a conclusive
analysis presents suggestions regarding the topic.
1. Introdução
Os oceanos, integrantes da hidrosfera, associada à litosfera e à atmosfera, formam um sistema
complexo interligado, responsável pela sustentação da vida na Terra. A oceanografia é uma ciência que
estuda, de forma integrada, a estrutura e o funcionamento dos oceanos, englobando seus componentes
físicos, químicos, geológicos e biológicos, e a interação oceano-atmosfera. É dividida em quatro subáreas,
de acordo com a natureza específica de cada uma: oceanografia física, oceanografia química, oceanografia
geológica e oceanografia biológica. As ciências do mar englobam os oceanos, mares e ecossistemas
costeiros. Considerando- se que os oceanos ocupam mais de 70% da superfície terrestre, pode-se avaliar a
magnitude da tarefa dos cientistas, que exige elevados níveis de cooperação, em nível nacional e
internacional.
A ciência e a tecnologia marinhas, sob um enfoque multidisciplinar, são essenciais ao entendimento
da estrutura e do funcionamento dos oceanos e de como eles variam espacial e temporalmente, para
melhorar as previsões climáticas e meteorológicas, gerenciar de forma sustentável os recursos marinhos,
bem como encontrar novas aplicações e utilizações para esses recursos. Em linhas gerais, a ciência marinha
enfoca a pesquisa básica e aplicada, que objetiva avançar no conhecimento dos processos físicos, químicos,
geológicos e biológicos dos oceanos e das regiões costeiras, incluindo suas interações com os sistemas
terrestre, hidrológico e atmosférico.
A Inovação Marinha veio a ser incluída à sigla C & T, tornando-a C, T& I, mais recentemente.
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Muitas inovações tecnológicas, envolvendo computação, robótica, biótica, exploração espacial, além das
pesquisas geológica, química, bioquímica e biomolecular, são utilizadas em proveito das ciências do mar.
Sob outro enfoque, em termos organizacionais, a Inovação constitui-se no diferencial maior que caracteriza
os organismos de vanguarda (redes e centros de excelência), incluídos, naturalmente, aqueles dedicados ao
estudo do mar207.
Os oceanos contêm 97% da água existente no planeta e desempenham um papel fundamental na
regulação da vida. Os recursos costeiros e marinhos representam um patrimônio natural, cujos bens e
serviços são estimados em mais de 21 trilhões de dólares anuais, valor que supera em 70% o dos sistemas
terrestres.
Recursos pesqueiros e provenientes de organismos marinhos, em geral, recursos minerais,
ecossistemas costeiros, mudanças climáticas e fenômenos decorrentes, como a elevação do nível do mar,
poluição marinha – assuntos da maior importância, por suas repercussões econômicas, políticas e sociais –
mesmo tendo por base de suas atividades o conhecimento científico e tecnológico, não serão tratados neste
capítulo, pois são objeto de tratamento específico, em outros.
O conhecimento científico não leva, por si só, à solução dos problemas relacionados aos oceanos e
seus usos, se não houver transferência desse conhecimento à sociedade, permitindo que os que mantêm o
poder político – tomadores de decisão – tenham ferramentas corretas e adequadas para medidas de
gerenciamento do ambiente e dos recursos marinhos. Por sua vez, os tomadores de decisão devem saber
que não se podem queimar etapas na pesquisa científica, sendo necessário um período de estudos coerente
com a periodicidade dos eventos ambientais; em síntese, não se obtêm resultados de uma hora para outra.
Além disso, é preciso manter um monitoramento contínuo, para que previsões possam ser
elaboradas. É necessário, também, o envolvimento da população, corresponsável pela manutenção da
integridade dos ambientes marinhos. Para congregar a comunidade científica, existe um sistema político
composto por diversos ministérios, visando a assessorar o Estado em questões pertinentes à ciência e à
tecnologia no mar, além de uma Comissão Interministerial sobre os Recursos do Mar (Cirm). No entanto,
o Brasil ainda não possui uma Política de C, T & I para o mar, que, entre outras diretivas, possibilite
centralizar os investimentos pertinentes e garantir periodicidade na manutenção das atividades de pesquisa.
O investimento crescente em C, T & I no mar ocorre de maneira dispersa, o que o torna difícil de ser
medido. Nos Editais Universais do M C T I , que aprovam projetos de diversas ciências, os relacionados ao
setor podem ser encontrados em quinze áreas distintas de conhecimento.
2. Histórico
Somente depois da viagem do Challenger (1872-1875), navio de pesquisa britânico, começou-se a
ter uma ideia mais precisa, embora geral e preliminar, do meio marinho e do relevo submarino. O resultado
das pesquisas, publicado em 32 volumes, contribuiu para o início da ciência oceanográfica. Etapas do
processo dessa ciência estão assinaladas pelas investigações do navio oceanográfico alemão Meteor, no
Atlântico Sul (1925-1927), pelas tarefas realizadas no Ano Geofísico Internacional (1957-1958) e pela
criação, em 1961, da Comissão Oceanográfica Intergovernamental (COI).
O início da oceanografia no país está bem caracterizado no documento Avaliação & Perspectivas,
do CNPq, em seu item 7, oceanografia (11):
A oceanografia biológica, entre nós, surgiu como biologia marinha, a oceanografia física
como levantamentos hidrológicos, a oceanografia geológica como sedimentologia marinha
e a oceanografia química como química da água do mar, tendo mais um caráter de apoio
às demais atividades. Essa tendência, até certo ponto, era determinada pela estrutura das
universidades e institutos de pesquisa, que não contavam com infraestrutura adequada à
realização de pesquisas multi e interdisciplinares, e pela insuficiência de recursos humanos
devidamente qualificados para integrar equipes aptas à condução de pesquisas de cunho
realmente oceanográfico.
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Historicamente, assinale-se que o primeiro documento conhecido, relativo às ciências do mar, no
país, foi escrito em 1560 por José de Anchieta, não por outra razão declarado patrono dos naturalistas
nacionais. No documento, em latim, Anchieta aborda, entre outros aspectos, deslocamentos de peixes
costeiros, a morfologia do peixe-boi e sua distribuição ao longo da costa e dados morfológicos sobre
diversos crustáceos. Há que mencionar-se, ainda, a memorável expedição norte-americana, realizada no
Brasil, em 1865, chefiada por Jean Louis R. Agassiz (Harvard) e constituída, entre outros, pelo geólogo
Charles F. Hart, que deixou um legado de importantes contribuições à geologia marinha ao longo do litoral
brasileiro (10).
As primeiras informações oceanográficas da costa brasileira, de maior vulto, foram obtidas durante
a expedição do Meteor, de 1925 a 1927. Em 1946, foi criada a primeira instituição nacional voltada aos
estudos de natureza oceanográfica, o Instituto Paulista de Oceanografia, subordinado à Divisão de Proteção
e Produção de Peixes e Animais Silvestres, do Departamento de Produção Animal da Secretaria da
Agricultura, Indústria e Comércio do Estado de São Paulo. Foi incorporado à USP, em 1951, com o nome
de Instituto Oceanográfico.
Ao longo dos anos, várias iniciativas impulsionaram a pesquisa oceanográfica no país. Dentre elas,
não se pode deixar de citar a participação brasileira no Ano Geofísico Internacional (1957/58), que resultou
na transformação, pela MB, do antigo Navio-Escola Almirante Saldanha em navio-oceanográfico. Tal fato
propiciou a execução de inúmeras campanhas oceanográficas ao longo da costa brasileira, envolvendo os
diversos grupos de pesquisa nacionais, com a participação institucional da MB, especialmente de Paulo de
Castro Moreira da Silva, primeiro comandante daquele navio, durante e depois da transformação.
Posteriormente, como almirante, Moreira foi Diretor do Instituto de Pesquisas da Marinha e criador do
Projeto Cabo Frio, em Arraial do Cabo208.
Deve-se destacar que a década de 1950 foi enriquecedora para todo o sistema de pesquisa científica
no Brasil. Em 1951, o governo federal estabeleceu o CNPq, atualmente denominado Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico, com o propósito básico de financiar a pesquisa científica e
tecnológica. Também em 1951 foi criada a Capes, órgão do Ministério da Educação, atualmente
denominada Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, que tem o objetivo principal
de expandir e consolidar a pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da
Federação.
Em 1960, houve, em Copenhague, com a participação de delegação brasileira, a Conferência
Intergovernamental de Pesquisa Oceanográfica e, um ano mais tarde, ocorreu a primeira assembleia da
Comissão Oceanográfica Intergovernamental – COI.
Os Encontros de Diretores de Instituições de Pesquisas do Mar (1968, 1971, 1973), promovidos
pela DHN e pelo CNPq, produziram a avaliação do estado da arte e recomendações para a implementação
de medidas que efetivassem o impulso pretendido. Em 1970, foi criada a Comissão Interministerial de
Estudos de Assuntos Relacionados com a Política Brasileira para os Recursos do Mar, extinta no final de
1971, após a elaboração dos Subsídios para as Diretrizes da Política Brasileira para os Recursos do Mar.
Em 1971, foi criada a atual Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), que passou a gerenciar o
Fundo Nacional para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), estabelecido no ano anterior.
Também em 1971, foi criado o primeiro curso de graduação em oceanografia ou oceanologia, na
Universidade do Rio Grande (Furg).
Vale destacar a realização, de 1972 a 1978, do Programa de Reconhecimento da Margem
Continental Brasileira (Remac), um dos maiores programas de pesquisa geológica da costa brasileira, que
mapeou a margem continental e a topografia submarina, e localizou áreas de riquezas minerais, inclusive
petróleo.
Em 1973, iniciou-se a Terceira Conferência das Nações Unidas sobre o Direito do Mar - United
Nations Conference on the Law of the Sea (Unclos III), resultando, em 1982, na Convenção das Nações
Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM), que entrou em vigor em 1994.
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Desde 1974, o Brasil é membro do Comitê Científico para Pesquisas Oceanográficas - Scientific
Committee on Oceanic Research (Scor), organização não governamental que promove a cooperação
internacional no planejamento e na condução de pesquisas oceanográficas.
Em 1975 e nos anos seguintes, realizaram-se os Programas de Oceanografia I, II e III, coordenados
e financiados pela Finep, visando a estimular a interdisciplinaridade das subáreas e a melhorar as condições
de laboratório e infraestrutura existentes nas principais instituições do país, que resultaram em apreciável
desenvolvimento da oceanografia brasileira.
Um passo decisivo na evolução da oceanografia no Brasil foi a criação da Comissão Interministerial
para os Recursos do mar (Cirm), em 1974, com a finalidade de coordenar os assuntos relativos à consecução
da Política Nacional para os Recursos do Mar (PNRM).
Decisiva sob todos os aspectos de interesse nacional relativos aos oceanos, a atuação da Cirm teve
resultados particularmente notáveis no que diz respeito ao avanço da oceanografia. Principalmente a partir
da segunda metade da década de 1980, tendo como motivação dotar o país de condições objetivas para
obter a plenitude dos benefícios que se delineavam com o advento da CNUDM, essencialmente associados
aos conhecimentos científicos e ao domínio de tecnologias, a Cirm logrou mobilizar e liderar a comunidade
científica nacional em um esforço amplo e participativo, mercê do qual autoridades e pesquisadores,
trabalhando ombro a ombro, analisaram e buscaram conjuntamente soluções para os imensos desafios que
se apresentavam.
A ação da Cirm levou a que, em maio de 1980, fosse aprovado decreto que fixava como finalidades
da PNRM:
 a promoção da integração do mar territorial e da plataforma continental ao Espaço Brasileiro; e
 a explotação racional dos oceanos, aí compreendidos os recursos vivos, minerais e energéticos da
coluna de água, solo e subsolo, que apresentem interesse para o desenvolvimento econômico e
social do país e para a Segurança Nacional.
Como resultado, implantaram-se projetos integrados, viabilizando a formação de equipes
multidisciplinares e significativa melhoria na infraestrutura laboratorial e nas embarcações disponíveis para
os trabalhos de pesquisa. A elaboração do II Plano Setorial para os Recursos do Mar (II PSRM) é
emblemática em termos do que foi a ação da Cirm naquele período. Envolveu a comunidade oceanográfica,
fixou políticas, definiu objetivos, estabeleceu mecanismos para melhor aproveitamento da capacitação
técnico-científica e dos recursos humanos então existentes, mobilizou as instituições, estimulou o
desenvolvimento de projetos integrados e promoveu ampla e produtiva cooperação interinstitucional,
nacional e internacional.
O III PSRM deu continuidade às diretrizes e prioridades do II PSRM e, com a ratificação da
CNUDM, pelo Brasil, tratou de aprofundar as pesquisas sobre os recursos da ZEE; levantamentos sobre
recursos vivos ganharam maior dimensão e foram sistematizados sob a denominação de Programa de
Avaliação do Potencial Sustentável de Recursos Vivos na Zona Econômica Exclusiva do Brasil (Revizee).
Dificuldades financeiras e problemas conjunturais, que já eram sentidos a partir do último ano de vigência
do II PSRM, arrefeceram o ritmo dos trabalhos. Apesar disso, o IV PSRM estendeu as atividades do III,
com as mesmas prioridades e diretrizes, ou seja, o desenvolvimento do Revizee.
Em 1985, foi criado o Ministério da Ciência e Tecnologia, atualmente Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovação (MCTI), e, a partir de 1990, adotado um novo arranjo institucional. As atribuições
de fomento à pesquisa passaram para o CNPq e a implementação do Revizee foi transferida para o MMA.
O MCTI criou o Comitê para Ciências do Mar (CCM), em 1993. Em 1994 foi aprovada a Política
Marítima Nacional – PMN.
Com a ratificação da CNUDM pelo Brasil, a Cirm tratou de aprofundar as pesquisas sobre os
recursos da ZEE, apoiando o desenvolvimento do Revizee. Este, iniciado em 1994, foi um símbolo da
integração patrocinada pela Cirm e resultou de um detalhamento da meta principal a ser alcançada, dentro
dos objetivos definidos pelo IV PSRM. Conforme previsto, as atribuições de fomento à pesquisa e a

implementação do Programa eram, respectivamente, de responsabilidade do CNPq e do Ministério do Meio
Ambiente (MMA). Contou, ainda, com a participação das seguintes instituições: Ministério da Marinha,
Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Educação, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação,
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Secretaria da Comissão Interministerial para os
Recursos do Mar, Bahia Pesca S/A e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis.
O Revizee repercutiu para além da avaliação de estoques, biomassa e ocorrência de espécies, com
vistas à determinação do potencial pesqueiro da ZEE brasileira. Assim, também possibilitou o
desenvolvimento de importantes projetos científicos, como o levantamento para caracterização do fundo
marinho e estudos hidrobiológicos. Além desses projetos, o Programa gerou expertise e resultados
estruturais de emprego do modelo de gestão e patrocinou ações inovadoras.
Em 1992, durante a conferência Rio 92, foi estabelecida a data de 8 de junho como o “Dia dos
Oceanos”. Recentemente, em dezembro de 2008, a Assembleia Geral das Nações Unidas, pela resolução
63/111, designou o dia 8 de junho como dia mundial dos oceanos, a partir de 2009.
A assinalar, em 1996, a criação do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (CCT), órgão de
assessoramento superior do presidente da República para a formulação e a implementação da política
nacional de desenvolvimento científico e tecnológico.
No final da década de 1990, houve avanços na institucionalização das ciências no Brasil, com a
criação do Programa de Núcleos de Excelência (Pronex) e, logo a seguir, dos Institutos do Millenium.
Em 2006, o MCTI estabeleceu seu primeiro plano estratégico, denominado Plano de Ação em
Ciência, Tecnologia e Inovação (Pacti).
Refletindo a importância crescente da C, T & I no país, a Marinha reestruturou o setor, em 2008,
criando a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação da Marinha (SecCTM), que passou a ser o órgão
central executivo do sistema e à qual passaram a subordinar-se o Instituto de Pesquisas da Marinha (IPqM),
o Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira (IEAPM) e o Centro de Análises de Sistemas Navais
(Casnav).
A regulamentação da profissão de oceanógrafo no Brasil, fundamentada pela lei nº 11.760, de 9 de
julho de 2008, é um dos indícios de que o período atual traz grandes avanços para a oceanografia.
Ao longo das seis primeiras versões do PSRM, o foco esteve centrado na geração de conhecimento
sobre o ambiente marinho e no uso sustentável das riquezas ali existentes. O VII PSRM, que vigorou de
2008 a 2011, especificamente, ressaltou a dimensão socioeconômica e a qualidade do ambiente marinho, o
reconhecimento do papel dos oceanos nas mudanças climáticas e a necessidade de articulação do governo,
da comunidade científica, da iniciativa privada e da sociedade para contemplar o aproveitamento
sustentável dos recursos do mar. O VIII PSRM, em vigor de 2012 a 2015, guarda estreita relação com o
novo programa temático "Mar, Zona Costeira e Antártida" e outras políticas e planos de governo federal;
introduz novo modelo de gestão participativa e integrada dos diversos Ministérios, instituições de pesquisa,
comunidade científica e iniciativa privada; estimula a integração das ações; destaca a importância da
disponibilização de dados para a sociedade; prioriza a conservação e aproveitamento dos recursos naturais
marinhos; enfatiza a qualificação de recursos humanos e a experiência embarcada; incentiva o
estabelecimento de cooperação internacional; e tem uma preocupação com os recursos naturais presentes
na zona costeira. Sua abrangência inclui a zona costeira (ZC), o mar territorial (MT), a zona econômica
exclusiva (ZEE), a plataforma continental (PC), bem como as áreas marítimas internacionais de interesse.
Também aborda a condução de atividades multidisciplinares e congrega atribuições de diversos órgãos
representados na Cirm (7).
Vários destes fatos históricos propiciaram a formação do arcabouço gerencial, administrativo,
científico e tecnológico que possibilitou o crescente interesse do país em ciências do mar, no século XXI.
Muitos de seus componentes continuam em plena e importante atividade e esta voltará a ser referida quando
analisada a situação da ciência e da tecnologia marinhas no Brasil, neste século, com seus óbices e
perspectivas.

3. Conjuntura nacional
O avanço da ciência, da tecnologia e da inovação (C, T & I) em escala planetária está a exigir cada
vez mais investimentos e medidas, visando à atualização material e humana das ciências do mar, que
envolvem pesquisas dispendiosas, exigem equipes multidisciplinares, implicam a utilização de plataformas
e equipamentos de alto custo.
A análise da questão de C, T & I, à luz dos interesses nacionais, passa, necessariamente, pelo
conhecimento das carências brasileiras em relação ao mar, pela compreensão do novo cenário criado pela
CNUDM e pelo reconhecimento das responsabilidades assumidas pelo país, nesse contexto.
Fatos como as queimadas em Roraima, as secas no Nordeste, as enchentes e as tempestades no Sul
são atribuídas à integração de fenômenos oceânicos e atmosféricos, sem que isto cause surpresas. Já existe
a percepção, difundida em largas camadas da população, de que o mar é um condicionador fundamental
dos fatos da natureza, em particular do clima, e, portanto, da vida humana, independentemente de um
entendimento mais aprofundado sobre a matéria.
Essa nova consciência do papel dos oceanos e o desejo de melhorar as previsões sobre os aspectos
que atingem as pessoas mais direta e duramente vêm-se refletindo no entendimento de que deve ser cobrado
dos cientistas maior esforço no estudo e na compreensão dos assuntos marinhos. E, obviamente, das
autoridades, no mínimo, a percepção da importância da matéria, o domínio e a utilização dos conhecimentos
já disponíveis e o engajamento político capaz de superar as lacunas e alargar as fronteiras técnicocientíficas. A tradução prática desse engajamento consiste na identificação de objetivos claros e na
mobilização de esforços e recursos para atingi-los.
Mesmo com recursos limitados, tanto materiais como humanos, mas com entusiasmo, dedicação e
competência, o Brasil tem estado presente e seus pesquisadores têm contribuído substancialmente para o
êxito dos grandes programas internacionais de oceanografia, Interação oceano-atmosfera e Mudanças
Climáticas.
Em 2009, foi criado, no MCTI, o Programa Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia (INCT).
Esse Programa tem metas ambiciosas e abrangentes em termos nacionais: mobilizar e agregar, de forma
articulada, os melhores grupos de pesquisa em áreas de fronteira da ciência e em áreas estratégicas para o
Desenvolvimento Sustentável do país; impulsionar a pesquisa científica básica para tornar-se competitiva
internacionalmente; e estimular o desenvolvimento de pesquisa científica e tecnológica de ponta, associada
a aplicações para promover a inovação e o espírito empreendedor, em estreita articulação com empresas
inovadoras, nas áreas do sistema brasileiro de tecnologia (Sibratec).
A criação dos institutos conta com parceria da Capes/MEC e das Fundações de Amparo à Pesquisa
do Amazonas (Fapeam), do Pará (Fapespa), de São Paulo (Fapesp), de Minas Gerais (Fapemig), do Rio de
Janeiro (Faperj) e de Santa Catarina (Fapesc), do Ministério da Saúde e do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
Com respeito ao mar e à Antártica foram criados três INCTs; os dois primeiros referem-se a
atividades antárticas e serão abordados em subitem específico, a seguir (4.1). O terceiro é sobre a
Transferência de Materiais Continente-Oceano. O INCT correspondente, com sede no Instituto de Ciências
do Mar (Labomar)/Universidade Federal do Ceará, tem como missão quantificar o transporte, as
transformações e o destino de sedimentos, nutrientes, matéria orgânica e metais-traço, do continente para
o mar, na costa leste-nordeste brasileira, e sua interação com as cadeias produtivas locais e os processos
naturais. Objetiva subsidiar a construção de cenários ao desenvolvimento sustentado da região costeira, em
face das mudanças regionais e globais, e contribuir para a diminuição das desigualdades regionais, no que
tange à formação de recursos humanos e ao desenvolvimento científico avançado.
Levando-se em consideração a importância dos oceanos para o Estado brasileiro, bem como os
avanços conquistados na última década, na área de ciências do mar, foi considerada estratégica a ativação
de um Instituto Nacional de C&T do Mar (INCT/Mar). Para tal, o MCTI, por intermédio do CNPq, ao
lançar edital, em fins de 2010, visando a promover a formação ou consolidação, inicialmente de dois desses
institutos, com foco na plataforma continental brasileira, formalizou o passo inicial.

Os INCTs/Mar buscarão atingir, inicialmente, o objetivo “grandes empreendimentos e
infraestrutura” – que inclui desenvolvimento e construção de equipamentos, planejamento e organização
de grandes campanhas, banco de dados e navios oceanográficos (e embarcações costeiras). Seguir-se-á a
busca pelos objetivos específicos – valorização de recursos vivos, conhecimento dos fundos marinhos,
papel dos oceanos em mudanças climáticas, formação de pessoal e transferência de conhecimento para a
sociedade.
Considerando o número de instituições e pesquisadores hoje dedicados às ciências do mar e a
diversidade de ambientes ao longo da costa brasileira, optou-se por aprovar quatro INCTs-MAR, a saber:
 Instituto Nacional de Recursos Naturais e Ciências do Mar (Renmar) - com sede na
Universidade Federal da Bahia (UFBA), reúne cerca de 200 cientistas, distribuídos em mais de
20 instituições de ensino e pesquisa do país. Seu objetivo é avaliar de que forma a diversidade dos
ambientes marinhos tropicais poderá determinar suas respostas às mudanças climáticas. Além
disso, o Instituto pretende gerar uma sólida base conceitual sobre os processos, a dinâmica e o
funcionamento da zona costeira, plataforma e oceano tropicais do país. A Bahia reúne vantagens
estratégicas para a criação do Renmar, como a mais estreita plataforma continental da costa
brasileira, que facilita o acesso e a investigação de águas profundas. Além disso, Salvador,
encontra-se em um local privilegiado, às margens da segunda maior baía da costa, a baía de Todos
os Santos, o que oferece a oportunidade de um enorme laboratório natural anexo ao Instituto, bem
como uma riqueza de ecossistemas naturais bem preservados (4);
 Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Ciências do Mar – Centro de Oceanografia
Integrada (INCT–Mar COI) -coordenado pelo Instituto de Oceanografia da Universidade
Federal do Rio Grande (IO-FURG) e pelo Centro de Estudos do Mar da Universidade Federal do
Paraná, desenvolverá o projeto Oceanografia Integrada e Usos Múltiplos da Plataforma
Continental e Oceano Adjacente. Integra uma parceria com aproximadamente uma centena de
pesquisadores distribuídos por nove estados brasileiros (RS, SC, PR, SP, RJ, ES, BA, PE e AL),
representando grupos de pesquisas de 15 Instituições de Ensino Superior brasileiras, dois
Institutos de Pesquisas e um Instituto Federal de Educação Tecnológica. O INCT-Mar COI
contará ainda com apoio de inúmeras instituições internacionais de renome, confirmando a sua
abrangência, influência e excelência técnico-científica. Para a formação de recursos humanos, o
INCT-Mar COI é composto por uma rede de instituições acadêmicas, responsáveis por um curso
técnico profissionalizante (integrado ao Ensino Médio), vários cursos de graduação e programas
de pós-graduação (12);
 Instituto Nacional de Recursos Naturais e Ciências do Mar, Caracterização Ambiental e
Avaliação dos Recursos Biogênicos Oceânicos da Margem Continental Brasileira (INCT–
Oceanos/Carbom) - coordenado pelo Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo
(IOUSP), contempla quatro linhas de pesquisas. A pesquisa científica trabalha com a assimilação
e biomassa autotrófica do carbono, assimilação e biomassa heterotrófica do carbono, fluxo de
carbono nas interfaces atmosfera-água e bento-pelagial, respiração e regeneração do carbono
(sistemas pelágico e bêntico), circulação e transporte de materiais e modelagem numérica de
processos físicos e biogeoquímicos; a pesquisa tecnológica abrange operações e desenvolvimento
de um ROV nacional para pesquisa oceanográfica, desenvolvimento de sensores nacionais para
águas profundas e a transmissão de dados, imagens e vídeos; a pesquisa ambiental trata dos
estoques de carbono biogênico marinho, impacto da acidificação dos oceanos sobre a biota bêntica
calcária e ictiofauna e bloom de algas nocivas; e a pesquisa aplicada estuda a bioprospecção
marinha, maricultura offshore e a geodiversidade e recursos minerais (9); e
 Instituto Nacional em Ciências do Mar de Estudos dos Processos Oceanográficos Integrados
da Plataforma ao Talude (INCT–Pro-Oceano) - coordenado pelo Instituto de Estudos do Mar
Almirante Paulo Moreira, tem o propósito de contribuir para: a compreensão dos processos
oceanográficos da plataforma, margem continental e talude da costa brasileira, de forma integrada,
em diferentes escalas espaciais e temporais; a formação de recursos humanos nas áreas das
ciências do mar, desde o ensino básico até o pós-doutorado; e a transferência do conhecimento

científico para empresários e a sociedade visando à formulação de políticas públicas para a
preservação e o uso sustentável dos recursos naturais dessas regiões oceânicas. Seu objetivo é
estabelecer modelos conceituais visando à compreensão de processos oceanográficos de interação
entre o oceano e a plataforma continental, em diferentes escalas espaciais e temporais; identificar
e quantificar os fluxos e as trocas de propriedades entre diferentes compartimentos do sistema;
abordar seus efeitos sobre a biodiversidade e a influência das mudanças globais induzidas por
fatores naturais e antrópicos e seus impactos para a sociedade. Cerca de 30 instituições de pesquisa
de nove Estados e seus respectivos representantes estão associadas ao INCT (CE, PE, AL, SE,
ES, SP, PR,SC e RS) além de, praticamente todas as instituições do estado do Rio de Janeiro
(UFRJ, Uni-Rio, UENF, UERJ, Puc-Rio, UFF, IPqM, LNCC, JBRJ, UFRJ/MN, Fiocruz, UGF)
(4).
As iniciativas relacionadas ao reconhecimento da importância dos oceanos deram origem a outras
ações como o debate sobre o livro Mar e Ambientes Costeiros (CGEE 2008) (8), realizado durante a 62ª
reunião da SBPC, que, entre outras recomendações, apontou a implantação de um instituto nacional de
oceanografia a exemplo dos que existem em outros países, como o Ifremer na França. o Jamstec no Japão,
o NOC, no Reino Unido e a NOAA, nos Estados Unidos. A criação de um instituto nacional de pesquisas
sobre oceano já está prevista no PPA 2012-2015, no Programa nº 2046 - Mar, Zona Costeira e Antártica.
No dia 24 de maio de 2013, na sede da Academia Brasileira de Ciências, no Rio de Janeiro, foi realizada a
Assembleia Geral para fundação e aprovação do Instituto Nacional de Pesquisas Oceânicas e Hidroviárias
(INPOH). É proposta a natureza jurídica de uma Organização Social (OS), pessoa jurídica de direito
privado, sem fins lucrativos, com base na lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 O INPOH terá sua sede
administrativa em Brasília e quatro centros: Centro de Oceanografia do Atlântico Tropical, Centro de
Oceanografia do Atlântico Sul, Centro de Portos e Hidrovias e Centro de Pesquisa Marinha em Pesca e
Aquicultura, que funcionarão em locais a serem definidos. O campo de atuação do Instituto será a realização
de estudos e pesquisa científica e tecnológica oceânica, portuária e hidroviária. As atividades a serem
realizadas são: oceanografia física, química, biológica e geológica (coleta de dados de temperatura, onda,
ventos etc; modelagem matemática; sensoriamento remoto); pesquisa em aquicultura, maricultura e pesca;
estudos e projetos de hidráulica fluvial, portuária e lacustre; estudos/engenharia costeiros (assoreamento e
erosão); e desenvolvimento de instrumentação submarina (ROVs) e de pesquisa tecnológica e engenharia
oceânica.
Em relação aos recursos humanos das ciências do mar, estão registrados no Diretório dos Grupos
de Pesquisa do CNPq (dados até 2011) 322 grupos, nas seguintes categorias:
 2.616 pesquisadores;
 3.243 estudantes; e
 412 técnicos.
Foram mapeadas 98 instituições nacionais, entre universidades, centros de pesquisa e institutos,
distribuídos em 20 unidades da Federação.
Conforme pode ser observado na figura 1, abaixo, a maior concentração de grupos de pesquisa
encontra-se na região Sudeste, com o mesmo padrão evidenciado em outras áreas do conhecimento. Não
foi encontrado nenhum registro de grupo de pesquisa na região Centro-Oeste, atribuindo-se tal fato à
distância dessa região ao litoral.

A localização de um grupo de pesquisa é definida por seu líder, possibilitando, dessa forma, a
integração das diversas unidades da Federação, por colaboração científica. Os grupos de pesquisa estão
distribuídos em pelo menos 25 áreas do conhecimento, entre as quais predominam a oceanografia, as
geociências, a ecologia e as engenharias.
A área de ciências do mar não possui programa próprio de pesquisa e pós-graduação (PPG) da
Capes. Existem, atualmente, três PPGs relacionados a essa área, com conceito cinco (os três primeiros da
relação abaixo) e cinco cursos com conceito quatro, segundo a Capes, para os cursos de mestrado e
doutorado. São eles:
 oceanografia ..................................................…….UFPE (PE);
 oceanografia (oceanografia biológica)………........USP (SP);
 oceanografia biológica..........................……..........Furg (RS);
 biologia ambiental ..............................….…......... .UFPA (PA);
 biologia marinha ...............................…………......UFF (RJ);
 ciências marinhas tropicais ..........………...............UFC (CE);
 geociências e meio ambiente ..........……................Unesp (Rio Claro- SP); e
 sistemas costeiros e oceânicos .........………...........UFPR (PR).
Somam-se a esses o curso de pós-graduação em oceanografia, da Uerj, o de sustentabilidade de
ecossistemas costeiros e marinhos, da Unisanta, o de sistemas aquáticos tropicais, da UESC, e o de dinâmica
dos oceanos e da Terra (UFF), com conceito 3, também segundo a Capes (9).
Ainda em relação à formação de recursos humanos, o edital Capes – ciências do mar, lançado em
julho de 2008, bem demonstra o avanço dessa área estratégica. A chamada pública atende à necessidade do
país de formar recursos humanos de alto nível nessa área. Aborda 22 áreas temáticas, que vão desde a
oceanografia biológica até o estudo dos impactos do aquecimento global sobre o comércio marítimo
internacional.
Além de possibilitar a aquisição de equipamentos, permite, para financiamento, várias modalidades
de bolsas, no país e no exterior. O edital é voltado para instituições públicas e privadas brasileiras que
possuam, em seus programas de pós-graduação stricto sensu, recomendados pela Capes, área de
concentração ou linhas de pesquisa dirigidas aos temas contemplados, ou para instituições que apresentem
projeto viável de implantação dessas linhas.

Buscando incrementar o aprimoramento dos recursos humanos, foi lançado o programa Ciência
Sem Fronteiras, uma parceria entre o CNPq e a Capes, que tem por objetivo promover, de maneira
acelerada, o desenvolvimento tecnológico e estimular os processos de inovação no Brasil, por meio da
promoção da mobilidade internacional docente, discente de graduação e pós-graduação, de pósdoutorandos e pesquisadores brasileiros, estimulando a inserção das pesquisas feitas nas instituições
brasileiras às melhores experiências internacionais. Dentre as áreas e temas de interesse estão as ciências
exatas e da Terra (física, química e geociências), biotecnologia, biodiversidade e bioprospecção, ciências
do mar e engenharias, entre outras. Das 22.229 bolsas implementadas até abril de 2013, duzentas e dez são
da área de ciências do mar.
Sabendo da importância da C, T & I do Mar para o desenvolvimento nacional, o MCTI contemploua devidamente quando instituiu o Plano de Ação em Ciência , Tecnologia e Inovação (Pacti), para o período
2007-2010. Entre os programas, vários se relacionavam com as ciências do mar, direta ou indiretamente.
Os recursos que financiaram esses programas são oriundos do FNDCT, no qual são alocados os Fundos
Setoriais, e das ações do Plano Plurianual (PPA) que orientam a elaboração do Orçamento Geral da União,
pelo governo.
A Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (Encti) dá continuidade e aprofunda o
Pacti. Ela destaca a importância da ciência da tecnologia e da inovação como eixo estruturante do
desenvolvimento do país e estabelece diretrizes que irão orientar as ações nacionais e regionais no horizonte
temporal de 2012-2015. Dentre os programas prioritários estão contemplados as mudanças climáticas e os
oceanos e zonas costeiras (5).
Cabe ressaltar, ainda, que o MCTI coordena o CCM, já mencionado, que tem por atribuição
assessorar o Estado em questões de C, T & I relativas às ciências do mar, gerando subsídios para a
consolidação de uma Política Nacional de Ciência e Tecnologia para o Mar. O CCM também é responsável
pela elaboração e pelo acompanhamento de um programa para ciências do mar, visando a garantir a
execução dos compromissos firmados pelo Brasil, em níveis nacional e internacional.
Nesse contexto, tendo em vista a crescente importância alcançada pelas ciências do mar, o CCM foi
revitalizado em 2007 e, desde então, vem-se reunindo ordinariamente pelo menos duas vezes ao ano,
quando são definidas linhas mestras de apoio às pesquisas nessa área, mecanismos de estímulo à formação
de recursos humanos e estratégias de monitoramento atmosférico e climático dos oceanos.
Os investimentos do MCTI e seus parceiros, por meio de editais lançados no período de 2004 a
2009, aumentaram significativamente em 2008 e 2009, como pode ser visto na figura 2, abaixo. O ano de
2009 revelou-se um marco para as ciências do mar no Brasil: o aumento foi de 122%, mais que o dobro
dos recursos financeiros disponibilizados no ano anterior.

A mobilização de esforços em prol do desenvolvimento da C, T & I do mar ocorre em duas frentes,
distintas sob alguns aspectos, mas de efeitos complementares. Uma delas opera no sentido de ampliar o
leque e a profundidade dos conhecimentos científicos, a quantidade e a qualidade dos detentores desses

conhecimentos. Tal mobilização implica, obrigatoriamente:
 incentivar e manter, de forma continuada e responsável, programas de pesquisa sobre os processos
básicos e as interações que controlam e determinam a dinâmica e o funcionamento dos ambientes
costeiros e oceânicos;
 apoiar o recrutamento, a formação básica e o desenvolvimento individual dos pesquisadores e do
pessoal técnico; e
 fortalecer as instituições e equipes que os abrigam, sempre em quantidade e qualidade compatíveis
com a magnitude e a complexidade dos objetivos e problemas nacionais.
A outra diz respeito ao desenvolvimento de tecnologias em todas as áreas de interesse do
conhecimento científico. Como exemplo desse desenvolvimento no Brasil, cita-se o satélite Sabiá-Mar,
destinado à observação global dos oceanos e ao monitoramento do Atlântico nas proximidades do Brasil e
da Argentina, desenvolvido em conjunto pela Agência Espacial Brasileira (AEB) e a Comissão Nacional
de Atividades Espaciais (Conae). Com o Sabiá-Mar será possível observar a cor dos oceanos, monitorar a
exploração petrolífera, gerenciar as zonas costeiras e contribuir com a atividade pesqueira, entre outras
aplicações. Caberá ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) atuar como órgão executor. O
projeto Sabiá-Mar está em plena consonância com os objetivos fixados pela comunidade científica
internacional e, mais especificamente, com aqueles estabelecidos pelo Comitê de Satélites de Observação
da Terra (Ceos, na sigla em inglês) para a constelação de satélites de observação da cor dos oceanos.
Inovações tecnológicas em vários campos de atividade vêm beneficiando as ciências do mar, sob
vários aspectos. O Brasil tem acompanhado muitas dessas inovações, constituindo-se, mesmo, modelo de
avanço tecnológico, como no caso das plataformas de exploração petrolífera em mar profundo. A propósito,
desde 1989, o Laboratório de Tecnologia Submarina da Coppe (UFRJ) vem trabalhando na capacitação
tecnológica e de pessoal, direcionada à exploração de recursos em grandes profundidades oceânicas.
Em alguns casos, há muito que avançar, como em dessalinização da água do mar, robótica e sistemas
submarinos, submersíveis tripulados ou operados à distância.
Os oceanógrafos coletam hoje mais, e de maneira mais aperfeiçoada, grande quantidade de dados.
A análise desses dados exige modelos computacionais e pessoal qualificado. Sistemas de informação
eficientes, incluindo armazenamento, manipulação, gestão, intercâmbio e transmissão de dados vêm-se
constituindo necessidade premente para o avanço da C, T & I no mar, no país.
A DHN abriga e opera o banco nacional de dados oceanográficos (BNDO), ligado ao sistema
mundial de dados oceanográficos. Além de outras responsabilidades, o BNDO recebe, arquiva e dissemina
os dados obtidos na região oceânica adjacente à costa brasileira e mantém intercâmbio com instituições
estrangeiras congêneres, no âmbito da COI. Mesmo possuindo dados históricos anteriores, o acervo do
BNDO concentra principalmente aqueles recolhidos a partir do Ano Geofísico Internacional (1957/58), por
estações fixas, plataformas e navios nacionais e estrangeiros. Fazem parte desse acervo os dados relativos
a propriedades físicas e químicas da água do mar, correntes marinhas, alturas de marés, parâmetros
meteorológicos obtidos por estações fixas costeiras e navios, bem como parâmetros geológicos do fundo
marinho.
O Brasil tem participado intensamente do Sistema de Observações Biogeográficas dos Oceanos –
Ocean Biogeographic Information System (Obis), para o oceano Atlântico Sul tropical e subtropical,
operacionalizado em convênio entre a USP e a ANP/Petrobras. Em janeiro de 2012, esse sistema integrava
mais de 1.014 bancos de dados e já somava mais de 32,2 milhões de registros.
O mar configura-se como um reservatório excepcional de produtos naturais bioativos. Estudos
comparativos vêm revelando que é muito mais provável encontrar um composto bioativo produzido por
um organismo marinho do que por um organismo terrestre, em parte devido ao grande número de espécies
encontrados no mar. Em 2009, quase 20.000 diferentes produtos naturais derivados da biodiversidade
marinha já foram descritos desde a descoberta de nucleosídeos isolados de esponjas marinhas que deram
origem a toda uma geração de agentes antivirais ora em uso, como o acyclovir e o azidotimidina (AZT).

No Brasil, a biotecnologia marinha209, que abrange a bioprospecção, está organizada pelo Comitê Executivo
para o Programa de Levantamento e Avaliação do Potencial Biotecnológico da Biodiversidade Marinha
(Biomar), criado em 2005, subordinado ao PSRM/Cirm, sob a coordenação do MCTI. As ações do Comitê
norteiam-se por uma Proposta Nacional de Trabalho (PNT) em biotecnologia marinha.
No contexto das mudanças climáticas, o papel dos oceanos é fundamental, como pode-se constatar
no Capítulo XVII – Mudanças Climáticas. O Brasil, por sua enorme extensão costeira que margeia o
Atlântico, e por seu elevado peso no cenário geopolítico, entre os países ligados a essa bacia oceânica, deve
dar uma contribuição significativa à comunidade internacional, no estudo da matéria.
Nesse sentido, entre os oceanos globais, o Atlântico é especial. É ao longo dessa bacia oceânica que
ocorre um dos mais importantes controles da circulação de larga escala em nível global, mas, apesar disso,
o papel do Atlântico Sul no sistema climático e, em particular, na dinâmica do CO2, permanece
desconhecido, sobretudo pela carência de observações e de monitoramento apropriado.
Dentre os sistemas meteorológicos que causam variabilidade do clima no Brasil, destacam-se as
zonas de convergência intertropical (ZCIT) e do Atlântico Sul (ZCAS). Eventos extremos de inundações
sobre a região SE são frequentemente associados a ZCAS, assim como eventos de deslizamento de encostas
e enchentes sobre o leste do Nordeste estão comumente associados a distúrbios ondulatórios de leste.
A base de dados meteo-oceanográficos tem grande importância para as atividades pesqueiras e de
exploração de petróleo ao longo da plataforma continental brasileira, bem como para as de cabotagem e
segurança no mar. Da mesma forma, os estudos diagnósticos dos ecossistemas marinhos são beneficiados
por informações e resultados obtidos da rede observacional e de modelagem.
A chamada pública do MCTI/CNPq, denominada Papel do oceano Atlântico nas Mudanças
Climáticas, que visa implementar, no contexto multidisciplinar, estudos sobre o papel dos oceanos no clima,
com ênfase no atual cenário de mudanças ambientais globais, objetivando, em última instância, ampliar a
participação do Brasil no cenário científico mundial, dentro do tema “oceanos & clima” propiciou um
avanço nas pesquisas relacionadas às mudanças climáticas.
Objetiva-se, ainda, desenvolver, a partir da rede de boias ancoradas do Projeto Pilot Research
Moored Array in the Tropical Atlantic (Pirata), um sistema integrado de pesquisa e monitoramento
oceanográfico, em apoio aos programas do Goos/Brasil, vertente brasileira do Sistema Global de
Observação dos Oceanos (Goos), criado pela COI. O Brasil participa desse monitoramento, que opera desde
1997 de modo ininterrupto, fornecendo dados em tempo quase real e séries históricas disponibilizadas
gratuitamente via Internet.
Esse sistema contempla aplicações operacionais ligadas às previsões de tempo e clima, realizadas
por órgãos operacionais e de pesquisa no Brasil e no mundo. Adicionalmente, as séries temporais de dados
obtidos por tal sistema são utilizadas para validação e aprimoramento dos modelos oceânicos e atmosféricos
em uso, em níveis nacional e mundial, pelos centros de pesquisa e universidades.
Fruto da participação do Brasil no projeto Pirata, surgiu a ideia de desenvolvimento de uma boia
nacional, a Atlas-B, baseado no sistema produzido pelo Pacific Marine Environmental Laboratory (PMEL)
da NOAA. Desse desenvolvimento participaram o Laboratório de Modelagem Numérica e Observação
Oceânica (Labmon) e o Laboratório de Instrumentação Oceanográfica (LIO) do IO-USP e empresas
nacionais. Em todo o processo foram investidos mais de um milhão de dólares, através de projetos
financiados pelo CNPq (INCT – Mudanças Climáticas e Atlas-B), Fapesp (Projeto Sansao) e pela USP
(NAP – Mudanças Climáticas). Em abril de 2013, foi fundeada a primeira boia produzida no Brasil, a boia
Atlas-B Guariroba, que vai obter informações importantes da camada superior do oceano e dos fluxos de
calor, massa e momento na interface ar-mar, em uma posição muito especial do oceano Atlântico, região
com intensa atividade ciclogenética, onde ocorreu o furacão Catarina, em marco de 2004. Essas
informações, disseminadas para a comunidade científica, poderão ser utilizadas na comparação com
resultados numéricos e teorias do oceano e atmosfera, ou seja, testar hipóteses. Também poderão ser
assimiladas em modelos do oceano e da atmosfera, melhorando a qualidade das previsões tanto em escala
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temporal curta (dias) quanto climáticas (anos, décadas).
Elencam-se, a seguir, algumas linhas temáticas para alcançar-se, significativamente, o entendimento
do papel do Atlântico Sul na dinâmica do carbono e no cenário de mudanças climáticas globais:
 formar massa crítica, pessoal especializado e instalar a capacidade técnica necessários para
estudos e modelagens desta magnitude no Brasil; incluir o papel dos oceanos nas discussões e
pesquisas sobre mudanças climáticas globais no âmbito nacional;
 aumentar a capacidade dos modelos de previsão de tempo e clima na América do Sul, metas do
Plano de Ação em C, T & I, 2012-2015;
 ampliar a rede de monitoramento meteo-oceanográfica com boias fixas e instrumentação
adequada em ilhas oceânicas no Atlântico Sul tropical;
 melhorar a capacidade observacional dos navios oceanográficos nacionais;
 aumentar a capacidade dos modelos de previsão de tempo e clima nacionais;
 validar produtos meteo-oceanográficos de sensoriamento remoto; e
 melhorar a previsão de secas e inundações; este é um dos grandes objetivos desse Programa,
alavancando respostas socioeconômicas, necessárias ao desenvolvimento do país.
Outra meta importante das ciências marinhas no Brasil é a ampliação do conhecimento sobre os
ambientes insulares oceânicos sob jurisdição nacional. Para assegurar as pesquisas nessas áreas
estratégicas, foram criados os Programas Arquipélago e Ilhas Oceânicas, com o apoio científico do CNPq
e sob administração da Secirm (Secirm/Proarquipelago e Protrindade). A ocupação permanente do
Arquipélago de São Pedro e São Paulo e das ilhas de Trindade e Martim Vaz é estratégica, pois amplia a
área nacional de exploração de petróleo, gás, minérios, biodiversidade e pesca.
Em 2010, foram comemorados dez anos de pesquisas no Arquipélago São Pedro e São Paulo,
ocupado pela Estação Científica na Ilha Belmonte, além de inaugurada a Estação Científica da Ilha da
Trindade, já permanentemente ocupada pela Marinha, com o posto oceanográfico da Ilha da Trindade
(Poit).
As seguintes áreas do conhecimento estão sendo apoiadas pelo Programa Arquipélago e Ilhas
Oceânicas: geomorfologia, geoquímica, geofísica, petrologia, estrutura e geotectônica; circulação oceânica,
interação oceano-atmosfera e clima, e processos de enriquecimento local; dinâmica e contaminação da
cadeia trófica; ecologia, comportamento e biodiversidade; recursos pesqueiros; impacto de ações antrópicas
e recuperação de áreas degradadas; e história e arqueologia.
As áreas técnico-científicas de sísmica, batimetria, gravimetria e magnetometria são hoje de
domínio do Brasil, a partir do Leplac, que permitirá submeter-se à jurisdição nacional uma extensa área
além das 200 M, a partir das linhas de base210.
Deve-se ressaltar que a pesquisa brasileira avança até a região denominada “Área”, definida pela
CNUDM como o leito do mar e seu subsolo, além dos limites das jurisdições nacionais e que apresenta
possibilidade adicional de aproveitamento da diversidade geológica e biológica.
Desde 2009 o Serviço Geológico do Brasil (CPRM) vêm executando trabalhos em nossa plataforma
continental e na Área, desenvolvendo projetos como o da elevação do Rio Grande (Proerg) e da Cordilheira
Meso-Atlântica (Procordilheira), ambos do Programa de Prospecção e Exploração de Recursos Minerais
da Área Internacional do Atlântico Sul e Equatorial (Proarea) que tem como objetivo identificar e avaliar a
potencialidade mineral de áreas com importância econômica e político-estratégicas para o Brasil211. Fruto
da parceria entre o CPRM, o Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo (IO-USP) e a Agência
Japonesa de Ciências da Terra e Mar (Jamstec) foi realizado o cruzeiro Iatá-Piúna Navegando em águas
profundas e escuras, na língua Tupi-Guarani, quando foi possível observar pela primeira vez as costas da
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Matéria tratada, com detalhe, no Capítulo I – Direito do Mar.
Matéria tratada, com detalhe, no Capítulo V – Recursos Minerais.

elevação do Rio Grande, na Dorsal de São Paulo e no Platô de São Paulo a partir dos mergulhos realizados
com o submersível Shinkai 6500, com capacidade para três tripulantes (dois pilotos e um cientista) e
equipado com braços mecânicos e câmeras de alta resolução conduzidos a bordo do navio R/V Yokosuka,
ambos pertencentes a Jamstec. Os resultados dessa comissão revelaram que a elevação do Rio Grande,
sempre considerada uma montanha submersa de origem vulcânica semelhante às que ocorrem em frente à
costa da África, tem a presença de rochas continentais, como se um continente tivesse afundado na época
em que a América do Sul se separou da África (11). Voltar-se-á ao assunto no item 5 a seguir.
Perspectiva que impacta igualmente as C, T & I marinhas é a meta da 4ª Conferência Nacional de
Ciência, Tecnologia e Inovação (4ª CNCTI/MCTI) de consolidar C, T & I enquanto Política de Estado, que
assegure perenidade às políticas e aos programas associados à produção e à utilização do conhecimento,
como componentes centrais do desenvolvimento econômico e social do Brasil, contribuindo para que os
benefícios decorrentes sejam distribuídos de forma justa, a toda a sociedade.
A definição e a implementação das atividades em áreas estratégicas permitem aprofundar as
oportunidades de desenvolvimento científico e tecnológico, as quais sabidamente estão distribuídas de
maneira desigual, com alguns setores, especialmente de tecnologia avançada, relativamente mais férteis em
possibilidades.
Da mesma forma, as pretensões brasileiras de tornar-se, cada vez mais, um país incluído
soberanamente no mundo impõem um conjunto de definições estratégicas no campo de C, T & I.
Para que as políticas de C, T & I tenham efeitos favoráveis, é indispensável que todos os setores da
população delas tirem proveito, sem excluir e sem contribuir para aumentar a exclusão. Assim sendo,
educação e cultura científica e tecnológica fazem parte do principal caminho que viabiliza o processo
desejado de compartilhar o conhecimento. O nível de escolaridade da população e a qualidade e a amplitude
da educação estão fortemente relacionados à competitividade das nações modernas e refletem a capacidade
de inovar, na solução de problemas e no equacionamento do futuro.
3.1. Meios flutuantes para pesquisa e suporte acadêmico212
Mesmo considerando-se os meios flutuantes existentes – NOc Antares (DHN) e NOc Atlântico Sul
(Furg) – e as recentes aquisições indicadas a seguir, a necessidade de estudo e monitoramento sistemático
da ZEE, a extensão da plataforma continental e do litoral são evidências de que ainda é necessário ampliar
a capacidade brasileira nas ciências do mar, cujo gargalo atual é a escassez de meios flutuantes que possam
ser considerados laboratórios embarcados, para a realização de pesquisas oceanográficas. As embarcações
existentes devem ser munidas com equipamentos que permitam a realização simultânea de pesquisas
geológicas, físicas, químicas e biológicas, visando à otimização de seu emprego.
A publicação Mar e Ambientes Costeiros (2008) (8), organizada pelo Centro de Gestão e Estudos
Estratégicos, recomenda, como ação prioritária, a expansão da frota oceanográfica brasileira.
De forma a atenuar esta demanda essencial, o Navio-Hidroceanográfico (NHOc) Cruzeiro do Sul
(apresentado na figura 3 abaixo), considerado como Laboratório Nacional Embarcado, foi incorporado à
Marinha do Brasil, em novembro de 2007, tendo sido adquirido em cooperação formalizada pelo Convênio
Finep, envolvendo recursos do MCTI e da Marinha do Brasil.
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Que se tenha conhecimento, a primeira edição deste relatório, em 1998, foi o primeiro documento formal que valorizou,
perante a nação, o grave óbice representado pela falta de meios flutuantes necessários à pesquisa do mar. De fato, uma das
recomendações constantes no capítulo correspondente, rezava: “CONCEDER elevada prioridade a definir e colocar em
operação um programa mínimo para dotar o país de meios flutuantes oceanográficos, em um horizonte de tempo
compatível com o atendimento dos compromissos e necessidades mais prementes. VIABILIZAR a aquisição de, pelo
menos, um navio moderno, adequado à pesquisa oceanográfica, e colocá-lo em operação sob modelo novo de
administração”.

O emprego do NHOc Cruzeiro do Sul viabiliza pesquisas das interações de processos biológicos,
químicos e físicos que ocorrem no Atlântico Sul, podendo ser estudados vários aspectos do meio ambiente
oceânico, tais como a dinâmica das águas superficiais e profundas, níveis da produção biológica, trocas de
gases entre oceano e atmosfera, natureza e extensão das interações de condições abióticas, com as respostas
biológicas, e as consequências para os ecossistemas e a biodiversidade, além do impacto das mudanças
ambientais passadas e presentes.
O MCTI e a MB (DHN), valendo-se de um projeto para adequação do navio à instalação e à
operação de equipamentos de pesquisa hidroceanográfica, biogeológica e meteorológica, dotaram o NHOc
Cruzeiro do Sul com os seguintes equipamentos: um perfilador geológico, um guincho geológico com oito
mil metros de cabo e um arco de popa, entre outros. O navio já é equipado com ecobatímetro monofeixe
para grandes profundidades, software para levantamentos hidrográficos automatizados, Acoustic Doppler
Current Profiler (ADCP) e termossalinógrafo, além de uma Estação Meteorológica Automática e um
conjunto Conductivity, Temperature, Depth (CTD)/Rosette.
A partir do segundo semestre de 2010, a comunidade acadêmico-científica passou a dispor,
anualmente, de cerca de 80 dias de mar para atividades e projetos de pesquisa afins, com o uso do Cruzeiro
do Sul. Os projetos que necessitarem de dias de mar serão avaliados e priorizados por um comitê científico
ad hoc e, posteriormente, as comissões de apoio serão planejadas por um comitê gestor, composto por
representantes da MB e do MCTI.
A 18 de maio de 2010, foi publicada, no Diário Oficial, Portaria Interministerial (MCTI e Ministério
da Defesa – MD) que prevê ações para estimular as parcerias entre as instituições de pesquisa e a Marinha,
para maximizar a utilização do NHOc Cruzeiro do Sul e aumentar a análise crítica dos projetos. Essa
portaria muda o paradigma para as pesquisas no mar, incentivando projetos articulados, de características
interinstitucionais e interdisciplinares e instituindo uma Coordenação Científica Embarcada, que servirá
como interlocutora do Comando do navio com os pesquisadores, a bordo.
O uso compartilhado do NHOc Cruzeiro do Sul – MB/DHN e MCTI/Seped – foi posto à prova na
I Campanha Transatlântica Brasil-África, realizada entre outubro e dezembro de 2009. Nessa comissão, o
navio realizou dois perfis oceanográficos ao longo do Atlântico Sul, atracando em Cape Town (África do
Sul) e Walvis Bay (Namíbia). Comissões dessa natureza propiciam conhecimento privilegiado do ambiente
oceânico, incluindo o Brasil no seleto grupo de países que realizam pesquisas oceanográficas de caráter
global. O monitoramento do transporte de calor e da variação de CO², ao longo do paralelo de 30ºS, é uma
das prioridades em termos de observação no Atlântico Sul, conforme recomendado, com ênfase, nas

conclusões do South Atlantic Climate Observing System (Sacos), um evento patrocinado pelo World
Climate Research Programme (WCRP), Goos e Inter-American Institute for Global Change Research
(IAI), workshop realizado em 2003, para a identificação das prioridades observacionais relacionadas a
mudanças climáticas no Atlântico Sul. Essas variáveis foram medidas e analisadas pela equipe de
pesquisadores que embarcou em tal comissão. O grupo também determinou concentrações de organismos
fito ou zooplanctônicos, de material em suspensão, de nutrientes e contaminantes, em cada estação
oceanográfica realizada ao longo do perfil.
Assim, a combinação de esforços de diferentes grupos de pesquisa, envolvendo universidades e
institutos de pesquisa nacionais, com o apoio da MB e do MCTI, proporcionará, pela aplicação de diversas
técnicas e métodos, um quadro multidisciplinar dos processos ocorrentes nessa região do oceano. Sem
dúvida alguma, a continuidade do projeto em ritmo bienal será uma forma de contribuição muito importante
da comunidade científica brasileira aos estudos ora desenvolvidos por diversos grupos internacionais,
visando a avaliar efeitos ligados às mudanças climáticas.
Também se considera auspiciosa para a oceanografia no país a aquisição do Aviso de Pesquisa
Aspirante Moura, considerado o Laboratório Nacional Embarcado 2, incorporado em janeiro de 2010.
Além dos dois navios anteriormente citados, a oceanografia brasileira ganha mais dois navios
adquiridos pela Fapesp, para a Universidade de São Paulo (USP): o Navio-Oceanográfico Alpha Crucis e
o Navio-Oceanográfico Alpha Delphini, apresentados nas figuras 4 e 5 abaixo. O primeiro, com
deslocamento de 972 toneladas, chegou em março de 2012 ao porto de Santos para substituir o Professor
W. Besnard, utilizado de 1967 a 2008, quando sofreu um incêndio e ficou sem condições operacionais de
pesquisa. O Alpha Crucis tem 64 metros de comprimento, 11 metros de boca e capacidade para alojar 20
pessoas. Sua autonomia, de 40 dias, amplia os limites geográficos de pesquisa.

O navio dispõe de equipamentos modernos, entre eles um sonar multifeixe capaz de produzir mapas
tridimensionais do fundo do oceano. Conta ainda com um sistema de posicionamento dinâmico – que
permite manter a posição em estações oceanográficas – perfilador de subfundo, dois perfiladores de
corrente, guinchos e guindastes apropriados para diversas tarefas e mais de 100 metros quadrados de
laboratórios. A nova infraestrutura possibilitará estudos de cardumes e medição de correntes, antes
impossíveis. Também tornará viável o comando de um veículo submersível operado remotamente (ROV,
na sigla em inglês) de pequenas dimensões.
O custo total da embarcação, incluindo a reforma, foi de US$ 11 milhões. A expectativa é que ele
proporcione um grande salto qualitativo à pesquisa oceanográfica do país.
Originalmente, o Alpha Crucis, com o nome de Moana Wave, pertencia à Universidade do Havaí.
Recentemente, o navio fora transferido para a Agência Nacional de Oceanos e Atmosfera (NOAA), dos
Estados Unidos. Depois da aquisição pela Fapesp, a embarcação passou por reformas e modificações,
durante dez meses, em estaleiro, em Seattle.
O navio já está operando. Sua primeira viagem, para integrar projeto internacional relativo à análise
da circulação de calor no Atlântico Sul denominado South Atlantic Meridional Overturninc Circulation

(Samoc)., foi realizada para execução das atividades do Projeto Temático Impacto do Atlântico Sul na
célula de circulação meridional e no clima.
Primeiro barco oceanográfico inteiramente construído no Brasil, o Alpha Delphini integra um
projeto, submetido à Fapesp pelo IO-USP, no âmbito do Programa Equipamentos Multiusuários (EMU).
Foi construído com o objetivo de aumentar a capacidade de pesquisa em oceanografia no estado de São
Paulo.
O Alpha Delphini tem autonomia de 10 a 15 dias e capacidade de pesquisa intermediária entre as
pequenas embarcações e os navios oceanográficos disponíveis para pesquisa, atendendo a necessidade de
contar-se com uma embarcação que cubra a plataforma continental. O custo total do navio foi de R$ 5,5
milhões. O Programa EMU da Fapesp destinou R$ 4 milhões para a construção da embarcação e o restante
– motores e uma série de equipamentos científicos – foi financiado com recursos do próprio IO-USP. O
navio poderá ser solicitado para pesquisas de qualquer universidade, inclusive de instituições privadas. Mas
o regulamento estabelece prioridade para certos casos, como os projetos financiados pela Fapesp e para uso
de pesquisadores do IO-USP. Em seguida, têm preferência os projetos das outras duas universidades
estaduais paulistas – Unesp e Unicamp.
A primeira expedição científica do Alpha Delphini foi marcada para junho de 2013 no litoral de
Pernambuco, entre a Ilha de Itamaracá e o arquipélago de Fernando de Noronha, além da zona costeira de
Recife. Prevista para durar 15 dias, a expedição faz parte de um projeto temático, realizado por
pesquisadores do IO-USP em parceria com a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e com a
participação da Agence Nationale de la Recherche (ANR), da França, no âmbito de um acordo entre a
Fapesp e a Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (Facepe). O objetivo da
expedição é avaliar o papel das regiões oceânica e costeira de Pernambuco como absorvedoras ou
liberadoras de carbono e identificar quais zonas atuam de uma forma ou de outra.
A pesquisa oceanográfica brasileira estará ainda dotada de um novo navio que se situa entre os cinco
melhores navios de pesquisa do mundo .O Navio de Pesquisa Hidroceanográfico (NPqHo) Vital de
Oliveira, apresentado na figura 6 abaixo, com 78 metros, tem acomodações para até 146 pessoas, sendo
possível ter a bordo entre 40 a 60 pesquisadores, técnicos e estudantes. É dotado de cinco laboratórios e
equipamentos científicos no estado da arte, com autonomia de sessenta dias de mar. Trata-se de uma das
maiores embarcações dedicadas à pesquisa científica na história do país. Sua obtenção é decorrente de uma
parceria público-privada entre o MCTI, a Marinha, a Vale e a Petrobrás. O projeto que venceu a licitação é
de uma empresa norueguesa, com construção na China e entrega em 2015, ao custo total de R$ 162 milhões.
A Petrobrás, como sócia majoritária, contribuiu com R$ 70 milhões; a Vale, com R$ 38 milhões e o MCTI
e a Marinha, com R$ 27 milhões cada, completaram o total.

Vale ressaltar que a comunidade científica brasileira, além dos projetos de interesse específico da
MB, poderá contar, em breve, com o Navio- Hidroceanográfico Faroleiro Almirante Graça Aranha e quatro
navios balizadores, equipados e modernizados, também por convênio da Finep (MCTI e MB), em fainas
oceanográficas.
O antigo Urago Maru, apreendido pela Receita Federal e cedido ao Instituto de Ciências do Mar
(Labomar/UFC) está operativo, após período de reparos e remodelação que compreendeu a troca do motor,
aumento das acomodações e instalação de equipamentos, com verba do Ministério da Pesca e Aquicultura.
O navio-oceanográfico tem 35,2 m de comprimento e capacidade para 27 pessoas, entre tripulantes e
pesquisadores/alunos.
Algumas universidades e instituições de ensino superior que formam futuros oceanógrafos e
profissionais das áreas afins possuem experiência em laboratórios embarcados, mas todos estão obsoletos.
O número crescente de cursos de ciências do mar (biologia marinha, engenharia de pesca, oceanografia,
entre outros), aliado à exigência de 120 horas de mar para o ensino, torna urgente a necessidade de reversão
do quadro de carência atual. A projeção é que possa haver cerca de 40 cursos por ano, dado auspicioso,
mas que preocupa, pois vai acentuar a carência de meios flutuantes nas instituições de ensino e pesquisa,
os quais garantem uma formação de qualidade. De fato, a disponibilidade de tais meios, dos mais diversos
portes, para a pesquisa nas 65 instituições de ensino superior, envolvidas com ciências do mar, dá margem
a que se considere tal limitação numérica como o principal ponto de estrangulamento para o atendimento
do embarque necessário à formação de recursos humanos.
Quanto à formação de tais recursos, vale enfatizar que a consolidação e a ampliação dos cursos de
graduação, dos programas de pós-graduação e dos grupos de pesquisa são fundamentais, tornando
indispensável a realização de aulas práticas, conforme determinam as diretrizes curriculares e as estruturas
dos cursos.
Os aspectos levantados, acompanhados da disponibilidade anual de 1.840 vagas em tais cursos,
justificam a necessidade de aumento do efetivo de embarcações para a pesquisa. Em vista disso, pretendese apoiar a aquisição de seis embarcações de cerca de 19 metros e duas de cerca de 50 metros de
comprimento, para trabalhos multidisciplinares, contendo, entre outros itens, instrumentação de navegação,
posicionamento global, guinchos, CTDs (instrumentos que medem condutividade, temperatura e
profundidade – conductivity, temperature and depth – da água), rosettes (equipamento que recebe garrafas
para coleta de água em diversas profundidades), sonares de varredura lateral, perfiladores de subsuperfície,
redes de plâncton e necton de malhagens variadas, amostradores de fundo (box corers e/ou pegadores),
testemunhadores, garrafas de Van Dorn (coleta amostras na superfície em diferentes profundidades), sonar
e ecossonda mono e multifeixe.
As embarcações apoiadas por tal ação serão projetadas para incluírem tanto equipamentos
necessários à coleta de dados geológicos, oceanográficos e meteorológicos, como dados biológicos e de
prospecção pesqueira, pois destinam-se a usos múltiplos e compartilhados. Não serão necessariamente
dotadas de todos os equipamentos, havendo flexibilidade para que possam ser equipadas de acordo com as
prioridades das instituições.
Como contrapartida, as instituições a serem contempladas deverão detalhar proposta de manutenção
e uso da embarcação, atentando inclusive para a necessidade de insumos e recursos humanos específicos,
quando da apresentação do projeto. Deverão, também, apresentar um histórico de atuação na área de
conhecimento de ciências do mar. Serão estimuladas parcerias interinstitucionais, com articulação entre os
cursos da mesma região, para aproveitamento máximo das embarcações.
Cada instituição deverá integrar-se a um Comitê Gestor (CG), que regulamentará o atendimento às
atividades de pesquisa e de cursos de graduação e pós-graduação. O CG deverá assegurar, junto às
universidades e instituições envolvidas, a manutenção da embarcação e avaliar, periodicamente, seu uso
adequado. O CG aprovará o cronograma de uso anual pelas instituições que trabalharão em rede ou por
diferentes cursos da mesma instituição.
São esperados os seguintes resultados:

 minimizar o quadro atual de deficiência de meios flutuantes para pesquisa e formação de recursos
humanos, nos 65 cursos de graduação e pós-graduação existentes nas áreas de ciências do mar
(em fins de 2010, apenas 39% possuíam embarcações);
 oferecer aos alunos de todos os cursos de ciências do mar o número de horas de embarque
necessário à formação profissional;
 implementar as atividades de pesquisa ligadas à pós-graduação e aos laboratórios especializados,
pela possibilidade de coletar amostras nos mais variados ambientes e ecossistemas marinhos, ao
longo de toda a costa brasileira e em águas oceânicas; e
 formar profissionais aptos a realizar atividades embarcadas nos campos da biologia marinha, da
oceanografia e da engenharia de pesca.
Além disso, as pesquisas marinhas e oceânicas desenvolvidas no país terão um reforço significativo,
com a construção de mais um navio oceanográfico, prevista para os próximos quatro anos. A nova
embarcação teve seu projeto coordenado pelo Centro de Gestão de Estudos Estratégicos (CGEE/MCTI) e
os recursos necessários para sua construção variam de 80 a US$ 100 milhões. O navio, a ser construído em
estaleiro nacional com tecnologia desenvolvida no Brasil, será utilizado para pesquisa nas áreas de física,
biologia, geologia e pesca. Guarnecido pela Marinha, fará operações preferencialmente nos Atlânticos Sul
e Equatorial, na ZEE.
A hipótese da aquisição de um navio a ser operado por uma fundação, sob controle de um grupo
com representantes das diversas instituições de pesquisa, é algo que parece promissor e que, se bem
sucedida, poderá ser estendida como opção a outros navios e embarcações, sob regras e condições que a
experiência e o bom senso venham a ditar.
Outro ponto a ser considerado, com a indispensável participação da Marinha e da Petrobras, seria a
análise de alternativas que viabilizem o início, no país, da familiarização de grupos de pesquisa com
veículos subaquáticos, tripulados ou não, que permitam o estudo de fenômenos oceanográficos e/ou
possibilitem o desenvolvimento de tecnologias por observação direta abaixo da superfície.
4. Conjuntura internacional
Com relação à cooperação internacional, deve-se ressaltar que o envolvimento do Brasil em projetos
internacionais ganhou impulso na segunda metade da década de 1980, sendo bastante intenso atualmente.
Tal cooperação é estimulada pela Comissão Oceanográfica Intergovernamental (COI), da Unesco.
A COI tem como missão fomentar a investigação científica marinha, por meio de ações coordenadas
e integradas de coleta e intercâmbio de dados, produção de informações e transferência de tecnologia, que
compõem suas atividades de Ciências e Serviços Oceânicos. Em âmbito nacional, o MCTI tem por função
promover e coordenar a participação do país em atividades da COI relativas às Ciências Oceânicas,
conforme decreto de 5 de janeiro de 1994.
Em décadas recentes, o Brasil tem liderado muitas iniciativas para o estudo do Atlântico Sul na
vertente oeste (Brasil, Uruguai e Argentina) do Programa em Ciência Oceânica dos Recursos não Vivos –
Oceanic Science in relation to Non Living Resources (OSNLR), da COI.
Também por força de decreto, a MB, por meio da DHN, é a instituição nacional que tem por funções
promover e coordenar a participação do país nas atividades da COI relacionadas com os programas de
Serviços Oceânicos, bem como servir de banco nacional de dados oceanográficos (BNDO) e centro
depositário da COI, integrando, assim, o sistema mundial de dados oceanográficos.
O Scientific Committee on Oceanic Research (Scor) ou Comitê Científico para Pesquisas
Oceanográficas é uma organização não governamental que visa à promoção e à coordenação das atividades
oceanográficas. Além de promover a cooperação internacional, busca a solução de problemas
metodológicos e conceituais que possam afetar o andamento das pesquisas. Também promove a
capacitação de cientistas de países em desenvolvimento, por meio de esforços para incluí-los em suas
atividades, concedendo-lhes a possibilidade de participação em aproximadamente 75 viagens por ano e
também em faculdades regionais de oceanografia e outras ciências do mar.

Atualmente, diversos grupos de trabalho do Scor possuem brasileiros, mas é preciso despertar maior
interesse da comunidade oceanográfica nacional por esse comitê, tendo em vista que, pela maturidade
científica que atingiu, já deveria internacionalizar-se mais.
Não se pode deixar de referir a presença brasileira na Antártica, de tal relevância que passará a ser
abordada em subitem específico.
4.1. Programa Antártico Brasileiro (Proantar)
O Brasil assinou o Tratado Antártico em 1982. O documento foi firmado em 1º de dezembro de
1959 por 12 países, completando, assim, 50 anos em 2009, ocasião em que a data foi destacada no país,
incluindo, entre outras homenagens, uma sessão solene no Congresso Nacional.
O Proantar teve início no verão de 1982/83, com a participação do NApOc Barão de Teffé, da
Marinha, e do NOc Prof. W. Besnard, da Universidade de São Paulo, na 1ª Expedição Brasileira à Antártica,
patrocinada pela Cirm, com o apoio de entidades civis, entre as quais a Federação das Indústrias do Estado
de São Paulo (Fiesp). Com a realização de trabalhos oceanográficos, como a participação brasileira no
Second International Biomass Experiment (Sibex) e no Biological Investigation of Marine Antarctic System
and Stock (Biomass), e a instalação da Estação Antártica Comandante Ferraz, lograram-se condições que
conduziram ao ingresso do Brasil como Membro Pleno do Conselho Consultivo do Tratado da Antártica e,
posteriormente, no Scientific Committee on Antarctic Research (Scar).
Desse modo, desenvolvendo atividades científicas em caráter permanente na região, o país mantémse no centro dos acontecimentos que poderão vir a assumir importância política e econômica no decorrer
dos próximos anos. Adquire credibilidade, compartilha avanços científicos e tecnológicos relevantes e
credencia-se a participar, substantivamente, de discussões e deliberações que venham a ocorrer sobre a
área. Precisam ser assegurados os recursos para manter a presença brasileira, não só para custeio logístico,
mas também para execução dos projetos de pesquisa, formação e aperfeiçoamento de pesquisadores e
aquisição dos equipamentos e insumos necessários.
O Proantar envolve, basicamente, três segmentos:
 científico - constituído pelo Comitê Nacional de Pesquisas Antárticas (Conapa), órgão assessor
do MCTI para assuntos antárticos, e pelo CNPq, que coordena a execução das pesquisas
científicas realizadas por universidades e demais instituições de pesquisa, além de apoiar a
formação de pesquisadores. Define a política científica buscando, sempre que possível, alinhá-la
às diretrizes do Scar, que define os grandes projetos internacionais de ciência antártica;
 logístico - o Ministério da Defesa atua no Proantar por intermédio dos Comandos da Marinha e
da Aeronáutica. A Marinha sedia a Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do
Mar (Secirm), que gerencia o programa, planeja as operações antárticas e financia o segmento
logístico, mantendo a Estação Antártica Comandante Ferraz (EACF), refúgios e acampamentos,
além da Estação de Apoio Antártico, na Furg. A Força Aérea Brasileira (FAB) realiza os voos de
apoio ao Proantar; e
 ambiental - sob a responsabilidade do Grupo de Avaliação Ambiental (GAAm), coordenado pelo
Ministério do Meio Ambiente (MMA). O MMA procura garantir que as atividades brasileiras
desenvolvidas na região cumpram as regras internacionais, com vistas a minimizar o impacto da
presença humana em solo antártico.
A influência exercida pela região antártica no sistema global e, em particular, no Hemisfério Sul do
planeta, caracteriza, de modo geral, as numerosas áreas de interesse científico, que tornam a pesquisa
antártica particularmente atraente e relevante para o Brasil. Uma indicação mais pormenorizada desses
tópicos, ressaltando tal relevância, inclui:
 o monitoramento do “buraco do ozônio” e da radiação ultravioleta e a influência desses dois
eventos sobre o território nacional;
 a importância dos dados meteorológicos antárticos, no entendimento do sistema climático sulamericano e brasileiro e na modelagem climática da região – o clima no Hemisfério Sul é

essencialmente gerado e controlado por massas de ar frio provenientes do Continente Gelado;
possibilidade de realização de previsões meteorológicas mais confiáveis e com maior
antecedência;
 a inclusão de dados referentes à ação do manto de gelo antártico como um dos fatores
controladores do clima do Hemisfério Sul nos modelos climáticos é essencial para o entendimento
da influência antártica no território nacional e para aperfeiçoar a precisão das previsões
meteorológicas;
 o efeito estufa, o balanço de massa do gelo e o aumento do nível do mar e suas consequências
socioeconômicas para populações litorâneas;
 a evolução geológica da Antártica, da América do Sul e do Brasil; os processos geológicos que
levaram à formação e à fragmentação do supercontinente Gondwana, por meio da tectônica de
placas, afetaram a América do Sul e a Antártica de maneira semelhante; por essa razão, os estudos
geológicos do Brasil e da Antártica são complementares;
 o conhecimento da estrutura e da dinâmica de seus ecossistemas marinhos e terrestres contribui
para a caracterização do ambiente antártico e de sua fragilidade, assim como fornece importantes
subsídios para a avaliação dos efeitos das mudanças climáticas globais sobre o ecossistema
antártico; ajuda, ainda, a compreender processos biológicos e oceanográficos importantes que
ocorrem na plataforma continental brasileira; e.
 as interações dos processos oceânicos dos oceanos Austral e Atlântico Sul.
 Além das razões acima listadas, ligadas a temas de ciências básicas, outras de natureza mais
aplicada ou econômica e tecnológica podem ser igualmente aventadas:
 os recursos vivos antárticos, representados principalmente pelos estoques de peixes e krill,
constituem uma fonte considerável de alimentos para a humanidade, que já vem sendo aproveitada
por vários países; por exemplo, a pesca da merluza negra, conhecida como bacalhau de
profundidade, pode render um milhão de dólares/mês/navio; a pesca na Antártica é regulamentada
pela Convenção sobre Conservação dos Recursos Vivos Marinhos Antárticos (cuja sigla em inglês
é CCAMLR); a abordagem ecossistêmica utilizada pela CCAMLR no gerenciamento da pesca
antártica visa a preservar a sustentabilidade do ecossistema marinho da região;
 os estoques de pescado na região Sul do Brasil são fortemente influenciados pelas características
hidrológicas específicas do oceano Austral, como o encontro das correntes tropical do Brasil e
subantártica das Malvinas (convergência subtropical), além do aporte de água doce do Rio da
Prata e da Lagoa dos Patos; maior compreensão da oceanografia dessa região permitirá melhor
aproveitamento dos recursos vivos próximos ao Brasil;
 organismos antárticos interagem com o Brasil em suas rotas migratórias, seja para se alimentarem,
seja quando entram em contato com poluentes de várias naturezas, seja quando capturados,
acidentalmente, durante a pesca ao largo da costa, sendo fundamental seu conhecimento
biológico, com vistas à sua preservação; merecem destaque as baleias jubarte, que se acasalam e
reproduzem na costa brasileira e se alimentam nas águas antárticas; outro mamífero marinho de
grande interesse é a baleia minke, que somente se reproduz em costas brasileiras e tem sido
intensamente pescada pelos japoneses em águas antárticas, sob alegação de pesca científica;
 com quase 14 milhões de km2, ainda que parcialmente coberta por gelo, a Antártica é formada
por rochas e tem uma margem continental constituída de sedimentos; essas rochas e esses
sedimentos são provavelmente detentores de numerosos recursos minerais; embora as atividades
de caráter econômico ligadas à busca desses recursos na Antártica tenham sido proibidas por 50
anos pelo Protocolo de Madri (até 2047), é no mínimo presumível que a potencialidade da região
em recursos minerais e energéticos possa, em longo prazo e tendo em conta os requisitos de
proteção ao meio ambiente antártico, voltar a ser objeto de interesse internacional; o
aproveitamento racional e sustentado desses recursos demanda pesquisa científica no sentido da

obtenção de dados que poderão ser úteis na eventualidade do envolvimento do país em atividades
nesse campo;
 variações climáticas no Brasil, com vitais consequências para a agricultura e para os estoques de
água em represas hidrelétricas, só podem ser estudadas e previstas por meio de estudos integrados
da América do Sul, com a Antártica e oceanos adjacentes;
 a evolução da biota antártica sob as condições climáticas extremamente rigorosas da região
resultou em adaptações bioquímicas notáveis, cuja investigação poderá levar a descobertas
farmacológicas e genéticas de interesse médico;
 o estudo da ionosfera terrestre possui importância para o conhecimento dos processos naturais do
planeta e é essencial para a engenharia de telecomunicações e a navegação; e
 as características climáticas da Antártica permitem que o parque industrial brasileiro possa utilizála como laboratório para o desenvolvimento tecnológico de equipamentos a serem exportados
para países que tenham as mesmas características climáticas.
Em 2007, foi constituída a Frente Parlamentar de Apoio ao Proantar, com o objetivo de atuar junto
aos órgãos competentes, a fim de auxiliar no levantamento de recursos e na transposição de obstáculos,
para obter os meios necessários ao desenvolvimento daquele programa.
Prova da consolidação do Proantar é que, em 2008-2009, o Brasil participou ativamente do Ano
Polar Internacional e, ao longo dos últimos 28 anos, a Estação Antártica Comandante Ferraz (EACF)
implantada na Ilha Rei George, no arquipélago das Shetlands do Sul – serviu de base para a realização de
600 pesquisas. O total de investimentos, de 1991 a 2009, foi de cerca de 122 milhões de reais.
A partir de 1996, os trabalhos do Proantar contam com a participação do Navio de Apoio
Oceanográfico (NApOc) Ary Rongel e, a partir de 2008, do Navio-Polar (NPo) Almirante Maximiano,
apresentado na figura 8, abaixo. Ambos são da Marinha do Brasil (MB).

O Navio-Polar Almirante Maximiano foi adquirido, em sequência à visita presidencial à Antártica,
por meio de convênio assinado em 2008, entre a MB, a Finep e a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa
(Fundep).
Em 3 de setembro do mesmo ano, efetivou-se a aquisição do navio e, em seguida, foram realizadas
alterações estruturais, em Bremerhaven, Alemanha, para atender aos requisitos necessários para apoiar o
Proantar. Dentre essas alterações destacam-se:
 a construção de um convés de voo e de um hangar climatizado, com capacidade para acomodar

dois helicópteros;
 a instalação de cinco laboratórios, sendo dois secos, dois molhados213 e um misto, os quais
abrigarão os mais modernos equipamentos para o desenvolvimento de projetos científicos no
ambiente antártico;
 a ampliação das acomodações de 50 para 106 pessoas, mais de um terço delas destinadas à
comunidade científica; e
 um amplo passadiço, com sistema de cartas eletrônicas – electronic chart display and information
system (Ecdis) –, sistema de aquisição automatizada de dados hidroceanográficos, automatic
identification system (AIS) e cinco estações de controle dos propulsores do navio.
O NApOc e o NPo são operados e mantidos pela DHN, por meio do Grupamento de Navios
Hidroceanográficos (GNHo), com a supervisão técnico-científica do Centro de Hidrografia da Marinha
(CHM).
A presença desses dois navios da Marinha do Brasil no continente gelado é uma grata novidade e
eleva a capacidade logística e tecnológica do Proantar, possibilitando a melhoria no desenvolvimento de
pesquisas científicas e na coleta de dados hidroceanográficos naquela região, além de flexibilizar o apoio
logístico à EACF.
A EACF, após 28 anos apoiando a comunidade científica, sofreu, na madrugada do dia 25 de
fevereiro de 2013, um incêndio que afetou 70% de suas instalações. Permaneceram intactos os refúgios
(módulos isolados para casos de emergência); os laboratórios de meteorologia, de química e de estudo da
alta atmosfera; os tanques de combustíveis; dois módulos de captação de água doce; a Estação Rádio de
Emergência e o heliponto, que são estruturas isoladas da principal. Apesar do incidente, as pesquisas
científicas prosseguiram com os recursos disponíveis, o NPo Almirante Maximiano e os laboratórios que
não foram afetados pelo incidente. Além disso, a comunidade científica nacional, amparada pelas
manifestações de solidariedade enviadas por instituições de outros países com os quais o Brasil tem sólida
cooperação na Antártica, buscará incrementar atividades conjuntas com esses parceiros, durante o tempo
de reconstrução da EACF. Foram construídos os Módulos Antárticos de Emergência (MAE), projetados
para formar um sistema completo e autossuficiente com capacidade de acomodar 66 pessoas entre o GrupoBase da Marinha e pesquisadores. No dia 22 de janeiro de 2013, foi lançado o Concurso Estação Antártica
Comandante Ferraz, organizado pelo Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB) e destinado a selecionar o
melhor projeto para as instalações da Estação Científica Brasileira na Antártica.
A divulgação do projeto vencedor, apresentado na figura 8, abaixo, ocorreu no dia 15 de abril de
2013, na sede do IAB. A entrega da nova estação está prevista para ocorrer em março de 2020, com uma
área total de 4.500 m² e capacidade de abrigar 64 pessoas.
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Para os laboratórios “molhados” levam-se as amostras a serem tratadas; “secos” são aqueles laboratórios em que se coletam
dados dos equipamentos utilizados.

Finalmente, cabe referir que, no contexto dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia (INCTs),
já mencionados anteriormente, dois deles foram criados para a Antártica:
 Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Antártico de Pesquisas Ambientais (INCT-APA) com sede no Instituto de Biologia da UFRJ, o INCT-APA soma 51 estudiosos de vários estados.
Seu objetivo é estudar as mudanças ambientais que ocorrem na Antártica – continente mais
preservado e mais frágil do planeta. Sua atuação tem como foco a Ilha Rei George, onde se
instalou a EACF. Essa região é a mais sensível do planeta às variações climáticas; suas
peculiaridades permitem, portanto, que se detecte, precocemente, a resposta do ambiente às
mudanças globais. Outra tarefa importante do INCT-APA é o monitoramento ambiental da baía
do Almirantado, com estudos sobre o impacto que as atividades humanas têm causado sobre o
ambiente; e
 INCT da Criosfera, com sede no Instituto de Geociências, na UFRGS, em Porto Alegre, reúne
137 pesquisadores do país e do exterior e integra sete laboratórios associados, dedicados aos
estudos da variabilidade de diferentes componentes da massa de gelo planetária (gelo marinho
antártico, geleiras e manto de gelo antártico, geleiras andinas, permafrost214) e sua resposta a
mudanças climáticas. O programa inclui a montagem de um laboratório nacional para análise e
interpretação de testemunhos de sondagem de gelo e do centro nacional de monitoramento da
criosfera (principalmente para avaliar o impacto do derretimento de parte da criosfera para o nível
médio dos mares).
Atualmente (maio de 2013), está em apreciação a proposta de plano de ação, elaborada por grupo
de trabalho multidisciplinar, estabelecida em Sessão Ordinária do Comitê Nacional de Pesquisas Antárticas
(Conapa), que visa balizar os rumos que nortearão a pesquisa brasileira na Antártica no período de 2013 a
2022. O Plano propõe a criação de programas de investigação científica inter-relacionados para responder
questões que aprofundem o conhecimento sobre as conexões entre o ambiente antártico e o brasileiro. Os
programas propõem investigar problemas de importância regional e/ou global e interagem entre si. A
consecução dos objetivos desses programas levará ao aprimoramento da qualidade científica da produção
antártica nacional, adquirindo no processo maior protagonismo nos fóruns antárticos internacionais, em
especial no Comitê Científico de Pesquisas Antárticas – Scientific Committee on Antarctic Research
(SCAR) do Conselho Internacional para Ciências – International Council for Science (ICSU).
5. Desafios prospectivos
Com a entrada em vigor da CNUDM, os países defrontaram-se com o problema da demarcação de
suas plataformas continentais. Trabalho de magnitude, em relação ao qual o Brasil demonstrou grande
rapidez de resposta. De fato, adiantando-se a países mais desenvolvidos e com maior tradição no mar – e,
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Permafrost deriva de “permanent + frost”, isto é, significa algo como “permanentemente congelado”. O termo designa um
tipo de solo que permanece sempre congelado.

certamente, pioneiro entre os com idêntico grau de desenvolvimento –, a Cirm e a MB, em 1985, já
adotavam as providências preliminares visando à realização do Leplac, concluído, em sua primeira fase,
em 2004215 . A menção é feita, pois traduz uma louvável visão geopolítica em relação ao mar e a seus
recursos.
Apresta-se, agora, o país, para outra imensa tarefa: a de levantar informações sobre a Área, no
oceano Atlântico contíguo, como forma de assegurar respaldo às suas pretensões sobre os recursos minerais
desse imenso solo marinho, segundo o que preceitua a CNUDM, a respeito. Para tal, providências concretas
já estão em curso. A Cirm ora coordena a execução do Programa de Prospecção e Exploração de Recursos
Minerais da Área Internacional do Atlântico Sul e Equatorial (Proarea) que, com ampla participação de
órgãos governamentais e da comunidade científica, tem como propósito identificar e avaliar a
potencialidade mineral de áreas com importância econômica e político-estratégica para o Brasil, localizadas
em tal região oceânica. O assunto já foi objeto de consideração anterior216 mas há que destacar-se, aqui, a
importância dos trabalhos desenvolvidos, com fundamental apoio científico.
Com todos os riscos ligados às projeções prospectivas, ainda cabe aqui uma sumária menção a
alguns aspectos, em termos de impacto no ambiente marinho brasileiro, que dizem respeito às maiores e
mais previsíveis pressões sobre o desenvolvimento científico e tecnológico. São elas:
 as mudanças climáticas, campo que demanda uma grande massa de dados, como, por exemplo,
dados básicos sobre o nível do mar e o regime de ondas ao longo da costa. A aquisição desses
dados requer uma ampliação da rede nacional de marégrafos e equipamentos acessórios de alta
resolução, como CGPS e gravímetros para maior precisão, bem como de ondógrafos e boias
meteoceanográficas, que hoje é reduzida. Essas informações são requeridas para que se possa,
entre outras coisas, dimensionar as estratégias de proteção da costa e os necessários planos de
contingência. Nesse campo, também é preciso aumentar o acesso a sistemas orbitais de
observação e o suporte de investimento em sistemas de informações geográficas (SIGs)
padronizados. Assim, parece muito oportuna a chamada pública do MCTI/CNPq denominada
Papel do oceano Atlântico nas Mudanças Climáticas, mencionada anteriormente;
 a queda da produtividade pesqueira está exigindo maior investimento em pesquisas científicas
para o gerenciamento dos estoques, enquanto a possibilidade de desenvolvimento da maricultura
em grande escala abre um imenso campo de desenvolvimento científico e tecnológico para estudo
de técnicas de produção intensiva e para desenvolvimento de estruturas de apoio flutuantes e
submersas;
 a extensão das atividades ligadas à oceanografia Operacional passa a ser prioritária, com respeito
à aquisição, ao tratamento e à disponibilização, em tempo real, de dados básicos de rotina e à
integração desses dados em modelos matemáticos para simulação e previsão de processos
oceânicos;
 o conjunto de impactos positivos e negativos das atividades marítimas derivadas do grande
crescimento da exploração de petróleo offshore, por exemplo, o caso do pré-sal, merece particular
atenção. Esses impactos alcançarão desde a linha de costa até águas bastante profundas, sob uma
grande variedade de formas, como o deslocamento e a fixação de populações humanas, e as
ameaças potenciais aos ecossistemas de mar profundo ainda quase desconhecidos. Esse assunto
inclui também os problemas de poluição difusa dessas atividades e o risco de sérios acidentes
ambientais. A migração de indústrias de prospecção de petróleo estrangeiras em massa para essa
província produtora agravará a situação, em curto prazo. Esse aspecto deveria ser discutido, pelas
imensas repercussões que terá no campo de C & T;
 no momento em que a Marinha, por meio do SisGAAz217, se preocupa em desenvolver meios de
gerenciamento das águas jurisdicionais, há que cogitar-se do suporte em C, T & I necessário para
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desenvolver o sistema, que não deve ficar somente adstrito à MB, carecendo do apoio dos setores
governamentais capazes de contribuir na tarefa, de interesse nacional;
 o aumento populacional brasileiro, sua fixação crescente no litoral e até o desenvolvimento do
país estão a motivar, fortemente, a execução de estudos e pesquisas ligadas ao Desenvolvimento
Sustentável das atividades em seu mar jurisdicional; e
 ainda sobre o pré-sal, não se deve esquecer o gigantesco esforço tecnológico exigido para sua
exploração e explotação. Certamente, o trabalho maior caberá aos especialistas da Petrobras, de
reconhecida competência. Mas tudo indica que, em algum momento, a comunidade científica
nacional ligada ao mar vá ser chamada a prestar serviço, em escala crescente.
6. Conclusões e sugestões
As reflexões anteriores permitiram identificar e delimitar necessidades e interesses que hoje são de
alta relevância para o país em relação ao mar, tendo em vista, inclusive, os compromissos e benefícios
decorrentes da entrada em vigor da CNUDM. Em praticamente todas as situações levantadas, o sucesso ou
o insucesso está intimamente vinculado ao do- mínio, maior ou menor, de variáveis científicas e/ou
tecnológicas.
Embora o papel político e econômico do trinômio C, T & I como fator de diferenciação seja
atualmente mais que óbvio, até o evento da convenção e, portanto, em qualquer época anterior da história
da humanidade, jamais as nações se defrontaram de maneira tão direta e generalizada com uma situação
em que a ciência e a tecnologia assumissem o papel de instrumento básico para definição e implementação
de políticas públicas e para garantia de direitos e prerrogativas.
A questão de C, T & I, portanto, de modo absolutamente geral, praticamente se confunde com a
questão da preservação da autonomia, da independência e da segurança nacionais. Vincula-se, inclusive, à
garantia das liberdades coletivas e individuais.
Os significativos resultados obtidos comprovam que muito vem sendo feito e, principalmente,
demonstram que se dispõe de capacidade, coragem e decisão para fazê-lo, a saber:
 levantamento de dados sobre a geologia da plataforma continental, que vai permitir ao país
acrescentar cerca de 960.000 km2 a seu espaço econômico e avançar na produção de
hidrocarbonetos;
 levantamento dos recursos vivos da ZEE e estimativa de seus limites sustentáveis de captura,
informações vitais para a administração da pesca;
 presença brasileira na Antártica, mantendo em operação permanente e satisfatória, com
reconhecimento internacional, uma base de pesquisas em condições ambientais dificílimas, a
milhares de quilômetros do território nacional;
 duplicação, em menos de duas décadas, de profissionais de nível superior, atuando em C, T & I
do mar;
 realização de programas nacionais de formação de rede (INCTs, Institutos do Milênio - Recos e
Pro-Abrolhos);
 contribuições significativas no desenvolvimento de programas internacionais de pesquisa sobre
as mais variadas temáticas;
 projeto e construção de obras de engenharia costeira, portuária e oceânica notáveis; e
 projeto e construção de embarcações de praticamente todos os tipos e tamanhos.
Tal volume de realizações, contudo, é insuficiente. Só de linha de costa, tem-se mais de 7.400 km;
o mar territorial e a ZEE alcançam cerca de 3.540.000 km2; e a plataforma continental chega a 960.000
km2, correspondendo tais áreas a mais de 50% do território emerso e concentrando grandes perspectivas
de reservas minerais.

O problema, se é que se pode considerar “problema” toda essa pujança, é de tamanho, de número
de pessoas e equipamentos, de meios flutuantes e, por tudo isso, de volume de recursos. Essa invejável
situação peculiar faz, contudo, com que os erros, indefinições e imprecisões políticas e gerenciais tenham
consequências sérias, potencializadas ainda pela escassez de recursos. Assim sendo, pelo menos os
seguintes óbices precisam ser superados, com urgência e determinação, a fim de que se possa ampliar o
ritmo da produção de conhecimentos, de modo a guardar melhor sintonia com as necessidades nacionais:
 fixação de políticas, planos e programas de pesquisa com baixo nível de audiência aos segmentos
diretamente interessados, sejam eles produtores ou consumidores dos conhecimentos gerados;
 desnecessária superposição de esforços;
 escassez de recursos e excessiva fragmentação em sua aplicação;
 insuficiência quantitativa e distribuição desigual, em vista das necessidades de cada caso e de
cada região do país, do pessoal qualificado, das disponibilidades materiais quanto a instalações
físicas, laboratórios, equipamentos e meios flutuantes, e dos recursos financeiros;
 descontinuidade das ações, que provoca desperdício de recursos, às vezes volumosos, desmobiliza
instituições, desmonta equipes de pesquisa lenta e laboriosamente construídas e desmotiva a
todos, pesquisadores, usuários e comunidade em geral, em suma, que atenta contra os interesses
da sociedade brasileira; e
 falta de formação de recursos humanos de nível médio para atuar no apoio técnico ao
desenvolvimento da C & T do mar; e vício restritivo no entendimento das áreas abrangidas pela
C, T& I do mar, particularmente pela exclusão das áreas tecnológicas e humanas.
Quanto a meios flutuantes, embora a situação tenha melhorado, conforme se infere do item 3.1
anterior, ainda é necessário o aumento de seu número. Mas também se impõe a permanente atualização de
seu instrumental científico. Sua substituição sistemática, por equipamentos tecnologicamente atualizados,
que permitam a obtenção de dados em padrões compatíveis com os vigentes internacionalmente, deve
constituir programa de ação governamental, até como condição para favorecer a avaliação dos resultados
apresentados pelo Brasil no atendimento de compromissos decorrentes da adesão à CNUDM. A automação
de metodologias clássicas e obrigatórias de análises, por exemplo, permitirá que cada subárea da
oceanografia, além de apoiar as demais, possa desenvolver novas linhas de pesquisa em seu campo
específico, tanto em nível nacional como na cooperação internacional. Recomenda-se que a ação de
financiar qualquer equipamento só aconteça dentro de uma proposta abrangente e da qual seja parte
imprescindível.
Ao final, destaque-se o considerável esforço de estruturação da pesquisa do mar, em nosso país. É
bem recente a criação dos quatro INCT, nos moldes anteriormente indicados. E, praticamente no momento
em que se efetua a presente atualização, cria-se um Instituto Nacional de Pesquisas Oceânicas e
Hidroviárias, composto por quatro centros. Certamente, a nova estrutura levará algum tempo para funcionar
em sua plenitude harmônica. Mas os passos foram dados e agora é persistir na manutenção do bom rumo.
O setor ressente-se da ausência de uma política para as ciências do mar que, inclusive, oriente os
investimentos na área, sendo suficientemente dinâmica para manter-se em sintonia com as questões
nacionais contemporâneas maiores, como a biodiversidade, as mudanças climáticas, a exploração de
recursos vivos e não vivos, a produção de alimentos e a geração de energia. A título de exemplo, cita-se a
exploração do pré-sal, que apresenta desafios em vários domínios da C, T & I. Desta forma, entende-se que
a multidisciplinaridade das ciências do mar deva ser exercida em sua plenitude, evitando-se o vício
restritivo da visão tradicional oceanográfica.
Pelo que foi acima exposto, alinham-se a seguir algumas indicações, para orientação dos tomadores
de decisão – membros do poder público, nos três níveis de governo.
SUGESTÕES
 FORTALECER a Cirm como o órgão que analisa e emite, com base no melhor conhecimento
técnico-científico disponível, juízos sobre todos os temas relativos aos recursos do mar,

resguardando as premissas do Desenvolvimento Sustentável e do compromisso com as futuras
gerações, particularmente com relação a atividades produtivas e/ou econômicas de qualquer
natureza.
 ESTABELECER a Política Nacional de C, T & I para o mar.
 VALORIZAR as atividades do recém criado Instituto Nacional de Pesquisas Oceânicas e
Hidroviárias, visando sua rápida implementação.
 ESTIMULAR e CONSOLIDAR as redes de pesquisadores, tecnólogos e instituições, como
instrumentos de política pública, para fortalecimento do sistema de C, T & I do Brasil.
 FORTALECER os programas dos INCTs, do CNPq, da Capes e das FAPs, relativos ao fomento à
pesquisa, à formação e à fixação de recursos humanos na área de ciências do mar, incluindo a
formação técnica de nível básico.
 INVESTIR na recuperação, na manutenção e na modernização dos navios empregados nas ciências
do mar, existentes nas instituições públicas do país, bem como na contínua ampliação de sua
quantidade.
 ESTIMULAR o compartilhamento de equipamentos oceanográficos, visando à otimização de sua
utilização, no contexto da política de cadastramento nacional existente.
 INVESTIR na ampliação, na manutenção e na consolidação do banco nacional de dados
oceanográficos (BNDO), pela importância de suas atividades, em nível governamental.
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CAPÍTULO XVI
BIOTECNOLOGIA MARINHA218
Sinopse
Neste capítulo é apresentada a conceituação da biotecnologia marinha, bem como o processo
histórico, cujo início, no Brasil, foi marcado pela criação da Rede de Biotecnologia de Macroalgas Marinhas
(Redealgas); seguem-se informações sobre o Comitê Executivo para Levantamento e Avaliação do
Potencial Biotecnológico da Biodiversidade Marinha (Biomar), com representantes de ministérios e outros
órgãos de alto nível; relata-se o estado da arte, com dados sobre laboratórios e pesquisadores envolvidos,
além de parcerias com o setor produtivo. O Brasil hoje tem cerca de 220 patentes depositadas, em
biotecnologia marinha, e destas 85% estão relacionadas às algas marinhas. Importante salientar o
crescimento quantitativo entre 2001 e 2018, sendo seus principais detentores as indústrias farmacêutica,
cosmética, veterinária, agronegócio, química, de combustíveis e alimentícia; apresentam-se os fármacos
obtidos a partir de métodos industriais; revela-se o montante elevado de vendas relativas à biotecnologia
marinha, naquele período. Ainda é relevante dizer que a formação de recursos humanos no Brasil nesta área
tem crescido rapidamente e é auferida, pela quantificação de trabalhos de pós-graduação disponíveis,
relativos ao tema. Ainda sobre redes de pesquisa, são lembrados os trabalhos da Redealgas e da Rede
Nordeste de Biotecnologia (Renorbio), entre outras que, nos últimos anos, estão sendo formadas no Brasil.
Finalmente é feita uma análise crítica da área de biotecnologia marinha e oferecidas sugestões pertinentes
à matéria para que se possa nortear e dar subsídios acadêmicos e de inovação para os tomadores de decisões.
Abstract
This chapter defines Marine Biotechnology and presents its historical process, which, in Brazil, was
marked by the creation of Marine Macroalgae Biotechnology Network (Redealgas). It provides information
on the Executive Committee for Survey and Evaluation of the Biotechnologic Potential of Marine
Biodiversity (Biomar), with representatives of Ministries and other high-level agencies. A report with the
state-of-art, with data on laboratories and researchers involved, and partnerships with the productive
sector is presented. The issue of patents is addressed, with focus on quantitative growth between 2001 and
2018, their main holders being the pharmaceutical, chemical, fuel and food industries. A description of the
drugs obtained through industrial methods is made and the high amount of sales related to Marine
Biotechnology in that period is revealed. The formation of human resources in Brazil, through the
quantification of available post-graduation thesis, is assessed. Still about research networks, the works of
the already mentioned Redealgas and of the Northeastern Biotechnology Network (Renorbio) are
reminded, among others that are being formed in Brazil, in recent years. After a conclusive analysis, some
suggestions regarding the topic are provided.
1. Introdução
Os organismos marinhos são responsáveis pela produção de substâncias de simples a muito
complexas, ainda em grande parte desconhecidas, que atuam na comunicação entre espécimes, na defesa
contra animais herbívoros ou predadores, entre competidores por espaço ou recursos, na reprodução
sexuada (feromônios sexuais) ou, simplesmente, como produto de seu metabolismo para reserva, onde
função ainda não estabelecida. Estas substâncias, produzidas para torná-los mais eficientes no meio
marinho e garantir sua sobrevivência, mas também podem ser uma nova esperança para tratamento ou cura
de muitas doenças humanas e animais.
O Brasil, detentor de uma imensa costa e grande diversidade biológica, começa a despertar para
esses recursos, tendo, atualmente, muitos grupos de pesquisadores que investigam substâncias isoladas de
bactérias, algas, fungos e invertebrados marinhos, e seu possível potencial contra várias doenças. Nesse
contexto, inclui-se a revisão de seis décadas sobre biotecnologia das macroalgas marinhas no Brasil
buscando suas atividades biológicas (14).
A biotecnologia marinha busca moléculas de potencial econômico, como as que são empregadas na
indústria farmacêutica, cosmética e na produção de tintas anti-incrustantes, além de promover o
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desenvolvimento das seguintes tecnologias:
 tecnologia biológica para identificação de pontos de estresse ecológico no ambiente (ex.: sondas
moleculares de floração de algas nocivas, para a previsão de riscos potenciais à saúde);
 tecnologia molecular para identificação de populações e doenças emergentes, com vistas à
proteção da pesca e de outros recursos biológicos (ex.: mapeamento de DNA de peixes); e
 tecnologia molecular para ensaios de diagnóstico rápido, que garantem a segurança dos recursos
alimentícios, provenientes da aquicultura e da maricultura (ex.: aplicação de reações em cadeia
da polimerase – PCR – para identificar, num só ensaio e simultaneamente, vários micróbios
patogênicos incluindo Vibrio e Salmonella, em tecidos de bivalves, como ostras, mexilhões,
vieiras, entre outros organismos).
O potencial biotecnológico do mar tem despertado o interesse de vários profissionais, em particular
de biólogos, bioquímicos e químicos. As dificuldades de coleta, no entanto, retardaram o início efetivo do
estudo desse potencial. Contudo, os avanços nos métodos de mergulho autônomo e o desenvolvimento de
equipamentos para coleta em maiores profundidades, associados às novas técnicas cromatográficas,
espectroscópicas e de cultivo, entre outras, resultaram no desenvolvimento desta tecnologia a partir dos
anos 1970, em particular nos Estados Unidos da América, no Japão, na Austrália e na Itália.
O desenvolvimento de novas estratégias em Biotecnologia, incluindo bancos de germoplasma,
ensaios em larga escala, química combinatória e desenho racional de fármacos, pelos avanços da
modelagem molecular, podem produzir maior número de novas substâncias químicas com potencial
tecnológico, em menor tempo. No entanto, sabe-se ainda pouco sobre essa enorme fonte de diversidade
molecular e a descoberta de novos protótipos com atividade biológica in vitro e in situ permanece
fundamental para a ciência (35). Vários produtos marinhos têm aplicação comercial hoje ou potencial
industrial para os próximos cinco anos (12, 17, 18, 20, 30, 34, 36).
A enorme potencialidade dos oceanos para a Biotecnologia permanece, em grande parte,
desconhecida. Mesmo para os organismos mais investigados, como algas e invertebrados marinhos, ainda
existe um conhecimento insuficiente para permitir sua gestão e sua utilização inteligente. A figura 1, abaixo,
ilustra uma pesquisa realizada na Universidade Federal Fluminense (UFF), coordenada pelas doutoras
Valeria Launeville Teixeira e Izabel Paixão, com produtos naturais de algas marinhas que possuem
potencial antiviral. Nos últimos dois anos, estão sendo concluídos estudos in vivo em mamíferos, com tais
produtos.

Na década de 1950, substâncias isoladas de esponjas marinhas Tethyacrypta, como a
espongouridina e a espongotimidina (1), serviram de protótipos moleculares para o desenvolvimento de
poderosos antivirais sintéticos, como o aciclovir (com atividade inibitória contra os vírus do herpes
humano) e o AZT ou zidovudina (indicado para o tratamento da AIDS e, atualmente, de infecções por HIV,
em associação com outros medicamentos antiretrovirais), além de outros, tais como o ARA-A e o ARA-C.
Extratos e produtos para a utilização na indústria de cosméticos, nutracêuticos e sondas para
avaliação de enzimas específicas, em processos celulares, também são exemplos de utilização de produtos
isolados de organismos marinhos. Vários extratos para fins medicinais já foram obtidos a partir de
macroalgas, coletadas em águas nacionais e internacionais, como na Antártica (13, 15, 17, 20, 21, 24, 25,

27, 31, 34, 36, 38). Inúmeros desses produtos têm sido testados no combate a tipos distintos de câncer (25)
e vários deles já se encontram em fases clínicas adiantadas ou em uso comercial. Ademais, muitas espécies
de macroalgas têm demonstrado bioatividade para fins medicinais, como em casos de doenças
negligenciadas típicas de países em desenvolvimento (13, 30, 34, 36) e também de pesquisas relativas ao
bem estar do ser humano (5, 7, 8, 13, 16, 32, 37, 38). Além de fontes diversas como algas e animais
marinhos, métodos de produção para fins comerciais têm sido empregados, como a síntese de análogos, a
cultura de células e as proteínas recombinantes.
Nos últimos anos, o número de produtos isolados de fontes marinhas é enorme. Segundo o Marine
Literature Database, 2013 (MarinLit), o número já se aproxima de 24.000 metabolitos isolados de
organismos marinhos, derivados de cerca de 6.000 espécies de aproximadamente 2.200 gêneros de 39 filos,
com mais de 30 compostos em fases clínicas distintas219. Em sua última revisão anual sobre os produtos
naturais marinhos, Blunt e colaboradores (2014) relacionam mais de 1.240 moléculas isoladas, apenas em
2012, conforme publicado em cerca de 1.035 citações no mundo inteiro. Isto significou um aumento de
mais de 20% do número de moléculas conhecidas em 2010, o que revela o grande desenvolvimento da
área220.
Os usos tradicionais dos recursos do mar estão relacionados às atividades de pesca, à exploração de
petróleo e gás, à maricultura e às atividades envolvendo o turismo e o lazer, enquanto os recursos minerais
e biológicos em águas profundas e o potencial biológico da biodiversidade marinha – a bioprospecção –
permanecem pouco utilizados, porém o Brasil tem atuado nesta última década apontando resultados
promissores (1, 3, 12, 22, 23, 29, 33, 28)221. Os métodos ou formas de localizar, avaliar e explorar,
sistemática e legalmente, a diversidade de vida existente, tendo como principal finalidade a busca de
recursos genéticos, bioquímicos e químicos para fins industriais, começam a ser uma realidade, em vários
locais do mundo. A figura 2, abaixo, apresenta os principais passos no processo de descoberta de novas
drogas a partir de organismos marinhos.
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No Brasil, a área de biotecnologia marinha, que abrange a bioprospecção, tem sido apoiada pelo
Programa de Levantamento e Avaliação do Potencial Biotecnológico da Biodiversidade Marinha, desde
2005, com debates na comunidade científica, criação de redes de conhecimento, estudo sobre o estado da
arte e promoção de editais para financiamento de projetos de desenvolvimento biotecnológico, junto ao
CNPq.
A conceituação é premissa básica para todo estudo em Biotecnologia. A Convenção sobre
Diversidade Biológica da Organização das Nações Unidas (ONU), em 1992, definiu Biotecnologia como
“qualquer aplicação tecnológica que utilize sistemas biológicos, organismos vivos ou seus derivados, para
fabricar ou modificar produtos ou processos para utilização específica”. Os conceitos de Biotecnologia
variam muito na literatura; um simples, aceito por todos, qualifica-a como o uso dos organismos pelo
homem. É um conjunto de técnicas, de natureza variada, que envolve uma base científica comum, de origem
biológica, e que requer crescentemente o aporte de conhecimento científico e tecnológico, oriundo de outros
campos.
Biotecnologia é o conjunto de conhecimentos que permite a utilização de agentes biológicos
(organismos, células, organelas, moléculas) para obter bens ou assegurar serviços. Além disso, é a mais
promissora estratégia para elevar a produção mundial de alimentos e melhorar a qualidade de vida do
homem. Segundo alguns autores, a biotecnologia marinha é o desenvolvimento de drogas viáveis obtidas
pela bioprospecção marinha e o desenvolvimento de organismos geneticamente modificados, para
propósitos ambientais ou aquicultura. No entanto, de acordo com as principais sociedades internacionais
de biotecnologia marinha, que utilizam um conceito mais amplo, podem-se reconhecer as seguintes
subáreas: “genômica em aquicultura (ex.: biotecnologia aplicada a doenças em aquicultura, transgênicos,
abordagem molecular para melhoramento [da performance e da sustentabilidade] em aquicultura);
microbiologia marinha (ex.: biorremediação); biologia molecular e biotecnologia de organismos marinhos
(ex.: cultura de células [de invertebrados]); genômica, proteômica e metabolômica [em biotecnologia
marinha] – produtos naturais marinhos bioativos [e bioprodutos]; biotecnologia das algas (ex.: ficocolóides,
como alginato, agarana e carragenana e biodiesel); anti-incrustantes e anticorrosivos; toxinas marinhas; e
biotecnologia marinha e o meio ambiente”.
2. Histórico, no Brasil

Um marco histórico para o estabelecimento e o avanço dos estudos biotecnológicos marinhos foi o
I Workshop intitulado Potencial em Biotecnologia de Macroalgas Marinhas, com o objetivo de
estruturação de uma Rede Temática Nacional em Biotecnologia de Macroalgas Marinhas, em 2005, em
Angra dos Reis (RJ), promovido pelo então MCT222, por meio da Secretaria de Políticas e Programas de
Pesquisa e Desenvolvimento (Seped/MCT) e do CNPq, com a participação de pesquisadores, da Sociedade
Brasileira de Ficologia, bem como de gestores e empresários. Nessa reunião, a ênfase foi em novos
bioativos, manejo e cultivo, conservação, biotecnologia e técnicas de bioatividade.
Foi então elaborado o documento para a criação da Rede de Biotecnologia de Macroalgas Marinhas
(Redealgas)223, um projeto multidisciplinar implantado pelo MCT, que engloba diversas entidades de
pesquisa e é dividido em vertentes temáticas e de aplicação biotecnológica das substâncias retiradas das
algas marinhas. A rede tem como objetivos: o mapeamento da diversidade de macroalgas marinhas; o
estudo da fisiologia; o estudo da ecologia, seu manejo e conservação; a maricultura e seu uso sustentável;
o isolamento, a identificação e a caracterização de moléculas; a caracterização da atividade biológica; a
modelagem, a síntese, as modificações químicas e a expressão de moléculas bioativas; o desenvolvimento
de produtos; a proteção da propriedade intelectual; e a produção de insumos de aplicação industrial.
Em 2006, foi lançado pelo CNPq o edital nº 10/2006 – Seleção pública de propostas para apoio às
atividades de pesquisa direcionadas ao desenvolvimento de fármacos e insumos farmacêuticos a partir de
algas marinhas, como resultado de uma parceria entre o MCT e o Ministério da Saúde (Secretaria de
Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos). Como resultado, foram implementados, na área de
biotecnologia marinha, quatro grandes projetos, com o aporte de três milhões de reais.
O Comitê Executivo para o Levantamento e a Avaliação do Potencial Biotecnológico da
Biodiversidade Marinha (Biomar) foi criado pela portaria nº 230/MB, de 14 de setembro de 2005,
subordinado à Subcomissão para o PSRM. Segundo essa portaria, o citado comitê, coordenado pelo
representante do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), é composto por representantes do Ministério
das Relações Exteriores (MRE), do Ministério da Educação (MEC), do Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior (MDIC), do Ministério do Meio Ambiente (MMA), da Secretaria Especial
de Aquicultura e Pesca da Presidência da República (Seap/PR), da Marinha do Brasil (MB), do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), da Secretaria da Comissão Interministerial para os
Recursos do Mar (Secirm) e da Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras).
Tal comitê teve como competência elaborar uma Proposta Nacional de Trabalho (PNT), com a
finalidade de avaliar o potencial biotecnológico dos organismos existentes nas áreas marítimas sob
jurisdição e de interesse nacional e submetê-la à aprovação da Cirm, por intermédio da Subcomissão para
o PSRM; acompanhar e viabilizar o cumprimento das metas da PNT, adotando as medidas necessárias à
sua operacionalização e ao seu atendimento; assessorar a Subcomissão para o PSRM na supervisão dos
trabalhos relativos à condução das atividades da PNT; e convocar membros e consultores ad-hoc da
comunidade científica, quando necessário.
A implementação do comitê executivo ocorreu, efetivamente, em meados de 2007, possibilitando
elaborar-se o Programa de Levantamento e Avaliação do Potencial Biotecnológico da Biodiversidade
Marinha (Biomar), hoje denominado apenas Biotecnologia de Organismos Marinhos. Surge a PNT em
biotecnologia marinha, após a realização, na Escola Naval, no RJ, de várias reuniões com os membros da
comunidade científica. APNT tem como objetivos: estimular, apoiar e promover os meios para
desenvolvimento e aproveitamento sustentável do potencial biotecnológico da biodiversidade marinha
existente nos ecossistemas costeiros e nas áreas marítimas sob jurisdição brasileira e de interesse nacional,
definindo focos prioritários para atuação governamental no incentivo à pesquisa, ao desenvolvimento
tecnológico e à inovação no Brasil, tomando como base a capacidade existente, as prioridades de cada um
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O Ministério teve sua denominação alterada de MCT para MCTI, em 2011 e para MCTIC em 2016, com a incorporação do
Ministério das Comunicações (nota do revisor).
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dos atores governamentais e o incremento da articulação entre os setores públicos e privados.
Durante essas reuniões, ficou evidente a necessidade de um diagnóstico da capacidade de pesquisa,
desenvolvimento e inovação da biotecnologia marinha no país, que oriente futuras ações para fortalecê-la,
a criação de mecanismos de apoio à pesquisa científica biológica marinha e a melhoria dos procedimentos
com impacto direto sobre a evolução da matéria, à luz dos marcos regulatórios (ações estruturantes
horizontais).
Dentre as ações estruturantes verticais, a PNT tem como objetivos ampliar o conhecimento
científico sobre a biodiversidade marinha com potencial biotecnológico e estimular a geração de processos
e produtos. Em decorrência de convênio entre o MCT (Seped) e a UFF (Departamento de Biologia
Marinha), deu-se início, ao final de 2008, ao diagnóstico da capacidade de pesquisa, desenvolvimento e
inovação em biodiversidade marinha no Brasil.
Para apoiar os grupos de biotecnologia marinha, o MCT, o CNPq e o Fundo Setorial de Petróleo e
Gás Natural (CT-Petro) lançaram um novo edital (edital MCT/CNPq/CT-Petro – nº 39/2009), destinado a
projetos que possam contribuir, significativamente, para o desenvolvimento científico e tecnológico do país
e que promovam a ampliação de pesquisas, com vistas ao uso sustentável do potencial biotecnológico da
biodiversidade marinha existente nos ecossistemas costeiros e nas áreas marítimas sob jurisdição brasileira
e de interesse nacional. Com esse objetivo, foram aprovados 17 projetos de grupos emergentes de outras
áreas e consolidados em diferentes subáreas da biotecnologia marinha.
Embora possa ser considerada como área de aplicação diversa da biotecnologia marinha stricto
sensu, a geração de pesquisa e tecnologias para a produção de biodiesel a partir de algas também teve um
edital para apoio financeiro, o edital MCT/CNPq/Seap - PR nº 26/2008. Tal edital selecionou 11 grupos na
área, sendo dois da Universidade Federal do Rio Grande (Furg), dois da Universidade Federal do Paraná
(UFPR), dois da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e um de cada uma das seguintes universidades:
Universidade Federal de Pelotas (UFPel), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS),
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e
Universidade Federal de Goiás (UFG), todas com experiência científica na área, sendo disponibilizado um
total de R$ 25 milhões.
Um novo edital foi lançado em 2010, o MCT/CNPq/FNDCT nº 03/2010, com o objetivo de
selecionar propostas para apoio financeiro a projetos que visem contribuir, significativamente, para o
desenvolvimento científico e tecnológico do país, apoiando a cadeia de produção e uso de biodiesel. Entre
as diretrizes do edital está a produção e a obtenção de matérias graxas, a partir de microalgas marinhas.
Cabe ressaltar duas iniciativas importantes: o II Workshop em Novos Bioativos de Macroalgas:
manejo e cultivo, conservação, biotecnologia e técnicas de bioatividade, em Ilha Bela, São Paulo, em 2629 de julho de 2009, e o Workshop On Marine Biodiversity – Current Advances on Bioprospecting,
Biogeography and Phylogeography, em São Paulo, em 9-10 de setembro de 2010, que reuniu pesquisadores
brasileiros e internacionais. Foram publicados 25 artigos (150 autores) dos participantes desse workshop
numa edição especial da Revista Brasileira de Farmacognosia sob o título Fronteiras dos Compostos
Bioativos das Macroalgas, entre Outros.
Ainda há que destacar-se o edital MCT/CNPq/FNDCT Nº 71/2010 – Institutos Nacionais de Ciência
e Tecnologia (INCT) em ciências do mar, que resultou na aprovação de quatro propostas para sediar tais
Institutos: no Rio de Janeiro, o Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira (IEAPM); em São
Paulo, a Universidade de São Paulo (USP); no Rio Grande, a Furg; e em Salvador, a UFBA. Embora não
tenha como foco principal a biotecnologia marinha, há grupos em pelo menos dois INCTs que contemplam
a área de prospecção da biodiversidade marinha.
Em julho de 2011 foi realizado o III Workshop intitulado Novas Percepções sobre Produtos
Algáceos e Bioprospecção no Brasil: aplicações na saúde pública, na cosmetologia e farmacêutica, no
Hotel Arcozelo, em Paty de Alferes. Foram publicados 28 artigos (145 autores) em edição especial da
Revista Brasileira de Farmacognosia em 2016.
O Instituto de Microbiologia Paulo de Góes (IMPG), da Universidade Federal do Rio de Janeiro

(UFRJ) ganhou, em junho de 2012, um novo polo de laboratórios, pioneiro no estado: o Bioinovar. O espaço
será o maior complexo de laboratórios de pesquisas na área de Biotecnologia do Brasil e o único no Rio de
Janeiro com o desenvolvimento de projetos pioneiros nas áreas médica, farmacêutica e de sustentabilidade
socioambiental, com destaque para as pesquisas com micro-organismos voltados para a prevenção e a
remediação de acidentes naturais ou decorrentes da ação do ser humano, como o vazamento de óleo no
oceano. O polo será constituído por diferentes grupos de pesquisa de caráter multidisciplinar, com foco em
quatro grandes áreas: biocombustíveis; biofármacos e dispositivos biomédicos; biocatalisadores e
bioprodutos; e ecologia microbiana e biotecnologia do petróleo. O complexo vai trabalhar também com a
implantação de áreas de biossegurança, onde serão feitos testes com vírus patogênicos e estudos de doenças
sazonais e epidemias, além do desenvolvimento de vacinas e de medicamentos. O Bioinovar envolverá a
universidade, empresas e o governo, e tem como um de seus principais objetivos o desenvolvimento da
pesquisa básica, como resposta às necessidades sociais.
Em 2013, o MCTI abriu uma consulta para plano de trabalho em biotecnologia marinha visando à
elaboração do Plano Nacional de Trabalho 2013-2015 para a Ação Biotecnologia Marinha (Biomar),
instrumento de planejamento integrado e participativo, como já mencionado, que orienta as atividades a
serem empreendidas pelos segmentos envolvidos no conhecimento e no uso sustentável do potencial
biotecnológico da biodiversidade das áreas marítimas brasileiras. O plano foi encomendado a um grupo de
especialistas pelo comitê executivo Biomar e promoveu o encontro de pesquisadores que atuam em
biotecnologia marinha com o objetivo de viabilizar a articulação e o desenvolvimento de projetos conjuntos.
A ação Biomar é uma das prioridades do VIII Plano Setorial para os Recursos do Mar, sob a tutela da
Comissão Interministerial para Recursos do Mar (Cirm). Em decorrência de proposta estabelecida em
reunião no CNPq, foi criado um edital para financiamento de redes em biotecnologia marinha e a
atualização do livro Caracterização do Estado da Arte em Biotecnologia Marinha, publicado em 2010,
onde Teixeira e colaboradores apresentam os gargalos, as metas e ações governamentais para o
desenvolvimento da área224.
Em novembro de 2013 foi realizado o IV Workshop da Redealgas em consonância com o IV
Congresso Latino-Americano de Biotecnologia de Algas (Claba) sob o título Desafios à Conservação e ao
Desenvolvimento Sustentável, em Florianópolis, SC. Como resultado, foram publicados 31 artigos por 143
autores no Journal of Applied Phycology. Ainda em 2013, foi lançada a chamada MCTI/CNPq/FNDCT –
ação transversal nº 63/2013 – Estruturação de uma Rede de Pesquisa em Biotecnologia Marinha. Tal ação
teve o objetivo de apoiar projetos de pesquisa científica, tecnológica e de inovação, visando estruturar uma
rede de pesquisa em biotecnologia marinha, com a finalidade de investigar potenciais usos de bioativos
obtidos de organismos marinhos presentes na zona costeira e no oceano Atlântico Sul tropical, bem como
em águas internacionais de interesse nacional, contribuindo para a formação de recursos humanos e a
produção de conhecimentos científicos, tecnológicos e de inovação que promovam o desenvolvimento
social e econômico sustentável. O edital recomendou inicialmente 13 projetos.
3. Estado da arte, no Brasil
3.1. Pesquisa nas subáreas da biotecnologia marinha
Segundo os dados obtidos no estudo sobre a atualização do estado da arte em biotecnologia marinha
no Brasil (2014), observa-se que existem muitos laboratórios cadastrados que atuam nessa área, em todas
as regiões do país, no banco de grupos de pesquisa do CNPq, o mais completo do Brasil.
Há cerca de 200 pesquisadores envolvidos em biotecnologia marinha, em particular na Universidade
Federal do Ceará (UFC) (23 grupos cadastrados), na USP e na UFSC (20 grupos cada), na Universidade
Estadual de Campinas (Unicamp) (19 grupos), na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) (16
grupos), na UFF (15 grupos), na Furg (14 grupos), na UFBA (13 grupos), na UFPR (11 grupos) e na UFRJ
(4 grupos). Em atualização dos dados, verificou-se que 49% dos autores mais produtivos na área estão na
região Sudeste, 25%, na Nordeste e 23%, na Sul.
Uma característica dos grupos de atuação em biotecnologia marinha é a parceria com o setor
privado. Cerca de 120 empresas são citadas como parceiras, públicas e privadas, no banco de dados do
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CNPq. Apesar da possibilidade de ter ocorrido a omissão de algumas delas no preenchimento do diretório
dos grupos de pesquisa, tal presença em cerca de ¼ dos grupos caracteriza o interesse do empresariado na
área e o potencial tecnológico dos organismos marinhos. Por outro lado, vários grupos citam o apoio de
instituições públicas de fomento ou estão ligados às secretarias estaduais ou municipais. Diversas empresas
estão relacionadas à área e podem usufruir os resultados das pesquisas. Outras apenas apoiaram
financeiramente grupos de pesquisa, sem correlação com os resultados.
A Petrobras, por exemplo, apoia principalmente grupos nas subáreas de combustível alternativo,
como biodiesel a partir de algas, biorremediação, ecotoxicologia e avaliação de impacto ambiental. Várias
são as empresas ligadas à pesca que suportam grupos de biotecnologia aplicada à aquicultura. No entanto,
poucas indústrias farmacêuticas têm apoiado grupos de bioprospecção, diferentemente do que ocorre em
outras partes do mundo. As indústrias de alimentos também apoiam de modo tímido a pesquisa em
biotecnologia marinha.
A pós-graduação em biotecnologia marinha do Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo
Moreira (IEAPM) é o primeiro curso nesta área no Brasil, tendo obtido a nota 4 pela última avaliação da
Capes. Indica-se, ao final, que o IEAPM dispõe de um Laboratório de Recursos Marinhos (Laremar), com
capacidade de execução de atividades em biotecnologia marinha, e desenvolve pesquisas nessa área, em
parceria com a UFF e a UFRJ. Tal Instituto e seus parceiros vêm desenvolvendo, há mais de 15 anos,
pesquisas com produtos naturais marinhos visando ao uso de biocidas naturais em tintas anti-incrustantes
eficientes e com baixa toxicidade. As melhores substâncias extraídas de organismos marinhos vêm sendo
selecionadas. Duas patentes já foram depositadas nacional e internacionalmente, respaldando a importância
dos resultados obtidos até o momento.
Dentro dessa linha de ação, por meio do IEAPM, a Marinha do Brasil vem desenvolvendo pesquisas
na área de biotecnologia marinha de forma a estabelecer um forte marco brasileiro nas políticas para o
oceano e para reconhecimento da soberania sobre a Amazônia Azul, assegurando a hegemonia em uma
extensa região da margem continental que tem reconhecida diversidade de recursos vivos e minerais, cujo
aproveitamento sustentável é incipiente. Nesse sentido, o conhecimento dos ambientes marinhos,
bentônicos e pelágicos, incluindo sua biodiversidade e uma visão integrada, é primordial para possíveis
utilizações biotecnológicas.
Levantamentos e prospecção das espécies visando à extração de substâncias ou à seleção para
cultivo estão sendo desenvolvidos no âmbito do INCT de ciências do mar (INCT-Pro-Oceano), cuja
instituição líder é o IEAPM, como mencionado anteriormente. Também são abordadas, nessa linha de
pesquisa, questões relacionadas com as diferentes fases dessa produção, além da gestão de negócios e
empreendedorismo, dos aspectos legais da propriedade intelectual e de questões de bioética e da
biossegurança.
3.2. Patentes em biotecnologia marinha, no Brasil e no mundo
O desenvolvimento de ciência e tecnologia em um país é um dos principais elementos que
demonstram sua evolução em relação aos demais. A propriedade intelectual é um bem comercial
importante, tendo em vista os benefícios que pode gerar. Sem dúvida, o pesquisador ou inventor brasileiro
precisa desenvolver uma cultura de proteção à propriedade intelectual. O principal entrave mencionado
pelos cientistas em todos os congressos e reuniões científicas é a desinformação em relação aos
procedimentos necessários e o receio de adiar sua produção científica.
O Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual (IBPI), escritório que cuida da concessão de
patentes no Brasil, está em 12º lugar entre os 20 que mais concedem patentes no mundo. No entanto, é lento
o processo de concessão de patentes no Brasil, podendo ocorrer uma demora de dez a doze anos, após o
registro inicial. Nesta última década, a Universidade de São Paulo (USP) depositou duas patentes
importantes para a química verde, pois não usa catalisadores convencionais na preparação de nanopartículas
que são extremamente poluidoras. Extratos de macroalgas são utilizados como catalizador da produção de
nanopartículas. O produto das nanopartículas tem atividade anticâncer225. Além disso, a Universidade
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Patente1: Processo de obtenção de nanopartículas de prata, nanopartículas de prata e uso do mesmo utilizando
extratos de macroalgas como catalizadores.

Federal de Pelotas (UFPel) também requereu duas patentes, uma com microalgas e a outra com macro algas
com a finalidade de bioremediar o glicerol proveniente de biodiesel e com atividade antioxidante,
respectivamente226.
Pelos dados da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (Wipo), o Brasil apresentou ligeiro
aumento, de 1,7%, em 2009, em relação a 2008, no registro de patentes internacionais. Apesar de ser
considerada uma ampliação discreta, o número ficou bem acima da média mundial, que teve queda de 4,5%.
Por aqui, foram 480 solicitações, no total, em 2009, o que coloca o Brasil entre os últimos países, quanto
às patentes obtidas. Mas cabe notar que, em cinco anos, o registro internacional de patentes, feito por
instituições brasileiras, aumentou quase 75%. Entre os emergentes, o Brasil ficou atrás da Coreia do Sul,
com 8.066 pedidos, da China, com 7.946, da Índia, com 761, e de Cingapura, com 594. Os Estados Unidos
ainda lideram o ranking, com quase um terço dos depósitos em 2009, 45.790, mas apresentou queda de
11,4%, em relação a 2008.
Outro dado importante e que diferencia o Brasil é que, ao contrário do que ocorre nos países
desenvolvidos, 80% dos pesquisadores estão trabalhando nas universidades e apenas 20% encontram-se
nas empresas. O número de patentes em biotecnologia marinha no mundo é bem expressivo, mais de 1.000
por ano, desde 2001. Há, ainda, alguma dificuldade no uso desse termo, motivo pelo qual, no levantamento
de patentes internacionais, utilizam-se as palavras-chaves marine alga, marine product, marine bactéria
etc. Deve-se destacar o grande número de patentes que envolvem biologia molecular e química, de produtos
naturais. O Brasil hoje tem cerca de 220 patentes depositadas, em biotecnologia marinha, e destas 85%
estão relacionadas às micro e macroalgas algas (comunicação pessoal, Dr. Andrei Polejak, MCTI).
Contudo, estas patentes demoram, no Brasil, entre 10 a 12 anos até serem cedidas.
Entre os grupos de organismos marinhos, destacam-se as bactérias (incluindo cianobactérias), os
micro-organismos (microalgas incluídas) e as algas, de um modo geral. Estas são, nesse campo, o grupo
que possui maior número de patentes.
Houve um expressivo aumento do número de patentes em biotecnologia marinha, a partir de 2001,
como mostra a figura 3 abaixo, mesmo levando-se em consideração que a expressão-chave marine
biotechnology não é empregada pela totalidade dos pesquisadores-inventores.

Ao analisarem-se os países de origem das patentes, a partir de 1984, pode-se observar a supremacia
Patente 2: Processo de obtenção de nanopartículas de selênio, nanopartículas de selênio e uso das mesmas utilizando extratos
de macroalgas como catalizadores.
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Patente 3: Aplicação de microalgas para biorremediação do glicerol oriundo da obtenção de biodiesel.
Patente 4: Aplicação de extratos de macroalgas como antioxidante em biodiesel.

norte-americana, com mais de 60% das patentes em biotecnologia marinha, seguida da Alemanha (8%),
Grã-Bretanha (6%) e Japão (3%). O Brasil apresenta apenas três patentes reconhecidas nessa área (menos
de 1%). Ao realizar-se a busca com a expressão-chave marine product, o número de patentes aumenta
consideravelmente, porém a participação norte-americana permanece em 63% do total. O Brasil, com esta
nova forma de busca, apresenta 21patentes.
Entre as maiores instituições detentoras de patentes, ao utilizar-se como chave “produtos marinhos”,
encontram-se indústrias farmacêuticas, químicas, de combustíveis e alimentícias. Um exemplo importante
é a Pharma Mar, do grupo espanhol Zeltia, que investiga os produtos naturais marinhos contra vários tipos
de câncer. O Yondelis® (trabectedin; ET-743) - produzido de modo sintético pela Pharma Mar a partir do
tunicado marinho Ecteinascidia turbinata - é um medicamento anticancerígeno, que impede o processo de
multiplicação das células tumorais.
O quadro 1, abaixo, ilustra alguns fármacos obtidos a partir de métodos industriais baseados em
moléculas isoladas de organismos marinhos.

Para obtenção do maior número possível de informações sobre as patentes e os pedidos de depósito
existentes na área de Biotecnologia, realiza-se uma pesquisa no banco de dados do INPI e na página
eletrônica do Patentesonline, onde essas informações estão disponibilizadas, de modo organizado e
gratuito. Para tal, opta-se pelo uso de diversas palavras-chaves para a busca nos bancos de dados (mar,
marinho/marinha, algas, moluscos, equinodermos, esponjas, aquicultura, maricultura, pesca, produto

marinho, biotecnologia marinha, cultivo de alga, bactéria marinha, micro-organismo marinho, microalga).
Foram obtidas cerca de 200 patentes, depois lidas e selecionadas.
Até abril de 2010, 39 pedidos de depósito ou patentes foram feitos227. A grande maioria das patentes
nacionais (84%) versa sobre o uso das algas (micro e macroalgas), seus extratos, seus produtos e seu cultivo,
como fonte de produtos ou energia (biocombustíveis).
As vendas mundiais, em 2000, relacionadas à biotecnologia marinha, apresentaram números
impressionantes: 100 bilhões de dólares, de produto natural derivado de uma esponja marinha no tratamento
do herpes; 50-100 milhões de dólares, na venda de agentes anticâncer de organismos marinhos; um bilhão
de dólares (231 bilhões em 2005) na de cosméticos; e, finalmente, é estimada a venda de 150 milhões de
dólares por ano de enzimas obtidas de fontes hidrotermais. Pelo menos 14 companhias biotecnológicas
estabeleceram colaboração com institutos de pesquisa localizados na América do Norte e na Europa e têm
registradas mais de 40 patentes com produtos isolados de organismos marinhos.
Essas estimativas também incluem as principais indústrias farmacêuticas, como Merck, Lilly, Pfizer,
Hoffman-La Roche e Bristol-Myers Squibb, que possuem departamentos de biologia marinha (UNU-IAS
2005)228.
3.3. Formação de recursos humanos em biotecnologia marinha, no Brasil
Foi realizado um levantamento das teses e dissertações brasileiras durante o período de 2003-2008
no banco de teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes)229. Para o ano
de 2009, utilizaram-se informações dos bancos de dados do CNPq230, no endereço eletrônico domínio
público231, e do Google232.
Nessa amostragem foram obtidas 223 teses e dissertações defendidas em 26 universidades
brasileiras, públicas, estaduais ou federais, em programas de pós-graduação em 13 estados, 22% deles em
São Paulo, 20% no Rio de Janeiro e 19% no Ceará.
A região Sudeste detém 45% do total, seguida pelo Nordeste com 35%, perfazendo o total de 80%
das teses e dissertações defendidas no Brasil, na área de biotecnologia marinha.
A principal área é a de bioprospecção de substâncias de origem marinha com potencial tecnológico
(bioquímica, farmácia, farmacologia, química biológica, química orgânica, química de produtos naturais,
toxicologia e análises toxicológicas etc.), totalizando 83 teses e dissertações concluídas no período,
conforme apresentado na figura 4 abaixo.
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Disponível em: http://www.inpi.gov.br e http://www.patentesonline.com.br .
Novos dados sobre o mercado de biotecnologia marinha estão disponíveis em:
http://www.reportlinker.com/report%20/search/keywords/marine/biotechnology/mode/public, por subárea (p.ex.:
Genômica) e por região geográfica (p.ex.: Europa, Canadá, Malásia).
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Disponível em: http://serviços.capes.gov.br/capesdw .
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Disponível em: http://lattes.cnpq.br .
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Disponível em: http://www.dominiopublico.gov.br .
232
Disponível em: http://www.google.com .
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Devido à grande diversidade de cursos de Pós-Graduação na área de biotecnologia marinha, o
recurso humano formado tem sido amplamente absorvido pela academia e pela iniciativa privada. A
iniciativa privada tem a preferência de profissionais com doutorado nas áreas de farmácia, química,
engenharia, enquanto os profissionais com doutoramento em biologia (em suas variáveis, tais como
genética, ecologia e marinha) têm a preferência da academia.
A instituição com mais teses e dissertações é a UFC (40), seguida da USP (36), da UFRJ (25), da
UFRN (18), da UFSC (15), da UFF (15) e da Furg (12). As instituições UFC, USP, UFRJ, UFRN, UFSC,
UFF, Univali e Furg totalizam mais de 70% das teses e dissertações na área, sendo as grandes formadoras
de recursos humanos, em bioprospecção de substâncias de origem marinha com potencial tecnológico.
Os programas de pós-graduação foram reunidos em grupos de áreas afins, segundo a metodologia
descrita abaixo:
 química (inclui química, físico-química, química analítica, química orgânica, química de
produtos naturais, produtos naturais e sintéticos bioativos);
 genética e biologia molecular (inclui biologia celular e molecular, biologia molecular, genética,
genética e biologia molecular, e genética e evolução);
 aquicultura (inclui aquicultura e recursos pesqueiros e aquicultura);
 alimentos (inclui engenharia e ciência de alimentos, ciência dos alimentos, engenharia de
alimentos e ciência e tecnologia de alimentos);
 bioquímica (inclui bioquímica, bioquímica e fisiologia, farmácia, farmacologia, ciências
farmacêuticas, química biológica, toxicologia e análises toxicológicas);
 biotecnologia (inclui biotecnologia animal, biotecnologia vegetal e biotecnologia marinha);
 ciências do mar (inclui biologia ambiental, biologia aquática, biologia marinha, ciências
marinhas tropicais, oceanografia e oceanografia biológica);
 engenharia da pesca;
 botânica (inclui botânica e fitopatologia);

 microbiologia
 fisiologia (inclui ciências fisiológicas, fisiologia e fisiologia geral);
 ciências da saúde (inclui ciências da saúde, neuroimunobiologia, fisiopatologia clínica
experimental e patologia bucodental);
 ecologia (inclui ecologia e desenvolvimento e meio ambiente); e
 outros (inclui biociências nucleares, zootecnia e ciências morfológicas).
Recentemente (2015) foi criada a pós-graduação em biotecnologia marinha pelo IEAPM, em
colaboração com diversos profissionais de instituições do Rio de Janeiro e de São Paulo. Essa proposta foi
aprovada ao final de 2015 pela Capes. A avaliação trienal foi recentemente realizada pelos assessores da
Capes. Como fato relevante, constata-se que vários alunos desses cursos de pós-graduação elaboraram suas
teses em algas marinhas e foram absorvidos pela academia em concursos públicos, após 2005.
3.4. Redes de pesquisa em biotecnologia marinha
Como já mencionado, a Redealgas é uma rede de pesquisa cuja criação constitui uma plataforma
importante para a elaboração de políticas públicas, programas e demais ações de fomento em ciência e
tecnologia. Foi criada como resultado de uma oficina de trabalho intitulada Potencial Biotecnológico das
Macroalgas Marinhas, realizada no período de 3 a 5 de maio de 2005, em Angra dos Reis (RJ), reunindo
cerca de 50 pesquisadores e empresários, com apoio do MCT e do CNPq. Durante esse encontro, a
comunidade científica, órgãos governamentais e empresas envolvidas na produção e no aproveitamento das
macroalgas elaboraram um mapeamento das competências multidisciplinares existentes em diferentes áreas
de pesquisa científica e tecnológica em macroalgas marinhas, definindo estratégias para a implementação
da Redealgas.
A Redealgas reúne um grande número de pesquisadores colaboradores de várias instituições como
a UFC (Ceará), UFPB (Paraíba), UFRN (Rio Grande do Norte), UFPE e UFRPE (Pernambuco), UFBA e
UEFS (Bahia), Ufes (Espírito Santo), UFRJ, UFRRJ, Uni-Rio, Uerj, UFF e Instituto de Pesquisas Jardim
Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ) (Rio de Janeiro), USP, IBT-SP e Unesp (São Paulo), UFPR (Paraná),
UFSC e Univali (Santa Catarina), UFRGS, UFPel e Furg (Rio Grande do Sul), e outras. Tais pesquisadorescolaboradores distribuem-se pelas seguintes áreas temáticas: mapeamento da diversidade de macroalgas;
ecologia, manejo e conservação; fisiologia; maricultura e uso sustentável; isolamento e identificação de
moléculas; caracterização de moléculas bioativas; desenvolvimento de produtos; proteção da propriedade
intelectual e produção de insumos de aplicação industrial.
Com o intuito de avaliar as ações realizadas e discutir estratégias para alavancar novas chamadas,
os colaboradores da Redealgas voltaram a reunir-se nos dias 27 e 28 de julho de 2009, durante o II
Workshop em Novos Bioativos de Macroalgas: manejo e cultivo, conservação, biotecnologia e técnicas de
bioatividade, realizado em Ilhabela, SP.
O III Workshop da Redealgas foi realizado no período de 13 a 16 de julho de 2011, na cidade de
Paty do Alferes, Rio de Janeiro233, sob o tema Biodiversidade, Aplicações Tecnológicas e Sustentabilidade.
Um dos resultados mais relevantes do encontro foi a edição, em volume especial, da Revista Brasileira de
Farmacognosia, com 30 artigos completos dos principais estudos realizados no Brasil, apresentando um
panorama dos esforços de investigação atual nas áreas de cultivo de maricultura e da propagação de
macroalgas marinhas. O evento reuniu 150 participantes, entre pesquisadores, acadêmicos, jovens
estudantes e profissionais da indústria. No período, foram ministrados dois cursos rápidos em sofisticadas
técnicas utilizadas no setor.
Como evento destacado em 2013, cabe indicar o IV Congresso Latino-americano de Biotecnologia
de Algas e o IV Workshop da Redealgas – Desafios à Conservação e ao Desenvolvimento Sustentável,
organizados, em Florianópolis, pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), em parceria com o
Comitê Gestor da Redealgas, no período de 18 a 22 de novembro de 2013, criando forte integração entre
estudantes, especialistas, mestres e doutores dos diversos segmentos da biotecnologia ligada às algas
233
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marinhas e de águas continentais. Por conta de sua natureza interdisciplinar, o IV Claba e o IV Workshop
da Redealgas ofereceram oportunidades para profissionais das mais variadas áreas: engenharia de
aquicultura, botânica, engenharia ambiental, ecologia, oceanografia, biologia marinha, bioquímicos,
biologia molecular e química de produtos naturais, entre outras.
O evento contou com a participação de 373 congressistas, assim distribuídos: 87 alunos de
graduação, 136 pós-graduandos, mestrandos ou doutorandos, além de 150 profissionais atuantes no setor
privado, organizações não governamentais e em órgãos públicos, oriundos de municípios brasileiros e de
diversas localidades da Argentina, do Chile, da Colômbia e do México. Contou, ainda, com a participação
de pesquisadores dos Estados Unidos da América, do Canadá, de Portugal, do Reino Unido e da Espanha.
O IV Workshop da Redealgas foi realizado sob o tema Biotecnologia e Sustentabilidade no período
de 8 a 13 de novembro de 2015, no município de Arraial do Cabo (RJ), nas dependências do Instituto de
Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira (IEAPM). Como resultado deste evento, o Journal of Applied
Phycology (2017, v. 29, fasc. 2) publicou uma edição especial com 16 artigos apresentados. A reunião
contou com cerca de 140 participantes, constituídos por alunos de graduação e pós-graduação e
pesquisadores.
O V Workshop da Redealgas foi realizado no período de 26 a 30 de novembro de 2017 também sob
o tema Biotecnologia e Sustentabilidade. O IEAPM sediou mais uma vez o evento, que contou com a
presença de cerca de 130 participantes da comunidade acadêmica. O Journal of Applied Phycology também
irá publicar os trabalhos de maior destaque apresentados no evento.
O comitê executivo da Redealgas estabeleceu o IEAPM como sede fixa para a realização dos
próximos eventos da Redealgas, pela facilidade de deslocamento e de estadia dos participantes.
A ativação da Rede Nordeste de Biotecnologia (Renorbio) vinha sendo discutida desde 1998, mas
somente em 2003 teve o protocolo de colaboração celebrado, após a definição de uma proposta conceitual
que deu margem ao recebimento de recursos do MCT para financiamento dos projetos de pesquisa (edital
BNB/Fundeci/Renorbio/2004). Nenhum projeto na área marinha recebeu aprovação nesse edital. Em 2004,
criou-se, formalmente, a rede de colaboração, definindo sua estrutura e seus objetivos.
Sua proposta científica, com foco nos grupos de pesquisa do Nordeste, é estabelecer e estimular a
massa crítica de profissionais na região, com competência em biotecnologia e áreas afins, para executar
projetos de P, D & I de importância para o desenvolvimento da região. O Núcleo de Pós-Graduação (NPG)
e a constituição de plataformas para a execução de projetos de P, D & I, em rede, são seus principais pilares.
O NPG tem caráter multi-institucional e tem como objetivos: formar pessoal qualificado para o exercício
da pesquisa e do magistério superior no campo da biotecnologia; incentivar a pesquisa na área da
biotecnologia, sob perspectiva multi e interdisciplinar; produzir, difundir e aplicar conhecimento da
biotecnologia na realidade econômica e cultural da região Nordeste.
Em longo prazo, espera-se que o NPG, na medida em que possibilita a interação de instituições de
ensino e pesquisa, nacionais e internacionais, e o aproveitamento da massa crítica existente na região
Nordeste, contribua para o processo de consolidação da Rede Nordeste de Biotecnologia e para o efetivo e
sistemático desenvolvimento da biotecnologia no país. Integram a iniciativa do NPG do Renorbio 33
instituições de ensino e pesquisa em todos os estados do Nordeste e no Espírito Santo (UFES).
Foi criada, em 2011, a Rede Social de Biotecnologia, principalmente para integrar e facilitar
discussões, networking e o comércio de produtos e serviços da área. Dentro dessa rede há vários
representantes da área marinha234.
Outras redes importantes que prestigiam setores da biotecnologia marinha são a Rede Cooperativa
de Pesquisa em Combustão e Emissões de Biodiesel e Combustíveis Alternativos (Recombio), que reúne
UFBA, Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia
(Uesb), Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), UFPE, UFPB, Universidade Federal de Sergipe
(UFS), UFRJ, Universidade Federal de Itajubá (Unifei), Uni-Salvador (Unifacs), Centro Federal de
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Educação Tecnológica da Bahia (Cefet-BA)235, e a Rede Brasileira de Tecnologia de Biodiesel 236, na qual
estão presentes grupos que pretendem atuar ou já estão atuando na área de biodiesel, a partir de algas
marinhas (micro e macroalgas).
A partir da abertura do edital para Redes em Biotecnologia Marinha pelo CNPq (chamada 63/2013)
foram estabelecidas novas redes: a Rede de Pesquisas Biotecnológicas de Substâncias Antioxidantes de
Organismos Marinhos (Rede Sao-Mar); a Rede de Micro-organismos Marinhos como Fonte Biotecnológica
na Produção de Moléculas Bioativas (Rede Marativo); a Rede Avançada de Pesquisa em Biotecnologia
Marinha; e a Rede de Bioprospecção de Compostos Bioativos de Organismos Recifais com Potencial
Aplicação Biotecnológica (Rede Bioreef). Inexplicavelmente, a única rede em biotecnologia marinha,
formada em 2005, a Redealgas, com projeção internacional e reunindo os pesquisadores mais produtivos
da área, não foi contemplada pelo edital do CNPq.
4. Conclusões e sugestões
O uso crescente de produtos marinhos em alimentos, cosméticos, indústrias e agricultura vem
criando uma demanda de profissionais qualificados no setor. Não há dúvida de que é necessária a formação
de recursos humanos, na área de biotecnologia marinha, sensíveis às necessidades de crescimento da
indústria. Empresas farmacêuticas centradas no desenvolvimento de novos medicamentos, a partir dos
recursos marinhos, agora requerem pessoal qualificado, com experiência em biologia marinha,
microbiologia, química, genômica, bioinformática, entre outras áreas de conhecimento. Grandes centros de
pesquisa em biotecnologia marinha no mundo investem nesse enfoque: a multidisciplinaridade. Portanto, a
formação multidisciplinar é necessária para preencher essa lacuna no desenvolvimento da área no Brasil.
Em 2009, a Cirm recomendou, ao Comitê Executivo para a Consolidação e Ampliação dos Grupos
de Pesquisa e Pós-graduação em Ciências do Mar (PPG-Mar), apoio à criação de uma disciplina de
biotecnologia marinha nos cursos de graduação. Essa recomendação pode, no futuro, contribuir para
despertar e/ou ampliar o interesse de alunos, nessa área. Os cursos de graduação em biologia marinha,
oceanografia e áreas afins ainda não implementaram tal recomendação, em muitos casos por falta de
profissional competente na área.
Outro aspecto importante é a necessidade de privilegiar as redes nacionais existentes e estimular a
criação de novas redes de pesquisa, nas subáreas de biotecnologia marinha. A formação de Rede Nacional
de Biotecnologia Marinha pode ser incentivada a partir da Redealgas, com a entrada de novos grupos.
As agências de fomento devem estimular o conhecimento da biodiversidade marinha como fonte de
novos fármacos e outros produtos industriais de modo sustentável, incentivar a proteção da propriedade
intelectual por patentes, valorizar os grupos com histórico de atuação na área e que devem ser estimulados
e nela permanecer, pois foram formados a partir da união de especialistas marinhos, biotecnólogos,
químicos, bioquímicos etc..
Devem, também, estimular a entrada de grupos experientes na área de biotecnologia para a área
marinha e a formação de um programa de pós-graduação em biotecnologia marinha ou estimular a inserção
do tema nas pós-graduações já existentes na área de ciências do mar ou biotecnologia.
As universidades devem estimular a criação de disciplina em biotecnologia marinha nos cursos de
graduação em ciências biológicas e na área marinha (biologia marinha, oceanologia, oceanografia),
preparando os futuros profissionais para a ciência do amanhã. Essa formação é de real valor para os
profissionais da área de ciências do mar.
SUGESTÕES
 FORMAR recursos humanos competentes na área de biotecnologia marinha, sintonizados com as
necessidades de crescimento da indústria, uma vez que a formação multidisciplinar é necessária
para preencher essa lacuna no desenvolvimento da área no Brasil.
 CRIAR uma disciplina de biotecnologia marinha nos cursos de graduação da área, para despertar
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e/ou ampliar o interesse de alunos nesta área.
 PRIVILEGIAR as redes nacionais existentes e estimular a criação de novas redes de pesquisa nas
subáreas de biotecnologia marinha. Criação de “redes” artificiais, assim como aconteceu no edital
do CNPq de 2013, apenas para participar de editais deve ser repudiada.
 CRIAR a Rede Nacional de Biotecnologia Marinha com o modelo a partir da Redealgas, com a
entrada de novos grupos.
 ESTIMULAR o conhecimento da biodiversidade marinha, como fonte de novos fármacos e outros
produtos industriais, de modo sustentável.
 INCENTIVAR a proteção da propriedade intelectual por patentes relacionadas à biotecnologia
marinha.
 VALORIZAR os grupos com histórico de atuação na área e que devem ser estimulados a nela
permanecer.
 ESTIMULAR a inserção de grupos experientes na área de biotecnologia para a área marinha, como
a Redealgas.
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CAPÍTULO XVII
MUDANÇAS CLIMÁTICAS237
Sinopse
Este capítulo apresenta o papel dos oceanos e das zonas costeiras com as mudanças do clima. Nele
é apresentada a contribuição das atividades humanas no sistema climático através do efeito estufa; é
destacada a importância do oceano e da zona costeira como componente do clima; são tratados os impactos
decorrentes do aquecimento global no ambiente marinho; são relatadas as mudanças que já são observadas
no oceano e são abordados os riscos aos ecossistemas marinhos e costeiros e a seus serviços; são
apresentados os sistemas de observação dos oceanos para o clima. O capítulo também faz uma breve
apresentação da situação do arranjo político e dos estudos sobre o assunto no Brasil e conclui com
recomendações sobre ações para aprimorar o conhecimento e a capacidade do Brasil em lidar com as
mudanças do clima em relação à zona costeira e o oceano.
Abstract
This chapter introduces the role of oceans and coastal zones with respect to climate change. It
presents the contribution of human activities in the climatic system through the greenhouse effect; it
highlights the importance of the ocean and the coastal zone as a component of climate; it addresses the
impacts of global warming on the marine environment; it reports the changes that are already observed in
the ocean and the risks to marine and coastal ecosystems and their services, The chapter also presents the
ocean observing systems for climate and provides a brief presentation on the policies and the state of
studies on the subject in Brazil. Finally, it concludes with some recommendations on actions to improve
Brazil's knowledge and capacity to deal with changes in climate in relation to the coastal zone and the
ocean.
1. Introdução
O clima da Terra é o resultado de um sistema de interações complexas, que vão desde as trocas de
energia nas camadas superiores da atmosfera até processos físicos e biogeoquímicos nas profundezas do
oceano, conforme mostrado na figura 1, abaixo.

O sol é a fonte primária da energia que alimenta o sistema climático, fornecendo a radiação incidente
na forma de ondas curtas, no topo da atmosfera. Uma quantidade equivalente de energia, em ondas longas,
é devolvida pelo planeta ao espaço. De acordo com princípios básicos da física, ao receber uma quantidade
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de energia, todo corpo muda sua temperatura e irradia calor, até atingir um estado de equilíbrio
termodinâmico no qual a quantidade de radiação emitida é igual à recebida. Na Terra, esse equilíbrio não é
estacionário nem estável. A energia solar que atravessa a atmosfera divide-se em diferentes componentes,
até atingir a superfície do planeta, conforme mostrado na figura 2, abaixo. Variações na forma como esta
energia se divide em partes e as condições e interações dos diferentes componentes do sistema resultam em
alterações significativas no estado de equilíbrio climático.

Ao longo da história do planeta, o clima tem passado por diversas variações naturais, em uma
multiplicidade de escalas temporais (1) e (6). Isso significa que o balanço entre a energia incidente,
proveniente do Sol, e a energia retransmitida pela Terra de volta ao espaço variou ao longo do tempo. Essas
variações foram forçadas por mecanismos naturais, como as alterações na radiação incidente devido a
variações na atividade solar, variações no albedo terrestre, deriva continental, mudanças na circulação
oceânica, alterações nos processos biogeoquímicos do ecossistema terrestre, atividades vulcânicas e
variações da órbita do planeta. Atualmente, já se sabe que a atividade humana tem contribuído para alterar
o clima da Terra (6).
Pode-se verificar pela figura 2 ,acima, que um componente muito importante do balanço de energia
é a concentração dos gases de efeito estufa. Um destes gases principais é o gás carbônico (CO2). A
concentração deste gás na atmosfera tem aumentado significativamente a partir da revolução industrial (6),
conforme apresentado na figura 3, abaixo. Este aumento de CO2 é decorrente principalmente da queima de
combustíveis fósseis e tem como consequência o aumento da temperatura média do planeta. Estas
mudanças no clima do planeta implicam em importantes consequências econômicas, sociais, políticas e
ambientais. Por isso é necessário buscar respostas a questões fundamentais sobre as causas, as formas de
manifestação, a intensidade e os impactos dessas mudanças, e sobre a possibilidade de sua previsão.

Neste capítulo é abordado o papel dos oceanos e das zonas costeiras no sistema climático. O oceano
é um componente importante do clima, porém seu papel ainda é pouco estudado e conhecido. O capítulo
está dividido de forma a propiciar ao leitor um conhecimento sobre a inserção das atividades humanas como
um dos componentes do sistema climático. É apresentada uma introdução sobre o papel do oceano e da
zona costeira no sistema climático, e descritos os mecanismos pelo qual o mar desempenha um papel de
vital importância na manutenção do clima. São apresentados alguns efeitos da alteração do clima sobre as
zonas costeiras e oceânicas e seus impactos para o homem. O capítulo também apresenta uma breve revisão
sobre o conhecimento da circulação no Atlântico Sul e sua relação com as mudanças do clima. A
necessidade de um sistema de observações integrado e multidisciplinar é discutido. O capítulo é concluído
com algumas recomendações sobre a questão de mudanças do clima e seu estudo nos oceanos e zonas
costeiras do Brasil.
2. O Homem e o sistema climático: o efeito estufa
Ao longo do tempo e em escalas geológicas, a Terra passou por grandes alterações do clima.
Sucessões de períodos glaciais e interglaciais têm ocorrido desde muito antes do aparecimento do ser
humano. Consequentemente, é razoável argumentar que, para sofrer variabilidade, o clima não necessita
do homem. Entretanto, hoje sabemos que a intensa atividade de uma população humana de vários bilhões
de indivíduos tem influência no equilíbrio climático (6).
A partir da Revolução Industrial, no Século XIX, começou a utilização cada vez mais intensa de
combustíveis fósseis em escala mundial. A industrialização intensificou o êxodo rural e a população nas
cidades superou em muito a população rural. A busca por um melhor modo de vida estendeu a longevidade
e a saúde do ser humano, resultando em incremento acelerado da população global. Para alimentar e
acomodar esse aumento populacional, florestas foram destruídas. A grande demanda por energia e

transporte multiplicou ainda mais a utilização de combustíveis fósseis, resultando em maior emissão de
dióxido de carbono para a atmosfera. A criação cada vez maior de animais de corte para alimentação, a
produção de energia e certas práticas de agricultura, fizeram crescer também de forma considerável a
emissão do gás metano para o meio ambiente. O resultado tem sido um aumento, a uma taxa cada vez
maior, na concentração de gases que produzem o efeito estufa.
O efeito estufa é um fenômeno físico comum na natureza. Está relacionado à opacidade seletiva de
um meio à radiação eletromagnética. Por exemplo, o vidro é transparente à radiação de onda curta, mas é
consideravelmente opaco à radiação de ondas mais longas. O telhado de vidro de uma estufa permite a
penetração da radiação de ondas curtas do sol (espectro visível). Essa radiação é absorvida pelos corpos no
interior da estufa, que se aquecem e passam a irradiar calor na forma de ondas mais longas (infravermelho).
Como o vidro dificulta a saída da radiação de ondas longas, o calor fica aprisionado e as temperaturas
aumentam até atingir um estado de equilíbrio diferente daquele que ocorreria na ausência do telhado de
vidro.
No sistema climático, o efeito-estufa é causado por gases como dióxido de carbono, metano, óxido
nitroso, monóxido de carbono e, principalmente, pelo vapor d’água presente na atmosfera, conforme
apresentado na figura 4, abaixo. Esse efeito, aliás, é de fundamental importância para a vida no planeta. Na
ausência do vapor d’água, por exemplo, a temperatura da atmosfera seria muito inferior às condições
presentes. Entretanto, o aumento das concentrações desses gases na atmosfera provoca um aumento da
opacidade aos raios infravermelhos, resultando assim em um aumento da temperatura. As emissões
antropogênicas dos gases de efeito estufa aumentaram desde a era pré-industrial, impulsionada
principalmente pelo crescimento econômico e populacional, e agora estão mais altas do que nunca. Hoje
temos concentrações atmosféricas de dióxido de carbono, metano e óxido nitroso sem precedentes em pelo
menos 800 mil anos atrás (WMO, 2017), conforme apresentado na figura 3, acima. Seus efeitos, juntamente
com os de outros fatores antropogênicos, foram detectados em todo o sistema climático e são extremamente
prováveis de ter sido a principal causa do aquecimento observado desde meados do século 20.

3. O oceano e a zona costeira, componentes do sistema climático
O oceano e a zona costeira têm um papel fundamental na manutenção do nosso clima atual. O grande
volume de água, que cobre cerca de três quartos da superfície do planeta, e a alta capacidade térmica desse
fluido fazem com que o oceano atue como um eficiente amortecedor de qualquer variação no sistema
climático. Por exemplo, na ausência dos oceanos, as variabilidades climáticas ocorreriam de formas tão
extremas e rápidas que as reações químicas que resultaram em vida na Terra seriam definitivamente
inviáveis. O aquecimento do oceano domina o aumento da energia armazenada no sistema climático,
representando mais de 90% da energia acumulada com apenas cerca de 1% armazenados na atmosfera (6).
É difícil determinar a quantidade de carbono armazenada nos oceanos, mas estima-se que o oceano
concentre 50 vezes mais carbono do que a atmosfera e a vegetação dos ecossistemas costeiros captura
concentrações significativas de carbono durante seu desenvolvimento.

A circulação oceânica é um dos principais mecanismos pelo qual o oceano contribui para o clima e
sua variabilidade. Adicionalmente, tem papel fundamental no transporte do excedente de calor das regiões
tropicais em direção às altas latitudes, amenizando as diferenças espaciais de temperatura e contribuindo
decisivamente para a estabilidade do clima. O enorme volume de água que cobre cerca de três quartos da
superfície terrestre está em constante movimento. Com respeito ao clima é fundamental entender os
movimentos oceânicos de baixa frequência – períodos muito mais longos que o inercial – os quais são
também movimentos de grandes escalas espaciais (ordem de centenas de quilômetros ou mais). Nessas
grandes escalas, os principais agentes fornecedores de energia são a gravidade terrestre, os gradientes de
densidade resultantes das diferentes distribuições de temperatura e salinidade, e o arrasto do vento na
superfície do mar. O vento é o agente predominante nas camadas superiores do oceano. Esse movimento é
usualmente denominado de “circulação forçada pelo vento”. O termo “circulação” resulta do fato de esse
movimento ser caracterizado por circuitos fechados. As regiões subtropicais dos oceanos são caracterizadas
por grandes células de circulação anticiclônicas (sentido horário no hemisfério norte e anti-horário no
hemisfério sul), conforme ilustrado pela figura 5, abaixo. Devido à esfericidade e à rotação da Terra (efeito
de Coriolis), as correntes do lado oeste das bacias são bem mais intensas do que as do lado leste.

O movimento resultante das diferenças latitudinais de temperatura e salinidade é denominado
circulação termohalina e se estende até as profundezas do oceano. Em escala global, a circulação
termohalina média pode ser representada por um circuito tridimensional que se assemelha a uma esteira
transportadora de uma fábrica, conduzindo e redistribuindo calor por todas as bacias oceânicas, como pode
ser observado na figura 5 acima.
O oceano é também altamente eficiente no “sequestro” de gás carbônico da atmosfera. Isto se dá
através da conhecida "bomba de carbono do oceano", composta por dois compartimentos: uma bomba
biológica que transfere o carbono da superfície para o fundo do mar através da cadeia alimentar; e uma
bomba física que resulta da circulação oceânica, conforma apresentado na figura 6 abaixo. Nas regiões
Polares, água mais fria e densa flui para o mar profundo levando consigo o carbono dissolvido. Em altas
latitudes, a água armazena CO2 com mais facilidade, porque as baixas temperaturas facilitam a dissolução
atmosférica do CO2 (daí a importância das regiões polares no ciclo do carbono). É difícil determinar a
quantidade de carbono armazenada por esses mecanismos, mas estima-se que o oceano concentre 50 vezes

mais carbono do que a atmosfera. A bomba biológica é sensível a distúrbios e pode ser desestabilizada e
reemitir carbono na atmosfera. A bomba física é menos sensível a perturbações, mas é afetada a longo
prazo. Com o aquecimento dos oceanos e sua acidificação a “bomba de carbono do oceano” irá se tornar
menos eficiente.

Os ecossistemas costeiros desempenham um papel importante na captura de carbono para seu
desenvolvimento. A vegetação de manguezais, pradarias marinhas e marismas absorvem e armazenam pelo
menos dez vezes mais carbono que as florestas continentais quando se desenvolvem. No entanto, esses
ecossistemas costeiros cobrem pequena superfície em uma escala planetária global. Além disso, esses
ecossistemas estão ameaçados pela urbanização e atividades econômicas costeiras. A preservação e
restauração destes ecossistemas deve ser uma prioridade para melhorar o armazenamento de carbono
excessivamente liberado para a atmosfera e requer políticas ambiciosas.
4. Impactos do aquecimento global no oceano e zonas costeiras
As mudanças do clima causam alterações no oceano, que, por sua vez, irão provocar mudanças
importantes no sistema climático como um todo. Mesmo assim, somente a partir de seu 5o. relatório, o
Painel Intergovernamental para Mudanças Climáticas (IPCC em inglês) passou a considerar os oceanos de
maneira formal na avaliação das questões climáticas globais (6). O 6o relatório, que está sendo elaborado,
irá ter um capítulo especial dedicado aos oceanos. Uma possível explicação para esta demora na inclusão
dos oceanos nas avaliações sobre mudanças do clima é a lentidão com que o oceano reage às alterações do
meio ambiente. O aquecimento do oceano domina o aumento da energia armazenada no sistema climático,
representando mais de 90% da energia acumulada entre 1971 e 2010, com apenas cerca de 1% armazenados
na atmosfera. Em uma escala global, o aquecimento do oceano é maior perto da superfície, e os primeiros
75 m aqueceram em 0,11° C por década em média ao longo do período de 1971 a 2010. É praticamente
certo que o oceano superior (0-700 m) também está se aquecendo (6).
O aumento da temperatura média do planeta, no que diz respeito ao oceano, provocará modificação
no regime de ventos e de chuvas, bem como de outras interações do oceano com a atmosfera. O efeito
combinado dessas diferentes mudanças deverá impactar significativamente a forma como o oceano se
move. Alterações na circulação oceânica podem causar mudanças radicais no equilíbrio climático, havendo
até mesmo a possibilidade do desencadeamento de uma nova era glacial no hemisfério norte. As
observações de mudanças na salinidade da superfície do oceano fornecem evidências indiretas de mudanças
no ciclo hídrico global sobre o oceano. É muito provável que as regiões de alta salinidade, onde a
evaporação domina, tornaram-se mais salinas, enquanto as regiões de baixa salinidade, onde a precipitação
domina, tornaram-se mais frescas desde 1950.
A emissão de dióxido de carbono tem aumentado significativamente há várias décadas devido às
atividades humanas, conforme apresentado na figura 3, acima. Um dos efeitos do aumento da temperatura

no oceano é sua acidificação, reduzindo sua capacidade de absorver e reter o carbono. Essa redução da
eficiência do oceano em sequestrar o carbono pode desencadear um processo de retroalimentação,
aumentando ainda mais a concentração de CO2 na atmosfera. Estudos recentes sugerem que o pH oceânico
esteja se reduzindo, com consequente redução em sua capacidade de absorção de gás carbônico (8) A
acidificação dos oceanos interfere diretamente na absorção de carbonato de cálcio, estrutura de sustentação
de muitos organismos marinhos. Com isto, se espera um impacto em recifes de corais, moluscos e peixes,
o que trará consequências sociais, econômicas e ambientais relevantes (6).
Com o aquecimento da Terra, haverá um aumento do derretimento do gelo nas regiões Polares e das
geleiras existentes em montanhas. O derretimento do gelo trará mudanças no albedo da Terra e ainda
contribuirá para diminuir a salinidade das águas dos oceanos. Esta diminuição da salinidade também poderá
contribuir para uma diminuição na velocidade da circulação termohalina, com consequências sobre o clima
da Terra.
O nível médio do mar tem aumentado em função do aumento da temperatura e expansão do volume
dos oceanos e também da contribuição do derretimento de geleiras continentais para o aumento de sua
massa. A elevação do nível do mar é um dos sinais já detectáveis de mudanças no planeta. Áreas costeiras
são particularmente vulneráveis às respostas do oceano às mudanças climáticas, conforme apresentado na
figura 7 abaixo. O aumento do nível do mar pode causar inundações de vastas áreas litorâneas, erosão
costeira, alterações nos sistemas de ressurgências costeiras e intrusão de águas do mar em lençóis aquíferos.
Por exemplo, várias ilhas na Oceania encontram-se em perigo de submersão. Em 2007, cerca de dois mil
residentes das Ilhas Carteret, na Papua Nova Guiné, tiveram que ser evacuados, em consequência do avanço
do mar sobre suas casas, constituindo possivelmente a primeira comunidade de refugiados do clima. Outros
exemplos são as Ilhas Kiribati e Tuvalu, que estão ameaçadas de submersão. Se essa situação é devida a
aumento do nível do mar, causado por mudança do clima ou consequência de movimentos da crosta
terrestre é ainda incerto. Entretanto, há um crescente número de evidências apontando para o aquecimento
global.

5. Mudanças observadas
Em seu último relatório, o IPCC sintetiza várias das alterações observadas nos oceanos em função
da mudança do clima (6). Muitas espécies marinhas mudaram suas faixas geográficas, atividades sazonais,
padrões de migração, abundâncias e interações de espécies em resposta a mudanças climáticas em curso.
Numerosas observações nas últimas décadas em todas as bacias oceânicas mostram mudanças na
abundância, na distribuição para o polo e/ou para águas mais profundas e mais doces para peixes marinhos,
invertebrados e fitoplâncton e alteração na composição do ecossistema seguindo as tendências de mudança
no clima. Alguns corais de água quente e seus recifes responderam ao aquecimento com substituição de

espécies, branqueamento e redução da cobertura causando perda de habitat, conforme apresentado na figura
8 abaixo. Alguns impactos da acidificação dos oceanos em organismos marinhos são o enfraquecimento
das conchas de peterópodes e foraminíferos até o declínio das taxas de crescimento dos corais.

Desde o início da era industrial, a absorção oceânica de CO2 resultou em acidificação do oceano, e
o pH da água da superfície do oceano diminuiu 0,1, correspondendo a um aumento de 26% na acidez. Em
paralelo ao aquecimento, as concentrações de oxigênio diminuíram nas águas costeiras e na termoclina do
oceano aberto em muitas regiões com uma expansão provável das zonas mínimas de oxigênio tropical nas
últimas décadas. As zonas mínimas de oxigênio estão se expandindo progressivamente nos oceanos
Pacífico, Atlântico e Índico tropicais, devido à ventilação reduzida e à solubilidade do O2 em oceanos mais
quentes e estratificados e estão restringindo o habitat de peixes.
Medidas do nível do mar mostram que ele aumentou, no século XX (7 e 12). Durante o período de
1901 a 2010, o nível médio global do mar aumentou 0,19 [0,17 a 0,21] m, conforme apresentado na figura
9(d), abaixo. A taxa de aumento do nível do mar desde meados do século IXX foi maior do que a taxa
média nos dois milênios anteriores. É provável que a elevação extrema do nível do mar (por exemplo, como
experimentado em tempestades) tenha aumentado desde 1970, sendo principalmente o resultado do
aumento médio do nível do mar. Devido à escassez de estudos e à dificuldade de distinguir tais impactos
de outras modificações em sistemas costeiros, existem evidências limitadas sobre os impactos do aumento
do nível do mar.

A extensão média anual do gelo do Ártico diminuiu ao longo do período de 1979 a 2012, com uma
taxa de 3,5 a 4,1% por década, conforme apresentado na figura 9(c), acima. A extensão do gelo marinho
do Ártico diminuiu em todas as estações e em cada década sucessiva desde 1979, com a diminuição mais
rápida na extensão decenal no verão. É muito provável que a cobertura média anual de gelo marinho na
Antártica aumentou entre 1,2 a 1,8% por década entre 1979 e 2012. No entanto, existem fortes diferenças
regionais na Antártida, com uma extensão crescente em algumas regiões e diminuição em outras, conforme
apresentado na figura 9(c), acima
6. Riscos aos ecossistemas costeiros e marinhos e a seus serviços
Todas as alterações observadas nos oceanos e nas zonas costeiras impõem riscos ao ecossistema e

ao ser humano. O IPCC em seu último relatório adverte para os riscos de impactos prejudiciais aos
ecossistemas costeiros e marinhos devido ao aumento das taxas e da magnitude do aquecimento, da
acidificação dos oceanos, e do aumento do nível do mar e outras dimensões das mudanças climáticas (6).
O risco futuro é indicado pela observação de que a mudança climática global natural que ocorreu a taxas
inferiores àquela das mudanças climáticas antropogênicas atuais, causou mudanças significativas nos
ecossistemas e extinções de espécies nos últimos milhões de anos nos oceanos. Muitas espécies de plantas
e animais serão incapazes de adaptar-se às mudanças locais ou se deslocarem rapidamente o suficiente
durante o século XXI para encontrar climas adequados para sua sobrevivência. Os recifes de corais e os
ecossistemas polares são altamente vulneráveis.
Uma grande fração de espécies enfrenta um aumento do risco de extinção devido à mudança
climática durante e além do século XXI, especialmente porque as mudanças climáticas interagem com
outros estressores. O risco de extinção é aumentado em relação aos períodos pré-industriais e presentes, em
todos os cenários estudados, como resultado tanto da magnitude quanto da taxa de mudança climática. As
extinções serão impulsionadas por vários fatores associados ao clima (aquecimento, perda de gelo marinho,
variações na precipitação, redução dos fluxos dos rios, acidificação dos oceanos e baixos níveis de oxigênio
oceânico) e as interações entre esses fatores e sua interação com a modificação simultânea do habitat,
exploração de estoques, poluição, eutrofização e espécies invasoras.
A redistribuição global das espécies marinhas e a redução da biodiversidade marinha em regiões
sensíveis, sob o cenário de mudanças do clima, desafiarão a provisão sustentada da produtividade das
pescarias e outros serviços ecossistêmicos, especialmente em baixas latitudes. Em meados do século XXI,
sob o aquecimento global de 2°C em relação às temperaturas pré-industriais, as mudanças na faixa
geográfica das espécies marinhas causarão o aumento da riqueza de espécies e do potencial de captura da
pesca média, nas latitudes média e alta e diminuição nas latitudes tropicais e nos mares semifechados,
conforme mostrado na figura 10(a), abaixo. A expansão progressiva das zonas mínimas de oxigênio e as
"zonas mortas" anóxicas nos oceanos restringirão ainda mais os habitats dos peixes e propiciarão um
ambiente mais apropriado para microrganismos. A produção primária do oceano aberto deverá se
redistribuir e diminuir globalmente até 2100. As mudanças climáticas aumentam as ameaças de sobrepesca.

Os ecossistemas marinhos, especialmente os recifes de corais e os ecossistemas polares, estão
ameaçados pela acidificação do oceano. Os impactos em espécies individuais e o número de espécies
afetadas em grupos de espécies aumentam com o aumento de CO2. Moluscos altamente calcificados,
equinodermos e corais de construção de recifes são mais sensíveis do que os crustáceos e peixes, conforme
apresentado na figura 10(b), acima. A acidificação do oceano atua em conjunto com outras mudanças
globais (por exemplo, aquecimento, níveis de oxigênio progressivamente menores) e com mudanças locais

(por exemplo, poluição, eutrofização), levando a impactos interativos, complexos e amplificados para
espécies e ecossistemas.
Os sistemas costeiros e as áreas rasas sofrerão cada vez mais submersão, inundações e erosão ao
longo do século XXI e além, devido ao aumento do nível do mar. A população e os empreendimentos
expostos aos riscos costeiros, bem como as pressões humanas sobre os ecossistemas costeiros, aumentarão
significativamente nas próximas décadas devido ao crescimento populacional, ao desenvolvimento
econômico e à urbanização. Os fatores climáticos e não climáticos que afetam os ambientes costeiros irão
diminuir os habitats, aumentar a exposição do litoral às ondas e tempestades e degradar as características
ambientais importantes para a pesca e o turismo.
7. Mudanças do clima e a circulação do oceano Atlântico Sul
No Atlântico, a componente da circulação termohalina é uma célula vertical na direção norte-sul
denominada de Célula de Revolvimento Meridional (CRM), mais conhecida pela sigla do nome em inglês:
Meridional Overturning Cell (MOC). De uma maneira geral, a circulação termohalina global é mantida
pelo seguinte mecanismo: águas superficiais das outras bacias oceânicas adentram o Atlântico Sul pela
passagem de Drake e pelos anéis liberados na retroflexão da Corrente das Agulhas, ao sul da África, e
eventualmente são transportadas para o Atlântico Norte, conforme apresentado na figura 5, acima. Ao
passar pela região equatorial do Atlântico, essas águas se aquecem e se tornam mais salinas, devido à
evaporação. Ao atingir altas latitudes no hemisfério norte, as águas mais quentes vindas de sul liberam calor
para a atmosfera e, em virtude da maior concentração de sal em comparação com as águas de origem local,
se tornam mais pesadas e afundam. A massa de água resultante desse afundamento, denominada água
profunda do Atlântico Norte (APAN), flui de volta para o Atlântico Sul, de onde é exportada para as outras
bacias oceânicas, completando a circulação termohalina.
Ao sul da África, águas oriundas do Índico adentram o Atlântico por meio do processo conhecido
como o Vazamento das Agulhas – enormes quantidades de águas mais quentes e salinas do Índico
aprisionadas em anéis ou laços, são formados e destacados da Corrente das Agulhas na região onde essa
corrente retroflete e se volta para leste, conforme mostrado na figura 11, abaixo. Em torno de seis vezes
por ano, o laço formado pela retroflexão se fecha, formando anéis que aprisionam enormes quantidades de
águas com temperatura cerca de 5º C mais alta e salinidade cerca de 0,3 psi maior do que as do Atlântico
Sul.

Do lado oeste da bacia, ao sul da América do Sul, águas mais frias e menos salinas transportadas
pela Corrente Circumpolar Antártica (CCA) adentram o Atlântico Sul e uma parte dessas águas flui para
norte, ao largo da plataforma continental argentina, alimentando a Corrente das Malvinas. Em
aproximadamente 38º S essa corrente encontra-se com a Corrente do Brasil (CB) e volta-se para sudeste,
reintegrando-se à CCA (6). Na região de confluência com a CB, uma parte dessas águas vindas do Pacífico
se mistura com águas locais e, eventualmente, contribui com a formação da massa d’água das regiões
superiores do Atlântico Sul.
Nas camadas superiores da região subtropical do Atlântico Sul, essas duas massas d’água
provenientes do Índico e do Atlântico contribuem para a formação da Corrente Sul- Equatorial, conforme
apresentado na figura 12, abaixo. Essa corrente dirige-se para noroeste até as proximidades da costa
brasileira, até aproximadamente 15º S, onde se bifurca. O ramo sul dessa bifurcação dá origem à Corrente
do Brasil. O ramo norte forma a Corrente Norte do Brasil, a qual transporta águas em direção ao Equador,
alimentando complexo sistema de correntes que resulta em um transporte líquido de águas para o
Hemisfério Norte.

Estudos recentes (1) sugerem que o “Vazamento das Agulhas” tem aumentado nos últimos anos,
em resposta a um deslocamento para sul do sistema de ventos no Atlântico Sul. Outros estudos (7)
concluíram que o interior do giro subtropical do Atlântico Sul apresenta expansão de cerca de 40% de sua
área total, com aumento da altura dinâmica do giro da ordem de 3 cm por década devido ao maior
armazenamento de calor na camada superior do oceano. Conforme mostra a figura 12, acima, a Corrente
do Brasil, formada pelo ramo sul da bifurcação da Corrente Sul-Equatorial, transporta ao largo do litoral
brasileiro parte das águas injetadas no Atlântico Sul pelo Vazamento das Agulhas. Isso pode significar um
aumento da temperatura e, consequentemente, da quantidade de calor armazenado na região oceânica ao
largo do continente sul-americano (10). Por outro lado, estudos baseados em observações atmosféricas (3,
4, 5) indicam que anomalias da temperatura da superfície do mar na região sudoeste do Atlântico Sul
subtropical estão associadas com a circulação atmosférica e as anomalias de precipitação sobre a região
continental adjacente.
Independente de sua causa, o aumento da temperatura da superfície do mar pode resultar em
alterações que impactam a sociedade. Pode levar, por exemplo, a um aumento de intensidade de ciclones
extratropicais semelhantes ao do tipo do Furacão Catarina, ocorrido em 2004 (9). Podem levar também a
alterações dos modos de variabilidade do Atlântico que resultam em importantes modificações no clima
continental. Mudanças no regime de monções podem alterar o padrão de circulação atmosférica sobre o
continente, resultando em mudanças no regime de precipitação em uma vasta área da América do Sul,
incluindo as regiões Sul e Sudeste do Brasil e praticamente toda a Bacia do Prata.
8. Sistemas de observação do oceano para o clima
Dada sua imensidão e a diversidade de aspectos envolvidos, as observações necessárias para o
melhor entendimento do papel dos oceanos no clima requerem um alto grau de cooperação e coordenação,
tanto regional quanto internacional. O Sistema Global de Observação dos Oceanos – Global Ocean
Observing System (Goos)238 é um programa executado pela Comissão Oceanográfica Internacional (COI)
da Unesco. O Goos utiliza uma estrutura de observação dos oceanos flexível e adaptada para as
necessidades da sociedade, e desta forma não é voltada apenas para questões de mudanças do clima. A
Estrutura é direcionada a partir de requisitos científicos que resultam de demandas sociais que permitem
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identificar as plataformas de observação mais adequadas. Para este fim o Goos conta com 3 painéis de
especialistas: um físico, um biogeoquímico; e, um biológico e de ecossistemas. Estes painéis têm como
responsabilidade identificar as Variáveis Essenciais para a observação dos oceanos. Para facilitar a atuação
regional, o Goos é divido em Alianças Regionais do Goos, conforme apresentado na figura 13 abaixo,
sendo que no Atlântico Sudoeste é representada pela Aliança Regional para a oceanografia no Atlântico
Sudoeste Superior e Tropical (Oceatlan). As observações do Goos são coordenadas por um comitê conjunto
entre as observações oceanográficas e meteorológicas chamado Joint IOC-World Meteorological
Organization Technical Commission for Oceanography and Marine Meteorology (JCOMM), que tem a
função de disponibilizar as informações obtidas pelas redes de observação, conforme apresentado na figura
14, abaixo.

Várias destas redes de observação contribuem diretamente para o monitoramento e para o nosso
conhecimento das mudanças climáticas. Um dos mais importantes desses esforços é o programa Argo 239,
um flutuador capaz de amostrar propriedades dos oceanos nos primeiros 2km da coluna de água. Os
primeiros flutuadores Argo continham apenas sensores de salinidade e temperatura, mas hoje em dia já
temos flutuadores com sensores biogeoquímicos. Também estão sendo desenvolvidos flutuadores Argo de
profundidade, capazes de ir além dos 2000m. Esses sensores estão entre os elementos de observação
apresentados na figura 14, acima. Outra contribuição importante é dada pela rede Data Buoy Cooperation
Panel (DBCP)240, uma rede de estações meteoceanográficas responsável pela coleta de dados atmosféricos
e oceanográficos em regiões remotas dos oceanos, também representada na figura 14, acima. A rede
OceanSites coleta dados multidisciplinares em alta-frequência de longo-prazo a partir de plataformas fixas
no oceano aberto, conforme mostrado na figura 14, acima. As boias do Programa Prediction and Research
Moored Array in the Tropical Atlantic (Pirata), que será apresentado mais adiante, são parte do OceanSites.
A rede Global Ocean Ship-Based Hydrographic Investigations Program (GO-Ship)241 congrega
observações de oceanografia física, ciclo do carbono, biogeoquímica marinha e ecossistemas e outras
observações baseadas em dados hidrográficos coletados por navios, conforme apresentado na figura 14,
acima. De relevância para os estudos do clima é a rede Global Sea Level Observing System (Gloss)242 , que
tem como objetivo o estabelecimento de uma rede global de alta qualidade de observação do nível do mar,
conforme apresentado na figura 14, acima.
O Brasil participa do Goos através de seu próprio programa de observação, o Goos-Brasil243, e
através da Aliança Regional para a Oceanografia no Atlântico Sudoeste Superior e Tropical (Oceatlan)244.
A Oceatlan representa o esforço de instituições da Argentina, Brasil e Uruguai engajadas no planejamento
e implementação de um sistema oceanográfico operacional cujo propósito é monitorar e investigar os
processos oceânicos no Atlântico Sul tropical. Suas atividades contribuem para a avaliação do papel do
oceano nas mudanças climáticas. O Goos-Brasil é um sistema nacional de observação dos oceanos visando
a coleta, controle de qualidade, distribuição operacional de dados oceanográficos e monitoramento
oceanográfico e climatológico no Atlântico Sul tropical. Um dos principais programas do Goos-Brasil é o
Prediction and Research Moored Array in the Tropical Atlantic (Pirata), uma rede de observações
multidisciplinares no Atlântico tropical e uma contribuição importante do Brasil para o OceanSites. O
Pirata atualmente é composto por 21 boias fixas com responsabilidade compartilhada entre Brasil, França
e Estados Unidos. O Goos-Brasil contribui também para o DBCP através do Programa Nacional de Boias
(PNBOIA) com 16 boias fixas e 297 de deriva em funcionamento, conforme apresentado na figura 15
abaixo. O nível do mar também é uma preocupação do Goos-Brasil através dos 13 marégrafos que fazem
parte do Programa Gloss-Brasil. O Goos-Brasil também contribui com a rede Argo através do lançamento
de 29 flutuadores. A Rede Ondas é uma rede de ondógrafos fundeados em águas rasas ao longo da costa
brasileira, que tem como objetivo monitorar o clima de ondas por meio do conhecimento em tempo real
das condições de mar. E, o projeto Monitoramento da Variabilidade Regional do Transporte de Calor na
Camada Superficial do Oceano Atlântico Sul entre o Rio de Janeiro e a Ilha Trindade (Movar) é um
programa de observações de “alta densidade” espacial da temperatura do oceano com o uso de sondas
descartáveis do tipo XBT.
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Além dessas iniciativas governamentais, várias atividades de observação dos oceanos no Brasil são
oriundas de iniciativas de pesquisa científica. O consórcio South American Climate Change (Sacc)245, é
formado por instituições do Brasil, da Argentina, do Uruguai, Chile, Peru e dos Estados Unidos, financiado
pelo Inter-American Institute for Global Change Research (IAI), com o objetivo principal de entender o
papel do Atlântico Sul no clima regional. Uma importante contribuição do Sacc é o Projeto South Atlantic
Meridional Overturning Circulation (Samoc)246, que tem como objetivo monitorar fluxos de calor e de sal
pelo oceano, através da latitude de 34,5°S. O Sistema de Monitoramento da Costa Brasileira (SiMCosta)247
é uma iniciativa que implementar uma rede de monitoramento de parâmetros meteorológicos e
oceanográficos na zona costeira brasileira, que busque estabelecer padrões de variabilidade climática,
tendências de longo período e modelar possíveis cenários causados por efeitos naturais e/ou antrópicos.
9. Considerações finais e sugestões
9.1. As mudanças do clima e o papel do oceano e da zona costeira no Brasil
A Política Nacional sobre Mudança do Clima248 foi instituída em 2009 pela lei nº 12.187 e
regulamentada pelo decreto nº 7.390 de 2010 e busca garantir que o desenvolvimento econômico e social
contribua para a proteção do sistema climático global. Outro documento importante é o Plano Nacional
sobre Mudança do Clima249 criado em 2007 pelo decreto no 6.263 e que visa a incentivar o desenvolvimento
e aprimoramento de ações de mitigação no Brasil, colaborando com o esforço mundial de redução das
emissões de gases de efeito estufa, bem como objetiva a criação de condições internas para lidar com os
impactos das mudanças climáticas globais (adaptação). O Brasil conta também com um Fórum Brasileiro
de Mudanças Climáticas (criado por decretos presidenciais 3.515/2000 e 28/8/2000) e teve seu nome
recentemente alterado para Fórum Brasileiro de Mudança do Clima250, presidido pelo presidente da
República, e que é o espaço de concertação de atores da sociedade e do Estado, de todo o Brasil.
Em 2009, o fórum foi reconhecido como um dos instrumentos institucionais da Política Nacional
de Mudanças Climáticas (lei 12.187/2009). O fórum produz deliberações e articula-se com as demais
instâncias de governança climática no país (art. 7, decreto 3.515/2000). A intenção é que produza
orientações estratégicas e de grande alcance, obtidas por consenso, deixando às demais instâncias do
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Executivo as definições de cunho operacional. Para este fim o fórum é composto por câmaras temáticas.
Apesar de o Brasil possuir um elaborado arcabouço institucional, a importância do oceano e da zona
costeira nas questões climáticas ainda não é muito considerado. O exame dos documentos acima tem pouca
informação sobre os oceanos e as zonas costeiras. O fórum, por exemplo, não tem uma Câmara Temática
dedicada à zona costeira ou ao Mar Brasileiro. Mesmo assim, o Brasil tem iniciativas que procuram
reconhecer o papel dos oceanos no clima e nos processos de adaptação e mitigação as mudanças. Esforços
recentes, tem procurado minimizar esta lacuna e as novas versões destes documentos que estão em
discussão já tratam com mais pertinência sobre o assunto.
Por outro lado, a comunidade científica brasileira tem sido ativa no estudo dos problemas climáticos
e os oceanos e as zonas costeiras. Vários estudos vêm sendo desenvolvidos pela comunidade oceanográfica
brasileira, com o objetivo de entender os impactos das mudanças climáticas no Atlântico e sugerir as
possíveis respostas a essas mudanças no clima regional. A participação do Brasil no programa Goos, a rede
Samoc e o programa SiMCosta são importantes contribuições brasileiras para o sistema global de
observação oceânica. O Brasil conduz um programa de pesquisa de vanguarda na Antártica através do
Proantar que traz muitos subsídios para o papel dos oceanos no clima. As zonas costeiras e os oceanos são
sub-redes da Rede Clima251 e também do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia (INCT) para as
Mudanças Climáticas.
Não obstante estas iniciativas, a contribuição brasileira está ainda muito aquém da capacidade do
país, em termos de recursos, tanto humanos quanto financeiros. Considerando- se a enorme extensão de seu
litoral e sua intensa relação com o oceano o Brasil investe muito pouco em ciências do mar. Houve um
período entre 2010 e 2015 em que se acreditava que se daria início uma nova era na oceanografia brasileira.
Em 2011, foram aprovados quatro Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia (INCTs) para o mar. Para
amenizar o grave problema da falta de meios flutuantes, novas embarcações foram adquiridas (e.g. o NHOc
Cruzeiro do Sul e o NPo Almirante Maximiano, pela Marinha do Brasil; e o Alpha-Crucis e o AlphaDelphini, pela USP. Em 2015 foi recebido o NPqHo Vital de Oliveira, embarcação moderna, equipada para
pesquisas de ponta que lançaria o Brasil em um novo caminho na oceanografia do Atlântico Sul.
Adicionalmente, foram contratados a construção de 4 embarcações para equipar as universidades brasileiras
e aprimorar a formação de profissionais nas ciências do mar. O primeiro destes navios, o Ciências do Mar
I, foi entregue em 2017252.
Neste período também foram feitos estudos para a criação de um Instituto Nacional para Pesquisas
Oceanográficas, que seria importante para executar tarefas de logística e infraestrutura de apoio a pesquisa
oceânica contribuindo para suprir uma grave lacuna para o desenvolvimento pleno da oceanografia, no país.
Com relação a recursos humanos, um grupo considerável de estudantes e jovens pesquisadores em ciências
do mar usufruíram de bolsas do Programa Ciências sem Fronteiras. Entretanto, este momento de
investimento foi curto e atualmente estamos de volta aos patamares de antigamente. O problema se agrava,
pois muito do investimento significativo feito em infraestrutura, equipamentos e pessoal está se perdendo.
SUGESTÕES
 TORNAR os oceanos e as zonas costeiras parte integral da política de mudanças do clima, de forma
que as atividades relacionadas a este tema possam contribuir significativamente aos processos de
adaptação e mitigação.
 APOIAR intensivamente programas nacionais de pesquisa oceanográfica voltada para mudanças
do clima, bem como a participação de pesquisadores brasileiros em programas internacionais.
 PROMOVER a atualização e a qualificação de pesquisadores e grupos de pesquisa universitários
nas ciências do mar e Meteorológica, com ênfase no estudo das mudanças do clima.
 INCREMENTAR o apoio a projetos de pesquisa e a formação de recursos humanos em áreas
voltadas aos riscos ecossistêmicos das mudanças do clima.
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 CONCEDER maiores recursos financeiros e humanos aos programas de pesquisa em ciências do
mar voltados para mudanças do clima.
 EFETIVAR a criação de um Instituto Nacional para a Pesquisa Oceanográfica.
 ASSUMIR a liderança regional, no campo oceanográfico, através da condução de projetos de
pesquisa e de programas de monitoramento de longo período - no Mar Brasileiro e, além dele, em
águas atlânticas contiguas - e de seu papel nas mudanças climáticas.
 IMPLEMENTAR um sistema integrado de observação dos oceanos e de gestão de dados para o
Mar Brasileiro.
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CAPÍTULO XVIII
ARQUEOLOGIA MARINHA E PATRIMÔNIO CULTURAL SUBAQUÁTICO253
Sinopse
O Brasil possui em seu leito marinho vestígios de ocupação humana com aproximadamente 8.000
anos e de milhares de naufrágios ocorridos ao longo de sua costa, desde o início do século XVI. Todos
esses testemunhos arqueológicos são bens da União, protegidos pela Constituição Federal, e compõem o
patrimônio cultural subaquático brasileiro. Este capítulo aborda algumas questões sobre a arqueologia em
sítios submersos e a necessidade de proteção dessa notável riqueza de valor histórico e cultural que se
encontra em águas jurisdicionais brasileiras.
Abstract
Brazil has some remains of human occupation (approximately 8.000 years) and thousands of
shipwrecks (since 16th century) in its seabed along the coastline. Those archaeological testimonies belong
to the State, are protected by the Federal Constitution, and are the Brazilian Underwater Cultural
Heritage. This chapter is about Archaeology on underwater sites and the need to preserve this important
cultural and historical wealth found in Brazilian Jurisdictional Water.
1. Introdução
O Brasil possui um litoral com mais de 8.500 km de extensão e uma plataforma continental com
área de aproximadamente 3,6 milhões de km2, ao longo dos quais exerce o direito de soberania para
exploração de recursos naturais254. Está área poderá alcançar aproximadamente 4,5 milhões de km2, após
aceita a reivindicação brasileira de incorporação de cerca de 950.000km2, encaminhada à Comissão de
Limites da Plataforma Continental (CLPC) da Organização das Nações Unidas (ONU). Esse vasto território
no mar, correspondente a 52% de nossa área continental, chamado de Amazônia Azul255, possui
diversificada riqueza de recursos vivos e não vivos. No entanto, em seu leito existe também um notável
patrimônio cultural que necessita ser conhecido, pesquisado e protegido: “os sítios arqueológicos
submersos.”
Em síntese, os sítios arqueológicos podem ser considerados como qualquer local de antiga ocupação
humana, onde se encontram vestígios de sua cultura material. Tais resquícios, junto ao seu contexto, são
valiosas fontes de investigação científica, que propiciam aos arqueólogos desvendar um pouco mais sobre
sociedades do passado.
Embora existam na costa brasileira diversos tipos de sítios arqueológicos submersos, tais como
sambaquis, sítios depositários e santuários, são os sítios de naufrágios os mais numerosos. Decorrentes da
navegação feita ao longo da costa brasileira, desde o início do século XVI, os naufrágios fazem parte da
nossa história trágico-marítima e são os tipos de sítios que mais despertam o interesse e a atenção dos
arqueólogos subaquáticos em todo o mundo.
Para que uma pesquisa arqueológica revele o máximo de informações históricas de um sítio é
necessário que o mesmo esteja o mais preservado possível, pois quanto mais intacto, maior número de
informações pode ser conseguido pelos arqueólogos. Assim, existe a necessidade de não permitir que os
sítios arqueológicos submersos brasileiros sejam depredados por curiosos ou caçadores de tesouros e
suvenires, que alteram o contexto do sítio arqueológico e removem artefatos importantes.
Atualmente os arqueólogos subaquáticos de diversos países buscam conscientizar a sociedade e as
autoridades governamentais sobre a necessidade de preservação dos sítios arqueológicos submersos, bem
como sobre a criação de leis adequadas à proteção do patrimônio cultural subaquático, enfatizando
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Capítulo atualizado em maio de 2018, com a participação do capitão de corveta (T) Ricardo dos Santos Guimarães, da
Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha (DPHDM).
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Art. 12 da Lei nº 8.617, de 4 de janeiro de 1993, que dispõe sobre o mar territorial, a zona contígua, a zona econômica
exclusiva e a plataforma continental brasileira.
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Como já mencionado em capítulo anterior, trata-se de feliz expressão utilizada pela Marinha, quando se refere às áreas
marítimas sob soberania ou jurisdição nacional, nos termos da Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar
(CNUDM).

principalmente que caça ao tesouro, definitivamente, não é arqueologia.
2. Mergulhando em alguns conceitos
2.1. A arqueologia
Antes de alcançar a condição de ciência social, a arqueologia fez uma longa trajetória. Em linhas
gerais, pode-se afirmar que esta interessante ciência não nasceu, como se imagina, do interesse dos
colecionadores em adquirir objetos, mas de um interesse sério de conhecer-se o passado (26). De certa
forma, homens de todas as épocas sempre nutriram grande curiosidade quanto ao seu passado (25).
Nabónides, rei da Babilônia, já no século V antes de Cristo(a.C.), realizou escavações buscando resgatar
evidências do passado de seu povo e Sima Quien, o primeiro grande historiador chinês, do século II a.C.,
realizou visitas a ruínas e examinou relíquias antigas (25, 26). Na China, o estudo sistemático do passado
foi bastante valorizado por eruditos confucianos, como um guia para o comportamento moral (25). Na
Europa do século XIX, a arqueologia surgiu derivada da filologia e da história e teve inicialmente a
preocupação de estudar os vestígios materiais da civilização (10).
Em sua trajetória, a arqueologia chegou a ser considerada como uma técnica, uma disciplina auxiliar
da história e até mesmo concebida como antropologia. Definitivamente, arqueologia é arqueologia (16), e
não obstante produza conhecimento histórico ou reflexões no campo antropológico, constitui-se em uma
disciplina autônoma, com métodos e aplicação de técnicas especializadas para coleta ou produção de
informação de valor cultural e, pode-se acrescentar, com abordagens teóricas próprias.
Segundo Funari, conforme uma perspectiva tradicional:
O objeto de estudo da arqueologia seria apenas as ‘coisas’, particularmente os objetos
criados pelo trabalho humano (os ‘artefatos’), que constituiriam os ‘fatos’ arqueológicos
reconstituíveis pelo trabalho de escavação e restauração da parte do arqueólogo (10).

Conforme a concepção tradicional e ultrapassada, a arqueologia só teria a função de recuperar, por
meio de técnicas, objetos antigos para servirem de documentação, a serem interpretados por outros campos
da ciência, como a história, por exemplo. Conforme destacou Funari, até a década de 1960, ainda era muito
forte o conceito de que a arqueologia só possuía como propósito “a simples coleção, descrição e
classificação de objetos antigos” e que “em geral, historiadores, antropólogos e outros cientistas sociais não
encaram a arqueologia como uma ciência, mas como uma disciplina auxiliar” (10).
O arqueólogo Gordon Childe afirmava que a arqueologia era uma ciência social, devendo, desta
forma, contribuir para o entendimento da história da humanidade, e optou pela utilização do materialismo
histórico como aporte teórico de suas pesquisas (26). Segundo Childe:
A arqueologia é uma forma de história e não uma simples disciplina auxiliar. Os dados
arqueológicos são documentos históricos por direito próprio e não meras abonações de
textos escritos [...]são constituídos por todas as alterações no mundo material resultantes
da ação humana, ou melhor, são os restos materiais da conduta humana. O seu conjunto
constitui os chamados testemunhos arqueológicos (5).

Zamora, em seu artigo intitulado A arqueologia como história, deixa claro que a arqueologia, como
uma ciência social: “...ultrapassa o objeto arqueológico pelo objeto arqueológico e se preocupa em entender
o homem que necessariamente está atrás dele” (26). Tendo em vista essa abordagem, a arqueologia deixa
de ser meramente descritiva para tornar-se “interpretativa”, destacando-se no meio de outras ciências do
conhecimento humano como uma ciência social preocupada em buscar, por meio do estudo da cultura
material, “compreender as relações sociais e a transformação da sociedade” (10).
Entende-se que o próprio homem é o ator responsável pelas relações e transformações ocorridas
dentro de qualquer grupo social e que seu papel é ativo e fundamental na produção da cultura material, por
isso ele é e deve ser considerado o principal objeto da arqueologia e não o artefato em si. O arqueólogo
inglês Mortimer Wheeler resumiu de maneira precisa o pensamento acima, ao afirmar que the archaeologist
is digging up, not things, but people (16).
Dessa forma, pode-se concluir que a arqueologia é uma ciência social que estuda a cultura material,
visando analisar o grupo social que a produziu e assim contribuir para história da humanidade.

2.2 Arqueologia subaquática
Conforme afirmou o arqueólogo George Bass, pioneiro da pesquisa arqueológica marítima, a
arqueologia subaquática é pura e simplesmente arqueologia, não se constituindo em uma ciência à parte da
própria ciência arqueológica (1).
Para o arqueólogo Gilson Rambelli, um dos maiores problemas conceituais da arqueologia
subaquática, na atualidade, é que a mesma ainda é erroneamente considerada como um ramo da atividade
do mergulho e, não, uma versão “molhada” e obediente da arqueologia realizada em ambiente aquático
(21).
Para o citado autor, a diferença entre a “versão seca” e a “versão molhada” da arqueologia é que
nesta o sítio arqueológico encontra-se submerso, sendo necessário ao arqueólogo o emprego de
equipamentos e técnicas de investigação um pouco diferentes dos utilizados em sítios terrestres. Para
realização da pesquisa em sítios submersos, porém, é condição sine qua non que o arqueólogo saiba
mergulhar. Isto não quer dizer que o mesmo tenha de transformar-se em profissional do mergulho, mas que
necessita estar ciente da ciência do mergulho para trabalhar com segurança e poder aplicar, no sítio
arqueológico submerso, métodos de investigação científica nos mesmos moldes e rigor científico aplicados
às pesquisas em ambientes terrestres. O arqueólogo fazer-se presente, in loco, durante a realização das
pesquisas arqueológicas, tanto em terra como em sítio submerso, é condição indispensável para o bom
resultado dessas pesquisas (19, 21).
Quanto à questão do mergulho para fins científicos, a Norma da Autoridade Marítima para
Atividades Subaquáticas nº 15, emitida pela Diretoria de Portos e Costas (DPC), em sua 2ª revisão, de 2016
(Normam-15/DPC), redefiniu o mergulho científico como sendo: “Atividade de investigação científica que
utiliza técnicas de mergulho para a observação e coleta de dados para projetos vinculados a entidades de
ensino e pesquisa”.
Cabe destacar que, conforme a citada norma, a atividade de mergulho científico ainda não se
encontra regulamentada no âmbito nacional.
Sobre a viabilidade de ser desenvolvida uma pesquisa científica em meio subaquático, ainda existe
certa resistência e desconfiança, até mesmo no seio da própria arqueologia, principalmente por
considerarem que o mundo submerso, estando sujeito à ação de ondas e correntes, e à presença de
sedimentos, transforma o contexto subaquático em uma caótica mistura de coisas perdidas da visão humana.
A produção científica desenvolvida por arqueólogos em ambiente subaquático, em diversas partes do
mundo e no Brasil, demonstra o contrário, principalmente devido à contribuição de novas tecnologias
“incorporadas à caixa de ferramentas do arqueólogo” (8).
Quanto à produção científica brasileira voltada à arqueologia em sítios submersos, pode-se afirmar
que nas últimas décadas houve um aumento significativo. O Programa de Pós-Graduação do Museu de
Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo (MAE-USP) foi o pioneiro nesse tipo de produção
acadêmica. Sob a orientação da professora doutora Maria Cristina Mineiro Scatamacchia, foram produzidas
quatro dissertações de mestrado e quatro teses de doutorado.
Atualmente, outras Universidades nacionais estão atuando neste campo como a Universidade
Federal de Sergipe (UFS), com a criação do Laboratório de Ambientes Aquáticos (LAAA/UFS); a
Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE); a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE);a
Universidade Federal do Piauí (UFPI); e a Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul).
Quanto à preocupação em dotar a arqueologia subaquática de um corpo teórico, coube, ainda na
década de 1970, ao britânico Keith Muckelroy tal primazia. Para ele, a arqueologia subaquática encontravase em um estado de total indisciplina, e resolveu então inseri-la em um “domínio”, o qual denominou
Maritime Archaeology, uma subdisciplina da arqueologia (3). A arqueologia marítima, segundo Muckelroy,
foi conceituada como the scientific study of the material remains of man and his past activities on the sea,
preocupada em abordar todos os aspectos da cultura marítima, não apenas temas técnicos, mas, sobretudo,
de ordem social, econômica, política e religiosa, assim como outras (16).
Muckelroy diferenciou a arqueologia marítima da arqueologia náutica, que considerava limitada

apenas ao estudo das embarcações; da arqueologia subaquática, que considerava como sendo a pesquisa,
de qualquer natureza, realizada embaixo de qualquer corpo d’água; assim como da arqueologia marinha
(21).
As preocupações de ordem teórica, relacionadas à arqueologia marítima, foram bastante
influenciadas pelo processualismo, uma abordagem teórica “que fez parte da formação de Muckelroy
enquanto arqueólogo” (20). Já o pioneiro George Bass manteve e defendeu a opção pela abordagem teórica
histórico-culturalista (3).
A abordagem processualista pode ser entendida como um movimento surgido no seio da arqueologia
antropológica estadunidense, na década de 1960. Esse movimento foi capitaneado pelo arqueólogo Lewis
Binford, que lançou o grito de guerra “a arqueologia é antropologia ou não é nada”. Conhecida como new
archaeology ou arqueologia processual, foi uma reação ao caráter eminentemente histórico até então
fornecido à arqueologia pela abordagem histórico-culturalista ou histórico-particularista (10).
Produto histórico de seu tempo, este novo movimento sofreu forte influência do positivismo
lógico
e propôs explicações baseadas em observações empíricas na busca de regularidades no
comportamento humano, estando menos preocupado com diferenças culturais nas mudanças de ordem
social (10, 27).
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Um pouco mais tarde, retomando a expressão “arqueologia marítima”, criada por Muckelroy, Mac
Grail ampliou sua concepção, redefinindo-a como “estudo e uso pelo homem de todos os tipos de vias
aquáticas, lagos, rios e mares” (3).
3. Os sítios arqueológicos de naufrágios
Considerando sítio arqueológico como todo local com evidência de antiga ação humana, pode-se
afirmar que os sítios de naufrágios começaram a ser formados a partir do momento em que o ser humano
decidiu navegar sobre o ambiente aquático. São justamente os sítios de naufrágios que mais despertam o
interesse e a atenção dos arqueólogos subaquáticos, já que “são como ‘cápsulas do tempo’, um ‘instantâneo’
de espaços socialmente estruturados que deixaram de existir em um determinado momento” (20). Nesse
tipo de sítio arqueológico, as condições do ambiente submarino como salinidade da água, profundidade,
tipo de sedimento de fundo são os principais responsáveis pelo estado de preservação dos vestígios.
Nos sítios de naufrágios com embarcações fabricadas em madeira é interessante destacar a
conservação privilegiada das obras vivas257. Claro que isso depende de diversas variantes referentes ao
tempo do naufrágio e às condições do ambiente onde está localizado o sítio. Esta ocorrência, porém,
dificulta os estudos arqueológicos voltados a aspectos relacionados a fenômenos de ordem social, como as
relações de poder que, na maioria das vezes, ocorriam na parte superior do convés dos navios (3). Os
arqueólogos têm lançado mão de fontes iconográficas e textuais para auxiliá-los neste mister. Como
exemplo da utilização de uma fonte “não arqueológica” para auxílio do estudo das relações a bordo de
antigas embarcações, Blot citou texto do século XVII, de autoria de um escritor português, em que
informava que “só em circunstâncias excepcionais – os fidalgos tiveram que subir ao mastreame para
recolher as velas no meio de um temporal”(3).
A pesquisa arqueológica realizada em naufrágios contribui para resgatar conhecimento em diversos
campos da ciência, não apenas o conhecimento de caráter especificamente histórico, mas marítimoantropológico (relação do homem com o simbólico, mítico), náutico-tecnológico258 (arte de navegar,
armamento, arquitetura naval, construção naval, desenvolvimento e evolução de equipamentos de bordo),
social (relação de poder no interior das embarcações), geográfico (relação homem-meio), entre outros,
como ilustrado na figura 1 abaixo.
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Também conhecido como neopositivismo, foi criado no seio do Círculo de Viena.
Obras vivas é a parte do casco da embarcação abaixo do plano de flutuação em plena carga, isto é, a parte que fica
totalmente ou quase totalmente imersa. Carena é um termo empregado muitas vezes em lugar de obras vivas, mas significa
com mais propriedade o invólucro do casco nas obras vivas (9).
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Este tema pertence ao campo da arqueologia naval, uma disciplina relativamente recente, que estuda os navios antigos pela
pesquisa e exame dos objetos remanescentes desses navios (7).
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Do ponto de vista teórico, foi a partir do simpósio organizado pelo arqueólogo estadunidense
Richard Gould, na década de 1980, com o tema Antropologia do Naufrágio, que foram dados os primeiros
passos direcionados a reflexões teóricas muito próximas da abordagem pós-processualista (3).
O paradigma pós-processualista, também conhecido como “contextual”, surgiu como crítica e
reação ao caráter eminentemente positivista da new archaeology ou arqueologia processual. Conforme
Hodder, o positivismo “considerava o mundo feito de coisas materiais que podiam ordenar-se e impor-se
segundo leis universais e que as leis da história eram equiparáveis a leis da natureza” (13). Neste sentido,
o homem aparece determinado por regras universais, sem participação ativa no processo de mudança
cultural, fazendo com que acultura material fosse vista como um mero reflexo da adaptação ecológica ou
da organização política (24). Em sua obra intitulada Interpretación en Arqueología, de 1994, Hodder faz
uma interessante abordagem acerca das diferenças existentes entre os paradigmas processualista e pósprocessualista.
A abordagem pós-processual parece ser hegemônica entre os trabalhos desenvolvidos por
arqueólogos subaquáticos sul-americanos. Algumas reflexões tipicamente atinentes a essa abordagem
também passaram a ser consideradas por pesquisadores processualistas. Richard Gould escreveu, por
exemplo, sobre “relações contextuais” relacionadas a naufrágios e ainda “esboçou o estudo dos artefatos
de um naufrágio sob o ângulo das relações de poder a bordo do navio (Shipboard Society), salientando
alguns aspectos essenciais da estrutura sociocultural da população assim representada” (3).
Os sítios de naufrágios, certamente, são os que mais sofrem com ações criminosas e destruidoras
dos caçadores de tesouro e suvenires. No Brasil, existem milhares deles espalhados ao longo da costa e em
leitos de rios, e há uma preocupação de arqueólogos, membros do Ministério Público e demais autoridades
federais, como a Marinha do Brasil e o IPHAN, quanto à proteção desse patrimônio pertencente à União.
A figura 2, abaixo, apresenta um exemplo de preservação dos sítios de naufrágios, ao utilizar-se, no museu,
reproduções das peças pesquisadas in loco.

4. Os sítios arqueológicos depositários
Os sítios depositários são menos estudados do que os sítios de naufrágios, porém possuem grande
potencial de geração de conhecimento. Eles também são conhecidos como “sítios de abandono” e são
caracterizados pela presença de artefatos abandonados, descartados voluntariamente ou perdidos em águas
marinhas ou interiores, assim como em locais que vieram a tornar-se submersos (20).
Estes sítios estão muitas das vezes localizados em áreas portuárias edificadas ou em portos naturais.
Nessas áreas, podem-se encontrar vestígios de materiais resultantes das atividades rotineiras das
embarcações, descartados voluntariamente ou até perdidos durante períodos de fundeio. Conforme citado
por Jean Y. Blot:
Os vestígios dessas estadas de um dia ou de uma hora permanecem no fundo da água,
enterrados na areia, formando um tapete espesso de vários séculos de depósitos anônimos
cujos objetos, perdidos ou abandonados por seus proprietários, resumem a história da
navegação ao longo da costa vizinha. (20)

É interessante registrar, conforme comunicação pessoal de Rambelli259, que, entre os artefatos que
são voluntariamente despejados no mar, ajudando a compor o contexto arqueológico dos sítios depositários,
encontram-se oferendas, realizadas por diferentes grupos religiosos, a entidades espirituais relacionadas às
águas, entre elas Iemanjá e Nossa Senhora dos Navegantes. Sobre essa prática cultural marítima, a
arqueóloga Luna Erreguerena enfatizou que praticamente todos os grupos humanos que estiveram
assentados juntos a corpos d’água, ao longo da história, como cenotes260, lagos, rios e mares, os utilizaram
não apenas para abastecimento, mas também como lugares de oferendas a suas de idades (15). Alguns
desses corpos d’água, mencionados pela pesquisadora acima, formam um tipo de sítio muito semelhante
aos sítios depositários e são conhecidos como “sítios santuários”. Nestes sítios, costumam ser encontrados
desde artefatos comuns até esqueletos humanos originados de práticas de sacrifício. A figura 3, abaixo,
apresenta um exemplo de atividade de prospecção em um sítio depositário.
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Proferindo apresentação em seminário sobre arqueologia subaquática, no Congresso da Sociedade de Arqueologia
Brasileira (SAB), em 2007.
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Cenotes são largos poços naturais com paredes abruptas. Dentre os mais famosos estão os do Yucatan, onde os Maias
jogavam suas oferendas (20).

5. Os sambaquis submersos
Sambaqui é uma palavra de etimologia tupi, língua falada pelos horticultores e ceramistas que
ocupavam parte significativa da costa brasileira quando os europeus iniciaram a colonização, em que tamba
significa conchas e ki amontoados (12). Os sambaquis de maneira geral são caracterizados basicamente por
serem uma elevação de forma colinar e base oval; são constituídos por restos faunísticos como conchas,
ossos de peixes e mamíferos (12, 23).Conforme cita a arqueóloga Maria Dulce Gaspar, a formação desses
sítios começou com a ocupação de grupos caçadores coletores em nossa costa, por volta dos 4.550 anos
a.C.(12).
As evidências obtidas por meio de pesquisas arqueológicas indicam que a construção do sambaqui
não se constituiu em simples acumulação de descartes feita de maneira aleatória, mas que esse
procedimento foi acima de tudo intencional (14). Além de serem locais de habitação e de enterramentos
dos mortos, os sambaquis podem ter sido utilizados como monumentos destinados a marcar a paisagem.
Estes monumentos, com certeza, estiveram carregados de significados culturais para todos os responsáveis
por fazerem essas estruturas crescerem através do tempo, geração após geração (6).
Os sambaquis submersos também compõem o patrimônio cultural subaquático brasileiro. Conforme
pesquisas desenvolvidas, no baixo Vale do Ribeira, litoral sul de São Paulo, pelo arqueólogo Flávio
Calippo, a formação destes sítios ocorreu num período em que o recuo do nível médio dos mares permitiu
que grupos de caçadores coletores ocupassem locais que hoje se encontram submersos. O sítio
sambaquieiro submerso mais antigo da região, datado por Calippo, remonta à idade de aproximadamente
5.900 a.C. (4).
A pesquisa arqueológica voltada ao estudo dos sambaquis muito tem contribuído com informações
referentes à história desses povos ágrafos que já habitavam terras brasileiras centenas de anos antes da
chegada dos europeus.
6. A legislação brasileira sobre bens submersos e o projeto de lei da Câmara nº 45/2008
A Constituição Federal de 1988 preconiza que todos os sítios de valor histórico ou arqueológico
constituem o patrimônio cultural brasileiro, sendo os danos e ameaças aos mesmos passíveis de punição na
forma da lei261. O Brasil, como signatário da Convenção das Nações Unidas para o Direito do Mar
(CNUDM), celebrada em Montego Bay, em 10 de dezembro de 1982, assumiu, entre outros, o compromisso
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Art.216, caput, e incisos.

com a proteção dos objetos de caráter histórico e arqueológico que se encontram no mar. A convenção, em
seu artigo nº 303, preconiza que: “Os Estados têm o dever de proteger os objetos de caráter arqueológico e
histórico achados no mar e devem cooperar para esse fim”.
Conforme ordenamento jurídico brasileiro é a lei nº7.542, de 27 de setembro de 1986, modificada
pela lei nº 10.166, de 29 de dezembro de 2000, que dispõe sobre a pesquisa, exploração, remoção e
demolição de coisas ou bens afundados, submersos, encalhados e perdidos em águas sob jurisdição
nacional, em terreno de marinha e seus acrescidos e em terrenos marginais, em decorrência de sinistro,
alijamento ou fortuna do mar, e dá outras providências. Compete à MB a coordenação, o controle e a
fiscalização das operações e atividades de que dispõe a lei e é na Norma da Autoridade Marítima nº 10
(Normam-10/DPC), emitida pela Diretoria de Portos e Costas, que se encontram os critérios e exigências
para realização, entre outras, da pesquisa e exploração262 dos bens submersos, inclusive os considerados de
valor histórico e arqueológico.
A lei nº7.542, de 27 de setembro de 1986, desde a sua alteração, em 2000, vem recebendo inúmeras
críticas e é objeto de vários debates promovidos por arqueólogos e especialistas da área jurídica. Conforme
a procuradora da República Inês Virgínia Prado Soares:
Esta lei tem sido muito combatida pelos arqueólogos e defensores dos bens culturais pela
ausência de equilíbrio e harmonia entre os órgãos públicos federais investidos de poderes
para fiscalizar e proteger o espaço marinho, que é um espaço da União, de acordo com
texto constitucional (24).

O professor doutor Gilson Rambelli, arqueólogo da Universidade de Sergipe, também considera a
legislação ineficaz. Conforme a sua análise, embora a lei enfatize:
[...] serem todos os bens artísticos, históricos e arqueológicos encontrados submersos
pertencentes à União, contudo, não deixa claro o que é um sítio arqueológico submerso, e
menos ainda, o porquê das diferenças entre os bens submersos e os bens encontrados em
superfície. Desta forma, foram beneficiados diretamente os mergulhadores aventureiros,
que acabaram dominando por completo o acesso ao patrimônio submerso. Este domínio é
tão marcante, que muitos deles se ofendem quando sabem de nossas intenções
preservacionistas em relação ao patrimônio submerso, por o considerarem suas
propriedades particulares (22).

As discussões sobre a necessidade de alterações na lei vigente, acerca de bens submersos, migraram
do eixo acadêmico e alcançaram o campo político. Em 2008 foi submetido à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado Federal o projeto de lei da Câmara nº 45, de 2008 (PLC-45/2008,
nº7.566, de 2006, na origem), de autoria da deputada Nice Lobão (PSD). Esse projeto, sobre o patrimônio
cultural subaquático brasileiro, propôs, entre outros, revogar os polêmicos artigos 20 e 21 da lei nº 7.542,
de 26 de setembro de 1986, com a redação alterada pela lei nº10.166/2000.
O PLC-45/2008recebeu emendas propostas pela MB, formuladas a partir de um grupo de trabalho
(GT) coordenado pelo Estado-Maior da Armada (EMA) que, entre outros especialistas, contou com a
participação de representantes da Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha
(DPHDM); Diretoria de Portos e Costas (DPC); Departamento de Patrimônio Material e Fiscalização do
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (DEPAM/IPHAN); e Sociedade de Arqueologia
Brasileira (SAB). O GT propôs alterações pontuais que buscaram aperfeiçoar o projeto de lei, sem alterar
sua essência, tornando-o passível de ser aprovado sem a criação de controvérsias e brechas, e
principalmente evitando afetar as atribuições de competência tanto da MB quanto do IPHAN. Propôs,
ainda, alterações pontuais na lei vigente, para torná-la congruente com a nova legislação a ser aprovada.
Dessa forma, o PLC-45/2008, pela emenda nº1-CCJ (substitutivo), apresenta em sua redação propostas
elaboradas em comum acordo pelos principais responsáveis pela proteção do patrimônio cultural
subaquático brasileiro, quais sejam: MB, IPHAN e arqueólogos.
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A Normam-10/DPC define pesquisa, como atividade desenvolvida para localização de bens afundados ou soçobrados e
avaliação do achado quanto à viabilidade de sua exploração econômica; e exploração, como ações desenvolvidas para
resgate de cascos, sua carga ou pertences.

Segundo a proposta de criação da nova lei para disciplinar as ações voltadas ao patrimônio cultural
subaquático, este ficaria definido como:
Art. 1o. Constituem patrimônio cultural subaquático brasileiro todos os vestígios da
existência do homem, de caráter cultural, histórico ou arqueológico, submersos, situados
nas águas interiores, no mar territorial e na plataforma continental brasileira, estando
parcialmente ou totalmente debaixo de água, periódica ou continuamente, no mínimo há
cinquenta anos.
Art. 2o. Consideram-se patrimônio cultural subaquático brasileiro:
I - estruturas, edifícios, artefatos e restos humanos, em conjunto com o seu contexto
arqueológico e natural;
II - embarcações, aeronaves, outros veículos, ou qualquer parte deles, sua carga ou
outro conteúdo, em conjunto com o seu contexto arqueológico e natural;
III - objetos diversos de interesse cultural, histórico ou arqueológico; e
IV - objetos e sítios arqueológicos pré-históricos.

Embora o Brasil não seja signatário da Convenção da Unesco sobre a proteção do patrimônio
cultural subaquático, o PLC-45/2008 atenderia plenamente aos preceitos de proteção elencados no anexo
dessa convenção. Quanto à futura ratificação desse documento pelo Brasil, ainda será necessário um amplo
debate sobre o assunto, pois, embora exista consciência da importância da proteção do patrimônio cultural
subaquático, entende-se que a convenção, na forma do texto atual, fere a soberania nacional.
Em 2 de setembro de 2009, por proposta do relator do PLC-45/2008, o senador Cristóvão Buarque,
a Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE) do Senado Federal reuniu-se em audiência pública com
propósito de instruir o projeto de lei. Houve um acalorado debate entre os participantes que se posicionaram
contra e a favor da aprovação. A MB, o IPHAN e o representante da SAB posicionaram-se a favor da
aprovação do projeto, apresentado com aemenda nº1-CCJ (substitutivo).
As análises feitas por vários especialistas da área jurídica parecem não deixar dúvidas quanto à
existência de vícios de constitucionalidade da lei nº 7.542/1986, alterada pela lei nº10.166/00, ao permitir
que bens de valor histórico e arqueológico, constituindo-se em bens públicos de uso especial, afetados e,
portanto, inalienáveis, possam vir a ser adjudicados em favor de particulares, com a finalidade de
compensá-los financeiramente pelo trabalho de remoção de artefatos dos sítios arqueológicos submersos.
Conforme análise da procuradora Federal Lívia Nascimento Tinoco263:
A lei 7.542, de 86, teve todo um tratamento jurídico que foi posteriormente alterado pela
lei 10.166, em 2000, e foi todo erigido sobre a ideia de remoção, demolição e exploração
do patrimônio arqueológico subaquático [...] e ao tratar desse patrimônio essas leis tiveram
um foco precípuo na comercialização dos bens e penso que isso está em total desacordo
com a Constituição Federal.

Ainda quanto à situação do PLC-45/2008 no Senado Federal, em 22 de novembro de 2012 foi
realizada uma segunda audiência pública a fim de instruir o processo. Foram convidados representantes da
Universidade Católica de Santos (Unisantos/SP); da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos
Advogados do Brasil (ESA-OAB/MG); da Unesco/Brasil; da Marinha do Brasil e mais representante da
área de pesca do estado de Pernambuco. Mais uma vez, foram apresentados diversos argumentos contra e
a favor da aprovação do PLC-45/2008. Ao final da audiência pública não se chegou a um consenso sobre
o assunto e a senadora Ana Amélia (PP-RS), relatorado processo, declarou que o tema se mostrava de
grande complexidade e entendia que o debate sobre o assunto ainda não havia se esgotado. Porém, conforme
publicado no Diário do Senado Federal, de 23 de dezembro de 2014, o PLC-45/2008 foi arquivado com o
fim da 54ª Legislatura264.
7. Ações da Marinha do Brasil na proteção do patrimônio cultural subaquático brasileiro
Em relação à proteção do patrimônio cultural subaquático brasileiro, Bittencourt et al. (2) citam que
a Marinha do Brasil, dentro da esfera de sua competência, vem realizando diversas ações, entre as quais
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Comunicação proferida em novembro de 2011, no Seminário Contribuições para Proteção do Patrimônio Cultural
Subaquático Brasileiro, promovido pela DPHDM no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB).
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destacou:
 realização de palestras sobre o Patrimônio Cultural Subaquático, direcionadas ao público
interno e externo à Marinha, em cursos de formação de mergulhadores, simpósios e
congressos;
 publicação, em 2017, do livro Patrimônio Arqueológico Subaquático na Marinha do
Brasil: Objetos oriundos de Sítios de Naufrágios na Costa Brasileira, que aborda
questões referentes à proteção desse tipo de patrimônio e destaca sua importância para
pesquisa científica;
 realização no Museu Naval, entre 2016-2018, da exposição temporária intitulada
Patrimônio Cultural Subaquático Brasileiro: Naufrágios Históricos, uma mostra sobre
nove naufrágios de interesse histórico ocorridos na costa brasileira, abordando, entre
outras questões, legislação relacionada a bens submersos, ações de proteção e
conscientização sobre sua importância cultural;
 intensificação das Patrulhas e Inspeções Navais em locais com atividades de pesquisa e
exploração de bens submersos, realizadas por pessoa física ou jurídica autorizada pela
Marinha;
 elaboração do Atlas de Naufrágios de Interesse Histórico da Costa do Brasil, cujo projeto
foi apresentado em diversas oportunidades à comunidade acadêmica nacional e
internacional; e
 realização de uma Campanha de Conscientização sobre o Patrimônio Cultural
Subaquático Brasileiro, lançada em outubro de 2017, por iniciativa do Estado-Maior da
Armada (EMA), elaborada pelo Centro de Comunicação Social da Marinha (CCSM),
com apoio técnico da Diretoria de Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha
(DPHDM) e patrocínio da Vale S.A.

Importante ressaltar que, em 16 de novembro de 2011, a DPHDM realizou, em conjunto com o
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), o seminário intitulado Contribuições para a Proteção
do Patrimônio Cultural Subaquático no Brasil. Foi o primeiro evento organizado pela MB para debater
esse tema, que reuniu especialistas da área arqueológica e jurídica, que, além das apresentações, realizaram
um profícuo debate sobre a situação e os desafios relacionados à proteção do patrimônio cultural
subaquático no Brasil.
7.1. O Atlas dos Naufrágios de Interesse Histórico da Costa do Brasil
O projeto Atlas dos Naufrágios de Interesse Histórico da Costa do Brasil foi iniciado em 2010, com
intuito de atender a uma determinação da Autoridade Marítima, que considerou ser necessário a criação de
mecanismos para se conhecer a existência e a localização do patrimônio cultural subaquático brasileiro
visando a sua melhor proteção. O projeto foi elaborado pela DPHDM, com concurso do Centro de
Hidrografia da Marinha (CHM), sendo coordenado pelo EMA.
Em linhas gerais, esse projeto constituiu-se na criação de um Banco de Dados espacial, atualizado
continuamente, com informações sobre naufrágios considerados de interesse histórico e que podem ser
visualizados, como camadas, em cartas náuticas tipo raster, ou, por meio do Google Earth (2). As pesquisas
sobre os naufrágios ocorridos na costa brasileira são efetuadas na Divisão de Arqueologia Subaquática da
DPHDM e o corte temporal da pesquisa foi definido entre o início do século XVI até 1950. As pesquisas
apontaram inicialmente a existência de cerca de 2.125 naufrágios, conforme quadro 1 abaixo, porém, até o
momento, somente 988 naufrágios possuem dados suficientes para compor o banco de dados do projeto
(2).
O Projeto Atlas dos Naufrágios de Interesse Histórico da Costa do Brasil é de longa duração, recebe
permanente atualização e as futuras pesquisas arqueológicas subaquáticas, realizadas principalmente pelas
universidades, muito contribuirão com informações mais precisas sobre a localização desses bens
culturais265.
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Informações mais detalhadas sobre o projeto Atlas poderão ser visualizadas em (2).

8. Considerações finais e sugestões
Conforme abordado, a costa brasileira além de recursos de grande potencial econômico também
possui uma riqueza de valor histórico-cultural inestimável. Para que a sociedade possa engajar-se mais
ativamente na defesa desse patrimônio será necessário que entenda a importância de preservá-lo. Nesse
sentido, ações como lançamento de campanhas de conscientização, voltadas à preservação do patrimônio
cultural subaquático, e a realização de seminários e congressos sobre a arqueologia subaquática,
promovidas por instituições como universidades, escolas de mergulho e todas que tenham o compromisso
de proteger os sítios arqueológicos subaquáticos, torna-se imprescindíveis para fomentar uma mentalidade
de preservação desses bens na sociedade brasileira.
Quanto à legislação brasileira e às normas que disciplinam as ações voltadas aos bens submersos,
faz-se necessário que sejam atualizadas e urge a retomada, pelo Congresso Nacional, dos debates sobre a
aprovação de uma legislação mais moderna e coadunada com os princípios de preservação do patrimônio
cultural subaquático brasileiro.
SUGESTÕES
Diante do panorama exposto, ora são apresentadas as seguintes sugestões aos tomadores de decisão
comprometidos e interessados na proteção do patrimônio cultural subaquático brasileiro:
 RETOMAR os debates em torno do projeto de lei nº 45/2008, na forma do substitutivo CCJ-1, que
dispõe sobre o patrimônio cultural subaquático brasileiro, a fim de dotar o país de uma legislação
mais moderna e harmonizada com os interesses de preservação desse patrimônio.
 INCENTIVAR os projetos de pesquisa arqueológica, com finalidade de mapear e pesquisar os sítios
arqueológicos submersos da costa brasileira.
 INVESTIR recursos na modernização de equipamentos e na capacitação do pessoal pertencente

aos órgãos envolvidos em fiscalização e acompanhamento das atividades voltadas ao patrimônio
cultural subaquático.
 ADOTAR medidas que favoreçam a formação de profissionais qualificados em arqueologia de
ambientes submersos, a fim de atender à crescente demanda dessa área.
 PROMOVER o debate sobre a situação da pesquisa, gestão e proteção dos sítios arqueológicos
submersos por meio de seminários, workshops e congressos.
 ESTIMULAR escolas de formação de mergulhadores profissionais, recreacionais e científicos a
incluírem, em seus conteúdos programáticos, disciplinas ou palestras que abordem o que é
arqueologia subaquática, a legislação brasileira sobre o tema e a importância da preservação do
patrimônio cultural subaquático brasileiro.
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8ª Parte

:

O MAR – UMA
PERSPECTIVA
NACIONAL

CAPÍTULO XIX
O MAR VISTO PELO BRASILEIRO266
Sinopse
Menciona-se como surgiu, em 1997, a iniciativa, pioneira no país, de executar uma pesquisa de
opinião pública cobrindo todas as principais atividades que ocorrem no mar, para inclusão na primeira
edição deste livro; indicam-se os parâmetros seguidos por uma segunda pesquisa do gênero, contratada ao
Instituto Análise, em 2011, para constar nesta segunda edição; destacam-se algumas conclusões, a partir da
comparação dos resultados por elas obtidos, que permitem, em grandes linhas, conhecer-se como evoluiu
o pensamento da população brasileira em relação ao mar, ao longo de 14 anos; ao final, sugere-se renovar
a pesquisa, periodicamente.
Abstract
It is described how, in 1997, there came up this initiative – a pioneering one in the country – of
carrying out a public survey covering all major activities that take place at sea, for inclusion in the first
edition of this book. Resulting parameters are indicated, and a second survey, contracted with the Instituto
Análise in 2011 is carried out, for inclusion in this second edition. Conclusions derived from comparison
of the results obtained with those two surveys are highlighted, allowing a broad-term insight of the
evolution, in the course of the late 14 years, of the Brazilian population’s thought in relation to the seafare.
Finally, a periodic realization of such survey is discussed and suggested.
1. Introdução
Em sessão plenária da ex-Comissão Mundial Independente sobre os Oceanos (CMIO), realizada em
1997, os participantes da Comissão Nacional Independente sobre os Oceanos (CNIO), criada em sequência,
no país, e também já extinta, tomaram conhecimento de uma pesquisa de opinião sobre o mar, realizada em
1996, nos EUA, pelo Mellman Group. A CNIO decidiu, então, patrocinar uma pesquisa no Brasil, mais
ambiciosa, de forma a cobrir todos os setores de interesse ligados ao mar, em outras palavras, todos os
elementos do poder marítimo. No caráter abrangente do trabalho reside um de seus méritos: que se saiba,
essa foi a primeira pesquisa do gênero realizada no Brasil, sobre o mar. Os resultados de tal pesquisa,
baseada em questionário com 48 quesitos, constituíram um dos capítulos (o XV) da primeira edição de O
Brasil e o Mar no século XXI – Relatório aos Tomadores de Decisão do País.
Constituído o Cembra em 27 de agosto de 2009, a reedição de O Brasil e o Mar [...] é abordada,
pela primeira vez, na segunda reunião de sua comissão de coordenação executiva, em outubro daquele ano,
como Projeto Estruturante. Em novembro, foi elaborado um projeto, parte integrante da mencionada
reedição, acerca da realização de uma segunda pesquisa de opinião sobre o mar, em sequência a consultas
informais a institutos de pesquisa, para melhor balizar os custos envolvidos. Após alguns entendimentos,
que não frutificaram, e busca de doações, visando a obter-se apoio para o projeto, a situação só veio definirse, favoravelmente, quando a Marinha do Brasil, um dos parceiros fundadores do Centro de Excelência,
concordou em custear o trabalho, afinal concretizado por meio de convênio com a Femar, que se
responsabilizou por efetuar uma concorrência a respeito.
Tal concorrência foi vencida pela firma Virtu Análise e Estratégia Ltda., autodenominada “Instituto
Análise”, que aplicou um questionário de 44 quesitos, repetindo, com poucas exceções, aquele aplicado
pelo Instituto Gallup de Opinião Pública, em 1997, ao elaborar-se a primeira edição do livro. Como é
evidente, com a repetição de quesitos iguais, o Cembra teve por objetivo a obtenção de outro importante
resultado desta segunda pesquisa, além do valor intrínseco dos obtidos mais modernamente – a
possibilidade de compará-los com dados de 1997. Assim, será possível conhecer a evolução do pensamento
e do comportamento do brasileiro acerca do mar, ao longo de 14 anos.
O Cembra recebeu os dados resultantes da pesquisa efetuada pela Virtu no dia 12 de setembro de
2011.
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Capítulo elaborado em 2012, para compor a 2ª edição deste livro, com a participação do capitão de mar e guerra (Ref.)
Lucimar Luciano de Oliveira (Cembra) e capitão de fragata (Ref.-IM) Osmar Boavista da Cunha Junior.

2. Dados técnicos
Selecionada pela Femar, a Virtu definiu como propósito da pesquisa de opinião pública o seguinte:
“Auscultar a opinião pública brasileira, visando a identificar sua percepção a respeito dos assuntos
relacionados ao mar, a fim de registrar e interpretar seus resultados e contribuir para incrementar a
mentalidade marítima no Brasil.”
Considerando o ambicioso desiderato e a pretensão de conhecer o sentimento que o mar desperta
nos brasileiros, foram realizadas 2.000 entrevistas pessoais, face a face. Estas ocorreram em 100
municípios, abrangendo as cinco regiões geográficas – Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste – e
todas as unidades da Federação, com alocação proporcional à população de cada uma delas.
A coleta de dados foi feita entre os dias 3 e 17 de agosto de 2011 e o perfil dos entrevistados pode
ser resumido como a seguir:
 52% da amostra são do sexo feminino e 48% do sexo masculino;
 23% têm idade entre 16 e 24 anos, 24% entre 25 e 34, 19% entre 35 e 44, 21% entre 45 e 59 e
13%, 60 anos ou mais;
 22% são analfabetos ou sem instrução; 25% declararam-se com “curso primário completo” e 18%
com “primeiro grau completo”, estes últimos na faixa hoje denominada “Ensino Fundamental”,
que abrange os antigos “primário” e “ginasial”; 27% no último ano ou tendo completado o antigo
“segundo grau”, hoje Ensino Médio; e 8% com curso superior;
 a distribuição da amostra totalizou 30% nas regiões Norte e Centro-Oeste, 29% na região Sudeste,
26% na região Nordeste e 15% na região Sul;
 mais da metade da amostra é de pessoas casadas (53%), 35% de solteiros e 12% de viúvos, antigos
“desquitados”, hoje separados, e divorciados;
 quase sete em cada dez (69%) dos entrevistados têm filhos;
 a renda média familiar da população entrevistada é de R$ 1.653,57; a renda média individual dos
entrevistados é de R$ 1.126,42;
 63% da amostra fazem parte da população economicamente ativa; 46% destes possuem carteira
assinada, 44% trabalham por conta própria ou são autônomos, 5% são funcionários públicos e 5%
têm negócio ou empresa próprios; e
 em nível nacional, a margem de erro dos resultados obtidos é de 2,2%.
3. Pontos a destacar
Dentre os diversos aspectos da relação dos brasileiros com o mar, abordados pela pesquisa, alguns
devem ser enfatizados, em termos de resultado. São conclusões que eventualmente demandariam um
aprofundamento posterior ou atualizações periódicas, um quadro digno de análise pelos especialistas. Os
dados do presente estudo serão comparados aos obtidos em pesquisa semelhante, realizada para a primeira
edição desta obra, em 1997. Naquele ano, totalizaram-se 2.130 entrevistas e neste, como já foi dito, 2.000.
Algumas conclusões atuais, destacadas entre outras, são listadas a seguir:
3.1. Importância do mar
 73% dos entrevistados mencionam dar muita importância ao mar. Desses, destacam-se os
moradores das regiões Nordeste e Sul e os de maior escolaridade, como mostra a figura 1, abaixo.
A grande importância dada ao mar pelos entrevistados é bem superior à que estes acreditam que
o povo brasileiro dá ao mar (39%). No estudo anterior (1997), 66% dos entrevistados davam muita
importância ao mar e 33% acreditavam que os brasileiros dão muita importância ao mar.

 Como na pesquisa anterior, o principal motivo para dar-se importância ao mar é o fato de ser fonte
de alimentos. Apesar da coincidência no motivo escolhido como primeiro, houve um aumento
acentuado no percentual: em 2011, 67% o escolheram, contra apenas 32%, em 1997. Também
coincide o segundo motivo, o ser fonte de lazer: 39% na atualidade, 17% no estudo mais antigo.
3.2. Poluição das praias
 Para 15% dos entrevistados, a totalidade das praias brasileiras é poluída. Para 53%, a maioria é
poluída, opinião compartilhada, principalmente, pelos mais jovens, com maior nível de instrução
e moradores das regiões Nordeste e Sul. Semelhante percepção, quanto à maioria das praias
poluídas, chegava a 62%, em 1997.
 Na opinião de mais de sete em cada dez entrevistados em 2011 (72%), o esgoto das cidades é o
principal responsável pela poluição das praias brasileiras. O fator seguinte seria o lixo dos
frequentadores (67%). Em 1997, essa percepção tinha ordem inversa: atribuía-se a tal lixo a
principal fonte de poluição (45%), seguida pelo esgoto das cidades (29%).
 Praticamente o total da amostra (em 2011) percebe que a poluição do mar é prejudicial à vida das
pessoas. O percentual, em todos os tipos de entrevistas, por regiões, sexo, idade ou grau de
instrução, varia entre 94 e 99%. Para a maioria dos entrevistados, a poluição do mar prejudica não
apenas quem mora perto, mas também quem mora longe, opinião compartilhada pelos mais jovens
(até 44 anos) e de maior escolaridade, bem como pelos moradores da região Nordeste. Em 1997,
91% consideravam a poluição das praias prejudicial à vida das pessoas.
3.3. Importância dos mangues e manguezais
 75% dos entrevistados consideram muito importante a existência dos mangues e manguezais. Para
os de maior escolaridade, bem como para a região Nordeste, esses ecossistemas são muito
importantes. Na comparação com a primeira pesquisa (1997), em que 58% definiram como
importantes os mangues e manguezais, houve razoável aumento de interesse pelo tema.
 Maior parcela dos entrevistados destaca os mangues e manguezais como bons locais para pegar
caranguejos (69%) e como próprios para a vida marinha em geral (60%).
3.4. Proteção dos animais marinhos
 Diferentemente da pesquisa de 1997, quando se relatou que a maior preocupação em relação ao
mar era a poluição das praias, seguida da pesca sem controle, a da pesquisa atual é a extinção dos
animais marinhos, mantendo-se a poluição das praias como a segunda maior preocupação.
 Para praticamente toda a amostra, os animais marinhos devem ser protegidos, com vistas à
conservação das espécies. Todos os tipos de entrevistados confirmaram a assertiva, em níveis que
variam de 97 a 99%, diferentemente do que ocorreu na primeira pesquisa (1997), em que a
percentagem dos que concordaram com esta afirmação não passou de 75%.
 Quanto ao conhecimento da existência de programas de governo para tal proteção, 64%

responderam afirmativamente (2011). O conhecimento é superior entre os homens, pessoas de
nível superior e moradores da região Sudeste.
3.5. Importância do conhecimento dos oceanos
 Com entendimento similar ao de 1997, 93% dos entrevistados compartilham a opinião de que um
maior conhecimento dos oceanos pode trazer benefícios para a humanidade. Em 2011, para
praticamente quatro em cada dez entrevistados, os recursos vivos, peixes e algas, são os mais
importantes recursos do mar. A extração de recursos minerais, em geral, bem como de petróleo e
gás, aparece na segunda colocação. Destaque-se a menção do aproveitamento do mar como fonte
de remédios, pelos mais velhos.
 Destacando-se a região Sul, com 69%, para mais da metade dos entrevistados (53%), as
descobertas do fundo do mar são mais importantes do que as descobertas no espaço. Em 1997, o
resultado da pesquisa era na mesma direção, mas de valor menor (42%).
3.6. Exploração das riquezas naturais do mar
 52% dos entrevistados, com ênfase na região Nordeste (62%), acreditam que o Brasil pode
explorar riquezas naturais no fundo do mar, mesmo que estas existam também na terra. Já 59%
das regiões Norte e Centro-Oeste consideram que o país só deve buscar no fundo do mar as
riquezas naturais que não existam na terra. Tal visão foi compartilhada pela maioria dos
entrevistados na primeira pesquisa (65%, em 1997).
 Para praticamente seis em cada dez entrevistados (57%), o Brasil deve tirar do fundo do mar
somente aquilo que serve para as necessidades dos brasileiros, sendo tal percepção preferencial
entre as mulheres. 41% dos entrevistados julgam que o país deva explorar também os recursos
exportáveis. Na primeira pesquisa (1997), maior era o percentual dos que achavam que o Brasil
devia retirar do mar recursos para exportação (56%).
 Oito em cada dez entrevistados (80%) acreditam que a exploração deva ser feita com o máximo
de cuidado com o meio ambiente. As maiores porcentagens nessa questão são as do pessoal com
escolaridade superior e dos moradores do Nordeste. A preocupação quanto à exploração e ao
cuidado com o meio ambiente também foi destaque entre os entrevistados da primeira pesquisa.
Em 1997, ela chegou a 90%.
 É interessante notar que a maioria se preocupa com a preservação, mas 18% dos entrevistados
mencionam não se preocuparem com o meio ambiente para extrair riquezas do fundo do mar,
desde que necessárias ao consumo da população.
 Para 28% dos entrevistados, há certo grau de cuidado para evitar a poluição do mar, na exploração
petrolífera. 27% acreditam que existe muito cuidado. Os da região Sudeste, mais do que os das
outras regiões, acreditam na exploração cuidadosa com o meio ambiente (30% – muito cuidado –
e 27% - algum cuidado). Pela pesquisa anterior (1997), 46% achavam que as empresas petrolíferas
descuidam da poluição do mar.
 Oito em cada dez entrevistados (81%) não têm noção da ordem de grandeza da produção de
petróleo do fundo do mar. Em 1997, o percentual dos que a desconheciam era de mais de 90%.
 Em 2011, 61% (mais da metade da amostra) já ouviram falar e 47% sabem o que significa a
exploração do pré-sal: quanto maior a escolaridade, maior o conhecimento. 31% mencionam
desconhecer o assunto, principalmente os de menor grau de escolaridade, os mais velhos e os
moradores da região Nordeste.
3.7. O peixe como alimento
 Os brasileiros comem menos peixe do que carne bovina e de frango, na visão dos entrevistados
(88%) e tal constatação é mais frequente entre os de maior escolaridade (2011). O estudo de 1997
apresentava o mesmo resultado. Quanto às razões para isso, o preço mais elevado do pescado
(46%) e a falta de hábito (41%) são as principais (2011). Na pesquisa anterior, a segunda razão
era a resistência ao consumo.

 Para a maioria (66%), o preço do peixe é superior ao da carne bovina, principalmente entre os
moradores das regiões Norte e Centro-Oeste. Apenas 15% consideram o peixe mais barato do que
a carne de boi. Comparado ao frango, 67% julgam ser o peixe mais caro, principalmente os
moradores das regiões Norte/Centro-Oeste e Nordeste, bem como a população mais idosa. Os
valores deste item são semelhantes aos encontrados em 1997.
 Não há falta de peixes, mas a existência de atravessadores/intermediários no comércio pesqueiro
(55%), os custos dos transportes (45%) e o valor alto de impostos (39%) contribuem para diminuir
o consumo.
 Praticamente seis em cada dez entrevistados (58%) acreditam que exista grande quantidade de
peixes marinhos no Brasil. Para mais de três em cada dez (33%), há uma quantidade razoável.
Apenas para 8% da população é baixa a quantidade de peixes. Os brasileiros continuam
acreditando que a criação de peixes, mariscos e crustáceos deva ser incentivada, como forma de
aumentar a produção e baratear os custos. O resultado é semelhante ao obtido na primeira pesquisa
(1997).
 A criação de peixes, mariscos e crustáceos (31%) – destaque positivo para o Centro-Oeste (43%)
e negativo para o Sudeste (20%) – e a pesca de alto-mar (29%) – destaque positivo para Nordeste
(38%) e Sudeste (36%) e negativo para o Centro-Oeste (16%) – seriam os principais incentivos
ao aumento da produção e à queda do preço do pescado. A resposta a esses dois desafios, na
opinião de 15% da amostra, seria a industrialização da pesca, perto do litoral.
3.8. Conhecimento da regulamentação sobre o mar
 A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar é conhecida por praticamente ¼ dos
entrevistados (22%), com redução de três pontos percentuais, em relação à pesquisa de 1997. 72%
não conhecem e 6% não sabem ou não responderam.
 Apenas 13% dos entrevistados já ouviram falar do Plano de Levantamento da Plataforma
Continental Brasileira (Leplac). 80% não ouviram e 7% não sabem ou não responderam.
 Pouco menos de metade dos entrevistados (42%) não soube informar até quantas milhas da costa
vai a soberania brasileira sobre seu mar territorial. Releva indicar que 49% não souberam ou não
responderam. Quanto maior a idade e menor o nível educacional, maior é o desconhecimento
sobre o assunto. Entre as regiões, os entrevistados da região Sul são os que menos deixaram de
responder (35%) e os do Sudeste são os que mais desconhecem a matéria (58%).
 Apenas 8% sabem que o mar territorial se estende até 12 M da costa. Para 29% dos entrevistados,
a soberania do Brasil vai até 200 M.
3.9. Situação em que se encontra o setor marítimo
 A “Extração de petróleo”, segundo a maioria dos entrevistados, é que melhor se encontra no Brasil
(66%), neste setor. O “turismo marítimo” (38%) e a “pesquisa do mar” (37%) também são
considerados em melhor situação.
 Em pior situação estão o “controle da poluição das praias e do mar” (10%) e o “funcionamento
dos portos” (14%).
O quadro 1, a seguir, apresenta uma comparação entre os resultados obtidos nas duas pesquisas, a
de 1997 e a de 2011, quando foi sugerido que os entrevistados indicassem três setores do país que se
encontram em melhor situação.

Os setores “extração de petróleo”, “turismo marítimo”, “pesquisa do mar” e “construção de navios
brasileiros” obtiveram maiores percentuais em 2011, em relação a 1997. Já os setores “indústria da pesca
em alto- mar” (menos quatro pontos percentuais), “Marinha de Guerra” (menos sete pontos), “controle de
poluição das praias” (menos quatro pontos), “Marinha Mercante” (menos seis pontos), “Funcionamento
dos portos” (menos cinco pontos) e “controle da poluição do mar” (menos nove pontos), foram mais bem
avaliados em 1997. Observe-se que “construção de navios” subiu de patamar na presente pesquisa, pois
passou de último da lista para quarto lugar, subindo nove pontos percentuais.
Quanto aos três setores em pior situação no momento, houve as seguintes indicações:
 o “controle da poluição das praias” é o pior setor (50%). No mesmo nível, o “controle da poluição
do mar” (50%), seguido do “funcionamento dos portos” (36%); e
 de certo modo as escolhas acima indicadas confirmam a posição de últimos entre os de “melhor
situação” para os setores citados.
A comparação entre os resultados obtidos nas duas pesquisas, ao sugerir-se que os entrevistados
indicassem três setores do país que se encontram em pior situação, é apresentada no quadro a seguir.

Não há acentuadas diferenças na ordem, entre 1997 e 2011, exceto a subida do sétimo para o quinto
lugar da “indústria da pesca em alto-mar” (de 18% na primeira, para 22% na segunda pesquisa), o que,
numa lista dos piores, pode indicar pequena piora no conceito das pessoas.

Curiosamente, a “construção de navios brasileiros”, que passou a ser o quarto colocado na relação
dos setores em melhor situação, saindo do último, aqui se manteve na mesma posição (quarta).
3.10. Melhor aproveitamento do Mar Brasileiro
As principais medidas que o Brasil poderia adotar, para aproveitar melhor o Mar Brasileiro, são
apresentadas no quadro 3, abaixo, comparativo a seguir, que considera as duas pesquisas realizadas.

A primeira observação é de que a ordem das medidas permanece, embora as percentagens da
pesquisa recente sejam menores. É possível que o quadro comparativo aponte para um contexto de maior
confiança na economia brasileira.
3.11. Marinhas Mercante e de Guerra, indústria naval e portos
 85% dos entrevistados consideram muito importante que o país tenha navios próprios para
exportar seus produtos (cinco pontos percentuais a mais do que no estudo de 1997). Os de maior
escolaridade dão maior importância a essa alternativa (87%). Os da região Nordeste (94%) são os
que mais compartilham dessa opinião.
 A grande importância de o Brasil possuir uma indústria nacional, para construção de seus próprios
navios, teve o mesmo percentual, 85%. As faixas seletivas dos de maior escolaridade, com 87%,
e da região Nordeste, com 95%, também aqui se destacaram. Apenas 11% dos entrevistados dão
pouca importância a esta possibilidade. A pesquisa de 1997 indicava que 82% consideravam
muito importante o Brasil possuir uma indústria naval, num resultado bastante próximo do atual.
 Para 47% dos entrevistados, os navios aqui construídos possuem o mesmo nível dos construídos
no exterior e para 36% o nível dos navios brasileiros é superior aos construídos pelos estrangeiros.
Assim, 83% consideram os navios construídos no Brasil de qualidade igual ou superior aos
estrangeiros (em 1997, 55% concordavam que a indústria naval brasileira era igual ou melhor que
a estrangeira). Apenas para 12% da amostra de 2011, o Brasil não consegue construir navios iguais
aos estrangeiros.
 A necessidade da redução do número de caminhões nas estradas e da diminuição do valor no frete
de mercadorias são as principais razões apontadas entre os que consideram importante o transporte
de carga por navio ao longo do litoral.
 41% dos entrevistados mencionaram que a indústria brasileira de construção de navios passa por
uma fase de progresso, atualmente, embora 34% ainda considerem passar o país por uma crise.
Em 1977, 48% reconheciam a crise, então existente. Essa percepção é maior entre os mais novos
e moradores das regiões Nordeste e Centro-Oeste. 25% da amostra acreditam que a indústria naval
está progredindo com o apoio do governo atual.
 Quatro em cada dez entrevistados (39%) consideram que os portos brasileiros funcionam bem ou
muito bem. O mau funcionamento foi apontado por 25% (em 1997, 48% opinaram pelo mau

funcionamento, sendo 19% por culpa do governo, 18% por falta de investimentos e 16% por culpa
dos portuários). A pesquisa atual aponta na direção de que os principais entraves ao
funcionamento dos portos são, principalmente, a falta de investimentos e a falta de modernidade
da regulação. Esses dados comparativos indicam uma melhora na avaliação da estrutura
portuária/naval e acompanham o otimismo crescente em relação à economia.
 Uma porcentagem apreciável (89%) da amostra reconhece a importância da Marinha, para o
Brasil: a defesa da costa (46%), a garantia dos interesses no mar (23%), a defesa da soberania
nacional (12%) e o impedimento do ingresso de navios que não interessam ao país (8%). Em
1997, apontava-se a defesa da costa (28%) e a defesa da soberania nacional (12%) como as
principais razões para a existência da Marinha. Isto parece indicar mudança de qualidade, para
melhor, da apreciação popular.
 52% mencionam que a Marinha possui uma frota moderna e capaz. Tal percepção é maior entre
os homens, os entrevistados mais jovens, os de nível médio (antigo ginasial) e, principalmente, os
moradores das regiões Norte e Centro-Oeste. 32% acreditam que a frota brasileira é antiquada e
obsoleta, mormente entre os de nível superior (em 1997, os que tinham esta opinião eram 35%).
 Levando em conta a situação nacional e o cenário mundial, 56% dos entrevistados acreditam que
o Brasil deveria ter uma Marinha maior (neste mesmo item, os da pesquisa anterior, em 1997,
eram 61%). Essa percepção é principalmente dos mais jovens e dos da região Nordeste. Por outro
lado, 35% acham que, com as dimensões atuais, a Marinha pode dar conta de suas
responsabilidades e, portanto, deveria manter-se como está.
3.12. O mar como lazer
 Praticamente três em cada dez brasileiros (29%) nunca foram à praia. 71% já a visitaram em
alguma ocasião (77%, em 1997) Não há diferenças significativas quanto a sexo e idade, mas
observa-se um crescendo na frequência à praia, por grau de instrução. Destaque-se o fato de que
58% dos entrevistados das regiões Norte e Centro-Oeste não visitaram a praia.
 A frequência média de ida à praia é de praticamente uma vez por mês. Os homens, os mais novos
e os moradores do Sudeste são os que visitam com maior frequência a praia.
 59% dos entrevistados demonstraram vontade de fazer uma viagem em navio de passageiros ao
longo do litoral. O interesse é superior entre os do sexo masculino, os mais jovens, os com maior
grau de escolaridade e, principalmente, os da região Sul. O preço desse tipo de viagem (de navio
ao longo do litoral) é o principal inibidor (73% acham-no elevado), de modo particular entre os
de menor nível de instrução e os moradores das regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste.
4. Conclusões e sugestão
A maioria da população percebe a importância do mar na vida dos brasileiros. No entanto, para
muitos, estes não dão a devida importância aos recursos marinhos e aos benefícios advindos do mar. O mar
e as praias estão sujos e poluídos, há extinção de animais marinhos e isso tem interferência direta na vida
das pessoas, mesmo entre os que moram longe do litoral. Reconhecem-se os esforços do governo na
preservação da fauna marinha, mas considera-se que eles não sejam, ainda, suficientes.
Apesar da reconhecida importância da preservação, o cuidado com o mar e as praias não é a principal
preocupação ecológica da maioria dos brasileiros. Há maior apreensão com a preservação das florestas e
com a poluição do ar, em todas as regiões do Brasil.
Segundo a opinião da maioria, falta ao governo brasileiro dar maior atenção ao funcionamento dos
portos e à implementação de pesquisas dos recursos naturais marinhos. Os brasileiros têm conheci- mento
e sabem a importância do mar, como fonte de alimentos e campo de exploração petrolífera.
A exploração do pré-sal é conhecida e muitos sabem de sua finalidade, embora falte essa informação
entre as pessoas com menor nível escolar. A exploração de petróleo é vista como uma das atividades
marítimas mais importantes, atualmente, junto com o turismo marítimo.
É interessante notar que a maioria se preocupa com a preservação, mas há o julgamento de que ela

não deve ser um inibidor da captação de recursos naturais, para o desenvolvimento econômico.
Sabe-se, também, que a melhoria dos portos e da frota mercante poderá beneficiar a economia,
“desafogando” as vias terrestres e diminuindo o custo dos produtos.
O peixe é considerado como um alimento caro, na comparação com os valores estabelecidos para
carne bovina e frango, e falta aos brasileiros hábito do consumo de pescado. Tal percepção é generalizada,
portanto é válida para todas as regiões.
Segundo pensa a maioria dos entrevistados, não há falta de peixes no Mar Brasileiro, mas a
existência de atravessadores/intermediários no comércio pesqueiro, os custos envolvidos nos transportes e
o alto valor dos impostos contribuem para diminuir o consumo pelos brasileiros.
Há desconhecimento quanto a transporte marítimo, zonas de soberania no mar, percentual de
petróleo explotado offshore e, também, quanto à Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar
(CNUDM) e o Programa de Levantamento da Plataforma Continental Brasileira (Leplac).
A indústria naval brasileira é considerada relevante, embora careça de maior desenvolvimento. Para
aqueles que sustentam o mau funcionamento dos portos, falta investir em infraestrutura e atualizar a
regulação do setor portuário.
A Marinha é bem avaliada. Possui, para a maior parte dos entrevistados, uma frota moderna e
capacitada, e seu objetivo principal é defender a costa. Muitos entrevistados, no entanto, acreditam que,
com a melhor situação da economia do país e diante do atual cenário mundial, a Marinha deveria ser mais
poderosa.
Tendo em vista o que se expôs neste capítulo, apresenta-se a seguinte sugestão:
SUGESTÃO
 REPETIR, periodicamente, pesquisa de opinião pública, como as realizadas em 1997 e 2011, sobre
opiniões e atitudes dos brasileiros em relação ao mar, com vistas a uma permanente aferição do
processo de amadurecimento da mentalidade marítima no país.
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CAPÍTULO XX
MENTALIDADE MARÍTIMA: A IMPORTÂNCIA DO MAR PARA O BRASIL267
Sinopse
Este capítulo apresenta os conceitos de mentalidade marítima e Amazônia Azul. Descreve a história
da formação do Brasil, em particular, as fronteiras marítimas, analisando os fatores que afetam o poder
marítimo nacional, como adaptados às condições formuladas por Alfred Thayer Mahan. Define
maritimidade no campo da geopolítica e ressalta a importância do Programa de Mentalidade Marítima
(Promar) da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (Cirm), considerado fundamental ao
desenvolvimento de tal mentalidade na sociedade brasileira. Conclui que é chegado o momento de o país
incorporar a Amazônia Azul, com seu potencial de prosperidade, em benefício da sociedade e apresenta
sugestões pertinentes à matéria.
Abstract
This chapter introduces the concepts of maritime mentality and Amazônia Azul. It describes the
history of the formation of Brazil, in particular, the maritime borders, analyzing the factors that affect the
national Maritime Power, as adapted to the conditions formulated by Alfred Thayer Mahan. It defines
maritimity in the field of Geopolitics and stresses the importance of the Maritime Mentality Program
(Promar) of the Interministerial Commission for the Resources of the Sea (Cirm), considered fundamental
to the development of such a mentality in Brazilian society. It concludes that the time has come for the
Country to incorporate Amazônia Azul, with its potential for prosperity for the benefit of society and
presents pertinent suggestions to the matter.
1. Introdução
Se olharmos do espaço o nosso planeta é azul porque o mar cobre 71% da superfície do globo. É
um paradoxo chamar este planeta de Terra, quando mais de 60% do Hemisfério Norte e 80% do Hemisfério
Sul são ocupados pelos oceanos. Habitamos o único planeta conhecido, até o momento, com água líquida
em sua superfície e o único dotado de vida que, inclusive, se originou no mar. Minúsculas plantas marinhas
liberam mais da metade de todo oxigênio presente na atmosfera.
O mar tem sido historicamente objeto de conflitos de uso e de interesse entre os países,
especialmente os de ordem econômica e estratégica, o que se deve ao fato de os oceanos serem fonte de
recursos naturais essenciais à vida e importantes vias de transporte. Gregos, cretenses e fenícios costumam
ser a mais antiga referência histórica em termos de mentalidade marítima. O uso do mar alterou-se com as
variações da conjuntura, em função da vontade dos mais fortes.
Na Antiguidade, Roma exercia o domínio do Mediterrâneo, como consequência do seu poder.
Veneza, Gênova e Pisa, no século XII, invocaram o direito canônico para defender suas pretensões no mar
e assim por diante. Durante dois séculos, a maioria das nações aceitou pacificamente o limite de três milhas
para o mar territorial e o regime de plena liberdade de utilização das demais áreas marítimas. Com o passar
do tempo, em função do aumento no alcance das armas e dos radares, o mar territorial foi se ampliando
gradativamente.
A partir da década de 1970, levando-se em consideração, entre outros fatores, o aumento das
profundidades de perfuração dos fundos marinhos, as disputas frequentes sobre áreas de pesca e a crescente
poluição do mar, os aspectos políticos, econômicos, científicos e os ligados à preservação do meio ambiente
passaram a assumir papel ainda mais relevante nas discussões internacionais sobre o mar.
Naquele contexto, o Brasil adotou unilateralmente o mar territorial de duzentas milhas, em 1970,
acompanhando a posição dominante entre os Estados latino-americanos.
A realidade mundial exigia uma moldura jurídica compatível com as transformações em curso.
Nesse cenário internacional, foi convocada a Terceira Conferência das Nações Unidas sobre o Direito do
Mar, em 1973 que, após dez anos, logrou aprovar a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar
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(CNUDM), aprovada em 1982, ratificada por 166 países e que caminha para aceitação universal. Tal
convenção é considerada um marco do direito internacional, um exemplo de negociação bem-sucedida no
âmbito das Nações Unidas. A CNUDM apresentou ótica inovadora, ao considerar patrimônio comum da
humanidade os recursos minerais existentes no leito do mar e seu subsolo de uma chamada “Área”, situada
além da jurisdição nacional de cada país. Estabeleceu os conceitos de mar territorial, zona econômica
exclusiva (ZEE) e limite exterior da plataforma continental.
O Brasil acompanhou essa evolução geopolítica, mediante participação muito efetiva na Terceira
Conferência sobre o Direito do Mar e com a pronta adoção de providências dela decorrentes, a mais
relevante das quais, a delimitação de sua plataforma continental. Nesse sentido, destaca-se a importância
da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (Cirm), criada em 1974, com a finalidade de
coordenar os assuntos relativos à consecução da Política Nacional para os Recursos do Mar (PNRM). A
Cirm vem orientando, com eficácia, por intermédio do colegiado multidisciplinar que a integra, o
aproveitamento dos recursos do mar do país, e tem a seu cargo o Levantamento da Plataforma Continental
Brasileira (Leplac), do Potencial Sustentável de Recursos Vivos da ZEE (Revizee) e de seu Potencial
Mineral (Remplac), entre outras atribuições, no contexto da CNUDM.
Na verdade, a grande maioria, 80% da população brasileira, vive a menos de 200km do litoral, onde
também se concentra 93% da produção industrial e 85% do consumo de energia. Quase a totalidade das
importações e exportações, vitais para nossa economia, são feitas pelo mar, cerca de 95% do comércio
exterior é por via marítima. Do mar extrai-se energia e alimentos, 90% do petróleo é produzido offshore e
a nossa produção de pescado, por ano, gira em torno de um milhão de toneladas, perto do limite de captura
sustentável. A previsão é atingir-se milhão e meio de toneladas em 2020.
Apesar de tudo isso, o brasileiro não possui, ainda, uma mentalidade marítima consistente. Embora
reconheça a importância do oceano, em geral, concentra o seu interesse no litoral. De fato, o cidadão comum
ainda não compreende a real dimensão dos aspectos econômico, científico, ambiental e de soberania do
mar.
2. Mentalidade marítima
Em documento oficial da Marinha, destaca-se a seguinte conceituação para “mentalidade marítima”
(2):
[...] é a convicção ou crença, individual ou coletiva, da importância do mar para a nação
brasileira e o desenvolvimento de hábitos, atitudes, comportamentos ou vontade de agir no
sentido de utilizar, de forma sustentável, as potencialidades do mar.

Trata-se de uma boa definição, por enfocar a globalidade de uma categoria que, em princípio, se
refere à disposição de vontade e por valorizar a forma sustentável de utilizar o mar. Contudo, por sua
abrangência, não oferece muito efeito prático para a compreensão dos múltiplos desdobramentos dessa
vontade de agir. E, em verdade, a vontade de agir constitui o verdadeiro objetivo da sociedade. É ela o
determinante do progresso e da força da nação. Portanto, trabalhar em prol do crescimento da mentalidade
marítima do povo brasileiro é muito mais uma tarefa de aumentar-lhe a vontade de agir no sentido do uso
racional do mar do que simplesmente de refinar a crença ou os sentimentos sobre o tema.
Por outro lado, seria estéril uma discussão sobre o que mais importa, a mentalidade marítima em si
mesma ou o desenvolvimento dos fatores que propiciam seu surgimento, isto é, se a mentalidade marítima
seria uma causa ou simples efeito de tais fatores. Pois, na verdade, os fatores e a mentalidade vão-se
mutuamente influenciando e consolidando, num processo dialético que alcança estágios cada vez mais
avançados, no compasso da história do país.
No Capítulo XIX – O mar visto pelo brasileiro, deste relatório, há uma boa análise da pesquisa de
opinião pública realizada em 2011 (que foi comparada com outra, idêntica, efetuada em 1997), reafirmando
a grande consciência individual dos brasileiros quanto à importância do mar. A crença existe. Todavia, a
vontade de agir para o uso do mar no Brasil carece de eficácia e isso não revela uma falha das pessoas, mas
um grande problema institucional do país. Em termos mais restritos, para orientação das ações de
divulgação da Marinha do Brasil (MB), foi realizada outra pesquisa, pela Fundação Getúlio Vargas, em
2015, para verificar especificamente o grau de conhecimento dos brasileiros sobre a MB. Ouvidos 2.000

residentes em todas as regiões do Brasil, foi constatado que 90% dos brasileiros consideram a Marinha do
Brasil importante, confiam e acreditam que ela contribui para o país. Percebe-se mais uma vez que sua
imagem é extremamente positiva. Entretanto, quando estimulados a exemplificarem as ações da MB,
apenas 10% souberam responder.
O emprego das potencialidades do mar só tem sentido na dimensão de grandes empreendimentos,
como a exploração de petróleo, a consolidação do transporte marítimo ou o desenvolvimento de meios de
defesa adequados. Portanto, ainda que se apresentem neste capítulo considerações históricas e gerais, o
apoio dos tomadores de decisão só terá utilidade nas escalas econômica, social, política e estratégica, em
níveis de Estado e de governos, ou de grandes indústrias nacionais, como a indústria de defesa.
Consequentemente, embora permaneça o interesse de buscar, no cidadão comum, o crescimento da
mentalidade marítima, ênfase maior se pretende dar, com este documento, ao Congresso Nacional, aos
escalões superiores do governo e à elite intelectual especializada, para sensibilizá-los a conhecer e corrigir
as vulnerabilidades existentes nessa área.
Registre-se que, em verdade, o Brasil não está parado. Dão testemunho concreto desse fato os
grandes progressos alcançados no campo da exploração de petróleo offshore. E a disseminação do conceito
de “Amazônia Azul” (26) reflete a evolução dos entendimentos internacionais sobre o direito do mar. Além
disso, fundamenta a análise e a definição dos objetivos nacionais relacionados ao oceano. Entretanto, o
povo brasileiro – que vive, durante séculos, preferencialmente à beira do mar, dele retirando sustento e
alimentação, nele realizando comércio e comunicação com outros países – não possui, ainda, como seria
natural, uma sólida mentalidade marítima. E, embora reconheça a grande importância do oceano, não
demonstra especial atração por ele, mas sim, pelo litoral. Tal situação, entretanto, vem se alterando
significativamente.
Devem-se ilustrar as principais causas dessa situação, o que será feito pela discussão de alguns
conceitos necessários, como o estudo das razões históricas que a determinaram, bem como os de
maritimidade e continentalidade.
3. O conceito “Amazônia Azul”
O Brasil possui uma costa de 8.500km, uma ZEE de 3.540.000km² que, somados aos 960.000km²
da proposta de extensão da plataforma continental, totalizam uma área marítima de 4,5 milhões de km² – a
Amazônia Azul268. Tal região apresenta importância inquestionável por suas reservas de petróleo e gás, por
ser a principal via de transporte do comércio exterior do país e por sua diversidade de recursos naturais
como a pesca, a biotecnologia marinha e os minérios, além de sua influência sobre o clima brasileiro.
Em 2011, a Marinha obteve o registro da expressão “Amazônia Azul”. O propósito maior é o de
despertar curiosidade sobre o mar que nos pertence, esse espaço marítimo equivalente a 52% do nosso
território terrestre, com dimensão e biodiversidade semelhantes ao da Amazônia verde e igualmente
desafiadora, pelos esforços que exigem para compreender, proteger e incorporar de fato essa enorme área
oceânica.
Ao disseminar esse conceito, a MB contribui para ampliar nossa mentalidade marítima. Nesse
sentido, foi criado o “Dia da Amazônia Azul”, pela lei nº 13.187/2015, para reforçar a importância do nosso
oceano para o desenvolvimento do país e para as futuras gerações. O dia 16 de novembro foi escolhido em
alusão à entrada em vigor da CNUDM, que ocorreu em 1994.
O Brasil foi descoberto, cobiçado e teve sua independência consolidada pelo mar. Esses
acontecimentos foram determinantes na história de nosso país. Entretanto, como já observado, para a
maioria dos brasileiros essa percepção não está clara; essa identidade não é reconhecida. O desafio é
modificar essa situação. Para compreender o presente e entender nossa trajetória, cabe recordar como se
deu a formação continental do país.
4. História – formação do Brasil
O país, nascido colônia, começou fixando-se no litoral, pois essa era a única forma possível de
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estabelecer-se. No entanto, havia que firmar-se como país, como nação, assumindo a posse efetiva de seu
território. Foi natural e historicamente desejável que, nesse sentido, houvesse um crescente predomínio da
continentalidade indispensável à sua consolidação. Território vasto, nação jovem, dependeu dessa
continentalidade para existir. Porém, necessita agora resgatar sua maritimidade, para construção do seu
futuro.
Na alvorada do século XVI, Portugal e Espanha dividiram o globo entre si. Essa divisão,
estabelecida por Alexandre VI em 1493, tornou-se definitiva pelo Tratado de Tordesilhas, de 1506,
acarretando repercussões para o mundo, particularmente para a América do Sul. Criou-se, neste continente,
com a partilha universal de terras e oceanos entre as duas potências europeias, a fronteira fundamental, que
teve papel decisivo na formação dos países meridionais do Novo Mundo. Uma reflexão sobre Tordesilhas
revela o processo em que se defrontavam duas realidades geográficas e esferas de poder, duas condições
econômicas, duas concepções políticas e sociais.
De fato, o confronto ibérico fez-se em espaço mais amplo, como projeção de interesses econômicos,
e a primazia lusitana inicial, na virada dos 1500, firmou um grande empório, com a dominação das rotas
marítimas no Atlântico e no Índico. O mare clausum português (5), como parte de uma estratégia global de
obtenção de portos de escala, favorecia a posse de territórios até 370 léguas a oeste de Cabo Verde.
O Brasil era, então, ilha que se colocava entre as muitas terras de além-mar, a fornecer produtos
primários à metrópole. Sua ocupação se fez beirando o litoral. A litoraneidade inicial e quase crônica – por
vezes classificada, imprecisamente, de maritimidade – levou frei Vicente de Salvador a descrever as
primeiras populações como caranguejos arranhando as costas. Esse posicionamento junto ao litoral deve
ser visto como a fixação entre dois vazios: o continental, que se pretenderá reduzir, mais tarde, pela
integração das ilhas do arquipélago (8), e o oceânico, cujo resgate depende da visão e do esforço conjunto
desta e das futuras gerações de brasileiros.
No continente, a divisão de espaços configurou-se a partir do eixo original de Tordesilhas e
deformou-se, na história dos povos que herdaram as civilizações hispânica e lusíada, pela interferência de
outros eixos geográficos. O primeiro deles, meridional, a bacia hidrográfica do Prata, hospedou poderosos
rivais em suas margens e foi importante referência na formação das nacionalidades ribeirinhas; o segundo,
transversal, a bacia do Amazonas, ofereceu ao espírito aventureiro, que se transmitia de Portugal ao Brasil,
o caminho de penetração nos vazios da selva, para contestar Tordesilhas e desenhar novos limites.
Em 1621, fundou-se o estado do Maranhão, que incorporava as capitanias do Rio Negro, do GrãoPará e do Piauí. O Brasil expandiu-se, com as capitanias de Mato Grosso, Goiás, São Paulo, Santa Catarina
e São Pedro (atual Rio Grande do Sul). A Colônia do Sacramento, que se fixou em 1680, em nome de
Portugal, na margem esquerda do Prata, serviu depois como elemento de barganha para obtenção dos Sete
Povos das Missões, troca que acabou por consagrar-se (5).
A margem esquerda do Amazonas não se integrou ao resto do país até meados do século XVIII e
acolhia invasores ingleses, franceses e holandeses. Foi nesse período, em 1755, que o marquês de Pombal
criou a Companhia de Comércio do Grão-Pará e do Maranhão.
Pedro Teixeira, subindo o Amazonas (1637-1639), Raposo Tavares, projetando-se na direção do rio
Uruguai e da foz do Amazonas, pelo rio Madeira (1628-1648) e, depois, Moreira Cabral, na direção de
Cuiabá (1723), traçaram a estrutura prévia do que viria a ser consolidada pelo “cinturão defensivo” (5). Tal
cinturão é um dos marcos da expansão do Brasil Colônia, o que se infere pela posição dos fortes que
marcavam, no século XVIII, as fronteiras básicas. Os territórios de Iguaçu, Ponta-Porã, Guaporé, Amapá,
Acre e Rio Branco foram paulatinamente integrados à Federação como estados. A ocupação humana, pela
comunicação viária e pela expansão econômica, possibilitaria a consolidação da fronteira oeste, nos atuais
estados de Mato Grosso do Sul, Rondônia e Acre.
O setor norte da fronteira terrestre brasileira tornou-se complexo devido ao colonialismo das
potências europeias (1). A Guiana e o Suriname, independentes, e a Guiana Francesa, território ultramarino,
situados entre Venezuela e Brasil, dão testemunho da presença, no continente sul-americano, do Reino
Unido, da Holanda e da França.

Disputa-se o espaço continental brasileiro: os recursos naturais, do pau brasil às especiarias, do ouro
à prata; a capacidade agrícola, com a reprodução açucareira no Nordeste. Disputa-se, também, sua posição,
articulada às rotas de comércio, dentro do sistema colonial: lançada sobre o estreito do Atlântico,
equidistante em relação à Europa, aos núcleos coloniais das Américas do Norte e Central, aos entrepostos
africanos e ao cabo da Boa Esperança. Permanece o confronto luso-espanhol, que apresenta surpreendentes
resultados: pois, se a coroa portuguesa na Europa se submete a Castela, o mesmo fato lhe faculta, nesta
parte, a iniciativa de romper Tordesilhas. Avançam as fronteiras do Brasil, levando mais para o norte os
poderosos europeus.
As potências que disputam o controle do mundo colonial não conseguem apossar-se de grande parte
do continente. A Grã-Bretanha, que logo se torna a rainha dos mares, império mundial, alcançará
parcialmente seu intento, obtendo, via Portugal, acesso às riquezas brasileiras.
O rio Amazonas prolongou a ação estimulante do oceano até o fim das fronteiras do Brasil com os
países do norte e do oeste da América do Sul, com navios que se articulam às rotas do alto-mar. A fantástica
bacia amazônica é, pois, fator de maritimidade. E quando se considera o papel do Rio-Mar, na penetração
dos pioneiros, na fixação dos limites extremos do Norte, na conquista dos espaços continentais contra a
invasão de potências europeias, maior terá sido o peso desse complexo geográfico, que leva o meio de
transporte, o homem e o próprio mar ao interior do Brasil.
E nem somente as nações europeias ambicionaram a selva amazônica. Também os Estados Unidos
da América, em diferentes oportunidades, projetaram disputá-la ou utilizá-la. Há algumas décadas, o então
famoso Instituto Hudson, advogando ideias de um “futurologista”, divulgou a hipótese de transformar a
bacia num imenso lago. E, vez por outra, surgem boatos sobre a internacionalização da Amazônia.
Pode-se assinalar o ano de 1826 como o do primeiro conflito de interesses entre Brasil e Estados
Unidos quanto ao rio Amazonas. Naquele ano, o navio americano a vapor Amazon obteve autorização para
descarregar no Pará e navegar a frete entre as povoações das margens do rio. Chegando ao destino, o vapor
pretendeu seguir rio acima com carga própria destinada a países estrangeiros, o que não lhe foi autorizado,
uma vez que o rio era fechado à navegação, desde o tempo de Brasil Colônia. Tal foi o marco de amplo
movimento político, orientado pelos Estados Unidos, tendente à abertura do Rio-Mar à livre navegação,
procurando envolver interesses preexistentes não só dos países ribeirinhos superiores (Peru, Equador,
Venezuela, Nova Granada e Bolívia) como da Inglaterra e da França. Várias ações sucederam-se até a
solução do assunto, em 1867 (mais de 40 anos após seu início), quando decidiu o Brasil, por decreto, abrir
o rio Amazonas à navegação internacional, até Tabatinga; o rio Madeira, até São Borja; o rio Negro, até
São João da Barra; e o rio Tapajós, até Santarém (17).
A ação estratégica articulada impressiona pela amplitude, pois se estabeleceu eficiente limite
exterior da fronteira terrestre, com um cinturão defensivo de fortes. As bacias hidrográficas propiciaram
caminhos naturais de colonização, por um longo período, em que surgiram as primeiras vozes de afirmação
da nacionalidade brasileira, de brancos, negros, índios e caboclos.
A geografia, nos aspectos político, econômico e social, entrou no jogo histórico. Ainda que
fracamente povoado, com seus núcleos populacionais concentrados no litoral, num período em que já a
metrópole se encontrava subjugada por outras nações, o Brasil teve capacidade de manter seu território e
até de expandi-lo para os vazios políticos, criar sua economia, constituir-se como povo e forjar a
nacionalidade, não como um beneplácito, mas como uma conquista oportuna. Em sucinta e interessante
análise, de um trabalho publicado na Internet, lê-se o seguinte (12):
Somente através de uma atenção geopolítica prioritária, constante e competente, um país
continental como o nosso consolidaria suas fronteiras. Pelo Tratado de Tordesilhas,
assinado ao final do século XV [sic], entre Portugal e Espanha, o território brasileiro seria
da ordem de 1/3 do que é hoje. No decorrer dos três primeiros séculos de sua existência
como território português, o novo povo que surgia se expandiu a oeste da linha de
Tordesilhas, de tal forma que, na última metade do século XVIII, já construíra vários fortes
delineadores de fronteiras muito próximas das atuais. Estas se confirmaram ao longo do
século XIX e no início do XX, algumas vezes através de guerras violentas, mas sempre
consolidadas por uma diplomacia arguta e oportuna.

No esforço de domar o território continental os bandeirantes percorreram trilhas de esmeraldas e
diamantes. Precursores navegaram rios de norte a sul, de leste a oeste, atravessaram morros e florestas,
cerrados e caatingas e fundaram cidades, nessa faina de ocupação. Finalmente, depois da marcha para o
Oeste, fincaram a capital no coração do Brasil, ao construir Brasília, que foi a realização de um sonho, que
vinha desde a Independência.
Restava, da formação do país, a litoraneidade como marca original. Mas não faltara o sentido da
ocupação necessária, que permitiu incorporar-se ao território a grande floresta e o grande rio, a Amazônia
verde. Todavia, o vetor continental deixou o gigante de costas para o mar, desatento a seu chamado,
esquecido de sua origem.
5. Condições que afetam o poder marítimo do Brasil
No século XX, o pensamento estratégico naval mundial e o norte-americano em particular foram
muito influenciados por Alfred Thayer Mahan269, que analisou os fatores que contribuíram para a ascensão
e manutenção do poder do Império Britânico, hegemonia que durou mais de um século. Coincidiu com a
expansão da industrialização, quando o Reino Unido exerceu a predominância sobre os mercados e a
Marinha Real o controle das principais rotas marítimas. Mahan relacionou as condicionantes que afetam o
poder marítimo das nações (15). Tais condições adaptadas à realidade brasileira, segundo estudo de Flores
(10) modificado por Oliveira (21), serão mencionadas a seguir, valendo a observação que, de modo geral,
são muito favoráveis ao nosso país.
5.1. Posição
Longa fronteira terrestre integra o país ao continente sul-americano, sem pressões desfavoráveis,
senão episódicas. A face leste apresenta-se como extenso litoral, plataforma continental, ilhas oceânicas e
águas jurisdicionais, desde o Atlântico Norte-Equatorial até o Atlântico Sudoeste. A faixa litorânea articulase por via marítima às Américas Central e do Norte, ao continente europeu, ao norte e ao oeste da África,
via Atlântico Norte; e ao sul da África, à Ásia e à Oceania, e aos países da costa ocidental do continente
sul-americano, via Atlântico Sul e Pacífico. Contudo, o Brasil é ainda um país periférico, em relação às
principais rotas internacionais.
5.2. Configuração física
Losango achatado ao norte, em latitudes equatoriais, projeta-se para o estreito do Atlântico, pelo
saliente Nordeste, e para os maciços andinos, pela floresta amazônica, cortado por duas grandes bacias, a
do Amazonas e a do rio da Prata, uma de médio porte, a do São Francisco, e outras menores, detém o
privilégio de escoar 12% da água doce do planeta, dos quais 80% da bacia amazônica (3). O Brasil possui
69,3% da área do aquífero Guarani, nos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo,
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
5.3. Uso do litoral e distribuição populacional
Razoável quantidade de áreas abrigadas e profundas favorece a existência de portos
economicamente competitivos no litoral brasileiro. Esse fato foi, em décadas passadas, decisivo para a
criação de corredores de exportação na região Sul, em confronto com os portos de águas rasas e
constantemente assoreados dos países da bacia do Prata.
O litoral, com suas extensas faixas de areia branca, sempre ocupou lugar privilegiado no imaginário
social. Embora não herdando o vetor marítimo de Sagres, o brasileiro afeiçoou-se às praias, sobre as quais
Anchieta escreveu seu poema à Virgem e onde Caymmi situou sua música dolente. Além disso, mercê das
influências do mundo ocidental e de sua crescente veiculação por meio das técnicas de propaganda, o
espaço litorâneo, de modo especial aquele que se vincula geograficamente às cidades, foi-se tornando, ao
longo do tempo, cada vez mais valorizado. Segue-se o fenômeno da vilegiatura270 marítima junto às cidades,
mais particularmente aquelas que facultem acesso natural às praias, que resultou numa grande corrida em
direção a esses lugares e, enfim, na febre especulativa desenfreada. A casa de praia passou a ser objeto de
agudo desejo das classes favorecidas, o que se estendeu à classe média como verdadeira necessidade,
naturalmente ocasionando conflitos nos mais diversos municípios litorâneos, como a disputa de terreno
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com as populações tradicionais de pescadores (7).
A concentração do ecúmeno na costa tem sido reforçada pelo êxodo rural crônico, apesar dos
esforços de colonização e povoamento das regiões centrais do país. Permanece o desequilíbrio, portanto,
especialmente entre o hinterland e as áreas de intensa conurbação271 do litoral – que concentra grande parte
da população nacional na faixa de até 200 km. Movimentos sociais da atualidade apresentam contraponto
ao êxodo rural. Eles teriam o sentido de reconduzir ao campo os lavradores desprovidos de terra cultivável
e os migrantes malsucedidos, que vivem nas grandes cidades costeiras, valendo mencionar a importância
do agronegócio nesse sentido, não obstante a mecanização que o caracteriza.
Os “caranguejos ainda arranham as costas”, lembrando a velha frase. A ocupação intensa da ZC
provoca sobrecarga ambiental e humana. Mas os programas de gerenciamento recomendados pela Agenda
21da Rio-92 já vinham sendo desenvolvidos no Brasil desde a década de 1980 e estenderam-se aos 17
estados litorâneos, mercê de iniciativa da Cirm. Notável exemplo do êxito desses programas é o
Macrodiagnóstico da Zona Costeira do Brasil, publicado pelo MMA, que reflete a continuidade do
processo (4).
5.4. Produção nacional
O país tem aumentado e diversificado a produção agrícola e industrial, ingressando na lista dos
grandes exportadores. Deixou de ser mero fornecedor de matéria prima, para competir, em nível mundial,
com os principais produtores agroindustriais. A indústria brasileira de meios marítimos teve incremento na
década de 1970, sofreu forte crise, com queda acentuada da construção naval nos anos 1980, no final dos
anos 1990 experimentou recuperação notável, mas ora volta a sofrer séria crise.
Parcerias com Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile e, bem assim, com Bolívia, Venezuela e demais
países da América do Sul visam a multiplicar o potencial produtivo, num contexto de globalização da
economia. O Mercosul, um mercado de quase 300 milhões de pessoas, não apresenta, ainda, os resultados
que dele se esperavam.
5.5. Escoamento
Para escoamento interno da produção, usa-se, principalmente, o modal rodoviário: é reduzido o
aproveitamento hidroviário e não se emprega de forma sistemática o transporte intermodal. A existência de
portos marítimos em número razoável e de uma infraestrutura rodoviária (e ferroviária, em alguns pontos)
a eles articulada permite manter aceitavelmente as trocas internacionais, principalmente através das malhas
portuárias das regiões Sudeste e Sul. Não obstante, o preço do frete marítimo tem onerado fortemente o
comércio, apesar da legislação modernizante. Some-se a isso a crise da Marinha Mercante nacional, com a
deterioração da frota.
5.6. Clima
Nesse aspecto, a importância do oceano tem sido acentuada pelos cientistas. Já dizia Eugen Seibold,
na década de 1980 (24):
[...] Dispomos hoje de muito mais dados que no passado sobre a interface ar-mar, a qual é
realmente o coração do sistema meteorológico do globo, o clima representando a ‘integral’
ou a sinergia de conjunto dos fatores meteorológicos [o grifo não consta no original].

Portanto, a relação entre o ar e o mar é considerada “o coração do sistema meteorológico do globo”.
Esse mar, que funciona como um imenso receptor e distribuidor de energia, mas também reservatório, fonte
das águas superiores.
O aquecimento ou o resfriamento do Pacífico e do Atlântico, fatores oceanográficos que repercutem
na atmosfera, modificam o tempo meteorológico em escala planetária e condicionam o clima no Brasil. A
intensificação de chuvas no Sul e no Sudeste e sua redução no Norte e no Nordeste, em anos de El Niño,
bem como resultados inversos com La Niña, têm sido bastante observados e estudados nas últimas décadas.
O Brasil, afetado por tais eventos extremos, está sujeito a grande variabilidade espacial e temporal do
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Conurbação: conjunto formado por uma cidade e seus subúrbios ou por cidades reunidas, que constituem uma sequência,
sem, contudo, se confundirem.

clima272.
6. Geopolítica: maritimidade
Os conceitos de maritimidade e continentalidade são usados, na climatologia, para tratar da
capacidade diferencial da massa liquida na troca de calor com a atmosfera. Assim, a faixa costeira está
sujeita à maritimidade – microclimas mais amenos – e as áreas centrais do continente, à continentalidade –
microclimas menos suaves.
Pode-se estender o uso dos termos, por exemplo, relacionando a ideia de maritimidade às fases da
história em que os habitantes do Brasil exerciam, de preferência, suas atividades em ações ligadas ao mar
e a de continentalidade ao período em que a penetração e a consolidação da posse do território interior
assumem a preponderância das ações nacionais.
O uso de tais conceitos foi inspirado em Rudolf Kjellén que, no início do século passado, apoiado
na obra de Ratzell273, criou o termo “geopolítica”, ciência que considera as características geográficas como
atuantes no processo político, relacionada à disputa e ao exercício do poder. Como afirma Marcelo Luiz
Corrêa:
“O termo ‘geopolítica’ foi criado pelo cientista político sueco Rudolf Kjellén, no início do século
XX, inspirado pela obra de Friedrich Ratzel, politische geographie (geografia política), de 1897" (6).
E é no campo da geopolítica que esses conceitos serão utilizados. Alguns estudiosos dessa ciência
definem os quocientes de maritimidade e continentalidade como a simples relação aritmética entre as
extensões lineares do litoral e da fronteira terrestre. A partir da constatação de que a costa brasileira tem
mais ou menos a metade da extensão da fronteira terrestre, Backheuser, por exemplo, considera que o
quociente de maritimidade brasileiro é de cerca de 0,5, portanto “inferior à da maioria dos países europeus”
(1).
É discutível o método adotado. Uma simples menção ao que seria, por tal critério, a “maritimidade
infinita” do Reino Unido, apesar do pressuposto histórico de expansão universal do império, não parece
livre de exageros. Também não se pode dizer que um país sem litoral possua “maritimidade zero”: Bolívia
e Paraguai, por exemplo, não são desprovidos de maritimidade, pois necessitam articular-se a portos
marítimos, por via continental e/ou fluvial, para comerciar com as nações transoceânicas. O porto de
Paranaguá tornou-se ponto extremo de um corredor de exportação a ser utilizado por aqueles países, na
região Sul do Brasil.
No entanto, maritimidade não é apenas “litoraneidade”. A projeção do continente, como solo e
subsolo marinhos, em que avulta a existência de recursos energéticos de alto valor estratégico, como os
hidrocarbonetos, além de outros provenientes da massa líquida (energia de marés, gradiente térmico,
energia de ondas); a ocorrência de minerais de águas pouco profundas (algas calcárias e outros recursos
aluvionares oriundos do continente, como ouro e diamante); as perspectivas de exploração de nódulos
polimetálicos, crostas cobálticas e sulfetos polimetálicos, nos fundos marinhos (níquel, em quantidades
algumas vezes superiores às existentes em terra firme e, secundariamente, cobalto, cobre, vanádio e
manganês); tudo isso representa expectativa de riqueza, robustecida, em nosso país, pela descoberta das
reservas gigantes do pré-sal. Acresce, ainda, a necessidade de conhecimento e uso do potencial pesqueiro
das águas jurisdicionais, que se acentua com a vigência da CNUDM, haja vista não só a necessidade de o
Estado costeiro fixar as capturas permissíveis dos recursos vivos em sua ZEE, mas também o dever de dar
a terceiros Estados o acesso ao excedente da captura sustentável permissível, quando não for capaz de
efetuá-la, em sua totalidade274.
7. Ciência e tecnologia
A partir dos anos 1950, o Brasil deu largos passos na pesquisa científica além do litoral. Defendiam
os pioneiros – na Universidade e na Marinha, representada pela Diretoria de Hidrografia e Navegação
(DHN) – a ciência oceânica aplicada, que indicasse caminhos para a produção industrial de alimentos.
Explicação mais detalhada, no Capítulo XVII – Mudanças Climáticas.
O livro principal de Ratzel é citado nas referências bibliográficas (22).
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Buscava-se o equilíbrio entre o esforço de pesca e a produtividade, a medida balanceada entre o lucro
oportunista e o benefício para o país (18).
O Ano Geofísico Internacional (1957/58) estimularia a DHN a aproveitar em pesquisa o antigo
Navio-Escola Almirante Saldanha, que veio a ser transformado, com apoio da Unesco, em Navio
Oceanográfico (NOc), como pode ser visto na figura 1, abaixo. O NOc Almirante Saldanha passou então a
realizar pesquisas, no Mar Brasileiro, associado às universidades. O interesse pelo oceano não se limitaria
às questões físicas e biológicas, mas enveredaria pela química, geologia, geofísica e por todas as disciplinas
que, integradas, vêm formar o mosaico das ciências oceânicas. Diversas comissões oceanográficas foram
realizadas a partir dos anos 1960, concretizando os sonhos dos pioneiros. O almirante Paulo de Castro
Moreira da Silva, um dos mais notáveis, termina seu livro, O Desafio do Mar, com a observação curiosa:
A nação é feita por piratas e profetas. Mas piratas e profetas, dos bons, geram-nos a
universidade. Somente com bons piratas e bons profetas do mar é que nos apropriaremos
desse Mar com uma posse real, profunda, apaixonada, definitiva (18).

8. A Comissão Interministerial para os Recursos do Mar e seu Programa de Mentalidade Marítima
Criada em 12 de setembro de 1974, por meio do decreto nº 3.939, a Comissão Interministerial para
os Recursos do Mar (Cirm) coordena as atividades para exploração sustentável dos recursos naturais da
Amazônia Azul e áreas internacionais, conforme os interesses do Brasil, para o desenvolvimento
socioeconômico do país. Constitui-se em um colegiado multidisciplinar permanente, vocacionado para
tratar da governança e do uso compartilhado do oceano. Estruturada em planos e programas, prevê a
execução descentralizada dos projetos conduzidos pelos ministérios, pela Marinha, órgãos do governo,
universidades, institutos ambientais e de pesquisas. Coordenado pelo Comandante da Marinha, como
Autoridade Marítima, cuja competência abrange a Política Nacional para os Recursos do Mar (PNRM) e o
Programa Antártico Brasileiro (Proantar), compõe-se de representações dos seguintes Ministérios: Casa
Civil; Defesa; Relações Exteriores; Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações; Minas e Energia;
Educação; Desenvolvimento, Indústria e Comércio; Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Meio
Ambiente; Transportes; Saúde; Esporte; e Turismo.
A Cirm é responsável por um grande número de planos e projetos de grande relevância para o país.
Cita-se o Plano Setorial para os Recursos do Mar (PSRM) e o Plano de Levantamento da Plataforma
Continental Brasileira (Leplac). Como relevantes Programas, mencionam-se: Aquicultura e Pesca
(Aquipesca), Avaliação, Monitoramento e Conservação da Biodiversidade Marinha (Revimar), Avaliação
da Potencialidade Mineral da Plataforma Continental Jurídica Brasileira (Remplac), Prospecção e
Exploração de Recursos Minerais da Área Internacional do Atlântico Sul e Equatorial (Proarea), Sistema

Brasileiro de Observação dos Oceanos e Clima (Goos/Brasil), Formação de Recursos Humanos em
Ciências do Mar (PPG-Mar), Arquipélago de São Pedro e São Paulo (Proarquipélago), Pesquisas
Científicas na Ilha da Trindade (Protrindade), e Biotecnologia Marinha (Biomar).
Além desses programas, a Cirm coordena o Grupo de Integração para o Gerenciamento Costeiro
(GI-Gerco), o Programa Antártico Brasileiro (Proantar) e o Programa de Mentalidade Marítima (Promar).
Naturalmente, todas estas atividades, várias já desdobradas ao longo deste relatório em outros
capítulos mais diretamente pertinentes, contribuem para o aumento da mentalidade marítima em nosso país.
Mas cabe aqui dar ênfase ao fato de que a Cirm houve por bem criar um Programa específico para o
incremento nacional da mentalidade marítima – o Promar. Por isso mesmo, será objeto, a seguir, de algum
detalhamento.
O Programa de Mentalidade Marítima (Promar), criado pela resolução nº 002/1997 da Cirm, tem
como objetivo coordenar, em nível nacional, o desenvolvimento da mentalidade marítima em nosso país.
Desenvolve atividades voltadas para a conscientização da sociedade sobre a importância do mar e seus
recursos para o desenvolvimento do Brasil.
O Promar é conduzido por um comitê executivo que coordena e supervisiona a execução dos
projetos que o integram. É composto por representantes dos seguintes ministérios e instituições: secretário
da Cirm (coordenador); Ministério da Defesa; Ministério das Relações Exteriores; Ministério dos
Transportes; Ministério da Educação; Ministério de Minas e Energia; Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovação e Comunicações; Ministério do Meio Ambiente; Ministério do Turismo; Ministério do Esporte;
Comando da Marinha, Estado-Maior da Armada, Diretoria de Portos e Costas e o Centro de Comunicação
Social da Marinha.
As atividades incluem palestras, exposições e a confecção de um folheto informativo (Infocirm),
além da publicação de livros e cartilhas. O Promar realiza, em média, 40 exposições e 30 palestras, por ano.
O Infocirm é um periódico de divulgação sobre as atividades na Amazônia Azul e na Antártica com uma
tiragem impressa de 3.000 exemplares e eletronicamente enviado para 10.000 mil endereços.
As redes sociais, cada vez mais, são formas de propagação de informações, por isso são utilizadas
frequentemente. A página do facebook, da MB, atingiu um milhão e meio de seguidores.
O site da Cirm é atualizado constantemente e pode ser acessado pelo endereço abaixo:
 https://www.mar.mil.br/secirm/portugues/principal.html .
As publicações do Promar são acessíveis para consulta e downloads pelo endereço abaixo:
 https://www.mar.mil.br/secirm/portugues/promar.html .
A página do facebook do Promar possui conteúdo destinado a um público diversificado, com
postagens para despertar interesse pela dinâmica das informações e pode ser acessada pelo endereço abaixo:
 https://www.facebook.com/promar.secirm .
As exposições Amazônia Azul e o Brasil na Antártica possuem displays interativos, televisores de
55 polegadas, maquetes de estações científicas, navios e aeronaves, réplicas de pinguins em tamanho
natural, roupas antárticas, moto de neve, permitindo ao visitante conhecer o ambiente onde pesquisadores
e militares desenvolvem seus trabalhos nas ilhas oceânicas brasileiras e na Antártica. Nessas ocasiões, são
apresentados vídeos e imagens sobre as pesquisas da flora e fauna e são distribuídas publicações sobre os
planos e programas da Cirm.
As cartilhas do Promar, em linguagem acessível, são destinadas ao público infantojuvenil. A mais
recente é sobre o Protrindade. No texto, a personagem principal é uma tartaruga que conta aos netos a
história da Ilha. A escolha da tartaruga não foi por acaso: Trindade é o maior sítio reprodutivo da tartarugaverde no país. As outras cartilhas são sobre a Amazônia Azul, o Proantar e o Proarquipelago.
Em parceria com o IBGE, a Cirm confeccionou o Atlas Geográfico das Zonas Costeiras e
Oceânicas do Brasil, capacitando o Brasil a apoiar os demais membros da Comunidade dos Países de
Língua Portuguesa na confecção de publicação similar.

Os livros O Mar no Espaço Geográfico Brasileiro e A Importância do Mar na História do Brasil,
produzidos com o Ministério da Educação, como parte da coleção Explorando o Ensino, visam estimular a
reflexão sobre a importância histórica, econômica e estratégica da Amazônia Azul.
A Cirm publicou, em 2014, o livro Em Busca do Consenso – Terceira Conferência das Nações
Unidas Sobre o Direito do Mar, de autoria do almirante Airton Ronaldo Longo (14), membro atuante da
delegação brasileira junto à Terceira Conferência sobre o Direito do Mar, conclave que durou dez anos e
produziu a nova moldura jurídica dos oceanos, após intensa atividade que buscou obter – objetivo afinal
logrado – o difícil equilíbrio entre os interesses marítimos das potências e os dos países em
desenvolvimento.
9. Entidades que contribuem destacadamente para o desenvolvimento da mentalidade marítima no
país
Em prol do desenvolvimento da mentalidade marítima em nosso país, destaca-se, a seguir, o
importante papel desempenhado pela Fundação de Estudos do Mar (Femar), pelo Escotismo no Mar (EM)
e as atividades do Instituto Rumo ao Mar (Rumar).
A Femar, uma Instituição de direito privado, sem fins lucrativos, dotada de autonomia patrimonial,
administrativa e financeira, foi criada em 31 de maio de 1966, sob a iniciativa do almirante de esquadra
José Santos de Saldanha da Gama que, no seu entendimento, o panorama do poder marítimo brasileiro, dos
anos sessenta, não se mostrava promissor. O Brasil era governado “de costas para o mar”. Urgia inverter
essa situação. Então, sobreveio a ideia de instituir uma fundação com o propósito de estudar os problemas
relativos aos portos, navegação, construção naval e pesca, de modo a contribuir para a formação de uma
mentalidade marítima nacional.
Então, desde seus primórdios, a Femar difunde a mentalidade marítima, em consonância com a
conceituação dada pela Marinha do Brasil, e também contribui para o desenvolvimento dos fatores que
propiciam seu surgimento em nosso país nas áreas de ensino, pesquisa e extensão, dos quais podemos
destacar os seguintes programas e projetos:
 Programa de Ensino Profissional Marítimo (EPM) – em 1994, em decorrência da parceria
realizada com a Diretoria de Portos e Costas (DPC), a Femar passou ministrar cursos do EPM;
 Sistema Acadêmico Informatizado (Sige) – para dar suporte à demanda de cursos, a Femar
desenvolveu e implantou, em 2009, o Sige, com capacidade de planejar, executar e controlar a
gestão de ensino. Com a operacionalização do sistema, a Femar passou a ministrar aulas para uma
média de duzentos e cinquenta turmas por ano, em cerca de vinte cidades no Brasil. Atualmente,
há registro no Sige de aproximadamente novecentos e cinquenta instrutores/professore e trinta e
sete mil alunos que estudaram na Fundação;
 Curso de Formação de Aquaviário (CFAQ) e Curso de Adaptação de Aquaviário (CAAQ) – em
atendimento às demandas da Comunidade Marítima brasileira, desde 2013, setecentos e sessenta
e três alunos concluíram esses cursos na fundação e, por meio de um convênio firmado, em 2012,
com a Transpetro e a DPC, a Femar já formou cento e cinquenta e três oficiais de máquina e
trezentos e trinta de náutica para atuarem em nossa Marinha Mercante;
 Centro de Simuladores Marítimos da Femar (CSMF) – com o propósito de atender às necessidades
básicas de credenciamento junto à Marinha do Brasil, a Femar, em 2013, desenvolveu, planejou
e executou um projeto de restruturação física de suas instalações e, após uma série de pesquisas,
obteve e operacionalizou o CSMF, que dispõe de simuladores de náutica, máquinas e operações
comerciais marítimas. Esses simuladores são do tipo PC Based Simulator e permitem realizar
treinamentos práticos sobre diversas técnicas de condução/manobras de embarcações e de
comércio/transporte marítimo, previstos nos currículos dos cursos do EPM.
Nos dias atuais, a Femar, além de ministrar cursos regulamentados pela lei nº 7.573, que dispõe
sobre o EPM, desenvolve também atividades de ensino em conformidade com a lei nº 9.394, (LDB), que
estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

Para atender às exigências previstas na LDB, em 2014, após aprovação e inclusão de dispositivo
legal em seu estatuto, foi criada a Escola Técnica de Estudos do Mar (Etemar), vinculada à fundação e por
ela mantida, mas regida pelas normas básicas estabelecidas em seu regimento escolar.
Em 2016, a Etemar iniciou suas atividades acadêmicas com a primeira turma do Curso Técnico em
Transporte Aquaviário (CTTA), cumprindo as normas previstas na LDB e deliberação CEE nº295/2055,
para o qual possui credenciamento e registro junto ao Conselho Estadual de Educação do Rio de Janeiro.
Em conformidade com as suas finalidades estatutárias e com a política de desenvolvimento e
valorização da educação profissional e tecnológica de nível médio, a Femar oferece, gratuitamente, aos
cidadãos brasileiros dois cursos do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos: o Técnico em Transporte
Aquaviário e o Técnico de Portos (CTP). Esses cursos têm duração de quinze meses e formam profissionais,
não embarcadiços, para atuarem no transporte aquaviário e atividades portuárias.
Na área da pesquisa, a fundação participou, no período de 2009 até 2014, juntamente com a Diretoria
de Hidrografia e Navegação da Marinha do Brasil (DHN) e a Secretaria da Comissão Interministerial para
Recursos do Mar (Secirm), do projeto de Levantamento da Plataforma Continental (Leplac).
Entre os anos de 2011 e 2014, por meio de uma parceria com a Companhia de Pesquisa de Recursos
Minerais (CPRM), a Femar participou do Projeto de Pesquisa sobre a Potencialidade de Recursos Minerais
no Mar. Este projeto foi realizado dentro do Programa de Prospecção e Exploração de Recursos Minerais
na Plataforma Continental Brasileira e na Área Internacional do Atlântico Sul e Equatorial (Proarea).
Deve-se à MB a introdução do escotismo do mar no Brasil. Em 1910, chegaram os novos navios
adquiridos da Inglaterra, que iriam constituir a chamada Esquadra Branca, que possibilitou ao país voltar à
condição de potência naval. A viagem dos navios importou na volta dos familiares de seus tripulantes, que
os acompanharam ao exterior, incluindo vários jovens que haviam aderido, com entusiasmo, ao escotismo
do mar, naquele país. Consta que o jovem Aurélio Azevedo Marques, filho do suboficial Amélio Azevedo
Marques foi o primeiro boy scout brasileiro, após ingressar em um grupo de escotismo inglês. Ainda é a
Marinha, em 1919, que passa a incentivar a criação de Grupos de Escoteiros do Mar (Gemar), ao longo de
nosso litoral (9). À época, Frederico Villar, no comando de seu “Cruzador Missionário”275, motivou-se com
a atuação do tenente Benjamin Sodré, em Belém, onde servia, em prol do escotismo do mar. Passou, assim,
nos portos em que fazia escala o seu benfazejo navio, a dar condições para o surgimento de Gemar (9).
Predominam os oficiais de Marinha entre os fundadores, mais adiante, em Jurujuba, (Niterói/RJ),
da Confederação Brasileira de Escoteiros do Mar (CBEM), que deu origem, atualmente, à Coordenação
Nacional dos Escoteiros do Mar (Conamar), órgão interno da União dos Escoteiros do Brasil (UEB).
O Aviso nº 3.811 de 28/03/1923, do ministro da Marinha, criou o primeiro Regulamento dos
Escoteiros do Mar. Em 1937, a MB cede, em usufruto, a ilha de Boa Viagem (Niterói/RJ) aos Escoteiros
do Mar. Em 1987, é entregue, ao ministro da Marinha, o Projeto “Rumo ao Mar”, visando dotar todos os
Grupos Escoteiros do Mar de pequenas embarcações adequadas às atividades marinheiras. Em 2002, a MB
reconhece a aprovação na prova teórica dos cursos de chefes escoteiros do mar como requisito válido para
a habilitação de arrais e veleiro amador (9).
Todos os estados litorâneos brasileiros dispõem de, pelo menos, um Gemar. No Rio de Janeiro e
também no Pará, existem 12; no Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul, existem dez, em cada. Em todo
o país, ora existem cerca de 100 Gemar, integrados por, aproximadamente, 4.000 escoteiros. Assim, ao
longo de todo nosso litoral, grupos de jovens, dentro dos sadios princípios do escotismo, começam, desde
cedo, a familiarizar-se com assuntos ligados ao mar e à sua gente e a valorizá-los. A formação incorpora a
prática de atividades marinheiras, incluindo navegação à vela e a motor, conhecimentos de pesca,
oceanografia e tradições dos homens do mar, tudo visando à formação de um espírito marinheiro, do gosto
pelos assuntos marítimos (16).
No Rio de Janeiro, a meritória atividade promovida pelo Instituto Rumo ao Mar (Rumar) tem direta
implicação no incremento da mentalidade marítima. O Rumar, associação de direito privado, sem fins
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Nome que recebeu o Cruzador José Bonifácio, ao realizar a “Missão de Nacionalização da Pesca e Saneamento do Litoral”,
ocasião em que foram constituídas as colônias de pesca ao longo do litoral.

lucrativos, tem como missão social “resgatar e fomentar a conscientização do uso das águas fluviais e
jurisdicionais marítimas brasileiras, da chamada Amazônia Azul, para o desenvolvimento sustentável do
país, por meio de ações e projetos sociais, educacionais, culturais, de marinharia, de preservação ambiental
e de ciência e tecnologia”. Sua origem remonta ao “Projeto Rumo ao Mar” que objetivava, entre outras
metas, “despertar o interesse pelas coisas do mar na juventude”, juntando esforços com a Marinha do Brasil;
com a Cirm/Secirm, no “Programa Mentalidade Marítima”; e com os “Escoteiros do Mar”. A associação
foi fundada em junho de 2008 no Museu Naval, em assembleia presidida pelo ministro da Marinha e o
coordenador nacional dos Escoteiros Do Mar. Sua atual certificação como Organização da Sociedade Civil
de Interesse Público (Oscip) facilita o estabelecimento de parcerias visando contribuir para atrair a atenção
dos brasileiros para a importância do mar.
10. Algumas iniciativas de maior interesse
10.1. Centro de Convívio dos Meninos do Mar
O Centro de Convívio dos Meninos do Mar (CCMar), resulta de uma parceria entre a Furg e o
BNDES. Trata-se de um espaço para o desenvolvimento de ações educativas e cursos básicos préprofissionalizantes para estudantes entre 14 e 17 anos da cidade de Rio Grande (RS), em situação de
vulnerabilidade. A missão formal do centro é:
Ratificar a desejada educação plena, através do intento de formação integral de jovens em
situação de vulnerabilidade socioeconômico ambiental da comunidade do Rio Grande,
atendendo à vocação regional para as ações desenvolvidas no ecossistema costeiro, com
ênfase na mentalidade marítima e na inserção dos jovens no mercado de trabalho.

Ora dispõe de um barco – o "Flor do Mar” – para treinamento de navegação de seus alunos e de
uma escola de carpintaria naval. Seus objetivos incluem, entre outros: “Engajar os jovens em ações voltadas
para o aprendizado e para vivência com o ecossistema costeiro, através do desenvolvimento da mentalidade
marítima”; e “Incentivar a formação em atividades profissionais relativas às necessidades de mão de obra
voltadas para o mar”.
10.2. Esportes náuticos
Embora o brasileiro comum não possua, ainda, a compreensão da dimensão do mar e seus recursos
para o desenvolvimento do país, ele valoriza o litoral como um ambiente de esporte e diversão. A prática
do esporte e lazer ligados ao mar contribui para o desenvolvimento da maritimidade brasileira,
principalmente pela extensa e diversificada costa que, aliando a beleza de enseadas e ilhas ao bom clima
em quase toda sua extensão, é um verdadeiro paraíso para os esportes náuticos.
Amir Klink, aproveitando-se das correntes oceânicas, logrou trazer seu barco a remo, em épica
travessia, da costa ocidental da África até a capital da Bahia e fez, em barco a vela, a circum-navegação da
Antártica. Na vela, esporte olímpico, o país tem costume de ganhar medalhas. Mas também os esportes
litorâneos, como o futebol de areia, o vôlei de praia, o surf, e o body-board são bastante populares. Em
todos esses esportes, os brasileiros se destacam.
Desportistas de surf colaboraram extensa e voluntariamente com o projeto “Sentinela dos Mares”,
da UFSC, registrando observações de ondas durante quatro anos (1990-1993), em todo o litoral brasileiro.
Tais observações, feitas por surfistas, permitiram caracterizar correntes litorâneas e fundamentar estudos
da Coppe-UFRJ sobre transporte de areais na praia do Leblon. A participação desses atletas em trabalhos
científicos contribuiu, sem dúvida, para expressar a sinergia esporte-ciência, no campo da mentalidade
marítima.
11. Conclusão e sugestões
O Brasil possui características geográficas, ambientais e econômicas que tornam inquestionável sua
vocação oceânica: a costa de 8.500km, a ZEE de 3.540.000km² que, somados aos 960.000km² da extensão
da plataforma continental, totalizam uma área marítima de 4,5 milhões de km². Tal área apresenta um
grande potencial de riqueza em termos de biotecnologia marinha e recursos vivos e não vivos, além de
exercer importante influência sobre o nosso clima. Ainda mais, 80% da população brasileira, vive a menos
de 200km do litoral, 90% do petróleo são produzidos offshore e, para 2020, existe a meta de atingir-se
milhão e meio de toneladas na produção de pescado.

Nossa história também é vinculada ao oceano. O Brasil foi descoberto, cobiçado e teve sua
independência consolidada pelo mar. Entretanto, o país deu as costas para o litoral, para conquistar o
território imenso, que se expandiu para oeste e triplicou sua dimensão original. Algumas vezes, através de
guerras, “mas sempre consolidadas por uma diplomacia arguta e oportuna”. Os bandeirantes percorreram
trilhas de esmeraldas e diamantes, precursores navegaram rios de norte a sul, de leste a oeste, atravessaram
morros e florestas, cerrados e caatingas e fundaram cidades, nessa faina de ocupação. Finalmente, depois
da marcha para o oeste, fincaram a capital no coração do Brasil, ao construir Brasília.
Através de uma atenção geopolítica prioritária, constante e competente, um país continental como
o nosso consolidou suas fronteiras. Esse predomínio da continentalidade permitiu a incorporação da grande
floresta e do grande rio, a Amazônia verde. Todavia, o vetor continental deixou o gigante de costas para o
mar, com o olhar longe de sua origem. Agora, os pioneiros são os “Bandeirantes do Leste”, nosso desafio
como nação é incorporar a “Amazônia Azul”.
Observam-se avanços na mentalidade marítima, citando-se como exemplos concretos: a atuação
multidisciplinar da Cirm, o progresso alcançado na exploração de petróleo offshore e a disseminação do
conceito “Amazônia Azul”, que traduz de forma simples a complexa inserção do Brasil no cenário marítimo
internacional. A ampliação da área de jurisdição no mar implica, também, acréscimo de deveres e de meios
para seu cumprimento, dentre os quais um poder naval compatível.
As condições que afetam o poder marítimo podem ser consideradas como antecedentes de
maritimidade: posição, configuração física, uso do litoral e distribuição populacional, produção,
escoamento da produção, clima e mentalidade marítima. A análise desses fatores revela que o Brasil ocupa
posição privilegiada entre as nações marítimas. O mar está nos chamando, estamos percebendo a
necessidade de resgatar nossa vocação. É a hora do oceano, nada nos impede de assumir esse destino.
Colegiado de caráter permanente, coordenado pelo Comandante da Marinha como Autoridade
Marítima, a Cirm busca, em nível estratégico, promover a discussão e desenvolver o planejamento
multidisciplinar das ações que envolvem os recursos do mar e, além disso, acompanha a execução dessas
atividades. O objetivo é avaliar as potencialidades do mar, seus recursos vivos e não vivos, monitorar os
fenômenos do clima das áreas marinhas sob jurisdição e de interesse nacional, visando à sustentabilidade.
Tem como foco a geração de conhecimento e a formação continuada de Recursos Humanos na área de
ciências do mar. Também busca fortalecer a mentalidade marítima na sociedade brasileira. Em tal sentido,
desempenha papel fundamental, no país. De fato, é muito relevante a coordenação, a seu cargo, de um
Programa de Mentalidade Marítima (Promar), com base em uma estrutura ministerial que, em nível
nacional, desenvolve atividades de caráter permanente e organizadas estruturalmente, seja diretamente, seja
mediante parcerias diversas.
Esse é o propósito do conceito “Amazônia Azul”: provocar a reflexão e despertar a consciência
sobre o valor econômico da extensa área marítima, adjacente ao território terrestre, onde o país exerce
soberania plena ou direitos de soberania. A ideia é chamar a atenção para o aspecto estratégico do Mar
Brasileiro, mais que isso, contribuir para que esse interesse se torne uma convicção dos brasileiros e seja
capaz de gerar ações efetivas, a fim de incorporar o potencial de prosperidade do mar que nos pertence em
benefício do país.
Finalmente, é preciso reconhecer que a maritimidade brasileira, mais que uma vocação, é um
caminho fundamental. Não é alternativa, mas necessidade. Não é questão de gosto, mas destino inexorável.
Seguem-se algumas providências possíveis, aos tomadores de decisão, a fim de estimular a melhoria
da mentalidade marítima no país.
SUGESTÕES
 VALORIZAR o Programa de Mentalidade Marítima (Promar) desenvolvido pela Cirm em âmbito
nacional, por sua contribuição para conscientização marítima do Brasil.
 VALORIZAR o Plano de Levantamento da Plataforma Continental Brasileira (Leplac), em função
da importância do trabalho que definirá o limite exterior da plataforma continental brasileira, na
qual o Brasil exercerá direitos de soberania para a exploração dos recursos naturais do leito e

subsolo marinhos.
 VALORIZAR o Plano Setorial para os Recursos do Mar (PSRM), que tem como propósito avaliar
as potencialidades do mar, a geração de conhecimento e a harmonização do uso compartilhado do
ambiente marinho.
 ADOTAR medidas de apoio aos Programas Aquipesca, Revimar, Remplac, Proarea, Goos-Brasil,
PPG-Mar, Proarquipélago, Protrindade e Biomar.
 VALORIZAR o Grupo de Integração para o Gerenciamento Costeiro (GI-Gerco) que orienta a
utilização dos recursos e estabelece o ordenamento territorial do litoral.
 VALORIZAR o Programa Antártico Brasileiro (Proantar) pela contribuição científica e
importância estratégica da presença brasileira naquela região, que credencia o Brasil, como
membro consultivo, a participar das decisões sobre o continente branco.
 APOIAR parcerias de universidades e institutos de pesquisas brasileiros com congêneres de outros
países, para desenvolver a oceanografia nacional.
 ESTIMULAR parcerias com museus marinhos para realização e divulgação de exposições.
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9ª Parte:
CONCLUSÕES

CAPÍTULO XXI
CONCLUSÕES276
Sinopse
Relata-se o método adotado para a produção deste relatório, a partir de sua primeira edição, em
1998, passando pela contratação de consultorias e pela realização de workshops regionais para tratamento
e redação dos capítulos temáticos; apresentam-se em destaque as mais importantes sugestões que afloraram
nos capítulos antecedentes; promove-se uma análise interdisciplinar de tais sugestões, de modo a sublinhar
o caráter holístico das matérias estudadas no âmbito do relatório; alinham-se indicações de trabalho alusivas
a este capítulo final.
Abstract
This chapter describes the methodology adopted in the production of this report, since its first
edition in 1998 until the regional workshops for treatment and writing of thematic chapters, including the
hiring of consulting groups. The chapter highlights the most important suggestions brought up in the
preceding chapters. An interdisciplinary analysis of such suggestions is included, underpinning the holistic
features of the subjects in the context of the report, and indicating the work to be done, relative to this final
chapter.
1. Observações gerais
Na introdução deste livro narram-se os acontecimentos que resultaram na primeira edição de O
Brasil e o mar no Século XXI – Relatório aos tomadores de decisão do país, no âmbito da CNIO, bem
como as providências de criação do Centro de Excelência para o Mar Brasileiro e elaboração da obra
publicada, segunda edição e edição virtual daquele relatório, primeiro e segundo projetos estruturantes do
referido centro.
A primeira edição trazia 16 capítulos temáticos, distribuídos em quatro partes e um capítulo
conclusivo, procurando estabelecer com propriedade o “estado da arte” daquelas matérias, no final do
século passado.
Nos debates das reuniões iniciais do Cembra, que antecederam a decisão de republicar-se O Brasil
e o mar [...], surgiram algumas sugestões de temas que deveriam ser acrescentados aos da primeira edição,
para uma abordagem adequada da nova realidade, na primeira década do século XXI. Além disso, no
decorrer do intenso trabalho de atualização da obra, optou-se por uma distribuição mais específica dos
temas:
 manteve-se a antiga 1ª Parte, com novo título: Direito e Segurança no Mar;
 desdobrou-se a antiga 2ª, que tratava em conjunto os aspectos econômicos, em cinco partes: O
Mar, como Fonte de Energia e Recursos Minerais, com um novo capítulo, sobre Energia dos
Oceanos (2ª Parte); e também como Fonte de Alimentos (3ª); Meio de Transporte (4ª); Ecologia
e Turismo (5ª); e sob a regência básica do Desenvolvimento Sustentável (6ª).
 A antiga 3ª, Ciência e Tecnologia, acrescida da Inovação e atualizada com dois capítulos novos,
sobre Biotecnologia Marinha e Mudanças Climáticas, passou a ser a 7ª Parte; e
 a antiga 4ª, agora 8ª e denominada O Mar - uma Perspectiva Nacional, foi mantida.
A 2ª edição totalizou, portanto, oito partes temáticas com 19 capítulos, além de um 20º, conclusivo,
que configurou a 9ª Parte da obra.
Consultores altamente qualificados assumiram a responsabilidade de rever e atualizar os capítulos
da primeira edição ou, no caso dos temas acrescidos, redigir novos capítulos, todos em consonância com o
conhecimento de ponta, relativo às matérias selecionadas. Vários desses textos foram distribuídos, com a
devida antecedência, aos pesquisadores e técnicos que participariam de três workshops regionais, de Rio
Grande, Rio de Janeiro e Fortaleza.
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Capítulo atualizado em agosto de 2013, com a participação dos especialistas do Cembra.

Como está fartamente detalhado no anexo C, mais adiante, aqueles encontros de trabalho resultaram
produtivos e as sugestões de alterações dos capítulos foram recolhidas pelo Cembra, para minuciosa
integração de pontos de vista complementares, a fim de atingir-se um texto o mais próximo possível do
conhecimento atual de assuntos tão complexos e tão interligados. É verdade que, todavia, houve perdas, no
correr do processo, tendo em vista a dificuldade prática de transformar sugestões, por vezes genéricas,
transmitidas oralmente nas apresentações dos grupos de trabalho, em texto aproveitável, para adição aos
capítulos temáticos.
De fato, a conclusão extraída, na ocasião, foi a de que a simples crítica a textos de consultores é
insuficiente para chegar-se a um resultado adequado, parecendo mais próprio que as reuniões de trabalho
produzam redações alternativas dos trechos de consultorias a modificar e não apenas referências genéricas.
Impressa a segunda edição, a preocupação do Cembra voltou-se à execução de seu segundo Projeto
Estruturante – Manutenção permanentemente atualizada, em meio virtual, da publicação O Brasil e o mar
no século XXI – Relatório aos tomadores de decisão do país. E havia fundada razão para tal, haja vista a
necessidade de manter-se atualizada a enorme quantidade de informações relevantes contidas na segunda
edição. Ainda estavam presentes as grandes dificuldades enfrentadas para conseguir-se reeditar o livro, o
que só ocorreu 14 anos após a primeira edição vir a lume, para o que contribuiu o volume de recursos
financeiros necessários para bem estruturar-se a obra. Por isso, o Cembra cogitou manter “viva” a
publicação, mediante um mecanismo virtual de atualização que, pelo seu ineditismo, irá mobilizar esforços
consideráveis.
Ao início desta atualização virtual, foi abordada a conveniência de ser incluído um capítulo sobre
arqueologia marinha. Aprovada a ideia, adicionou-se o novo Capítulo XVIII – Arqueologia Marinha e
Patrimônio Cultural Subaquático, no contexto da 7ª parte: O Mar – Ciência, Tecnologia e Inovação,
renumerando-se os três capítulos posteriores que constam na segunda edição. Assim, o mar visto pelo
brasileiro passou a ser o Capítulo XIX, o sobre Mentalidade Marítima, o XX, e este, Conclusões, o XXI.
Passou, assim, a 20 o total de capítulos temáticos contidos na edição virtual. Foi, igualmente, acrescentado
um novo anexo D, denominado currículos resumidos dos integrantes do Cembra e de seu corpo de
consultores virtuais, passando o antigo anexo D – siglas e acrônimo a denominar-se anexo E.
Outro aspecto merece ser citado, quando se trabalha com as ciências que têm o mar como objeto.
Pequeno, mas precioso livro do sociólogo e pensador francês Edgar Morin, já na 17ª edição, registra um
alerta que se deve ter em mente, no estudo de assuntos correlatos:
Há inadequação cada vez mais ampla, profunda e grave, entre os saberes separados,
fragmentados, compartimentados entre disciplinas, e, por outro lado, realidades ou
problemas cada vez mais polidisciplinares, transversais, multidimensionais, transnacionais,
globais, planetários. Em tal situação, tornam-se invisíveis: os conjuntos complexos; as
interações e retroações [das] partes [com o] todo; as entidades multidimensionais; os
problemas essenciais.277

Assim, será de todo conveniente que, nas futuras atualizações virtuais, inclusive na primeira, ora
praticamente concluída – necessárias em vista da dinâmica do campo científico e tecnológico, bem como
das constantes alterações por que passam as atividades profissionais ligadas ao mar, tenha-se uma atenção
ainda mais aguda do que se teve até aqui à questão da interdisciplinaridade.
2. Análise das recomendações
2.1. 1ª Parte: Direito e Segurança no Mar
A análise das recomendações capitulares da primeira edição do relatório iniciava com algumas
considerações relacionadas com a “base normativa e institucional fixa- da pelo regime da CNUDM”, que
deveria servir de referência para que as nações harmonizem seu ordenamento jurídico relativo ao mar.
Evocavam-se, também, a lei, a ética e a civilização como pontos de partida para as atividades humanas e
considerava- se que, entre outras, estas teriam sido as razões por que o direito do mar foi escolhido para
iniciar o relatório. A mesma escolha foi feita, na 2ª edição, cabendo apenas observar que, passados 14 anos
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da primeira, a segunda reflete o aprofundamento da experiência de emprego da convenção, bem como a
consolidação dos trabalhos do Leplac, nesse novo tempo, em que o Brasil apresenta, soberanamente,
argumentos sólidos para justificar sua pretensão original de extensão das águas jurisdicionais, junto à
CLPC.
Na introdução do assunto, há uma constatação, refletindo despacho da Corte Internacional de
Justiça, assim expressa:
A interação dos três diferentes níveis da política – internacional, externa e interna – adquire
maior dinamismo nos assuntos marítimos, nos quais tendem a sobrepor-se mútua e
coesamente, o que não ocorre em assuntos terrestres: os espaços marítimos
intercomunicam-se e influenciam-se e é impossível seccioná-los em razão de interesses
específicos de cada um dos níveis da política.

Embora a citação se refira ao campo da política e tenha sido utilizada para lembrar o preâmbulo da
CNUDM, quando reflete o fato de que "os problemas do espaço oceânico são estreitamente relacionados
entre si e devem ser considerados como um todo", o argumento também serve a um dos propósitos deste
capítulo conclusivo, citado no item anterior, a interdisciplinaridade dos assuntos oceânicos.
Menciona-se – tema recorrente em vários capítulos posteriores – o Plano de Levantamento da
Plataforma Continental Brasileira (Leplac), que busca estabelecer os limites exteriores da plataforma
continental, além das 200 M, com base nas disposições do artigo 76 da CNUDM. Indica-se o
encaminhamento da proposta brasileira, em 2004, à Comissão de Limites da Plataforma Continental
(CLPC) da ONU e as recomendações recebidas que, embora não desfavoráveis em relação a cerca de 85%
da área de plataforma continental inicialmente pleiteada, não satisfizeram integralmente os interesses
nacionais. Finalmente, menciona-se a decisão de encaminhar novos estudos, insistindo nos limites
exteriores inicialmente estabelecidos, para o que navios de pesquisa contratados produziram dados
adicionais, visando a maior respaldo, ainda, à proposta brasileira.
Das indicações alinhadas ao final do Capítulo I, as três primeiras são quase as mesmas da 1ª edição:
pequena modificação, o acréscimo da “plataforma continental” a “mar territorial e águas jurisdicionais”,
quando se sugere, na primeira, a promoção de “medidas que visem à utilização mais eficiente” desses
espaços contemplados pela CNUDM. Parece tratar-se de uma simples correção de amplitude. As duas
seguintes afirmam uma preocupação, já presente em 1998, quanto ao “aproveitamento econômico
sustentável da ZEE” e ao “uso sustentável dos recursos do mar”. A quarta e última fala em “mecanismos”
para acelerar análises de propostas na CLPC. O interesse pela sustentabilidade deve ser, portanto,
registrado.
Passa-se do direito ao instrumento indispensável para que sejam respeitados seus preceitos, no caso,
a segurança no mar. Inicia-se o Capítulo II com a afirmação ainda ignorada por muitos brasileiros: o Brasil
é uma nação marítima! E se o é, é preciso preservar, em grau adequado, a segurança nesse espaço, como
penhor de soberania, em um mundo globalizado.
Em referência à realidade vigente na época do primeiro relatório, alguns aspectos mereceram
especial citação, entre eles os seguintes: a maior preocupação com o reaparelhamento das Forças Armadas
e da Marinha em particular, em vista da grande descoberta do pré-sal; as novidades surgidas com a
Estratégia Nacional de Segurança do governo Obama; a reorganização da Otan e sua semelhança com a
agenda internacional norte-americana, o que mereceu pronunciamento do ministro da Defesa brasileiro,
apontando riscos para o Brasil; a aprovação da Estratégia Nacional de Defesa, com aumento da capacidade
de monitorar e controlar águas brasileiras, pelo emprego de novas tecnologias; a criação do Sistema de
Gerenciamento da Amazônia Azul (SisGAAz).
Sobre a pretendida reorganização da Otan, o ministro da Defesa ponderou que o texto “permite
justificar intervenções da organização em qualquer parte do mundo, "[...] para proteger [...] outros interesses
vitais dos membros da Aliança!". Acrescentou, ainda, que tal reorganização, como pretendida, “poderia
fornecer verniz de legitimidade às ações militares que os decisores estadunidenses não queiram abraçar de
maneira unilateral ou não possam ver aprovadas no Conselho de Segurança das Nações Unidas”. E
concluiu, indicando que as “questões de segurança relacionadas às duas metades desse oceano [o norte e o

sul do Atlântico] são notoriamente distintas”.
A Política de Defesa Nacional, cujos desdobramentos voltados ao mar interessam a este trabalho,
configura uma postura não belicista, da índole do povo brasileiro, fundamentando-se na "busca da solução
pacífica das controvérsias e do fortalecimento da paz e da segurança internacionais". No quadro de
incertezas nela descrito, enfatiza-se que "a defesa continua a merecer o cuidado" por parte de cada governo,
e que "a expressão militar [permanece] de importância capital para a sobrevivência dos Estados como
unidades independentes".
A Estratégia Nacional de Defesa (END) afirma a necessidade estratégica de desenvolver e dominar
a tecnologia nuclear, levando a cabo o projeto do submarino de propulsão nuclear. Indica que a Marinha
deverá estar mais presente na região da foz do Amazonas – onde estabelecerá uma base naval de uso
múltiplo, comparável, pelo porte e pelos recursos, à Base Naval do Rio de Janeiro – e nas grandes bacias
fluviais do Amazonas e do Paraguai-Paraná. Divulga, ademais, a decisão de não aderir a acréscimos ao
Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares destinados a ampliar as restrições, sem que as potências
nucleares tenham avançado na premissa central: seu próprio desarmamento nuclear.
Nesta primeira atualização virtual, menciona-se o Plano de Articulação e Equipamento da Marinha
(Paemb), decorrente da END, onde são estabelecidos projetos e metas para o reaparelhamento, ampliação
e redistribuição de suas organizações militares (navios, aeronaves e órgãos de terra). O aumento e a
decorrente qualificação de seu efetivo também constam do Paemb que ainda apresenta todas as ações a
serem desencadeadas para dotar a MB de organizações militares, meios navais, aeronavais e de fuzileiros
navais, sistemas, armamento, munição e efetivos de pessoal necessários e adequados ao atendimento das
diretrizes estabelecidas na END.
Quanto às sugestões, propõe-se que: sejam implementados os recursos necessários à plena
implantação do que é previsto na Estratégia Nacional de Defesa, principalmente, com respeito à Marinha
(Paemb), os relativos à construção de navios de superfície e ao submarino com propulsão nuclear; seja
priorizada a implementação do Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul (SisGAAz); sejam
estimulados os mecanismos de diálogo e uso pacífico do mar, bem como os programas que visem o aumento
da segurança marítima global e regional; bem como sejam adquiridos meios flutuantes, para melhorar a
fiscalização efetiva das águas jurisdicionais.
2.2. 2ª Parte: o Mar – Fonte de Energia e Recursos Minerais
O Capítulo III – Exploração de Petróleo, que refletia, em 1998, a então recente implantação da ANP,
mostra, na segunda edição, as grandes mudanças por que passou o Brasil, em 13 anos, isto é, até dezembro
de 2010: o aumento da população, com 30 milhões de pessoas a mais, a produção de petróleo que chegou
ao dobro do que era, cerca de dois milhões de barris diários, cobrindo a demanda interna e produzindo saldo
líquido consistente. O país estava, no final da primeira década do novo milênio, situado entre os 15 maiores
produtores mundiais e 90% desse grande desempenho vêm das bacias sedimentares, em águas nacionais,
em que Campos é recordista, com 70%.
Registra-se, igualmente, na segunda edição, um aperfeiçoamento da informação técnica sobre o
petróleo e o enriquecimento dos dados históricos. Mas a grande novidade foram as descobertas
proclamadas, que se explicitam em detalhes sobre os sistemas petrolíferos do pós-sal e do pré-sal. As
descobertas do pré-sal, informa-se, “deixam a Petrobras em situação semelhante à vivida na década de
1980, quando os campos de Albacora e Marlim, em águas profundas da Bacia de Campos, foram
encontrados”. Mais tarde, ao falar dos desafios a enfrentar, o capítulo registra as “grandes acumulações de
petróleo leve e gás [...] nas águas ultraprofundas”, bem como o “aproveitamento das jazidas abaixo da
espessa camada de sal”.
Na edição virtual informa-se que, em 2012, foram produzidos cerca de 754 milhões de barris de
petróleo e 26 bilhões de metros cúbicos de gás natural, chegando-se a uma média diária de
aproximadamente 2,5 milhões de barris de óleo equivalente. Desse total, 91,2% da produção de petróleo e
77% da produção de gás natural são provenientes de bacias sedimentares localizadas nas águas territoriais
brasileiras, sendo a Bacia de Campos, sozinha, responsável por um valor da ordem de 75% da produção
nacional. É auspicioso conhecer que nossas reservas atuais (2012) aumentaram cerca de 50% em relação

às conhecidas em 2001, atingindo hoje, cerca de 17,2 bilhões de barris de óleo equivalente (boe, incluindose aí a conversão das reservas de gás natural), das quais cerca de 92% encontram-se em campos descobertos
na plataforma continental. A produção de óleo do pré-sal já corresponde a cerca de 200 mil barris por dia
e, até 2017, prevê-se que esse número será cinco vezes maior.
Quanto às sugestões, quer-se que sejam “estipulados” investimentos nas áreas de tecnologia de
exploração de petróleo, isto é, que sejam “determinados, estabelecidos”.
Se a segunda sugestão fala em propiciar a exploração, quer dizer, continuar favorecendo o trabalho
avançado da Petrobras, a última novamente se refere à “preservação do meio ambiente marinho”, o que
parece ser uma constante preocupação dos autores e colaboradores deste relatório.
O Capítulo IV – Energia dos Oceanos, primeiro dos acréscimos em relação à primeira edição do
relatório, constitui-se, assim, novidade entre as matérias ligadas ao mar, na segunda edição. Ele ressalta a
importância do assunto, considerando as extensas áreas, a ampla distribuição mundial e as altas densidades
energéticas, “as maiores entre todas as fontes renováveis”: as energias solar, eólica, hidráulica e do mar
derivam de fontes renováveis e limpas. São considerados, então, os recursos referentes a ondas, marés e
correntes.
A força geradora da maré consiste, basicamente, na resultante gravitacional do sistema Sol-TerraLua. As correntes com maior potencial energético para geração elétrica são as marítimas e as de maré. A
extensa costa e as vastas áreas de águas jurisdicionais são condições de aproveitamento energético
consistente dos recursos marinhos. A Coppe/UFRJ é pioneira em mapeamento desses recursos e
desenvolvimento de conversores; já a Furg desenvolve projeto de estudo de tecnologias de conversão. A
implantação de um programa nacional de energias renováveis no mar, para levantamento do potencial
energético e desenvolvimento de conversores, é proposta da Coppe/UFRJ.
As sugestões referem-se à necessidade de apoio a grupos de pesquisa, busca de conhecimento do
Mar Brasileiro, criação de campos de teste para protótipos, incentivos fiscais à indústria nacional e
oferecimento de tarifas diferenciadas, com vistas ao desenvolvimento do setor energético marinho.
O Projeto Brasil Três Tempos, integrando resultados e propostas de planos de governo e alguns
estudos prospectivos do CGEE, está na base do Capítulo V – Recursos Minerais. A distribuição desigual
desses recursos nos continentes e a preocupação com as questões ambientais parecem convergir para o
aumento das expectativas de sua exploração no oceano. O avanço tecnológico obtido no campo do petróleo
e a grande área marítima de jurisdição nacional resultante da CNUDM são dois fatores que também
estimulam tal exploração. Em função de seu maior interesse, o país denomina certas regiões situadas na
plataforma continental e em áreas oceânicas adjacentes como “Áreas de relevante interesse mineral”
(Arim). Quando localizadas além da plataforma, na Área, poderão ser requisitadas pelo Brasil à Autoridade
Internacional dos Fundos Marinhos, para exploração.
Na edição virtual, expõem-se informações sobre nódulos polimetálicos (ou nódulos de manganês)
e crostas cobaltíferas, incluindo ocorrências conhecidas, na plataforma continental, bem como as primeiras
atividades de identificação de áreas de ocorrência de tais recursos na Área, decorrência do Programa de
Prospecção e Exploração da Área Internacional do Atlântico Sul e Equatorial (Proarea), em especial as
efetuadas na elevação de Rio Grande (Proerg) e na Cordilheira Mesoatlântica (Procordilheira).
Entre os fatos portadores de futuro – em termos prospectivos –, são citados: a corrida internacional
para obtenção de sítios de exploração mineral na Área – até o momento, 19 empresas já assinaram contratos
com a Autoridade para a exploração de nódulos polimetálicos, sulfetos polimetálicos e crostas cobaltíferas,
em diversas regiões oceânicas; a crescente exploração em águas cada vez mais profundas; a erosão costeira;
a exaustão das reservas continentais e as restrições ambientais para exploração de agregados; e a crescente
dependência de fertilizantes importados. Estes são alguns dos fatos que devem estar na agenda dos
governantes, para permitir o uso sustentável da riqueza mineral marinha brasileira. Para isso, devem-se
observar as prioridades socioeconômicas e político-estratégicas que norteiam as políticas de exploração.
Os projetos estruturantes e os horizontes temporais antecedem a formulação de sugestões, as quais
se referem, exatamente, a essas duas relações: o apoio político e financeiro àqueles projetos e aos atores

envolvidos no cumprimento dos horizontes temporais do Projeto Brasil Três Tempos.
2.3. 3ª Parte: O Mar – Fonte de Alimentos
Na análise das sugestões do Capítulo VI – Pesca, começa-se por considerar o fato de que os recursos
pesqueiros estão quase nos limites da sustentabilidade, o que aumenta a importância da pesca oceânica e
da maricultura, ainda mais porque a competição pela água doce determina que as espécies marinhas e
estuarinas devam ser priorizadas. Pesca sustentável e responsável é preconizada, assim como o
conhecimento relativo ao ordenamento e à recuperação de estoques, e à minimização de perdas e descartes.
Em consequência, sugere-se o apoio a pesquisas que tenham como propósitos: a biologia das principais
espécies; estimativas do potencial de captura sustentável; modelos de gestão para conservar espécies-alvo,
com enfoque ecossistêmico; efeitos da variabilidade climática e oceanográfica; e novas tecnologias de
captura.
Apela-se, ainda, pela continuidade do Revizee e, particularmente, da ação Revimar, assim como
pela criação de um banco de dados único, de pesca e aquicultura. No tocante a promover a formação de
mão de obra qualificada, sugere-se fortalecer cursos e escolas de pesca nos diversos níveis, bem como a
educação ambiental no campo da pesca responsável.
Reconhecendo que “o Desenvolvimento Sustentável do setor pesqueiro implica a viabilidade
econômica dos diversos empreendimentos, em todas as fases da cadeia produtiva”, considera-se
fundamental a criação de programas e projetos de qualidade total, em paralelo com mecanismos
econômicos e financeiros adequados.
A revisão dos instrumentos legais da pesca nacional é preconizada, de modo a incorporar conceitos
e princípios legais internacionais, como o Código de Conduta para a Pesca Responsável. Sugere-se envolver
a sociedade para tornar legítimo o processo de ordenamento pesqueiro e, bem assim, levá-lo à discussão
com usuários e órgãos envolvidos, em todos os níveis de governo. Pede-se maior grau de conscientização
e educação dos que lidam com a pesca e dela sobrevivem e também uma gestão integrada dos recursos
pesqueiros, sob órgão único.
Resumidamente, na questão da pesca, foram enfatizadas recomendações sobre: Desenvolvimento
Sustentável da atividade; continuidade do Revizee e implementação do Revimar; treinamento e capacitação
de mão de obra; economicidade dos empreendimentos; aperfeiçoamento do Profrota; modernização dos
regulamentos pesqueiros; fortalecimento do sistema de controle, fiscalização e inspeção; definição de
competências de órgãos oficiais; aprimoramento do Sinpesq; investimentos para espécies subexplotadas;
estímulo à cogestão de recursos, em grupos internacionais; tratamento equânime, em relação à agricultura;
conclusão do censo estrutural da atividade; e legislação moderna e adequada.
Nas conclusões do Capítulo VII – Maricultura, considera-se estratégico seu desenvolvimento, tendo
em vista as necessidades de produção de pescado e a preocupação com a escassez de água doce. Observase que o problema legal é um gargalo, que dificulta esse propósito e, por isso, a regularização da atividade
poderia melhorar a competitividade e reduzir os custos.
Sugere-se a diversificação do cultivo e das espécies, para a estabilidade da produção. Camarões com
maior biossegurança, moluscos bivalves em long lines, em meia-água, e peixes marinhos surgem como
alternativas. É preciso intensificar pesquisas sobre tecnologias de cultivo para espécies nativas, dentro de
preceitos básicos de sustentabilidade. Para isso, indicam-se algumas providências necessárias, como
implantar centros regionais de maricultura, ampliar investimentos na formação de recursos humanos,
reduzir insumos oriundos da pesca, optar pelo cultivo de espécies de base da cadeia trófica e, por fim,
estabelecer e aplicar medidas regulatórias aos ecossistemas costeiros.
Em resumo, as recomendações relativas à maricultura referem-se aos seguintes tópicos, entre outros:
agilização do licenciamento ambiental; consolidação de programas, planos e sistemas de desenvolvimento
e informação; fortalecimento de serviços de assistência técnica e expansão pesqueira; promoção de políticas
públicas para implantação de empreendimentos aquícolas; programas de capacitação de pescadores
artesanais e pessoal técnico; apoio à participação das comunidades tradicionais de pescadores e à inserção
da mulher e do jovem; estímulo ao cultivo de espécies nativas, a programas de controle sanitário, a
planejamento territorial para desenvolvimento sustentável da carcinicultura; implantação de centros

regionais de maricultura; formação de redes de pesquisa e de um sistema padronizado de coleta de dados;
uso de alimentos alternativos em substituição às rações e ingredientes tradicionais; fomento à aquicultura
orgânica e ao cultivo de espécies de base da cadeia trófica; inserção do pescado na alimentação; incentivo
a pesquisas para uso de resíduos; suporte ao cooperativismo e ao associativismo, à certificação ambiental
e à rastreabilidade dos produtos; e medidas para que a indústria nacional desenvolva equipamentos
necessários ao setor.
2.4. 4ª Parte: O Mar – Meio de Transporte
A sugestão básica do Capítulo VIII – Marinha Mercante é fortalecer a empresa nacional de
navegação e formar frota mercante própria, em condições de competir interna e externamente. Propõe-se
que essa recuperação da bandeira brasileira comece pela cabotagem, mas afirme-se no comércio marítimo
internacional, por empenho das empresas nacionais e com apoio do governo federal. Relata-se que é preciso
promover uma reversão da política que prioriza o transporte rodoviário, mesmo quando o emprego do navio
é mais barato. Sugerem-se esforços, também, para que a bandeira nacional possa competir em igualdade de
condições com navios estrangeiros, no longo curso.
A esse propósito, relembra-se o fato de que “a existência de frotas mercantes próprias garantiu
independência econômica ou vantagens estratégicas importantes, no cenário das disputas geopolíticas
mundiais”.
Enfim, os seguintes itens figuram como preocupações do setor, e aparecem listados nas sugestões:
separação das políticas de navegação e construção naval; incorporação das medidas de desoneração de
empresas nacionais, do Pro-REB; fortalecimento do Ensino Profissional Marítimo; estabelecimento de
perfil de frota própria para o país, com redução do preço do navio de construção nacional; manutenção da
reserva de cabotagem a navios de bandeira brasileira; condições para desenvolver parque industrial de
reparação naval no país, com o FMM; harmonização e desburocratização de procedimentos, para facilitar
transporte marítimo nos portos nacionais, especialmente na cabotagem; regularização de preços dos
serviços que oneram navios brasileiros; e estímulo à formação de mentalidade marítima na sociedade.
Nas conclusões do Capítulo IX – Portos, sugerem-se inicialmente providências para evitar
congestionamentos de fluxo viário para os terminais especializados em movimentação de contêineres.
Também se sugere a busca de mecanismos de expansão das atividades portuárias com a devida celeridade,
sem desconsiderar a dimensão ambiental.
Retoma-se a questão da prioridade concedida, no país, ao modal rodoviário, com o abandono das
ferrovias e do modal aquaviário marítimo, que foi levantada no capítulo precedente. Desta vez, reputa-se o
fato à inexistência de uma política integrada de transportes. Lembra-se a necessidade de observar as
vantagens do transporte marítimo, especialmente quando se trata de grandes volumes, com menor consumo
energético e menor custo por quilômetro.
Na lista final de sugestões, os seguintes anseios do setor são considerados: criação de uma política
integrada de transportes, com metas permanentes; celeridade nas obras de acesso marítimo aos portos,
aumentando a capacidade de receber navios maiores, 24 horas por dia; compatibilização do marco
regulatório ambiental da área portuária à dinâmica econômica do país; definição clara de competências de
órgãos ambientais licenciadores, entre União, estados e municípios; modernização e ampliação dos acessos
terrestres aos portos, evitando congestionamentos; investimentos em infraestrutura, com transformação de
áreas portuárias em centros de negócios; criação de órgão coordenador de fiscalização interministerial, de
atuação ininterrupta; releitura de legislação portuária inadequada, com vistas a evitar o retorno ao
corporativismo; procedimentos simplificados para transferência de carga; redução do custo de escoamento
de cargas na navegação interior, em termos de apoio portuário; planos estratégicos integrados para cidades
portuárias, com ordenamento das áreas urbanas, portuárias e industriais, com vistas à sustentabilidade
socioeconômica.
No Capítulo X, indicam-se, como fatores marcantes da evolução do setor, a retomada do
crescimento, vinculado ao aumento da exploração offshore de petróleo, pela Petrobras. Também merecem
destaque a Lei do Petróleo, o Programa Navega Brasil, o Programa de Renovação da Frota de Apoio
Marítimo (Prorefam) e o Programa de Modernização e Expansão da Frota (Promef), da Transpetro. Cita-se

a política de compras da Petrobras nos anos 1990, sob influência da incorporação, pela Agência Nacional
do Petróleo (ANP), de critérios de seleção com índices de nacionalização e do Programa de Mobilização
da Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural (Prominp).
À apresentação dos estaleiros do país, e do programa de modernização e ampliação da frota
(Promef), sucede-se, na edição virtual, notícia sobre os polos navais, hoje existentes no Amazonas, em
Pernambuco, no Rio de Janeiro, e no Rio Grande do Sul.
Ao analisar as questões consideradas críticas para uma política nacional de construção naval, o
capítulo registra que o sucesso na criação de uma indústria naval relevante depende de uma política
industrial afirmativa e consistente. No sentido do desenvolvimento sustentável, será necessário levar em
conta algumas questões críticas.
A primeira delas refere-se à “eficiência no sistema de financiamento”. A respeito, observa-se que,
embora o sistema brasileiro de financiamento à indústria marítima vá demandar recursos para viabilizar a
expansão necessária, a disponibilidade de tais recursos não é suficiente, isto é, o atual modelo demanda
ajustes.
Quanto à “capacitação tecnológica e gerencial”, embora com importante defasagem, o país tem base
tecnológica que poderá responder ao desafio, em curto prazo. No entanto, para vencer-se o déficit
acumulado em relação ao desenvolvimento mundial, principalmente na engenharia de processos, são
necessários recursos e ações coordenadas, lideradas por órgãos de governo. Sugere-se, também, a melhoria
do modelo de gestão das políticas para a indústria de construção naval, bem como dos mecanismos que
levam à dispersão e à falta de objetividade na seleção e na avaliação de programas. Pede-se, igualmente,
maior estímulo à incorporação de metas reais de desempenho, pela indústria, para aprimoramento
tecnológico e gerencial.
No item “recursos humanos”, impõe-se o desafio da rápida expansão e da necessidade de qualificar,
em pouco tempo, os quadros para a demanda existente, pois não há trabalhadores experientes em estágios
intermediários. Por outro lado, o cenário próximo ao dos estaleiros líderes requer um novo perfil de
trabalhador, multifuncional e de longa formação. Portanto, há dois objetivos a conciliar, a demanda
emergencial e a necessidade de recursos humanos para os estágios avançados, o que exige centros de
formação, investimento e maturação. Requer-se, igualmente, a disseminação do ensino especializado
superior e a consolidação de centros de excelência.
Em termos de “cadeia de suprimentos”, recordando que uma das causas da crise da indústria naval
foi o processo forçado de nacionalização de componentes, afirma-se que o desafio atual é a estruturação da
cadeia produtiva em bases eficientes e competitivas. Os agentes privados, com apoio do sistema de
financiamento e de fomento, deverão promover, por sua vez, o desenvolvimento articulado do conjunto da
indústria naval.
Na próxima questão examinada, a “localização”, discute-se a extrema sensibilidade do desempenho
da indústria de construção naval em relação a esse item. Observa- se que tal indústria tende à concentração
geográfica em quase todas as regiões ou países produtores e, em razão disso, a economia da concentração
está em primeiro plano na discussão de políticas marítimas nacionais. Diversos benefícios econômicos
dessa economia são comentados em detalhe. No caso do Brasil, porém, há alguma vantagem na
desconcentração, como a criação de novos polos, com novos empregos e possibilidades de
desenvolvimento.
Em “arcabouço legal”, registra-se o grande dinamismo por que passa a construção naval brasileira,
depois de uma crise de cerca de 20 anos.
Tendo-se apresentado a problemática da Construção Naval, listam-se as preocupações maiores do
setor, explicitadas em sugestões: promoção de políticas adequadas de transporte marítimo e construção
naval; estabelecimento de condições de competitividade e participação das empresas de navegação no
mercado internacional de fretes; manutenção do mecanismo de saneamento financeiro dos estaleiros;
criação de linhas de crédito e condições para exportar navios e atrair clientes estrangeiros à reparação naval.
2.5. 5ª Parte: O Mar – Ecologia e Turismo

Observa-se, no Capítulo XI – Ecossistemas Costeiros, que “os conflitos mais frequentes incluem
interesses e atores sociais, como pescadores artesanais e industriais; empreendedores imobiliários,
populações tradicionais; produtores agrícolas e extrativistas, turistas e conservacionistas”. Por outro lado,
os temas que hoje desafiam a gestão daqueles ecossistemas, além da urbanização e das atividades portuária
e de construção naval, são a produção energética, como a de petróleo e a de gás, a agropecuária e o turismo.
Quanto às perspectivas de mudanças climáticas e eventual aumento do nível médio relativo do mar,
indica-se uma nova necessidade de planejamento e gestão, alterando-se as relações da sociedade com os
ecossistemas costeiros. Sugere-se ainda que, em face dos inúmeros problemas que acarretam concentração
das populações no litoral, sejam incentivados, nos níveis federal e estadual, programas de manutenção do
homem em terras interiores e outros, desestimulando grandes empreendimentos imobiliários e comerciais,
bem como promovendo relocações em áreas mais afastadas da costa. Políticas de reforma agrária, subsídios
a pequenos e médios produtores rurais, irrigação, ampliação de malha ferroviária, para escoamento de
produção, enfim, um novo modelo econômico e uma nova postura política são sugeridos.
Ressalta-se, ainda, que uma forma efetiva de garantir a proteção e o uso sustentável dos ambientes
marinho e costeiro é o manejo integrado da ZC e das bacias hidrográficas. Algumas ações e programas que
vêm contribuindo para tal forma de gestão são citados, entre eles o Gerco, o Revizee, o Pronabio, além de
projetos como o Tamar e outros.
Nas sugestões formalizadas, revelam-se algumas inquietações do setor: apoio ao Gerco; incentivo
à gestão participativa, como o Projeto Tamar; apoio a processos de gestão integrada da ZC; suporte a
comunidades no sentido de definir prioridades de uso, informação sistematizada dos produtos e níveis de
criticidade de ecossistemas; promoção do zoneamento municipal e do plano diretor correspondente;
incentivo à recuperação e ao monitoramento de áreas degradadas; ênfase a projetos de desenvolvimento em
regiões menos críticas, para melhoria de condições de vida e incentivo a planos de zoneamento municipais,
como instrumentos de desenvolvimento e conservação de ativos; fortalecimento do SNUC, para proteção
de espécies ameaçadas, da diversidade biológica e dos recursos genéticos; conclusão do zoneamento
ambiental e do plano de gestão das APAs; apoio a projetos de formação de recursos humanos para gestão,
em municípios costeiros em situação ambiental crítica; compatibilização do público incidente na ZC;
monitoramento ecológico dos ecossistemas marinhos costeiros; aquisição de conhecimento sobre sistemas
biológicos e processos físicos dos ecossistemas marinhos costeiros; uso disciplinado dos recursos costeiros;
promoção da educação ambiental pelas organizações comunitárias; abordagem interdisciplinar na solução
dos problemas e coordenação entre agências responsáveis; estímulo à confecção de mapas de
vulnerabilidades e riscos associados ao mar; monitoramento dos ecossistemas costeiros para avaliação da
qualidade ambiental; alocação adequada de recursos humanos e financeiros para gestão integrada da ZC.
Nas conclusões do Capítulo XII – Poluição Marinha, relembra-se que a falta de qualificação de
pessoal e a desintegração das ações públicas são “forte entrave ao Desenvolvimento Sustentável e ao
controle da poluição marinha”. Sugere-se, então, planejamento integrado e participativo, além de critérios
de sustentabilidade no desenvolvimento preconizado por políticas públicas. Instrumentos regulatórios
devem ser considerados na adesão voluntária a normas e padrões de qualidade. Acentua-se a necessidade
do envolvimento da comunidade científica nesse processo.
Compostos industriais poluentes devem ser combatidos com tecnologias limpas, assim como é
necessário apoiar pesquisas que identifiquem a qualidade ambiental. Considera-se também que a coerção a
condutas lesivas ao meio ambiente continue a ser promovida por forças operacionais, em apoio aos órgãos
ambientais. Registra-se a importância das normas de uso e ocupação da orla marítima, entre as quais a que
define o acesso público às praias.
Após relatar-se detalhadamente o andamento das recomendações feitas no relatório de 1998, isto é,
na primeira edição desta obra, as quais, segundo se observa, em parte estão sendo cumpridas, passa-se às
sugestões contidas na segunda edição, que refletem algumas das preocupações a seguir resumidas:
formação técnico-científica de recursos humanos em ciências do mar; apoio de órgãos governamentais à
pesquisa científico-tecnológica; atuação de forças operacionais para coibir condutas lesivas ao meio
ambiente marinho; continuidade do projeto Orla; inserção da qualidade ambiental em atividades
socioeconômicas; apoio aos órgãos do Sisnama; fomento de pesquisas e tecnologias recentes nas áreas

costeiras e oceânicas; integração dos instrumentos do Gerco; promoção de inventários de fontes de poluição
da ZC em cada estado; acesso a dados ambientais gerados em estudos de licenciamento; inter-relação dos
órgãos estaduais de meio ambiente com os municípios; rede de controle ambiental das águas jurisdicionais,
no âmbito do Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul (SisGAAz); formação de recursos humanos
para avaliação, prevenção e controle da poluição marinha; parceria entre instituições de ensino e pesquisa
e órgãos ambientais federais, estaduais e municipais; Banco Nacional de Amostras Ambientais; apenas um
órgão com responsabilidade na gestão sobre os diferentes “compartimentos aquáticos”; adequação da
legislação ambiental à avaliação de risco para cada novo produto; rede de monitoramento ambiental
permanente nas zonas costeiras oceânicas portuárias.
No Capítulo XIII – Turismo Marítimo, relembra-se que o uso do extenso litoral brasileiro, como
região turística, requer planejamento e coordenação entre níveis e setores de governo, além de incentivos
ao setor privado, responsabilidade e preocupação com a imagem do país e da região, e com o bem-estar das
populações. E, destas populações, espera-se atitude que faça do turismo uma atividade confiável e
progressista.
Carências nas áreas de serviço e formação de pessoal são consideradas como problemas para o
Turismo Marítimo, enquanto se propõe o emprego da Internet em programas de treinamento. Considera-se
de grande futuro o turismo marítimo que, somente há poucos anos veio a ser incentivado no Brasil. O
turismo náutico de recreio e esporte e as marinas constituem-se aspectos de interesse especial. Com
pequenas e médias embarcações, há grande interesse de investidores e turistas internacionais, devido às
condições climáticas e geográficas do litoral brasileiro. Indicam-se eixos de desenvolvimento a serem
trabalhados: tributação, promoção, capacitação, infraestrutura e segurança.
As principais preocupações do setor, citadas nas sugestões, podem ser assim resumidas: definição
de portos turísticos internacionais; cursos de capacitação em turismo e serviços; linhas de crédito para
incentivo a empreendimentos; investimentos para modernização da infraestrutura; promoção internacional
para atrair turistas estrangeiros; captação de eventos e regatas internacionais de apelo turístico; pesquisa de
impacto econômico do turismo náutico; realização de regatas nacionais de apelo turístico interno;
participação ativa da sociedade no desenvolvimento da náutica e a ação eficaz de entidades governamentais
e não governamentais para inibir procedimentos prejudiciais ao turismo marítimo; normas e regulamentos
de estudos de impacto social e controle da poluição; reabilitação de áreas degradadas e da expansão urbana;
pesquisa de recursos ambientais e tecnologias limpas; permissão para uso econômico de embarcações
estrangeiras que navegam pelo Brasil, mediante pagamento de tributos; e consolidação do marco
regulatório para o setor.
2.6. 6ª Parte: O Mar – Desenvolvimento Sustentável
A importância da matéria desenvolvida pelo Capítulo XIV – Desenvolvimento Sustentável, fica
evidente em dois aspectos, um extrínseco, outro intrínseco. O primeiro deles foi a ampla discussão, nos
dois workshops em que o tema foi considerado, anteriormente à segunda edição do livro, sobre se o capítulo
deveria vir em primeiro lugar – entre os assuntos econômicos ou entre todos os demais – ou mesmo em
último, como fecho e síntese da obra. A decisão do Cembra foi mantê-lo onde estava, desde a primeira
edição, isto é, constituindo-se um fecho dos capítulos de natureza econômica, embora o tema tenha sido
destacado, na segunda edição, constituindo-se capítulo único de uma parte do livro – a 6ª. No aspecto
intrínseco, o que se destaca é o fato de, nos assuntos anteriores, a sustentabilidade ter sido sempre
reconhecida como um fator primordial e, desse modo, ter condicionado conclusões e recomendações
praticamente em todos os outros temas.
Feita esta observação, registra-se a o aforismo contido nas Considerações Finais do capítulo em
pauta de que “o conceito de sustentabilidade ampliada envolve [...] valores econômicos, [...] sociais e [...]
institucionais”, isto é, a matéria não se refere apenas ao campo econômico, apesar de sua escolha para
análise no escopo desta obra, mas é de alcance muito maior. Destaca-se, também, o fato de que os recursos
oceânicos, gerenciados em nível nacional, alcançam, por sua natureza, outras esferas de interesse e gerência
internacional, ou seja, as esferas inter-regional e global.
Indicadores de processos não poluentes são citados, como selos de qualidade e, no caso da pesca
marítima, os “certificados de captura” exigidos por países compradores, para evitar a pesca ilegal, não

reportada e irregular (IUU, na sigla em inglês).
No caso do Brasil, referem-se providências de regulação, configuradas em programas, projetos e
outros instrumentos, como o Pronabio, o Probio e o Funbio, dentro do princípio de que “a diversidade
biológica possui valor intrínseco”, que resulta num extenso sistema de áreas protegidas, para conservação
da biodiversidade.
As sugestões listadas ao final refletem preocupações do setor, que podem ser assim resumidas:
necessidade de câmara técnica permanente do Conama para acompanhar e avaliar o sistema compartilhado
de gestão pesqueira; implementação e manutenção de áreas marinhas protegidas; conveniência de ser
estabelecido um Plano de Proteção e Recuperação das Praias; limitação das modalidades de captura e
demais usos do espaço marinho, de acordo com o grau de impacto nos ecossistemas; ampliação dos estudos
da biodiversidade marinha.
2.7. 7ª Parte: O Mar – Ciência, Tecnologia e Inovação
Comparando-se a primeira e a segunda edições de O Brasil e o Mar no Século XXI, esta parte foi a
que experimentou maior acréscimo, uma vez que, de um só capítulo, que originalmente tratava de ciência
e tecnologia e agora envolve inovação, passou-se a três. Novas preocupações científicas e tecnológicas
aguçaram-se neste início de milênio, de modo que foi necessário acrescentar na segunda edição os capítulos
sobre a biotecnologia marinha e as mudanças climáticas. Na edição virtual, adicionou-se, ainda, a
arqueologia marinha, passando a 7ª Parte a incluir o maior número de capítulos – quatro –, em comparação
com os contidos nas demais partes.
Ao considerar os desafios prospectivos, o Capítulo XV – Ciência, Tecnologia e Inovação, compara
o tempo presente àquele que se seguiu à entrada em vigor da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito
do Mar, em que a demarcação da plataforma continental era necessária e o país não se furtou a realizá-la,
com determinação e pioneirismo. Hoje, a necessidade está em levantar informações sobre a Área, no oceano
contíguo, para identificar e avaliar a potencialidade mineral de espaços com importância econômica e
político-estratégica para o Brasil, ali localizados.
Nessa avaliação prospectiva, alguns aspectos são sugeridos, como possíveis pressões para que se
promova o desenvolvimento científico e tecnológico: mudanças climáticas; gerenciamento de estoques
pesqueiros e avanço da maricultura; modelos matemáticos de simulação e previsão de processos oceânicos;
impactos positivos e negativos da exploração offshore; o Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul;
aumento populacional e fixação no litoral; desenvolvimento sustentável nas águas jurisdicionais;
exploração e explotação do pré-sal.
Considera-se que o advento da CNUDM é um divisor a partir do qual a questão de C, T & I “se
confunde com a [...] da preservação da autonomia, da independência e da segurança nacionais”. Listam-se,
a seguir, alguns itens do que tem sido feito no setor: levantamento de dados sobre a geologia da plataforma
continental e dos recursos vivos da ZEE, presença brasileira na Antártica, contribuições significativas no
desenvolvimento de programas internacionais de pesquisa, projeto e construção de obras de engenharia
costeira, portuária e oceânica, projeto e construção de embarcações.
E, como óbices a superar, indicam-se algumas deficiências na fixação de políticas, planos e
programas, superposição de esforços, escassez de recursos, insuficiência quantitativa e má distribuição de
pessoal e de material, descontinuidade de ações, carências na formação de recursos humanos, exclusão de
áreas tecnológicas e humanas. Embora a situação tenha melhorado, ainda é necessário o aumento do número
de meios flutuantes, bem como a atualização de seu instrumental científico. É preconizado o
desenvolvimento de novas linhas de pesquisa, mediante a automação de metodologias clássicas e
obrigatórias de análise. Destaca-se o esforço de estruturação da pesquisa do mar, em nosso país.
É bem recente a criação dos quatro INCT e ora é estabelecido um Instituto Nacional de Pesquisas
Oceânicas e Hidroviárias, composto por quatro centros (maio 2013), sendo desejável que o conjunto venha
a funcionar de forma plena e harmônica no menor prazo possível. Resumidamente, clama-se por uma
política dinâmica para as ciências do mar, sintonizada com as questões nacionais contemporâneas.
Entre as sugestões, são apontadas as preocupações principais do setor: fortalecimento da Cirm;

necessidade de uma política de C, T & I para o Mar; valorização das atividades do recém criado Instituto
Nacional de Pesquisas Oceânicas e Hidroviárias; consolidação de políticas públicas sobre redes de
pesquisadores, tecnólogos e instituições; fortalecimento de programas do CNPq, da Capes e das FAPs;
recuperação, manutenção e modernização de navios; compartilhamento de equipamentos oceanográficos;
ampliação, manutenção e consolidação do BNDO.
O Capítulo XVI – Biotecnologia Marinha, acrescentado na segunda edição, vem suprir uma lacuna.
De fato, não há como ignorar-se setor que representa, atualmente, uma das estratégias mais promissoras
para elevar a produção mundial de alimentos e melhorar a qualidade de vida do homem. Não por outra
razão, somente em medicamentos provenientes da biotecnologia marinha, as vendas anuais, no mundo,
atingem o montante de várias centenas de bilhões de dólares.
Menciona-se o caminho percorrido, no Brasil, a partir do apoio recebido pelo Programa de
Levantamento e Avaliação do Potencial Biotecnológico da Biodiversidade Marinha, passando pela ativação
da Redealgas e institucionalizando-se, com a criação de um Comitê Executivo para o Levantamento e a
Avaliação do Potencial Biotecnológico da Biodiversidade Marinha (Biomar).
Valorizam-se aspectos relativos à necessidade de formação de pessoal, no contexto da matriz
nacional, em que, ao contrário do que ocorre nos países desenvolvidos, 80% dos pesquisadores estão
trabalhando nas universidades e apenas 20% encontram-se nas empresas. Adiantam-se preocupações com
o problema da obtenção de patentes ligadas à área.
Nas conclusões do capítulo, destaca-se a necessidade de formação multidisciplinar de recursos
humanos, para suprir lacunas de empresas farmacêuticas e promover o desenvolvimento da área. Sugerese a criação de uma disciplina em cursos de graduação, de novas redes de pesquisa nas subáreas e de uma
rede nacional da matéria, a partir da Redealgas. Indica-se que deve ser incentivada a produção de novos
fármacos e outros produtos, assim como protegida a propriedade intelectual e valorizada a permanência de
grupos atuantes no setor. Considera-se importante, além da sugerida disciplina de graduação, a formação
de programa de pós-graduação ou a inserção do tema nos já estabelecidos. Enfim, acentua-se a proposta de
criação de um instituto nacional de C&T para a matéria
Mudanças Climáticas constituem o tema do terceiro capítulo introduzido na segunda edição, em
caráter inédito. Num mundo cada vez mais preocupado com fenômenos como o efeito estufa, a elevação
do nível do mar, a influência do mar no clima e suas conhecidas consequências na Economia (pesca,
agricultura, turismo), vale dizer, no próprio bem-estar do Homem, busca-se abordar tais fenômenos, sob o
ponto de vista de como os tomadores de decisão devem preocupar-se com eles. Assim, são considerados o
sistema climático e o balanço energético que nele atua, valorizando-se a influência do mar, por sua extensão
geográfica – cobre, como sabido, cerca de três quartos da superfície do planeta – e seu papel de amortecedor,
devido à alta capacidade térmica da água dos oceanos. Menciona-se o aumento da temperatura no mar e a
consequente acidificação, com os problemas decorrentes.
Lembra-se que o entendimento do papel do oceano no clima requer elevado nível de cooperação
internacional. O Programa Toga-TAO, na década de 1980, e o Projeto Pirata, ambos de interesse brasileiro,
foram passos importantes em tal direção. Aborda-se, com compreensível ênfase, a circulação termohalina
no oceano Atlântico, área de maior importância para o país, merecendo menção especial o “Vazamento das
Agulhas”. Menciona-se, na edição virtual, a importância do programa Argo, que a partir do ano 2000, deu
início ao lançamento de um tipo de instrumento capaz de amostrar propriedades da coluna de água nos
primeiros dois km da coluna de água, transmitindo-os via satélite. Em março de 2013, 3.566 flutuadores
Argo estavam ativos em todo o oceano.
Ao final, acentua-se que a contribuição do país à questão está muito aquém de sua capacidade. Por
isso, as sugestões dão ênfase à necessidade de apoio não só a programas nacionais, como também à
participação de brasileiros nos internacionais. É requerida a atualização de pesquisadores e grupos de
pesquisa, o aporte de recursos financeiros e humanos, mas, principalmente, a aquisição de navios
oceanográficos civis e a criação de organismo civil para a área.
No novo Capítulo XVIII – Arqueologia Marinha e Patrimônio Cultural Subaquático, incluído na
edição virtual, resgata-se matéria que ganha importância na atualidade. De fato, o país registra, ao longo de

seu litoral, milhares de naufrágios, a partir do século XVI. A importância da arqueologia marinha traduzse no fato da própria Constituição Federal proteger tais testemunhos, como bens da União.
Inicialmente considerada como simples técnica auxiliar visando a recuperação de objetos para
interpretação histórica, a arqueologia de modo geral e, mais especificamente, a Marinha, ora assume papel
de ciência social per se, para tal utilizando métodos de investigação científica que tem as mesmas exigências
de rigor que as pesquisas em meio terrestre.
Embora os “sítios de naufrágios”, ou, simplesmente, naufrágios, sejam os de maior interesse para
os arqueólogos marinhos, por representarem verdadeiras “cápsulas de tempo”, os chamados “sítios
depositários”, locais de abandono de artefatos ou de seu descarte, bem como os sambaquis marinhos,
também se revelam de importância.
A lei 7.542/1986, que dispõe sobre a arqueologia marinha, vem sendo objeto de críticas, já existindo
projeto de lei visando promover as alterações julgadas necessárias.
Aguarda-se, com muita expectativa, a prontificação do Atlas dos Naufrágios de Interesse Histórico
da Costa do Brasil, ora sendo elaborado pela DPHDM, até como subsídio às atividades de proteção do
patrimônio cultural subaquático brasileiro.
As sugestões, elencadas ao final, destacam a importância de: aprovar-se o projeto de lei da Câmara
nº 45/2008; incentivar projetos arqueológicos para mapear e pesquisar sítios submersos; investir recursos
na modernização de equipamentos e na capacitação de pessoal dos órgãos envolvidos na fiscalização e no
acompanhamento das atividades arqueológicas subaquáticas; adotar medidas que favoreçam a formação de
profissionais qualificados em arqueologia marinha; promover o debate sobre as atividades nos sítios
arqueológico submersos; e estimular a inclusão de disciplinas ou palestras sobre a arqueologia subaquática,
nas escolas de formação de mergulhadores.
2.8. 8ª Parte: O Mar – Uma Perspectiva Nacional
O Capítulo XIX – O mar visto pelo brasileiro representa um dos pontos de destaque do livro. Busca
apresentar uma avaliação dos resultados de uma segunda pesquisa de opinião pública sobre o mar, que
abrange, à semelhança da primeira, divulgada com a edição original deste livro, em 1998, todos os
principais setores ligados ao mar. Os resultados obtidos em agosto de 2011 e reproduzidos na segunda
edição, além de seu valor intrínseco, permitiram uma comparação com os resultados anteriores, de 1997,
do que resultou uma razoável noção de como evoluiu o pensamento do brasileiro sobre o mar, ao longo de
14 anos. Ressalta-se que as duas pesquisas, que se saiba, são pioneiras, no país.
Tal avaliação tem por base o anexo B, que reproduz o questionário aplicado, com 44 perguntas,
praticamente idênticas às anteriormente propostas, em 1997, bem como apresenta os resultados obtidos, já
referidos, na maior parte dos casos, aos de 1997, sempre que as questões das duas pesquisas foram
comparáveis.
Inicialmente, apresenta-se, no capítulo, o perfil dos 2.000 entrevistados, com alocação proporcional
às unidades da Federação, em termos de sexo, idade, grau de instrução, renda média etc...
Um bom resumo da mudança de percepção do brasileiro quanto ao mar é proporcionado pelo
resultado da indagação sobre quais setores (entre dez) eram considerados em melhor situação. Os relativos
à “extração de petróleo”, ao “turismo marítimo”, à “pesquisa do mar” e à “construção de navios brasileiros”
obtiveram maiores percentuais em 2011, em relação a 1997. Já os setores “indústria da pesca em alto-mar”
(menos quatro pontos percentuais),”Marinha de Guerra” (menos sete pontos), “controle de poluição de
praias” (menos quatro pontos), “Marinha Mercante” (menos seis pontos), “funcionamento dos
portos”(menos cinco pontos) e “controle da poluição no mar” (menos nove pontos), foram mais bem
avaliados em 1997. Observe-se que “construção de navios” subiu de patamar na última pesquisa, pois
passou de último da lista para quarto lugar, subindo nove pontos percentuais.
Pergunta semelhante, solicitando a indicação dos três piores setores, permitiu conhecer que o
“controle de poluição de praias” e o “controle da poluição do mar”, ambos com 50% das indicações, são os
piores, seguindo-se “funcionamento dos portos” (36%).
Para melhor aproveitamento do mar, o governo deve, prioritariamente, “melhorar os portos” (53%),

“pesquisar recursos naturais” (50%) e “aumentar o transporte marítimo de passageiros” (27%).
Desperta a atenção o desconhecimento da população sobre a extensão do mar territorial (apenas 8%
sabem que se estende até 12M da costa). Um em cada cinco brasileiros (22%) já ouviu falar na Convenção
das Nações Unidas sobre o Direito do Mar; um em cada dez (13%), no Plano de Levantamento da
Plataforma Continental Brasileira (Leplac).
Ao final, pela relevância dos dados obtidos, sugere-se renovar, periodicamente, pesquisas de opinião
como as realizadas em 1997 e 2011, visando a uma permanente aferição do processo de amadurecimento
da mentalidade marítima no país.
No Capítulo XX – Mentalidade Marítima, destacam-se as atividades do Programa de Mentalidade
Marítima (Promar), da Secirm, e do Escotismo do Mar. Repetem-se as sugestões de valorização de diversos
programas, planos, projetos e outras iniciativas, já veiculadas em capítulos anteriores, mas que também
aqui reforçam o tema em apreço: Gerco, Revizee, Remplac, Tamar e outros. Novas medidas que favoreçam
a conservação ambiental são igualmente propostas: facilitar os trabalhos de preservação racional e soberana
do meio ambiente marinho e adotar medidas efetivas de apoio às colônias de pesca e às comunidades
pesqueiras. Há também a preocupação de estimular a produção de embarcações de esporte e lazer, facilitar
parcerias interinstitucionais na área oceanográfica, promover a participação da sociedade nos projetos
ligados ao mar e realizar exposições itinerantes para divulgação da mentalidade marítima no país.
3. Observações finais e recomendações
A leitura deste documento permite mais do que o destaque de uma ou outra sugestão relevante.
Permite também a constatação de que o trato dos assuntos relativos ao mar deve ter caráter holístico,
orientar-se por uma visão macro e sistêmica. Tal visão é reforçada pela forma como os assuntos ligados ao
mar se inter-relacionam e são interdependentes, valendo o título de cada capítulo pela indicação do que será
tratado nele com enfoque prioritário, mas comportando incursões nos demais. Como afirma o próprio
Preâmbulo da CNUDM, "os problemas do espaço oceânico estão estreitamente inter-relacionados e devem
ser considerados como um todo". Assim, não é de estranhar-se, por exemplo, o fato de que, além das
sugestões e da ênfase mais específica dos capítulos sobre ecossistemas costeiros, poluição marinha e
desenvolvimento sustentável, figurarem sugestões ligadas à proteção do meio ambiente (ou a seu derivado,
o gerenciamento costeiro) nos capítulos sobre a exploração do petróleo, recursos minerais, turismo, ciência,
tecnologia e inovação, biotecnologia e mudanças climáticas, além de mentalidade marítima.
Da mesma forma, seria ilusório pensar-se que os problemas relacionados a portos, construção naval
e marinha mercante podem ser resolvidos sob enfoque isolado. E não é por outra razão que as sugestões
constantes dos capítulos correspondentes possuem pontos de contato, quando não referências explícitas,
aos demais.
Desse modo, o presente relatório integra uma ampla gama de assuntos estreitamente ligados ao
ambiente oceânico. Tais assuntos foram discutidos não apenas no Cembra, mas também junto à comunidade
científica e técnica marinha, em workshops realizados em 2012, em Rio Grande, Rio de Janeiro e Fortaleza,
de modo a refletir uma posição da sociedade, relativa a essa imensa riqueza que é o Mar Brasileiro.
Considerando o que foi exposto no presente documento, adotam-se as recomendações a seguir.
RECOMENDAÇÕES
 ATUALIZAR, periodicamente, o levantamento e a exposição criteriosa sobre os temas aqui
estudados, tendo em vista a extrema importância do Mar para o Brasil.
 INCREMENTAR a utilização de moderna tecnologia da informação, como a internet, para manter
versão virtual deste relatório, que tenha o propósito de atualização on line e a sua mais ampla
divulgação.

ANEXO A
O CENTRO DE EXCELÊNCIA PARA O MAR BRASILEIRO
1. Antecedentes
Após o encaminhamento, à Assembleia Geral das Nações Unidas, do relatório intitulado O Oceano
– Nosso Futuro, como parte das comemorações do Ano Internacional dos Oceanos (1998) – proposto por
Portugal –, é extinta a Comissão Mundial Independente sobre os Oceanos (CMIO), presidida pelo
presidente Mário Soares e constituída para redigir aquele documento.
A CMIO foi composta por 40 personalidades das mais expressivas, ligadas ao mar, convidadas
individualmente. Uma dessas foi o então ministro da Ciência e Tecnologia do país – professor doutor José
Israel Vargas, que assumiu a vice-presidência para a América do Sul. Outro brasileiro convocado foi o
embaixador Luis Filipe de Macedo Soares Guimarães.
Por estímulo da CMIO, que considerou desejável a formação de comissões assessoras nacionais dos
países nela representados, foi criada, no Brasil, a Comissão Nacional Independente sobre os Oceanos
(CNIO), na sede da Academia Brasileira de Ciências, sob cuja égide funcionou sua secretaria-executiva.
Presidida pelo professor Israel Vargas, a CNIO era constituída por 17 membros, personalidades das mais
representativas ligadas ao mar.
Extinta a CMIO, a CNIO tem o mesmo destino. Porém, antes de encerrar suas atividades, decide
organizar – com base em numerosos subsídios coletados durante seu funcionamento, seja na forma de
seminários junto a universidades do país, seja nas conferências e palestras que promoveu –, um documento,
de cunho mais executivo que, a par de sua utilidade a todos os estudiosos e interessados em atividades
marinhas, fosse destinado, prioritariamente, às lideranças públicas do país, os tomadores de decisão capazes
de influenciar no estabelecimento e/ou na execução de políticas, planos, programas e atividades voltadas
para o Mar Brasileiro.
2. A primeira edição de O Brasil e o mar no século XXI – Relatório aos tomadores de decisão do
país
Em 1998, no Centro Cultural da Marinha, no Rio de Janeiro, em concorrida cerimônia, foi lançado
o relatório, que marcou época, a seu tempo, no cenário das ciências e atividades marinhas, em geral. Em
nível nacional, foi distribuído, a seguir, a congressistas e membros interessados de maior escalão dos
Poderes Executivo e Judiciário, incluídas autoridades proeminentes dos governos estaduais litorâneos.
Para a elaboração do livro, foram solicitadas consultorias às maiores autoridades nacionais em cada
assunto. Submeteram-se os textos assim obtidos à comunidade nacional interessada no mar, em três
workshops regionais, organizados junto à Universidade Federal do Ceará (UFC), à Universidade Federal
de Santa Catarina (UFSC) e à Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), ocasiões em que foram
obtidas, mormente sob o enfoque regional, úteis sugestões, que ainda mais valorizaram seu conteúdo.
Sobre a obra, finalmente, há que realçar alguns aspectos que a distinguem, no contexto das
congêneres:
 em primeiro lugar, como já indicado, seu direcionamento preferencial aos tomadores de decisão
do país. Para tal, ao final de cada um de seus 21 capítulos, estão realçadas recomendações
específicas;
 tais capítulos, além dos assuntos mais enfocados em publicações de cunho marinho, como
exploração de petróleo, recursos minerais, pesca, aquicultura, marinha mercante, portos,
construção naval, ecossistemas costeiros, poluição marinha, desenvolvimento sustentável e
ciência e tecnologia marinhas, também incluíram temas como direito do mar, segurança no mar,
turismo marítimo e mentalidade marítima. Em resumo, conseguiu-se congregar, em publicação
única, as abordagens sobre todos os assuntos relativos ao Mar Brasileiro; e
 finalmente, em caráter pioneiro, ao que se saiba, a inclusão, como anexo (comentado em capítulo
próprio) de uma pesquisa nacional de opinião pública sobre o mar, que contém todos os seus
aspectos, a uma.

3. O Centro de Excelência para o Mar Brasileiro (Cembra)
Após a 1ª edição de O Brasil e o Mar no Século XXI e extinta a CNIO, com o passar dos anos,
começou a aumentar a preocupação dos membros remanescentes da comissão com a necessidade de uma
2ª edição da obra, sob pena de perder-se todo o esforço inicialmente desenvolvido, pela desatualização. De
fato, várias tentativas chegaram a ser esboçadas, mas não tiveram continuidade278.
A luz ao final do túnel apareceu, ao final de 2008, após a publicação de um artigo que enfatizou tal
impasse e a conveniência de que alguma entidade do país viesse a assumir a empreitada279. De fato, na
sequência, tiveram lugar, na Coppe/UFRJ, mais especificamente, no seu espaço centros e redes de
excelência (Ecentex), entendimentos visando à 2ª edição de O Brasil e o Mar no Século XXI. Cedo chegouse ao entendimento de que, por mais importante que fosse a pretendida reedição, havia que mirar-se objetivo
mais amplo no tempo e na abrangência. Começou aí o surgimento do Cembra.
Aprovado o escopo ampliado, começou-se a trabalhar, no contexto da metodologia de centros de
excelência preconizada pela Petrobras e difundida pelo Ecentex, na elaboração de um texto conceitual que
acabou prontificado – “Conceitos Básicos e Estratégia”280.
As seguintes efemérides marcam a constituição do novel centro de excelência:
 a 27 de agosto de 2009, realizou-se a primeira reunião da Comissão de Coordenação Executiva
(1ª CCE/Cembra). Anteriormente, como indicado, fora prontificada a publicação Conceitos
Básicos e Estratégia;
 no dia 2 de outubro de 2009, data da 2ª reunião da Comissão de Coordenação Executiva (2ª
CCE/Cembra) foram cogitadas as providências preliminares referentes ao primeiro Projeto
Estruturante do Cembra – a reedição, atualizada e ampliada281, da publicação O Brasil e o Mar
no Século XXI – Relatório aos Tomadores de Decisão do País;
 na 1ª Assembleia Geral, a 24 de novembro de 2009, aprovou-se, por unanimidade, o Estatuto do
Cembra e foram escolhidos seu coordenador executivo e os componentes do primeiro conselho
fiscal. Pelo estatuto, em seu artigo 1º, é estabelecido que:
O Cembra, com personalidade jurídica própria, é uma associação advinda do esforço
cooperativo dos setores da sociedade brasileira, dedicado à pesquisa e ao desenvolvimento
de novas tecnologias, sempre que possível mediante a execução de projetos estruturantes,
instituída na forma do Código Civil Brasileiro para fins não econômicos [e] sem fins
lucrativos [...].

Ainda pelo seu estatuto, em seu artigo 1º, é estabelecido que o Cembra tem, como propósito
essencial:
Atender a anseios do país e da sociedade brasileira ligados a seu desenvolvimento
socioeconômico e científico-tecnológico, alcançando e mantendo a supremacia em campos
escolhidos do conhecimento e da exploração ligados ao Mar Brasileiro. Para tal, pela
execução de estudos, ações, projetos, pesquisas e desenvolvimento de tecnologias de ponta
no Mar Brasileiro, buscará a valorização contínua e sustentada das instituições selecionadas
para parcerias e das pessoas que conduzem os trabalhos; pela geração de tecnologias,
processos ou serviços de alta qualidade; bem como de produtos, para uso próprio ou no
mercado (artigo 5º).

 a expressão “Mar Brasileiro” (ou também "Amazônia Azul”) corresponde à área de atuação
primordial do Cembra e compreende a região oceânica, incluindo solo e subsolo, onde o Brasil
detém direitos de soberania ou jurisdição, nos termos da Convenção das Nações Unidas sobre o
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Junto à Comissão Nacional de Petróleo, em 2009, a que despertou maior expectativa.
“A Comissão Nacional Independente sobre os Oceanos – uma experiência memorável!” – Luiz Philippe da Costa Fernandes
in Revista Energia & Economia nº 69, dez. 2008.
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Centro de Excelência para o Mar Brasileiro - “Conceitos Básicos e Estratégia”, 5ª atual. Departamento Gráfico BHMN,
Niterói, 2010, 58 p.
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Incluídos três novos capítulos: “Energia dos Oceanos”, “Biotecnologia Marinha” e “Mudanças Climáticas.”
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Direito do Mar (CNUDM) (artigo 9º);
 de acordo com o artigo 11, são representantes órgãos e instâncias administrativas do Cembra, a
Assembleia Geral (AG/Cembra), a comissão de Coordenação Executiva (CCE/Cembra), o
conselho fiscal e diversos conselhos técnico-científicos. A AG/Cembra e a CCE/Cembra são
constituídos por: parceiros fundadores (que participam dos rumos do centro desde seus
primórdios), parceiros estratégicos, âncoras, especialistas e consultores diversos. Nos termos da
metodologia adotada, parceiros estratégicos são os que asseguram o caráter de continuidade, de
sustentabilidade, de importância reconhecida para a consecução dos objetivos do Cembra; âncoras
são os que, entre os parceiros estratégicos, assumem papel ainda mais relevante, por contarem
com recursos e competências muito mais significativas que os dos demais, por assumirem um
papel crítico e estratégico no destino do Cembra, ou, finalmente, por terem sido escolhidos para
concentrar investimentos para a execução de projetos selecionados;
 na 2ª Assembleia Geral, realizada no dia 2 de março de 2010, foi aprovado o regimento interno.
Foi aprovado, igualmente, o logotipo do Cembra, após concurso efetuado na Escola de Belas
Artes/UFRJ, tendo sido oferecido um prêmio para o melhor trabalho, pela Coppe; e
 o Cembra foi inscrito no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, a partir do dia 22 de junho de 2010,
como uma associação para fins não econômicos e sem fins lucrativos (nº 241121). Seguiram-se
as providências visando à obtenção do nº de inscrição no CNPJ do Cembra que é
12.383.198/0001-19, com isso completando-se a personalidade jurídica do centro.
Finalmente, são ainda consideradas efemérides, pela importância fundamental para o Cembra, a
incorporação, como parceiros fundadores; a Marinha do Brasil, por intermédio da Diretoria de Hidrografia
e Navegação (DHN); o Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia
(Coppe/UFRJ); a Universidade Federal de Rio Grande (Furg); e, como parceiros estratégicos: a Fundação
de Estudos do Mar (Femar); e a Oscip Economia e Energia (e & e) 282. Posteriormente, a Universidade
Federal Fluminense (UFF) foi incorporada como Parceira Estratégica, o que constitui fator de força para o
Cembra.
4. Composição do Cembra
Ora integram o Cembra, o seu coordenador executivo, os representantes das instituições parceiras
e, em caráter pessoal, os especialistas e consultor especial conforme abaixo relacionado.
Coordenador executivo:
 almirante de esquadra (Ref.) Marcos Augusto Leal de Azevedo
Representantes de parceiros fundadores:
Marinha do Brasil
 vice-almirante Marcos Borges Sertã, Diretor de Hidrografia e Navegação
 capitão de mar e guerra (RM1) Frederico Antonio Saraiva Nogueira (suplente)
 capitão de mar e guerra (RM1-T) Giovana Araújo Siqueira Costa (suplente)
Coppe/UFRJ
 professor doutor Carlos Antonio Levi da Conceição, professor titular da Escola Politécnica
(Poli) e da Coppe/UFRJ
Furg
 professor doutor Gonzalo Velasco Canziani, diretor da Estação de Apoio Antártico (Esantar) da
Furg
Representantes de parceiros estratégicos:
Femar
282

Após a extinção da Oscip Economia e Energia (e & e), o antigo titular da instituição, professor doutor Carlos Augusto Feu
Alvim da Silva, continuou no Cembra, na qualidade de especialista.

 almirante

de esquadra (RM1) Airton Teixeira Pinho Filho, presidente da Femar

UFF
 professor doutor Sidney Mello
 professor doutor Cléverson Guizan Silva
Especialistas:
 vice-almirante (Ref.) Luiz Philippe da Costa Fernandes
 vice-almirante (Ref.) Lucio Franco de Sá Fernandes
 vice-almirante (RM1) Antonio Reginaldo Pontes Lima Junior
 professor doutor Carlos Augusto Feu Alvim da Silva.
 capitão de fragata (Ref.) Basílio Vasconcellos Dagnino
Consultor especial:
 capitão de mar-e-guerra (Ref.) Lucimar Luciano de Oliveira
5. Consultores
O Cembra registra e agradece os seus consultores, abaixo relacionadas, pela valorosa participação
na preparação, revisão e atualização dos capítulos de O Brasil e o Mar no Século XXI – Relatório aos
tomadores de decisão do país, desde sua 1ª edição, em 1998, seguida da 2ª edição, atualizada até dezembro
de 2010, e prosseguindo até as mais recentes atualizações, em sua edição virtual, ora disponível no site do
Cembra.
Capítulo I – Direito do Mar
1ª edição:
 doutor Vicente Marotta Rangel (USP)
2ª edição:
 comandante Alexandre Tagore Medeiros de Albuquerque (DHN – CLPC/ONU)
Edição virtual:
 contra-almirante (Ref. ) Jair Alberto Ribas Marques – 1ª revisão (jun.2012) e 2ª revisão
(mai.2014)
 professor doutor Rodrigo Fernandes More (Unifesp) – 3ª revisão (jul.2018)
Capítulo II – Segurança no Mar
1ª edição:
 vice-almirante (Ref.) Armando Amorim Ferreira Vidigal (Synaval)
2ª edição:
 especialistas do Cembra com apoio de oficiais da Marinha do Brasil
Edição virtual:
 vice-almirante (RM1) Rodrigo Otávio Fernandes de Honkis – 1ª revisão (jun.2012)
 contra-almirante (Ref.) Reginaldo Gomes Garcia dos Reis (EGN) – 2ª revisão (fev.2016) e 3ª
revisão (mar.2019)
Capítulo III – Exploração de Petróleo
1ª edição:
 doutor Luiz Antônio Pierantoni Gamboa (Petrobras)
2ª edição:
 doutora Suzanna Carreiro Calache e doutor Pedro Victor Zalán (Petrobras/E&P-EXP/GPE)
Edição virtual:
 doutora Suzanna Carreiro Calache (Petrobras/E&P-EXP/GPE) – 1ª revisão (dez.2012) e 2ª
revisão (mar.2016)
Capítulo IV – Energia dos Oceanos
2ª edição:
 professor doutor Segen Farid Estefen (Coppe/UFRJ)
Edição virtual:

doutor Segen Farid Estefen (Coppe/UFRJ) – 1ª revisão (jan.2014) e 2ª revisão
(mar.2019)

 professor

Capítulo V – Recursos Minerais
1ª edição:
 doutor Carlos Oiti Berbert (SGB/CPRM)
2ª edição:
 doutor Kaiser Gonçalves de Souza (SGB/CPRM; IMMS)
Edição virtual:
 doutor Kaiser Gonçalves de Souza (SGB/CPRM; IMMS) – 1ª revisão (dez.2012)
Capítulo VI – Pesca
1ª edição:
 contra-almirante (Ref.) Mauro Vianna de Araripe Macedo (Gespe)
2ª edição:
 professor doutor Fábio Hissa Vieira Hazin e professor doutor Paulo Eurico Ferreira Travassos
(UFRPE)
Edição virtual:
 professor doutor Fábio Hissa Vieira Hazin e professor doutor Paulo Eurico Ferreira Travassos
(UFRPE) – 1ª revisão (jun.2012)
 professor doutor Fábio Hissa Vieira Hazin (UFRPE) – 2ª revisão (mai.2017)
Capítulo VII – Maricultura
1ª edição:
 contra-almirante (Ref.) Mauro Vianna de Araripe Macedo (Gespe)
2ª edição:
 professor doutor Santiago Hamilton e professor doutor Ronaldo Oliveira Cavalli (UFRPE)
Edição virtual:
 professor doutor Santiago Hamilton e professor doutor Ronaldo Oliveira Cavalli (UFRPE) – 1ª
revisão (dez.2012), 2ª revisão (jul.2016) e 3ª revisão (set.2019)
Capítulo VIII – Marinha Mercante
1ª edição:
 almirante de esquadra (Ref.) Henrique Saboia (Docenave)
2ª edição:
 capitão de longo curso Álvaro José de Almeida Júnior (CCLC) e vice-almirante (Ref.) Murilo
de Moraes Rego Correa Barbosa (itens 5 e 7)
Edição virtual:
 vice-almirante (Ref.) Murilo de Moraes Rego Correa Barbosa – 1ª revisão (jun.2012)
 capitão de mar e guerra (RM1) Luiz Fernando Resano (Syndarma / Abac) – 2ª revisão
(ago.2016) e 3ª revisão (ago.2019)
Capítulo IX – Portos
1ª edição:
 vice-almirante (Ref.-EN) Mauro Ormeu Cardoso Amorelli
2ª edição:
 professor mestre Paulo Roberto Ambrosio Rodrigues (Comexgate)
Edição virtual:
 vice-almirante (Ref.) Murillo de Moraes Rego Correa Barbosa e professora mestra Luciana
Cardoso Guerise (ATP) – 1ª revisão (mai.2017)
Capítulo X – Construção Naval
1ª edição:
 vice-almirante (Ref.-EN) Mauro Ormeu Cardoso Amorelli
2ª edição:
 professor doutor Floriano Carlos Martins Pires Junior (Coppe/UFRJ)
Edição virtual:

 doutor Sergio Luiz Camacho Leal (Sinaval) – 1ª revisão (jun.2013)
 professor doutor Rui Carlos Botter (Poli-USP) e professor doutor

Pedro Igor Dias Lameira

(UFPA) – 2ª revisão (ago.2019)
Capítulo XI – Ecossistemas Costeiros
1ª edição:
 professora doutora Yara Schaeffer-Novelli (IO-USP)
2ª edição:
 professora doutora Yara Schaeffer-Novelli (IO-USP)
 Edição virtual:
 professor doutor Milton Lafourcade Asmus (Furg) – 1ª revisão (jun.2012) e 2ª revisão
(nov.2015)
Capítulo XII – Poluição Marinha
1ª edição:
 doutor Haroldo Mattos de Lemos (MMA)
2ª edição:
 professor doutor Luiz Felipe Niencheski e professora mestra Maria da Graça Zepka
Baumgarten (Furg)
Edição virtual:
 professora doutora Samantha Eslava Martins (Furg) – 1ª revisão (jul.2013)
 professora doutora Eunice Machado (Furg) – 2ª revisão (out.2017)
Capítulo XIII – Turismo Marítimo
1ª edição:
 ministro Henrique Brandão Cavalcanti (CNIO)
2ª edição:
 especialistas do Cembra com apoio de representantes do MTur
Edição virtual:
 doutor Wilken Souto (MTur) – 1ª revisão (jun.2012) e 2ª revisão (jul.2015)
Capítulo XIV – Desenvolvimento Sustentável
1ª edição:
 professor doutor Silvio Jablonski (Uerj)
2ª edição:
 professor doutor Silvio Jablonski (Uerj)
Edição virtual:
 professor Eugênio Marcos Soares Cunha (UFRN) – 1ª revisão (jun.2012)
 professor doutor Luis Parente Maia (UFC) – 2ª revisão (mai.2018)
Capítulo XV – Ciência, Tecnologia e Inovação
1ª edição:
 professora doutora Anna Emília Vazzoler (IO-USP) e doutor Clerênio Rosas de Azevedo
2ª edição:
 doutora Maria Cordélia Soares Machado (MCT)
Edição virtual:
 doutora Eliane Gonzalez Rodriguez (IEAPM) – 1ª revisão (jun.2013)
Capítulo XVI – Biotecnologia Marinha
2ª edição:
 professora doutora Valéria Laneuville Teixeira (UFF)
Edição virtual:
 professora doutora Valéria Laneuville Teixeira (UFF) – 1ª revisão (2012) e 2ª revisão
(mar.2014)
 professora doutora Yocie Yoneshigue Valentin (UFRJ) – 3ª revisão (fev.2019)
Capítulo XVII – Mudanças Climáticas

2ª edição:
 professor doutor Edmo José Dias Campos (IO-USP)
Edição virtual:
 professor doutor Edmo José Dias Campos (IO-USP) – 1ª revisão (jun.2012)
 professor doutor José Henrique Muelbert (Furg) – 2ª revisão (nov.2017)
Capítulo XVIII – Arqueologia Marinha e Patrimônio Cultural Subaquático
Edição virtual:
 capitão de corveta (T) Ricardo dos Santos Guimarães (DPHDM) – novo capítulo inserido em
mai.2018
Capítulo XIX – O mar visto pelo brasileiro
1ª edição:
 representantes da CNIO e comandante Ralph Rabelo de Vasconcelos Rosa (navegação e
esporte)
2ª edição:
 capitão de mar e guerra (Ref.) Lucimar Luciano de Oliveira (Cembra) e capitão de fragata
(Ref.-IM) Osmar Boavista da Cunha Júnior
Capítulo XX – Mentalidade Marítima
2ª edição:
 capitão de mar e guerra (Ref.) Lucimar Luciano de Oliveira (Cembra) e capitão de fragata
(Ref.-IM) Osmar Boavista da Cunha Júnior
Edição virtual:
 capitão de mar e guerra (T) Aldecir Vieira Simonaci – 1ª revisão (dez.2012)
 capitão de mar e guerra (RM1) Camilo de Lellis M. F. de Souza (Secirm) – 2ª revisão
(jul.2017)
Capítulo XXI – Conclusões
1ª edição:
 representantes da CNIO
2ª edição:
 especialistas do Cembra
Edição virtual:
 especialistas do Cembra – 1ª revisão (ago.2013)
6. Informações gerais
A secretaria executiva do Cembra está instalada na Rua Barão de Jaceguai, s/nº, Ponta da Armação,
Niterói, RJ – CEP: 24048-900.
Mais informações sobre o Cembra, incluindo os acessos à edição virtual de O Brasil e o Mar no
Século XXI, constantemente atualizada, e ao Informativo Cembra, publicação digital periódica expedida a
mais de mil destinatários no Brasil, podem ser visualizados em: www.cembra.org.br .
Comunique-se com o Cembra, utilizando o endereço eletrônico cemarbra@gmail.com. Críticas,
sugestões e comentários serão sempre bem-vindos.

ANEXO B
RESULTADOS DE PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA SOBRE O MAR, REALIZADA NO
BRASIL, EM 2011
1. Introdução
O Capítulo XIX – O mar visto pelo brasileiro baseia-se nos resultados mais relevantes obtidos em
pesquisa de opinião pública sobre o mar, com a aplicação de um questionário contendo 44 perguntas. Como
lá indicado, a apresentação desses resultados ganha relevo maior, no momento em que existe um termo de
comparação com pesquisa idêntica, efetuada em 1997, e constante na 1ª edição deste livro. Assim, além
dos resultados intrínsecos ora apresentados, existe, ainda, a possibilidade de aferir-se como evoluiu o
pensamento do brasileiro em relação aos principais aspectos relacionados ao mar, ao longo de 14 anos.
Este anexo reproduz, inicialmente, o questionário aplicado durante a coleta de dados, que estendeuse de 3 a 17 de agosto de 2011. Apresenta, a seguir, uma síntese dos resultados correspondentes, na maior
parte das vezes, em termos percentuais, já referida às partes em que se divide a obra. Para fins de
comparação, ao lado de cada resposta, alinham-se, entre parênteses, os resultados obtidos na pesquisa
realizada em 1997, sempre que as perguntas correspondentes forem comparáveis.
Releva mencionar que os resultados desta pesquisa experimentaram, ainda, um desdobramento
estatístico, por sexo, faixa etária, escolaridade, regiões do país, estado civil, número de filhos e sua idade,
faixa de renda e ocupação, aqui não reproduzido, ao longo de 62 diferentes tabelas283.
2. Questionário aplicado
A firma Virtu Análise e Estratégia Ltda. aplicou, em 2.000 entrevistados, o seguinte questionário:
1. O Sr.(a)/você costuma ir à praia? Se a sua resposta é sim, com que frequência?
1) diariamente ou uma vez por semana
2) pelo menos uma vez por mês
3) raramente
4) nunca fui à praia
2. Pelo que o Sr.(a)/você sabe ou tem ouvido falar, as praias brasileiras estão todas poluídas, a maioria está
poluída ou apenas a minoria está poluída?
1) todas
2) a maioria
3) a minoria
3. Quais são, na sua opinião, as duas principais causas da poluição das praias brasileiras?
1)
2)
3)
4)
5)

Opções
Esgoto das cidades
Óleo dos navios
Rios poluídos
Lixo dos que frequentam praias
Refinaria de petróleo no litoral

1ª Resposta
1
2
3
4
5

2ª Resposta
1
2
3
4
5

4. Em sua opinião, a poluição do mar prejudica a vida das pessoas? Caso concorde, responda se apenas para
quem mora perto do mar ou também para quem mora longe do mar?
1) não prejudica
2) prejudica só quem mora perto do mar
3) prejudica também quem mora longe do mar
5. Entre as alternativas abaixo, quais as duas que mais prejudicam a vida das pessoas?
Opções
1) A poluição da água do mar
2) A destruição das florestas
3) A extinção de plantas e animais
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1ª Resposta
1
2
3

2ª Resposta
1
2
3

Uma delas, incluída a título ilustrativo, constitui a figura 1 do Capítulo XIX – O mar visto pelos brasileiros.

Poluição das nascentes de água
potável
5) A poluição do ar
Os produtos químicos lançados
6)
nos rios
A destruição dos mangues ou
7)
manguezais
4)

4

4

5

5

6

6

7

7

6. Na sua opinião, os mangues ou manguezais são importantes ou não?
1) muito importantes
2) importantes, mas não muito
3) pouco importantes
4) não são importantes
7. Se na pergunta anterior indicou a alternativa 1 ou 2, por que o Sr.(a)/você acha que os
mangues/manguezais são importantes? Indique duas das respostas abaixo, consideradas mais
importantes:
1) são locais bons para se pegar caranguejos
2) são locais onde costuma existir petróleo
3) são viveiros para a vida marinha, em geral
4) servem para impedir a erosão da costa
5) produzem madeira para construção de embarcações
6) não sei
8. Existem animais marinhos ameaçados de extinção? Se o Sr.(a)/você acha que sim, esses animais marinhos
devem ser protegidos para conservar a espécie?
1) não existem
2) existem, mas não precisam ser protegidos
3) existem e precisam ser protegidos
9. Se indicou a alternativa 3 na pergunta anterior, o Sr.(a)/você sabe se já existe algum programa do governo
para proteger esses animais marinhos ameaçados de extinção?
1) sim, existe
2) não existe
3) não sei
10. De um modo geral, os brasileiros dão importância ao mar ou não? Se acha que sim, muita, alguma ou
pouca importância?
1) dão muita importância
2) dão pouca importância
3) não dão nenhuma importância
11. E o Sr.(a)/você, pessoalmente: dá importância ao mar ou não?
1) muita importância
2) pouca importância
3) nenhuma importância
12. Caso tenha indicado 1 ou 2 à pergunta anterior, quais são os dois motivos mais importantes que levam o
Sr.(a)/você a dar importância ao mar?
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Opções
Fonte de alimentos
Fonte de lazer
Fonte de petróleo
Fonte de recursos naturais
Meio de transporte
Regulador de clima

1ª Resposta
1
2
3
4
5
6

2ª Resposta
1
2
3
4
5
6

13. Entre os vários tipos de preocupação que o mar traz para os brasileiros, quais os dois que mais lhe
preocupam?
1) extinção de animais marinhos

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

aumento do nível do mar
pesca sem controle
poluição das praias
experiências atômicas ou nucleares no mar
exploração da costa brasileira por outros países
extinção dos manguezais
poluição do mar

14. Existem várias medidas que o governo brasileiro poderia adotar para aproveitar melhor o nosso mar. Quais
as duas que lhe parecem mais importantes?
1) melhorar o funcionamento dos portos
2) aumentar o transporte de passageiros pelo mar
3) aumentar o número de navios brasileiros
4) pesquisar os recursos naturais do mar
5) aumentar a extração de petróleo do mar
6) aumentar a pesca no mar
15. Na sua opinião, um maior conhecimento dos oceanos pode trazer benefícios para a humanidade ou não?
Caso beneficie a humanidade, que tipo de aproveitamento julga mais importante?
1) não traz benefício nenhum
2) aproveitamento dos recursos vivos, peixes e algas
3) extração de recursos minerais em geral
4) aproveitamento da energia dos oceanos
5) extração de petróleo e gás
6) fonte de remédios
16. Comparando com as descobertas espaciais, o Sr.(a)/você acha as descobertas no fundo do mar:
1) mais importantes
2) menos importantes
3) iguais em importância
17. O Sr.(a)/você acha importante para o Brasil descobrir riquezas naturais no fundo do mar, ou não?
1) muito importante
2) pouco importante
3) não é importante
18. Se importante, qual a maior riqueza que o Brasil pode tirar do fundo do mar?
1) minérios
2) alimentos vegetais (algas)
3) petróleo e gás
4) peixes
5) remédios
19. Dizem que o fundo do mar pode ter riquezas em minérios e alimentos úteis aos brasileiros. Sobre este
assunto, eu vou ler três pares de frases e gostaria que o Sr.(a)/você dissesse com qual alternativa, dentro de
cada par, está mais de acordo:
A) 1) o Brasil deve buscar riquezas naturais no fundo do mar mesmo que estas também existam

em terra;
2) o Brasil só deve buscar no fundo do mar as riquezas naturais que não existam em terra;
3) não respondeu.
B) 1) o Brasil deve tirar do fundo do mar somente aquilo que serve para as necessidades dos brasileiros;

2) o Brasil deve tirar do fundo do mar também as riquezas que puder exportar;
3) não respondeu.
C) 1) para tirar riquezas naturais do fundo do mar é necessário o máximo de cuidado com o meio

ambiente;
2) deve-se tirar sem cuidados do fundo do mar as riquezas de que os brasileiros estiverem
precisando;
3) não respondeu.
20. O Sr.(a)/você já ouviu falar sobre a exploração do pré-sal?
1) não ouviu falar

2) trata-se da exploração de petróleo, em grandes profundidades, abaixo de uma camada de sal, no fundo

do mar;
3) trata-se da exploração de urânio, em grandes profundidades, abaixo de uma camada de sal, no fundo
do mar;
4) trata-se da exploração de petróleo, em pequenas profundidades, abaixo de uma camada de sal, no
fundo do mar.
21. Quanto por cento do petróleo que o Brasil produz é tirado do fundo do mar?
1) mais de 80 %
2) entre 60 a 80 %
3) entre 40 a 60 %
4) menos de 40 %
5) não sei
22. Na sua opinião, as empresas que tiram petróleo no Brasil têm tido cuidado para evitar a poluição do mar
ou não?
1) muito cuidado
2) alguns cuidados
3) nenhum cuidado
23. Se o Sr.(a)/você acha que os brasileiros comem menos peixe do que carne bovina ou frango, por que
acontece isso?
1) o peixe é mais caro
2) falta peixe para comprar
3) peixe estraga mais fácil
4) peixe pode fazer mal à saúde
5) falta de hábito
24. Na sua opinião, o preço do peixe nos supermercados e feiras é maior ou menor do que o da carne bovina?
É maior ou menor do que o do frango?
1)
2)
3)

Opções
maior
igual
menor

Carne Bovina
1
2
3

Frango
1
2
3

25. Caso o preço do peixe nos supermercados e feiras seja considerado caro, o Sr.(a)/você considera que os
dois principais motivos são:
1) atravessadores/intermediários ganham muito
2) transporte é caro
3) falta de técnica para pescar a preço baixo
4) barcos de pesca são velhos
5) impostos são altos
6) desperdício na pesca
26. Pelo que o Sr./(a)/você sabe, o litoral do Brasil tem grande quantidade de peixes, boa quantidade ou pouca
quantidade?
1) grande quantidade
2) boa quantidade
3) pouca quantidade
27. Entre os tipos de pesca abaixo listados, qual o que mais deve ser incentivado para aumentar a produção e
baratear o preço dos peixes?
1) pesca de alto mar
2) pesca industrializada perto do litoral
3) pesca artesanal no litoral
4) criação de peixes, mariscos, crustáceos
5) pesca artesanal em água doce (rios e lagos)
28. Se o Sr.(a)/você tem vontade de fazer uma viagem em navio de passageiros ao longo de nosso litoral, por
que não a faz?
1) é muito caro

parcelas elevadas de financiamento
medo de viajar no mar
enjoa no mar
dificuldade em obter informações a respeito

2)
3)
4)
5)

29. Pelo que o Sr.(a)/você sabe, o Brasil tem soberania sobre o mar territorial até quantas milhas da costa?
1) 12 milhas
2) 200 milhas
3) 350 milhas
30. O Sr.(a)/você já ouviu falar em:

1)
2)

Opções
Convenção das Nações Unidas sobre o
Direito do Mar

Sim

Não

1

1

2

2

LEPLAC – Programa de Levantamento da
Plataforma Continental Brasileira

31. Pelo que o Sr.(a)/você sabe, quais os três setores dos abaixo listados que se encontram em melhor situação,
no momento?
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Opções
Pesquisa do mar
Construção de navios brasileiros
Extração de petróleo
Controle de poluição das praias
Marinha de Guerra
Marinha Mercante
Indústria da pesca em alto mar

Resposta
1
2
3
4
5
6
7

32. E quais dos três que estão em pior situação, no momento?
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Opções
Pesquisa do mar
Construção de navios brasileiros
Extração de petróleo
Controle de poluição das praias
Marinha de Guerra
Marinha Mercante
Indústria da pesca em alto mar
Turismo marítimo
Funcionamento dos portos
Controle da poluição do mar

Resposta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

33. Se considerarmos todos os produtos que o Brasil exporta e todos os que recebe do exterior, qual a
porcentagem deles que é transportada por navios?
1) mais de 90 %
2) entre 90 e 70 %
3) entre 70 e 50 %
4) menos de 50 %
5) não sei
34. Na sua opinião, é importante para o Brasil ter navios brasileiros para exportar nossos produtos, ou não?
1) muito importante
2) um pouco importante
3) não é importante
35. E importante para o Brasil ter uma indústria nacional para construir seus próprios navios, ou não?
1) muito importante
2) pouco importante

3) não é importante

36. Na sua opinião, a indústria brasileira de construção de navios consegue construir navios iguais ou
melhores do que os estrangeiros, ou não consegue?
1) consegue construir navios melhores que os estrangeiros
2) consegue construir navios iguais aos estrangeiros
3) não consegue construir navios iguais aos estrangeiros
37. É importante para o Brasil ter navios transportando carga ao longo do litoral, ou não? Muito ou só um
pouco?
1) muito importante
2) um pouco importante
3) não é importante
38. Por que o Sr.(a)/você considera importante para o Brasil ter navios de carga ao longo de nosso litoral?
Indique, abaixo a resposta julgada mais importante:
1) menor preço no frete das mercadorias
2) diminuição do número de caminhões nas estradas
3) menores avarias de mercadorias em relação às transportadas por caminhões
4) maior volume de mercadorias transportadas
5) menos poluição do ar
6) não sei
39. Pelo que o Sr.(a)/você sabe, a indústria brasileira de construção de navios passa por uma fase de progresso
ou de crise?
1) crise
2) progresso causado pelo governo
3) progresso causado pelos fabricantes brasileiros de navios
4) progresso causado pela situação internacional
5) progresso pela crise nas indústrias de navios de outros países
40. Pelo que o Sr.(a)/você sabe, os portos brasileiros funcionam bem ou funcionam mal?
1) bem ou muito bem
2) nem bem nem mal
3) mal ou muito mal
41. Quais os motivos pelos quais os portos brasileiros funcionam mal?
1) as leis são atrasadas
2) os portuários trabalham mal
3) as autoridades portuárias dificultam
4) faltam investimentos
42. O Sr.(a)/você acha que a Marinha do Brasil tem alguma finalidade para existir atualmente ou não? Se
tiver, para que serve a Marinha?
1) não tem finalidade alguma
2) defender a costa marítima do Brasil
3) garantir os interesses do Brasil no mar
4) impedir o ingresso de navios que não interessam ao Brasil
5) defender a soberania do Brasil
43. Pelo que o Sr.(a) sabe, a Marinha do Brasil dispõe atualmente de navios e submarinos modernos e capazes
ou antiquados e obsoletos?
1) modernos e capazes
2) antiquados e obsoletos
3) não sei
44. Levando em conta a situação atual do Brasil e do mundo, o Sr.(a)/você acha que o Brasil deveria ter uma
Marinha maior ou menor do que a que tem hoje?
1) maior
2) igual
3) menor

3. Síntese dos resultados, em termos comparativos com pesquisa idêntica, de 1997

Sobre os resultados abaixo reproduzidos, cabe indicar, inicialmente, que:
 os números que antecedem cada resposta referem-se às perguntas correspondentes, constantes do
questionário aplicado (item anterior);
 após o resultado da pesquisa para cada item, sucede-se, entre parênteses, a porcentagem correlata,
relativa à pesquisa de 1997. Quando o resultado de 1997 não é conhecido ou comparável, colocouse um traço “(-)“;
 em poucos casos, algumas respostas encontram-se, deliberadamente, repetidas em mais de uma
parte; e
 No tópico designado como “Aspectos gerais” foram incluídas questões que dizem respeito a várias
partes do livro, a uma.
3.1. 1ª Parte: Direito e Segurança Do Mar
29. Sabem que o mar territorial situa-se a 12 milhas da costa.................8% (0%)
30. Já ouviram falar na Convenção das Nações Unidas sobre o
Direito do Mar ...............................................................................22% ( - )
30. Já ouviram falar do Leplac..............................................................13% ( - )
42. Finalidades atribuídas à Marinha de Guerra:
• defesa da costa............................................................................46% (28%)
• defender os interesses do Brasil no mar.....................................23% ( - )
• defesa da soberania nacional......................................................12% (12%)
• impedir ingresso de navios que não interessam ao Brasil............8% ( - )
43. Acham que os navios e submarinos da Marinha do Brasil são
modernos e capazes284.....................................................................52% (35%)
44. Acham que o Brasil deva ter uma Marinha de Guerra maior
do que a atual..................................................................................56% (61%)
31. A Marinha de Guerra foi o sexto setor ligado ao mar mais
bem avaliado, entre dez outros.
3.2. 2ª Parte: O Mar – Fonte de Energia e Recursos Minerais
16. As descobertas no fundo do mar são mais importantes do
que as espaciais .............................................................................53% (42%)
17. São muito importantes, para o país, as descobertas de
riquezas naturais no fundo do mar.................................................86% (73%)
19A. As riquezas naturais devem ser extraídas do fundo do mar
mesmo quando existentes em terra285...........................................52% (65%)
19B. O Brasil deve retirar do fundo do mar somente as riquezas
que atendam às necessidades dos brasileiros286............................57% (56%)
19C. Para retirar riquezas do fundo do mar é necessário o
máximo cuidado com o meio ambiente.........................................80% (90%)
20. 61% dos brasileiros já ouviram falar sobre a exploração do pré-sal
e 47% deles sabem corretamente o significado da expressão.
21. Somente 19% sabem que mais de 80% do petróleo brasileiro vêm do
mar; 27% acredita que tal porcentagem deva situar-se entre 60 e 80%.
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Em 1997, 35% dos brasileiros consideravam tais belonaves como obsoletas e antiquadas.
Em 1997, 65% dos entrevistados julgavam que a extração só deveria ocorrer quando as riquezas inexistissem em terra.
286
56% dos brasileiros consideravam que a extração das riquezas também deveria atender à exportação.
285

22. Acham que as empresas petrolíferas descuidam da poluição do
mar................................................................................................39% (46%)
31. Entre dez setores ligados ao mar, a extração de petróleo foi a
atividade mais bem avaliada, classificando-se em primeiro lugar.
3.3. 3ª Parte: O Mar – Fonte de Alimentos
23. 88% dos brasileiros consomem mais carne bovina ou frango do
que peixe
23. Motivos do menor consumo de pescado:
• preço..................................................................................46% (36%)
• falta do produto...................................................................8% (16%)
• faz mal, estraga...................................................................5% (20%)
• falta de hábito....................................................................41% (18%)
24. Consideram o pescado mais caro do que:
• a carne bovina....................................................................66% (63%)
• a carne de frango................................................................67% (77%)
25. O pescado é mais caro do que a carne bovina/de frango devido a:
• intermediação.....................................................................55% (28%)
• transporte............................................................................45% ( - )
• impostos altos.....................................................................39% ( - )
• falta de técnica adequada....................................................21% ( - )
• desperdício..........................................................................13% ( - )
• barcos de pesca velhos........................................................11% ( - )
26. Acreditam que a costa brasileira tem grande quantidade de
peixe. ................................................. ...........................................58% (40%)
27. Para aumentar a produção e baratear o preço dos peixes deve ser
incentivado:
• criação de peixes, mariscos, crustáceos.............................31% (33%)
• pesca de alto mar...............................................................29% ( - )
• pesca industrializada perto do litoral.................................15% ( - )
• pesca artesanal em água doce (rios e lagos) .....................11% ( - )
• pesca artesanal no litoral.....................................................9% ( - )
31. A pesca em alto mar, entre dez atividades ligadas ao mar que
foram listadas, classificou-se na quinta melhor posição
3.4. 4ª Parte: O Mar – Meio de Transporte
33. 29% dos entrevistados indicaram que a participação do transporte
marítimo, no total das exportações (e das importações)287 é
superior a 70%
33. Consideram muito importante que o Brasil tenha Marinha
Mercante para exportar nossos produtos.......................................85% (80%)
37. Consideram muito importante a navegação de cabotagem............79% (59%)
38. Consideram tal navegação importante devido a:
• diminuição do número de caminhões nas estradas.............35% ( - )
• menor preço no frete das mercadorias................................34% ( - )
• menos poluição do ar..........................................................11% ( - )
• maior volume de mercadorias transportadas......................11% ( - )
• menores avarias de mercadorias em relação às
287

A pesquisa de 1997 só mencionava as exportações. Em tal ano, 97% desconheciam a participação do transporte marítimo no
total de exportações.

transportadas por caminhões................................................7% ( - )
31. A Marinha Mercante foi avaliada, entre dez atividades ligadas ao
mar, na oitava posição.
35. Consideram muito importante que o Brasil tenha uma Indústria

naval..............................................................................................85% (82%)
36. 47% consideram que a indústria naval brasileira constrói navios

iguais e 36% melhores do que os estrangeiros.288
39. Sabem que a indústria naval brasileira passa por fase de
progresso289.....................................................................................41% (48%)
31. A indústria de construção naval situou-se na quarta melhor posição,
quando comparada com nove outras atividades marítimas.
40. 39% acham que os portos brasileiros funcionam bem ou muito bem.
41. Os 25% que consideram que eles funcionam mal ou muito mal,
julgam que as deficiências ocorrem:
• por falta de investimentos..................................................53% (18%)
• as leis são atrasadas...........................................................19% ( - )
• as autoridades portuárias dificultam..................................16% ( - )
• por culpa dos portuários....................................................11% (16%)
31. A atividade portuária foi classificada em penúltimo lugar, quando
comparada com outras nove atividades marítimas.
3.5. 5ª Parte: O Mar – Ecologia e Turismo e
6ª parte: O Mar – Desenvolvimento Sustentável
2. Acham que todas ou a maioria das praias está poluída...................68% (62%)
3. Causas da poluição das praias:
• esgoto urbano.....................................................................72% (29%)
• lixo dos frequentadores......................................................67% (45%)
• óleos, resíduos....................................................................25% ( 9%)
• rios poluídos.......................................................................24% ( - )
4. A poluição do mar é prejudicial às pessoas: ..................................97% (91%)
• só para mora perto do mar.................................................19% ( - )
• mesmo para quem mora longe do mar...............................80% ( - )
5. As causas da poluição que mais prejudicam o homem são:
• a poluição da água do mar.................................................32% ( - )
• a destruição das florestas...................................................53% ( - )
• a poluição do ar..................................................................36% ( - )
• a poluição das nascentes de água potável..........................32% ( - )
• a extinção de plantas e animais..........................................20% ( - )
• os produtos químicos lançados nos rios.............................20% ( - )
• a destruição dos mangues ou manguezais.............................4% ( - )
22. Acham que empresas petrolíferas descuidam da poluição do mar..39% (46%)
6. Os manguezais são importantes.....................................................75% (58%)
7. Os mangues/manguezais são importantes porque:
• são locais bons para se pegar cara......................................69% ( - )
• são viveiros para a vida marinha, em geral........................60% ( - )
288

Em 1997, 55% consideraram a indústria naval brasileira capaz de construir navios iguais ou melhores do que os
estrangeiros.
289
Em 1997, 48% dos entrevistados consideraram (corretamente) que o setor passava por uma crise.

• servem para impedir a erosão da costa...............................35% ( - )
• são locais onde costuma existir petróleo............................21% ( - )
• produzem madeira para construção de embarcações............8% ( - )
8. 91% dos brasileiros acham que existem animais marinhos

ameaçados de extinção e 98% (75%) são favoráveis à sua proteção.
9. Sabem que já existe algum programa do governo para proteger

animais marinhos ameaçados de extinção......................................64% ( - )
19C. Para retirar riquezas do fundo do mar é necessário o máximo
cuidado com o meio ambiente........................................................80% (90%)
28. 59% dos brasileiros tem vontade de viajar em navio de
passageiros ao longo de nosso litoral, e não o faz porque:
• é muito caro........................................................................73% ( - )
• o financiamento é caro.........................................................8% ( - )
• medo de viajar no mar..........................................................8% ( - )
• enjoa no mar.........................................................................7% ( - )
• é difícil obter informação a respeito.....................................2% ( - )
31. O turismo marítimo foi a segunda atividade marítima mais bem
avaliada, em comparação com outras nove. Já o controle da
poluição em praias e no mar, situaram- se, respectivamente, na
sétima e na última posições.
3.6. 7ª Parte: O Mar – Ciência, Tecnologia e Inovação
15. O maior conhecimento dos oceanos pode trazer benefícios para
a humanidade.................................................................................93% (67%)
15. O maior benefício para a humanidade advém de:
• aproveitamento de recursos vivos, peixes e algas..............37% ( - )
• extração de recursos minerais............................................17% ( - )
• extração e petróleo e gás....................................................17% ( - )
• aproveitamento da energia dos oceanos.............................15% ( - )
• fonte de remédios...............................................................13% ( - )
16. As descobertas no fundo do mar são mais importantes
do que as espaciais.........................................................................53%(42%)
17. É muito importante descobrir riquezas naturais no fundo
do mar............................................................................................86%(73%)
18. A maior riqueza que o Brasil pode extrair do fundo do
mar é:
• petróleo e gás.....................................................................44% ( - )
• minérios.............................................................................17% ( - )
• peixes, alimentos vegetais (algas) .....................................27% ( - )
• fonte de remédios...............................................................11% ( - )
31. Entre dez atividades ligadas ao mar, a pesquisa oceanográfica
situou-se na terceira melhor colocação.
3.7. 8ª Parte: O Mar – Uma Perspectiva Nacional (a importância do mar para os brasileiros)
1. Já foram à praia alguma vez...........................................................71% (77%)
1. Frequentam praias (pelo menos uma vez por mês)........................24% (15%)
10. Os brasileiros acham que os brasileiros dão muita
importância ao mar:.......................................................................87% (52%)
• muita importância..............................................................39% (33%)

• pouca importância..............................................................48% (19%)
11. Os brasileiros dão muita ou alguma importância ao mar:...............95% (80% )
• muita importância...............................................................73% (66%)
• pouca importância..............................................................22% (14%)
12.

O mar é importante como:
• fonte de alimentos..............................................................67% (32%)
• local de Jazer......................................................................39% (17%)
• fonte de recursos naturais...................................................38% (10%)
• fonte de petróleo.................................................................26% ( 7%)
• regulador do clima..............................................................16% ( 9%)
• meio de transporte..............................................................11% ( 5%)

13. Principais preocupações com o mar:
• extinção de animais marinhos............................................40% (44%)
• poluição das praias.............................................................39% (56%)
• aumento do nível do mar....................................................37% (30%)
• pesca sem controle..............................................................25% (51%)
• poluição do mar..................................................................24%(45%)
• experiências nucleares........................................................13% (36%)
• exploração da costa por estrangeiros..................................12% (23%)
• extinção de manguezais........................................................6% ( 9%)
3.8. Aspectos gerais
14. Para melhor aproveitamento do mar, o governo deve:
• melhorar os portos..............................................................53% (75%)
• pesquisar recursos naturais.................................................50% (61%)
• aumentar o transporte marítimo de passageiros.................27% (39%)
• aumentar a extração de petróleo no mar.............................21% (31%)
• aumentar a pesca no mar....................................................20% ( - )
• aumentar o número de navios mercantes brasileiros..........20% (27%)
• as autoridades portuárias dificultam..................................16% ( - )
31/32. Atividades marítimas:
Extração do petróleo
Turismo marítimo
Pesquisa oceanográfica
Indústria naval
Indústria da pesca em alto mar
Marinha de Guerra
Controle de poluição de praias
Marinha Mercante
Funcionamento dos portos
Controle da poluição do mar

Melhor situação (%)
66 (58)
38 (34)
37 (23)
27 (18)
19 (23)
17 (24)
16 (20)
15 (21)
14 (19)
10 (19)

Pior situação (%)
9 (11)
16 (24)
21 (23)
24 (29)
22 (18)
14 (16)
50 (43)
10 (12)
36 (41)
50 (49)

ANEXO C
OS WORKSHOPS REGIONAIS QUE ANTECEDERAM A SEGUNDA EDIÇÃO IMPRESSA DE
O BRASIL E O MAR NO SÉCULO XXI
1. Introdução
No espírito da recomendação única das “Conclusões” da primeira edição de O Brasil e o mar no
Século XXI – Relatório aos Tomadores de Decisão do País, produzido em 1998 pela CNIO, que indicava
a necessidade de “atualizar, periodicamente, o levantamento e a exposição criteriosa sobre os temas [...]
estudados, tendo em vista a extrema importância do mar para o Brasil”, o Cembra estabeleceu, como seu
primeiro Projeto Estruturante, a reedição – atualizada e ampliada – de tal publicação.
Contando com a inestimável parceria da Femar e das três universidades anfitriãs, realizaram-se três
workshops, que se constituíram em oportunidades ímpares para auscultar a inteligência nacional, em
particular as universidades e instituições de pesquisa ligadas ao mar, colocando em debate o texto original
do relatório e trabalhos elabora- dos por consultores, sobre os temas dos workshops, com vistas a procederse à sua atualização consistente. Pretendia-se, desse modo, anotar as principais mudanças, os avanços e
retrocessos, as alterações de cenários e outras diferenças relevantes, desde a divulgação do primeiro
relatório, em 1998, pela CNIO, até 31 de dezembro de 2010.
2. Grupos de trabalho e temas selecionados
Em cada um dos workshops, formaram-se grupos de trabalho (GTs) para debater alguns dos
principais temas tratados na edição original de O Brasil e o mar no Século XXI. Não seria aconselhável
analisar todos os temas, pois a experiência anterior aconselhava no máximo seis em cada sede. Os
inicialmente escolhidos foram:
c) Pesca;
d) Aquicultura;
e) Marinha Mercante;
f) Portos;
g) Construção Naval;
h) Ecossistemas Costeiros;
i) Poluição marinha;
j) Desenvolvimento Sustentável; e
k) Ciência e Tecnologia.
Pretendia-se captar contribuições da experiência regional sobre as matérias selecionadas, a partir do
estabelecimento das sedes do Seminário, uma na região Sul, outra na região Sudeste, a terceira nas regiões
Norte e Nordeste.
Tinha-se como propósito final estabelecer as bases para a continuação dos debates de especialistas
e enriquecer o conteúdo de permanente atualização de O Brasil e o Mar no Século XXI, por meio digital.
Após a escolha das sedes, acrescentou-se àqueles o tema “Recursos Minerais Marinhos”, por
solicitação específica de uma das instituições envolvidas.
3. Metodologia
Distribuídos pelas regiões Sul, Sudeste e Norte/Nordeste, os workshops ficaram assim
denominados:
 Workshop regional Sul “O Brasil e o mar no Século XXI” (WRS);
 Workshop regional Sudeste “O Brasil e o mar no Século XXI” (WRSE); e
 Workshop regional Norte/Nordeste “O Brasil e o mar no Século XXI” (WRN/NE).
As sedes dos seminários foram definidas entre as diversas instituições vocacionadas para o estudo

do Mar Brasileiro:
 O WRS, na Universidade Federal do Rio Grande (Furg);
 O WRSE, no Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia, da
Universidade Federal do Rio de Janeiro (Coppe/UFRJ); e
 O WRN/NE, no Instituto de Ciências do Mar da Universidade Federal do Ceará (Labomar/UFC).
4. Distribuição dos temas
Considerando as vocações e especificidades das instituições selecionadas, bem como a expertise de
pesquisadores, foram constituídos seis GTs em cada sede, os quais se incumbiram de debater os temas, a
partir de textos previamente contratados a consultores, para apresentação de relatórios, com base precípua
nas características regionais, ao final dos workshops. Os GTs receberam cópias dos capítulos temáticos,
como base para a elaboração dos relatórios. A tabela 1, abaixo, indica a distribuição dos temas e os períodos
dos eventos.

“Pesca” e “Poluição Marinha” foram temas dos três encontros. “Aquicultura”, “Marinha Mercante”,
“Portos”, “Ecossistemas Costeiros”, “Desenvolvimento Sustentável” e “Ciência e Tecnologia” foram temas
de dois encontros. O tema “Recursos Minerais”, cuja inclusão deveu-se a uma solicitação do Labomar/UFC,
ao qual depois se juntou o tema “Construção Naval” – por ausência de candidatos no WRSE – foram temas
de apenas um encontro. O tema denominado “Aquicultura” foi alterado para “Maricultura”, no decorrer
dos workshops.
5. Pesquisadores e entidades participantes
O quadro 1 e figura 1; quadro 2 e figura 2; e quadro 3 e figura 3, a seguir, que reproduzem as
relações e imagens recebidas pelo Cembra de cada uma das coordenações regionais, referentes
respectivamente ao WRS, WRSE e WRN/NE, apresentam os pesquisadores e as entidades participantes de
GTs, nos três eventos.

Nos três workshops, houve intenso entusiasmo e participação dos estudiosos e técnicos, tanto nas
discussões internas dos GTs, para proposição de alterações nos textos previamente enviados, quanto nos
debates finais, durante a apresentação dos relatórios, em assembleia. Furg, Coppe e Labomar envolveramse completamente na tarefa de repensar o Mar Brasileiro, com seus pesquisadores, professores e até alunos,
além dos demais estudiosos de outras instituições, antes, durante e após o período dos encontros,
favorecendo uma integração de alta qualidade com o Cembra, para configurar a segunda edição de O Brasil
e o Mar no Século XXI. As coordenações dos eventos continuaram ligadas ao Cembra, por meio eletrônico,
envidando esforços para favorecer a ajuda dos GTs na redação dos capítulos temáticos, o que, de modo
geral, facilitou a tarefa da editoria da obra.
6. Considerações finais
Em primeiro lugar, deve-se destacar o apoio da Femar, secundado pelo das universidades anfitriãs,
sem o qual não se teria realizado o seminário O Brasil e o Mar no Século XXI, constituído das três reuniões
de trabalho, a primeira em Rio Grande, RS, a segunda no Rio de Janeiro, RJ, a terceira em Fortaleza, CE.
A realização dos três encontros, na Furg, na Coppe/UFRJ e no Labomar/UFC, muito facilitou a revisão do
relatório produzido pela CNIO e publicado pela primeira vez em 1998. Renovam-se, aqui, os
agradecimentos do Cembra àquelas nobres instituições, pelo trabalho desenvolvido e o desinteressado
trabalho realizado.
Destaque também tem de ser dado, sem dúvida, a esse novo instrumento que é o Cembra, organismo
que, mesmo em formação, à época, foi capaz de produzir uma considerável 290 movimentação nacional em
torno do propósito de rever informações temáticas sobre o Mar Brasileiro. Constituir-se como órgão de
fomento, estimular equipes universitárias, motivar grupos de pesquisa e órgãos técnicos de grande
responsabilidade a, juntos, promoverem a atualização do acervo de conhecimentos sobre esse bem precioso,
“o mar que nos pertence”, é uma vitória significativa.
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De fato, congregou, nos três workshops, 157 professores, pesquisadores e estudiosos do mar, em geral.

4ª capa

