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PREFÁCIO
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 suges-
tões, 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 con-
junto de normas jurídicas relativas ao mar jamais elaboradas – a Conven-
ção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. E, por razões várias, ganha
realce ímpar na conjuntura nacional.

De fato, ai está o Pré-sal como anúncio de dias ainda melhores para
todos os habitantes desta grande Nação. A Pesca e a Maricultura; a explo-
ração dos recursos da “Área”; a valorização, que se impõe, de uma Mari-
nha Mercante à altura dos nossos interesses; os cuidados com a poluição
e com os ecossistemas costeiros; a obrigatoriedade, que permeia a execu-
ção 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 fenô-
menos que ocorrem na massa líquida. Mas também do desenvolvimento
da tecnologia decorrente – valendo lembrar a Biotecnologia Marinha e to-
das as possibilidades que nos oferece.

Preocupação de igual relevância é a de dispor e manter adequada-
mente 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 con-
siderar tais dificuldades como contingências de uma Nação que se apres-
ta para firmar posição entre as maiores economias do mundo.

A presente obra longe está de ser uma simples reedição. Aquela, àsua época, já representou memorável contribuição ao País, graças às ati-vidades da antiga Comissão Nacional Independente sobre os Oceanos,presidida pelo então Ministro da Ciência e Tecnologia – Professor DoutorJosé Israel Vargas. De fato, ela englobou, em uma única publicação, em1998, todos os principais assuntos relacionados ao Mar, ao longo de 16capítulos e mais um, conclusivo. Caracterizou-se, ainda, por apresentar,que se saiba em caráter inédito no Brasil, uma pesquisa de opinião públi-ca 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
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novos capítulos: Energia dos Oceanos, Biotecnologia Marinha e Mudanças
Climáticas. E, à semelhança da edição original, embora dirigida mais for-
malmente aos Tomadores de Decisão do País, também se configura subsí-
dio 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
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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 50 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
Oceanos ... 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 Secretário-Executivo, 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
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PREFÁCIO [Primeira Edição]



13O BRASIL E O MAR NO SÉCULO XXI

INTRODUÇÃO
“Foi desde sempre o mar.”

Cecília Meireles
Este é um livro especial. Ele reflete o esforço de muitos brasileiros

para levar à Nação um bem precioso: o significado real de uma grande
riqueza, que jaz a nossos pés, quem sabe despercebida. Para isso, alguns
de nós se uniram, com o propósito de ressuscitar a finada 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.

Figuras de expressão nacional em diversos setores ligados ao mar
encontravam-se a intervalos regulares, no período de 1997-98, em sessões
plenárias da CNIO ou em Grupos de Trabalho, sob os auspícios da Academia
Brasileira de Ciências. Em razão dos importantes debates levantados e de
seus profícuos resultados, desde cedo houve o entendimento de que as
diversas posições e os estudos elaborados deveriam constituir um Relatório
específico, a ser encaminhado aos tomadores de decisão do País.

O primeiro Relatório foi organizado, de forma a levantar os aspectos
mais importantes da complexa matéria marítima. Compreensivelmente,
considerados os destinatários do documento final, atribuiu-se então ênfase
maior aos aspectos econômicos, sem que isso significasse juízo de valor
em relação aos demais. Desse modo, a CNIO produziu, em 1998, a primeira
edição de “O Brasil e o mar no século XXI – Relatório aos tomadores de
decisão do País”, que, em cumprimento ao que o próprio título indica, foi
distribuído às autoridades federais, bem como às do âmbito estadual, nas
17 unidades litorâneas da Federação Brasileira.

 Com apoio substantivo do Espaço Centros e Redes de Excelência
(Ecentex), da Coppe/UFRJ, surgiu e desenvolveu-se, a partir de 2009, o Centro
de Excelência para o Mar Brasileiro (Cembra), que assumiu logo, como primeiro
Projeto Estruturante, a republicação do Relatório. Dever-se-ia produzir não
apenas uma segunda edição stricto sensu, isto é, uma reprodução da primeira,
mas aproveitar a oportunidade para incitar a inteligência brasileira, situada
em universidades e centros de pesquisa, bem como em diversos órgãos
técnicos e estações de trabalho, a uma revisão completa dos temas analisados
no final do século passado e lançar um novo Relatório, atualizado, para os
mesmos fins propostos na obra original.

 O Cembra constituiu-se como pessoa jurídica e produziu, com
pleno êxito, três workshops regionais, a exemplo do que fizera sua
antecessora, para debater as consultorias contratadas a especialistas
temáticos, como capítulos da segunda edição ora publicada. Naqueles
encontros, realizados em três importantes centros universitários, a
Universidade Federal do Rio Grande (Furg), no Rio Grande do Sul, o
Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-graduação e Pesquisa de
Engenharia (Coppe/UFRJ), no Rio de Janeiro, e o Instituto de Ciências
do Mar (Labomar/UFC), em Fortaleza, pesquisadores e técnicos ajudaram
a produzir uma obra de alta qualidade.
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Por essa razão, este livro apresenta, de fato, uma preciosa coletâneade informações sobre os mais variados assuntos marítimos, guardando amesma lógica da primeira edição, desta feita com informações atualizadasaté 31 de dezembro de 2010, distribuídas em nove partes, que incluemmais três capítulos do que a edição inicial:
1. Direito e segurança no mar, com dois capítulos: Direito do Mar eSegurança 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: EcossistemasCosteiros, Poluição Marinha e Turismo Marítimo;
6. O mar – Desenvolvimento Sustentável, com um capítulo: Desen-volvimento Sustentável;
7. O  mar  –  Ciência,  Tecnologia  e  Inovação,  com  três  capítulos:Ciência, Tecnologia e Inovação, Biotecnologia Marinha e MudançasClimáticas;
8. O mar – uma perspectiva nacional, com dois capítulos: O mar vistopelo brasileiro e Mentalidade Marítima; e
9. Conclusões, contendo o último e conclusivo capítulo.
Os anexos completam a obra, informando sobre o Cembra (Anexo

A), a pesquisa de opinião pública sobre o mar (Anexo B), os Workshops
regionais (Anexo C) e Siglas e Acrônimos adotados ao longo do trabalho
(Anexo D).

Na primeira edição dizia-se que, “mesmo fugindo a qualquer tomjactancioso – que o documento não comportaria –, não há como deixar dedestacar que [...] é a primeira vez, no País, que se concretiza a iniciativade produzir um trabalho sobre todos os aspectos ligados ao Mar, com afinalidade precípua de encaminhá-lo para apreciação dos tomadores dedecisão [...]”. Pois bem: esta é a segunda vez, mas agora existe a novidadede que se pôde avaliar, com a ajuda inestimável de grande número deestudiosos e técnicos, a evolução dos problemas do setor marítimo nacional,em diversos de seus mais importantes aspectos, ao longo de 12 anos, e
apresentar o resultado, não só nos capítulos acima delineados, mas também
sob a forma de sugestões, ao final de cada capítulo.

Certamente, hoje como ontem, não se tem a pretensão de
apresentar as soluções definitivas para os vários – e, por vezes,
complexos – problemas apresentados. Assim, as sugestões referidas
poderão servir de pontos de partida para todos os que se dispuserem acombater o bom combate contra as mazelas que ora se interpõem no
caminho de um Brasil potência marítima.

Encerremos esta página invocando nossa grande Poetisa, Cecília

INTRODUÇÃO
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Meireles, cujo verso, em epígrafe, 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.

INTRODUÇÃO
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CAPÍTULO I
DIREITO DO MAR

Sinopse
Com base nos entendimentos que antecederam a Convenção das

Nações Unidas sobre o Direito do Mar, de 1982, assinada em Montego
Bay, Jamaica, apresenta-se uma perspectiva histórica do Direito Inter-
nacional ligado ao mar; descrevem-se os espaços marítimos segundo a
Convenção e os direitos do Brasil em relação a esses espaços; alinham-
se informações sobre a Declaração Brasileira no ato da assinatura da
Convenção, a incorporação daquele tratado ao Direito Nacional e o le-
vantamento da plataforma continental, que concede ao País jurisdição
sobre grandes áreas marítimas; revelam-se os aspectos administrati-
vos da aplicação da Convenção pela ONU, bem como outros aspectos
legais relativos ao meio ambiente marinho; por fim, apresentam-se al-
gumas sugestões específicas.

Abstract
This chapter presents a historical perspective of the International

Law of the Sea, based on the agreements that preceded the United Nations
Convention on the Law of the Sea, in 1982, signed in Montego Bay, Jamaica.
Maritime spaces, according to the Convention, and Brazilian rights
regarding these spaces are described. Information about Brazil’s
Declaration on the signature of that Convention, its incorporation to the
National Law and the Continental Shelf Survey which grants the Country
jurisdiction over great maritime areas are gathered. Administrative aspects
of the application of the Convention by United Nations, as well as other
legal aspects regarding maritime environment are unfolded. In the end,
some specific suggestions are given.
1. Introdução

Desde 1930, na Liga das Nações, buscava-se criar um mecanismo
jurídico relativo ao mar, aceitável para a comunidade internacional. Em
1958 e em 1960, já sob a égide da Organização das Nações Unidas (ONU),
ocorreram as duas primeiras conferências sobre o Direito do Mar, que não
lograram êxito. Em 1967, reabria-se o debate, na Assembleia Geral. Tinha
início um período de negociações preparatórias que se estendeu por cinco
anos, no Comitê para os Fundos Marinhos. Finalmente, em 1973, começa-
va a III Conferência das Nações Unidas sobre o Direito do Mar.

Foram realizadas, em nove anos, 11 sessões dessa Conferência, até
seu encerramento, em Montego Bay, Jamaica, com a aprovação da Con-
venção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM). Participaram
dos debates cerca de 170 Estados, incluindo países que não eram mem-
bros da ONU. Cabe dizer que a construção de tal arcabouço jurídico é con-
siderada o maior empreendimento normativo no terreno das relações in-
ternacionais. Afinal, tratou-se de regular todos os usos em todos os espa-
ços marítimos e oceânicos, que correspondem a cerca de 4/5 da superfície
do planeta.
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A expressão Direito do Mar abrange certo número de questões con-
templadas nas três conferências. Da comparação entre elas, infere-se que
ele se inclina às questões mais diversas e relevantes, o que não significa
encerre toda a problemática marítima. Apesar do conteúdo da expressão,
o Direito do Mar não implica estudo meramente formal dos temas nele
inseridos, pois o Direito, em acepção autêntica, não é apenas um conjunto
de normas, mas também de valores e princípios nelas subentendidos.

A afirmação de que “no relacionamento entre nações, o progresso da
civilização pode ser visto como um movimento da força para a diplomacia e
da diplomacia para a lei” (19)1 adquire hoje formulação preliminar: o movi-
mento não se detém “no direito, mas segue no encalço das instituições. Por
outro lado, recua das instituições para as normas, do direito para a diploma-
cia e da diplomacia para a força” (24)2. Por isso, é notória a influência de
elementos da política internacional, resultante das diversas políticas exter-
nas (11, 32, 39). E, tanto quanto a política internacional condiciona a política
externa, esta condiciona a política interna.

A interação dos três diferentes níveis da política – internacional, exter-
na e interna – adquire maior dinamismo nos assuntos marítimos, nos quais
eles tendem a sobrepor-se mútua e coesamente, o que não ocorre em assun-
tos terrestres: os espaços marítimos intercomunicam-se e influenciam-se e é
impossível seccioná-los, em razão de interesses específicos de cada um dos
níveis de política (21)3. Eis a razão pela qual a CNUDM preceitua que “osproblemas do espaço oceânico são estreitamente relacionados entre si edevem ser considerados como um todo”4: delimitação de espaços marítimos,controle ambiental, investigação científica marinha, atividades econômicase comerciais, transferência de tecnologia e disputas de espaços no mar nãopodem ser tratados isoladamente.

A Convenção passou a vigorar em nível internacional no dia 16 denovembro de 1994. No primeiro dia de 2010, 160 Estados já a haviamratificado, incluindo o Brasil (em 22 de dezembro de 1988). Ela é compos-ta de 17 partes, que se estendem por 320 artigos e nove anexos. No textoa seguir, os aspectos de maior interesse serão condensados, haja vista o
propósito desta reedição.

O que vem a ser essa Convenção? Ela representa uma contribuição
notável do pensamento, da ação e da aspiração do gênero humano. Fala-
se nos grandes monumentos da humanidade, nas obras-primas que mar-
cam a civilização com um toque de beleza, de esforço construtivo e inteli-
gência realizadora. Pois bem, deve-se inserir no rol desses monumentos a
1 - Essa frase, com que Louis Henkin inicia o livro How Nations Behave, Law and Foreign
Policy, também representa para o mesmo autor uma posição dependente de exame e
aprofundamento.
2 - Como acentua Henry Kissinger, a concepção tradicional de que a política externa começa
onde termina a política interna só tem sentido em períodos providos de estabilidade.
3 - Sob determinado ângulo, é o que, em termos estritamente jurídicos, estipulou a Corte
Internacional de Justiça 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”.
4 - Preâmbulo, 3º considerandum (15).
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CNUDM, que já se incorporou ao ordenamento brasileiro. Entre 1973 e
1982, cerca de 170 delegações se reuniram, com objetivos específicos, os
quais, no conjunto, formavam um somatório, uma constelação de valores,
para integrar-se às normas que hoje compõem aquela Convenção. As de-
legações reconheceram, ao final, que ela não representava tudo que al-
mejaram, mas todas puderam proclamar que era um denominador comum
aceitável e necessário para os respectivos Estados e para o conjunto da
sociedade internacional. Que fatores condicionam a elaboração da políti-
ca marítima nacional5, assim como sua consolidação/transformação? A
resposta a essa pergunta tem indicações interessantes, que devem ser
consideradas (3, 27). Nem sempre é fácil definir tais fatores: são eles tam-
bém objeto de transformação, em decorrência da matéria a que se refe-
rem, do grau e dos efeitos das decisões a serem tomadas (31). Todavia, é
possível identificá-los com precisão, desde que constem dos documentos
de política externa e figurem em diplomas legais, em nível da política in-
terna e das relações internacionais.

Do primeiro desses níveis (embora com projeção externa) são o
Decreto nº 28.840, de 8 de novembro de 1950, e o Decreto-Lei nº 1.098,
de 25 de março de 1970, que, respectivamente, incorporaram ao território
brasileiro a plataforma continental (no seu sentido geomorfológico) e alar-
garam para 200 M o mar territorial.

Como exemplo do segundo nível, isto é, das relações internacio-
nais, mencionem-se os seguintes diplomas:. Declaração nº XIII da Terceira Reunião do Conselho Interamericano

de Jurisconsultos (México, 1956).. Resolução nº 1.101 (XI), de 21 de fevereiro de 1957 (Assembleia
Geral da ONU), convocatória da Primeira Conferência das Nações
Unidas sobre o Direito do Mar.. Resolução nº 2.750 C, de 17 de dezembro de 1970 (Assembleia Ge-
ral da ONU), convocatória da Terceira Conferência das Nações Uni-
das sobre o Direito do Mar.. A CNUDM, de 10 de dezembro de 1982.

Eis o contexto em que se coloca a Convenção da Jamaica (como
também é conhecida a CNUDM), por sua importância, para o mundo e
para o Brasil.
2. Espaços marítimos segundo a Convenção
Mar territorial e zona contígua

A soberania do Estado costeiro estende-se além de seu território e
de suas águas interiores a uma zona de mar adjacente, denominada mar
territorial. Ele é medido a partir das linhas de base (retas ou normais) e
não ultrapassa 12 milhas náuticas (12 M). Tal soberania estende-se ao
espaço aéreo sobrejacente e também a seu solo e seu subsolo.
5 - Mais adiante, no Item 4, estão listados fatores de diversas naturezas, necessários à formulação
de uma política marítima consistente.
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Os Estados costeiros, no exercício de sua soberania, têm o direito
exclusivo de regulamentar, autorizar e realizar investigação científica
marinha em seu mar territorial. O conceito de mar territorial é amplamen-
te aceito pela comunidade internacional, mesmo pelos Estados que não
ratificaram a Convenção, entre eles os Estados Unidos6.

A “passagem inocente” pelo mar territorial é um direito dos navios
de qualquer Estado, costeiro ou sem litoral. Não será prejudicial à paz, à
boa ordem ou à segurança do Estado costeiro. Tal direito não existirá quan-
do realizadas, por navios, quaisquer das atividades previstas no Artigo 19
da CNUDM (15), entre as quais o uso da força contra a soberania e a inte-
gridade territorial do Estado costeiro e exercícios ou manobras com armas
de qualquer tipo. Ao exercer aquele direito, navios estrangeiros de propul-
são nuclear e os que transportem substâncias radioativas devem obser-
var as medidas especiais de precaução e ter a bordo os documentos esta-
belecidos nos acordos internacionais.

O Estado costeiro não mais exerce soberania a partir do limite exte-
rior do mar territorial, mas somente “direitos de soberania na zona econô-
mica exclusiva e na plataforma continental”, como se verá a seguir. A zona
contígua é adjacente ao mar territorial e não pode estender-se além das
24 M, a partir das linhas de base que servem para medir a largura do mar
territorial. Nela, o Estado costeiro poderá adotar medidas de fiscalização quan-
to às leis e aos regulamentos aduaneiros, fiscais, de imigração ou sanitários.
Zona econômica exclusiva (ZEE)

A ZEE não se estenderá além das 200 M das linhas de base a partir
das quais se mede a largura do mar territorial. Assim, a ZEE brasileira está
situada entre 12 e 200 M, vale dizer, na extensão de 188 M.
6 - Vale fazer referência ao ocorrido a 24 de fevereiro de 1996. Três aviões civis americanosvinculados aos Brothers to the Rescue voavam sobre o estreito da Flórida, à procura derefugiados cubanos. Sob alegação de que os aviões invadiram o espaço aéreo cubanocorrespondente às 12 M de mar territorial, aviões militares de Cuba abateram duas daquelasaeronaves. Até hoje os americanos negam ter invadido o espaço aéreo cubano, mas o quese pode depreender do fato é que tanto Cuba quanto os EUA reconheceram e respeitaramo status jurídico do mar territorial.

Figura 1 - Linhas de base normais e retas. (34)

Linhas de base retas
Linhas de base normais
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O Estado costeiro, nesta zona, tem direitos de soberania para ex-ploração e aproveitamento, conservação e gestão dos recursos naturais,vivos ou não vivos, das águas sobrejacentes ao leito do mar, do solo e dosubsolo marinhos, e no que se refere a outras atividades de exploração eaproveitamento para fins econômicos, como a produção de energia a par-tir da água, das correntes marítimas e dos ventos. Além disso, tem jurisdi-ção no que se refere à colocação e à utilização de ilhas artificiais, instala-ções e estruturas, à investigação científica marinha, à proteção e à pre-
servação do meio marinho.

Qualquer Estado, costeiro ou sem litoral, tem liberdades de navega-ção e sobrevoo, colocação de cabos e dutos submarinos, na ZEE. O Estadocosteiro fixará as capturas permissíveis dos recursos vivos em sua ZEE, ten-do como propósito evitar excesso de captura, bem como otimizar o uso des-ses recursos. Quando o Estado costeiro não tiver capacidade de efetuar todaa captura permissível, deve dar a outros Estados acesso ao excedente, medi-
ante acordos ou outros ajustes previstos na Convenção. Estados sem litoral e
os costeiros geograficamente desfavorecidos têm direito a participar, em base
equitativa, do aproveitamento de uma parte do excedente. Os nacionais de
outros Estados que pesquem na ZEE devem cumprir as medidas de conser-
vação estabelecidas em leis e regulamentos do Estado costeiro. Este pode,
no exercício de seus direitos de soberania de exploração, aproveitamento,
conservação e gestão dos recursos vivos da ZEE, tomar as medidas necessá-
rias, incluindo visita, inspeção, apresamento e ações judiciais, para garantir
o cumprimento de suas leis e regulamentos.

Em função do aumento, em âmbito planetário, da atividade pes-
queira e da sobrepesca de algumas espécies, os pesqueiros passaram a
operar em águas cada vez mais distantes dos países de origem, tendendo
a invadir áreas sob jurisdição de outros Estados. Os Estados costeiros fo-
ram levados a intensificar a fiscalização das atividades de pesca em suas
águas jurisdicionais. O Brasil exerce tal fiscalização com a participação
efetiva da Marinha, que emprega parte de seus meios flutuantes nessa
atividade, especialmente na ZEE, onde embarcações estrangeiras não raro
são surpreendidas em atividades ilegais de pesca7. Todos os Estados de-
vem cooperar para garantir a conservação dos mamíferos marinhos e tra-
balhar, por meio de organizações internacionais apropriadas, para a con-
servação, a gestão e o estudo dos cetáceos.
Plataforma continental

Compreendendo o solo e o subsolo das áreas submarinas além domar territorial, a plataforma continental pode estender-se até o bordo ex-terior da margem continental, determinado pela aplicação do Artigo 76 daConvenção. Quanto a seus limites, o exterior pode exceder 350 M, desdeque não ultrapasse a linha que corresponde à distância de 100 M a partirda isóbata de 2.500 m (linha que une os pontos com essa profundidade).Informações sobre o limite exterior da plataforma continental, além das200 M, devem ser submetidas pelo Estado costeiro à Comissão de Limites
7 - Um exemplo desse tipo de ação da Marinha do Brasil (MB) diz respeito ao apresamento dobarco de pesca Yannik 2, de bandeira francesa, a 11 de janeiro de 2005, a mais de 100 M dolitoral do Amapá, nas proximidades da fronteira lateral marítima entre o Brasil e a GuianaFrancesa, pelo Navio-Patrulha Guarujá, do Grupamento Naval do Norte, sediado em Belém.
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da Plataforma Continental (CLPC), de acordo com o Anexo II da Conven-
ção. A CLPC fará recomendações aos Estados costeiros sobre as questões
relativas à matéria. Os limites estabelecidos pelo Estado costeiro com base
nessas recomendações serão definitivos e obrigatórios.

O Estado costeiro deposita junto ao Secretário Geral da ONU ma-
pas e informações pertinentes que descrevam os limites exteriores de
sua plataforma continental. Esses documentos recebem, daquele Se-
cretário, a devida publicidade. Direitos de soberania sobre a platafor-
ma continental, para exploração e aproveitamento de recursos natu-
rais, serão exercidos pelo Estado costeiro. Tais são os recursos mine-
rais e outros não vivos do solo e do subsolo marinhos, e também os
organismos vivos de espécies sedentárias, isto é, aquelas que, no perí-
odo da captura, estão imóveis ou só podem mover-se em constante
contato físico com o solo ou o subsolo marinhos8.

O Estado costeiro tem direito exclusivo de autorizar e regulamentar
as perfurações na plataforma continental, para qualquer fim, e fará paga-
mentos ou contribuições, em espécie, por intermédio da Autoridade Inter-
nacional dos Fundos Marinhos9, para aproveitamento dos recursos não vi-
vos dessa plataforma, situados além das 200 M, a menos que se trate de
um Estado em desenvolvimento, grande importador de recurso mineral
extraído de sua plataforma.
3. Outros espaços

Além dos espaços marítimos indicados anteriormente, é oportuno re-
gistrar os conceitos de águas interiores, alto-mar, regime das ilhas e “Área”.
Águas interiores

As águas situadas no interior das linhas de base do mar territorial
fazem parte das águas interiores de um Estado. No caso brasileiro, como
três breves exemplos, as águas do Amazonas, do São Francisco e da La-
goa dos Patos são águas interiores.
Alto-mar

O alto-mar compreende todas as partes do mar não incluídas na
ZEE, no mar territorial ou nas águas interiores de um Estado, nem nas
águas arquipelágicas de um Estado arquipélago. O alto-mar está aberto a
todos os Estados, quer costeiros quer sem litoral, e deve ser utilizado para
fins pacíficos. Nenhum Estado pode, legitimamente, pretender a submis-
são de qualquer parte do alto-mar à sua soberania.
Regime das ilhas

O mar territorial, a zona contígua, a ZEE e a plataforma conti-
nental de uma ilha serão determinados de conformidade com as dispo-
sições da Convenção, aplicáveis a outras formações terrestres. Contu-
8 - A discussão entre franceses e brasileiros, no episódio ocorrido em 1963 e conhecido como“guerra da lagosta”, sobre o modo de locomoção desse crustáceo bentônico, contribuiu para oestabelecimento das disposições da futura CNUDM, que viria a entrar em vigor em 1994.
9 - International Seabed Authority (ISA), criada de conformidade com o Artigo 156 daConvenção.
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do, de acordo com o Artigo 121, os rochedos que não se prestam àhabitação humana ou à vida econômica não devem ter ZEE nem plata-forma continental10.
“Área”

Nos termos do Artigo 1º da Convenção, “Área” denomina o solo e osubsolo marinhos situados além da jurisdição nacional. De acordo com oArtigo 136, a “Área” e seus recursos constituem-se em patrimônio comum
da humanidade. Nenhum Estado poderá reivindicar ou exercer soberania
ou direitos de soberania sobre qualquer parte da Área ou seus recursos.
Todos os direitos sobre tais recursos pertencem à humanidade, em cujo
nome atuará a Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos.

Quanto aos recursos minerais da Área, inicialmente apenas os nódu-
los polimetálicos – ricos em cobre, cobalto, níquel e manganês – foram consi-
derados11. A Resolução II, constante da Ata Final da Convenção, especifica as
normas relativas à exploração e ao aproveitamento desses nódulos.

Todavia, mais recentemente, sobretudo em função do desenvolvi-
mento da tecnologia marinha, outros recursos minerais encontrados na
Área passaram a ser objeto de interesse: os sulfetos polimetálicos – que
contêm cobre, ferro, zinco, prata e ouro em diversos níveis de concentra-
ção – e as crostas de ferromanganês, ricas em cobalto.
Proteção e preservação do meio marinho

Os Estados têm o direito de soberania de aproveitar seus recursos
naturais, segundo sua política ambiental e em consonância com a obriga-
ção de proteger e preservar o ambiente marinho; devem, igualmente, ado-
tar leis e regulamentos para prevenir, reduzir e controlar a poluição do
mar, qualquer que seja sua fonte, incluindo rios, estuários, dutos e insta-
lações de descarga; quanto à repressão da poluição marinha, apenas fun-
cionários oficialmente habilitados, navios de guerra ou aeronaves milita-
res podem exercer poderes de polícia em relação a embarcações estran-
geiras; além do mar territorial, somente penas pecuniárias podem ser im-
postas a embarcações estrangeiras, nos casos de infrações às leis e regu-
lamentos nacionais relativas à proteção e à preservação do meio mari-
nho12, a não ser se causarem danos importantes ao litoral ou aos recursos
do mar territorial ou da ZEE, quando pode ocorrer até a detenção da em-
barcação; estas disposições da Convenção não se aplicam a navios de
guerra, embarcações auxiliares, outras embarcações ou aeronaves per-
tencentes ou operadas por um Estado e utilizadas, no momento conside-
rado, unicamente em serviço governamental não comercial.
10 - Eis a razão por que o Brasil, ao final dos anos 1990, adotou providências em relação aosrochedos de São Pedro e São Paulo, situados a cerca de 540 M do litoral do Rio Grande doNorte, mudando-lhes o status geográfico para “arquipélago”, construindo e instalando umfarol para substituir o que foi destruído por sismo em 1930 e estabelecendo uma estaçãocientífica permanentemente guarnecida.
11 - O Brasil começa o levantamento de nódulos polimetálicos em certas regiões da Área,adjacentes à sua plataforma continental – trata-se do Programa de Prospecção e Exploraçãode Recursos Minerais da Área Internacional do Atlântico Sul e Equatorial (Proarea). Maioresinformações no Capítulo III.
12 - O mesmo se aplica quando a infração ocorre nos limites do mar territorial, exceto nocaso de ato intencional e grave de poluição.
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Investigação científica marinha
Todos os Estados costeiros, no exercício de sua soberania, têm o

direito exclusivo de regulamentar, autorizar e realizar investigação cientí-
fica marinha em seu mar territorial. Tal investigação só deve ser realizada
com o consentimento expresso do Estado costeiro e nas condições por ele
estabelecidas. A investigação científica marinha na ZEE e na plataforma
continental deve ser realizada com o consentimento do Estado costeiro
que, em circunstâncias normais, deve concedê-lo a outros Estados ou or-
ganizações internacionais competentes, exclusivamente para fins pacífi-
cos e em conformidade com a CNUDM. O Estado costeiro pode exigir a
suspensão de tais atividades em sua ZEE e na plataforma continental,
caso não estejam sendo realizadas nos termos inicialmente propostos e
aprovados. Os Estados costeiros – entre eles o Brasil – costumam embar-
car especialistas nos navios de pesquisa estrangeiros que exercem tal ati-
vidade, um dos direitos assegurados a tais Estados.
4. Declaração brasileira no ato de assinatura da Convenção

A formulação de uma política marítima consistente deve levar emconta fatores de diversas naturezas. No caso do Brasil, podem-se alinhar,
entre outros, os seguintes:. econômicos (recursos minerais e biológicos, fontes energéticas);. estratégicos  (segurança  nacional e regional aliada à conjunturade negociações globais);. científicos (conhecimento aprofundado  do  mar  e do relevo sub-marino, assim como de seus recursos);. ecológicos (proteção do ambiente marinho);. tecnológicos (ilhas artificiais, oleodutos, veículos submarinos nãotripulados – ROV –, cabos submarinos de fibras óticas, sensoriamento

por satélites);. axiológicos (metas de paz, justiça, equidade, desenvolvimento); e. geográficos (cerca  de  8.500 km  de  linha  real  litorânea13 e um
certo número de ilhas).

Tais fatores contribuíram para a atuação da delegação brasileira na
III Conferência das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Entendendo que
a Convenção então concluída, embora sem dar cabal satisfação aos inte-
resses nacionais, ajustava-se a essas diretrizes, o governo brasileiro a subs-
creveu, a 10 de dezembro de 1982.

Tendo por base o Artigo 312 da Convenção, o Brasil produziu, no atoda assinatura, declaração – de sete itens – com o fim tanto de harmonizarsuas leis e regulamentos ao novo Tratado como o de dar a este a inter-
pretação que entendia apropriada em pontos reputados capitais. O pri-
meiro e o último item possuem natureza processualística. Os demais têm
caráter substantivo e expressam o desejo de reiterar diretrizes perfilhadas
pela delegação brasileira. Tais diretrizes acabariam por harmonizar-se com
13 - Como se sabe, são cerca de 8.500 km de linha real do litoral, redutíveis a 7.408 km, se
não levar-se  em conta o contorno das baías e dos golfos.
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o resultado da Conferência. Este é o sentido mais particularista do segun-
do item, pelo qual se enuncia o entendimento do governo brasileiro de
que o regime aplicado nas áreas marítimas adjacentes ao litoral do País “é
compatível com as disposições da Convenção”. A declaração remete a
seguir ao Artigo 301, referente à “utilização do mar para fins pacíficos”, o
qual consigna o dever dos Estados-Partes “de abster-se de qualquer ame-
aça ou uso da força contra a integridade territorial ou a independência
política de qualquer Estado, ou de qualquer outra forma incompatível com
os princípios de direito internacional incorporados na Carta das Nações
Unidas”. O terceiro item consigna que o Artigo 301 “se aplica, em particu-
lar, às áreas marítimas sujeitas à soberania ou à jurisdição do Estado cos-
teiro”. Consequentemente, o governo brasileiro declara no quarto item
que “as disposições da Convenção não autorizam outros Estados a reali-
zar na ZEE exercícios ou manobras, em particular as que impliquem o uso
de armas ou explosivos, sem o consentimento do Estado costeiro”.

Tanto à ZEE quanto à plataforma continental refere-se o quinto item
da declaração. O Brasil entendeu que, de acordo com as disposições da
Convenção, o Estado costeiro tem nessas áreas “o direito exclusivo de
construir e de autorizar e regulamentar a construção, a operação e a utili-
zação de todos os tipos de instalações e estruturas, sem exceção, qual-
quer que seja a sua natureza ou finalidade”. Enfim, o último item de cará-
ter substantivo (sexto da declaração) reporta-se apenas à plataforma con-
tinental. Como os outros substitutivos, este reforça o interesse brasileiro
em relação a seus direitos soberanos. Sobre a plataforma – diz a declaração
– o governo brasileiro exerce direitos de soberania “além da distância de
duzentas milhas das linhas de base, até ao bordo exterior da plataforma
continental, como definido no Artigo 76”.
5. Perspectivas

Alguns importantes países industrializados, como Canadá, Estados
Unidos, Federação Russa, França, Holanda, Itália, Japão, Noruega, Reino
Unido e Suécia, não tinham ratificado a Convenção quando de sua entra-
da em vigor, em novembro de 1994. Esses países industrializados não
haviam até então depositado seus respectivos instrumentos de ratifica-
ção, em virtude das disposições da Parte XI do referido diploma legal, que
trata dos recursos minerais da “Área”, segundo alguns analistas.

Para contornar tais dificuldades, quanto à exploração e ao aproveita-
mento dos recursos minerais da “Área”, o Secretário-Geral da ONU procedeu
a uma série de consultas informais, a partir de julho de 1990, que culmina-
ram na adoção, em 28 de julho de 1994, do Acordo de Implementação da
Parte XI da CNUDM (15), que entrou em vigor em 28 de julho de 1996.

Todos os países industrializados que se tinham negado a ratificar a
Convenção, depois desse acordo vieram a fazê-lo, com exceção dos Esta-
dos Unidos. Contudo, apesar do peso político daquele país, é correto afir-
mar que a Convenção atingiu o patamar do reconhecimento internacional,
tornando-se importante instrumento, no contexto da utilização pacífica
dos oceanos. Por outro lado, o governo norte-americano tem dado sinais
de mudança de posição.
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6. Incorporação da Convenção ao Direito Brasileiro
O processo de reformulação do Direito do Mar teve início na AssembleiaGeral das Nações Unidas, em 1967, a partir de proposta apresentada peloEmbaixador de Malta, Arvid Pardo, então aprovada. A instituição subsequentedo Comitê Especial sobre a Utilização Pacífica do Leito do Mar e dos Oceanosalém dos Limites da Jurisdição Nacional determinou a criação no Brasil, medi-ante o Decreto nº 62.232, de 6 de fevereiro de 1968, da ComissãoInterministerial sobre a Exploração e Utilização dos Fundos dos Mares e Oce-anos (Ciefmar), com sede no Ministério das Relações Exteriores. A AssembleiaGeral acabou por confiar ao Comitê dos Fundos Marinhos outros assuntos deinteresse marítimo, à medida que decidia promover reformulação global doDireito do Mar, na qual seriam considerados inclusive temas e espaços cons-tantes das convenções concluídas em 1958. Em consequência de recomen-dação de um grupo de trabalho anterior para estabelecer as bases de umaPolítica Nacional sobre os Recursos do Mar, seria instituída no Brasil a Comis-são Interministerial para os Recursos do Mar (Cirm), pelo Decreto nº 66.682,de 10 de junho de 1970, no mesmo ano, aliás, em que o País ampliava para200 M a largura de seu mar territorial.
Foi a Convenção encaminhada a 5 de março de 1985 ao CongressoNacional, que a aprovou pelo Decreto Legislativo nº 5 de 1987. O instru-

mento de ratificação foi depositado a 22 de dezembro de 1988, tornando-
se o Brasil o 37° Estado a fazê-lo. Desse modo, já a Constituição de 1988
incorporaria os termos técnicos adotados pela CNUDM, primeira adequação
da legislação brasileira à Convenção de Montego Bay.

Surgiam lacunas e dúvidas no ordenamento jurídico brasileiro, mes-
mo após a ratificação do Tratado, pois somente a 16 de novembro de 1994
passaria a vigorar a Convenção. A legislação vigente necessitava ajustar-
se à nova Convenção. Basta mencionar que o Decreto-Lei nº 1.098, de 25
de março de 1970, prescrevia a largura de 200 M do mar territorial. Foi
necessário, então, promulgar a Lei nº 8.617, de 4 de janeiro de 1993, que
dispõe sobre o mar territorial, a zona contígua, a ZEE e a plataforma con-
tinental brasileiros. Mais tarde, o Decreto nº 1.530, de 22 de junho de
1995, declarou a entrada em vigor da Convenção.

Examine-se a posição do Brasil, em face de acordos para
implementar a CNUDM. Quanto à Parte XI, o País participou ativamente
das negociações conduzidas durante quatro anos pelo Secretário-Ge-
ral da ONU (julho de 1990 – julho de 1994), sendo signatário do Acordo
para Implementação dessa parte, de 28 de julho de 1994. Essa assina-
tura estava, porém, sujeita à ratificação, nos termos do Artigo 4º, § 3º,
alínea (b) do Acordo14. Conquanto ele contenha, como é notório, nor-
mas mais desfavoráveis aos países em desenvolvimento do que as da
própria Parte XI (ratificada pelo País em 25 de outubro de 2007), o Bra-
sil decidiu subscrevê-lo, tendo em conta:.

.
a conveniência da universalização da Convenção15;

14 - O Acordo já foi ratificado pelo Brasil.
15 - Apesar de pretender-se a universalização da CNUDM, ainda alguns países não a assina-ram, como os Estados Unidos e a Venezuela.
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. a previsão do adiamento do início de exploração e explotação dosrecursos da Área;.
.

a diminuição do ônus financeiro incidente sobre o País;. a introdução de regras positivas como as que restringem despesasgerais da Autoridade16; e. a manutenção do princípio do patrimônio comum da humanidade.
O Brasil também assinou o Acordo para Implementação relativo à

conservação e ao gerenciamento das espécies de peixes altamente mi-
gratórias e tranzonais, adotado pela
Assembleia Geral da ONU a 4 de agosto
de 1995. Embora não ofereça dificulda-
des e harmonize-se com as diretrizes
marítimas do País, restrições constituci-
onais não permitem sua aplicação pro-
visória. O Acordo, já ratificado, vem sen-
do levado em conta pelo Instituto Brasi-
leiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (Ibama), que tem
implementado as medidas nele previstas.

Pela Lei nº 8.617/1993, o País
adotou os seguintes limites marítimos:. mar territorial, de 12 M;. zona contígua, de 12 a 24 M;. ZEE, de 12 a 200 M; e. plataforma continental, com li-
mites exteriores estabelecidos segun-
do o Artigo 76 da CNUDM.

No caso do Brasil, a extensão da
ZEE, incluindo-se o mar territorial, é da
ordem de 3.540.000 km2. A plataforma
continental tem uma área de cerca de
960.000 km2, além das 200 M, conforme
prevê a proposta  brasileira17.
7. Plano de levantamento da plata-
forma continental brasileira (Leplac)

Em 1986, o Brasil, por iniciativa da
Cirm e da Marinha, decidiu começar um
projeto, cujo propósito era determinar os

16 - Já o inciso 2 do parágrafo 1º, do Artigo 1º, define: “’Autoridade’ significa a AutoridadeInternacional dos Fundos Marinhos”. E o parágrafo 1º do artigo 140: “a Autoridade, através demecanismo apropriado, numa base não discriminatória, deve assegurar a distribuição equitativados benefícios financeiros e dos outros benefícios econômicos resultantes das atividades daÁrea, de conformidade com a subalínea i da alínea f do parágrafo 2º do Artigo 160 da CNUDM”.

Figura 2 - Proposta inicial do Brasil,
já com a apresentação gráfica da
decisão inicial da CLPC. A cor azul
mais escura indica a área da
plataforma, além da ZEE, pleiteada
pelo País, que foi acolhida pela CLPC;
e a em vermelho, aquela ainda não
ratificada pela CLPC. Na ZEE (até 200
M), em cor azul clara, nos termos da
CNUDM, a plataforma é brasileira,
sem contestação.

BRASIL

CONTINENTAL SHELF

CHART OF THE OUTER LIMIT

BRASIL

17 - A origem da contagem desses três limites marítimos (mar territorial, zona contígua eZEE) são as linhas de base a partir das quais se mede a largura do primeiro. Os limitesexteriores da plataforma continental, além das 200 M, são determinados de conformidadecom as disposições do Artigo 76 da CNUDM.
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limites exteriores da plataforma continental brasileira, além das 200 M, combase nas disposições do Artigo 76 da Convenção. Tal projeto, que envolveuespecialistas da Petrobras, da Comunidade Científica e da Marinha, por inter-médio da Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN), foi desenvolvido, inici-almente, ao longo de 18 anos (até 2004).
Concluído o projeto, foi elaborada a proposta brasileira, submetida,em maio daquele ano, à Comissão de Limites da Plataforma Continental,de acordo com o Artigo 76 e o Anexo II, Artigo 4º, da CNUDM.
Em setembro de 2004, a proposta brasileira começou a ser examinadapela Comissão, numa subcomissão de sete peritos internacionais. Paraapresentá-la e para responder aos questionamentos de ordem técnica e ci-entífica da Comissão, o Brasil fez-se representar, na sede das Nações Unidas,em Nova York, por uma numerosa delegação, chefiada pelo Diretor deHidrografia e Navegação e composta de seis especialistas da Marinha (cincoda DHN e um da Cirm), quatro da Petrobras e dois da Comunidade Científica.A primeira fase do exame da proposta durou três semanas.
Em abril de 2005, dessa feita por duas semanas, ocorreu a segundafase do exame da proposta. Na oportunidade, o Brasil enviou a Nova Yorksomente sete especialistas, cinco da DHN e dois da Petrobras. O exameprosseguiu, sempre por meio de interações da subcomissão com as dele-gações brasileiras, até abril de 2007, quando a Comissão encaminhou aoBrasil recomendações relativas à proposta. As recomendações recebidas,

embora não desfavoráveis em relação a cerca de 85% da área de platafor-
ma continental inicialmente pleiteada, não satisfizeram integralmente os
interesses nacionais. Assim, num primeiro momento, o Brasil encaminhou
pedido de esclarecimentos quanto a alguns aspectos julgados ambíguosnas recomendações, uma vez que a Comissão explicitara em sua resposta,entre outros aspectos, que o limite exterior da plataforma continental, naárea da cadeia Vitória-Trindade, poder-se-ia estender até 350 M. Muito embo-
ra o fato de tal limite representar uma área oceânica de valor significativo, o
Brasil, nessa área, pleiteia um limite exterior além das 350 M, até a linha que
corresponde à distância de 100 M a partir da isóbata de 2.500 m.

Além desse aspecto relacionado à área da cadeia Vitória-Trinda-
de, o Brasil também não concordou com aspectos outros das recomen-
dações, referentes às áreas do cone do Amazonas, da cadeia Norte-
Brasileira e da margem continental sul, a partir da porção meridional
da cadeia Vitória-Trindade até a fronteira lateral marítima com o Uru-
guai. Portanto, por decisão do Poder Executivo, o Brasil decidiu enca-
minhar outra proposta à Comissão, insistindo nos limites exteriores ini-
cialmente referidos (Fig. 2). A equipe de especialistas do Leplac sus-
tenta firmemente a opinião de que os dados inicialmente submetidos à
Comissão são necessários e suficientes para justificar com base cientí-
fica o pleito brasileiro. Em benefício dos especialistas da Comissão en-
carregados do exame da proposta, o Brasil, visando à elaboração da
outra proposta, decidiu coletar novos dados oceanográficos, os quais
já foram adquiridos mediante o emprego de navios de pesquisa estran-
geiros, contratados com recursos provenientes de crédito especial apro-
vado pelo Congresso Nacional. Em termos de expectativa otimista, tal
proposta poderá ser encaminhada à Comissão ao final de 2012.
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Com a realização do Leplac e a apresentação de sua proposta à
Comissão, o Brasil conseguiu despertar a consciência de outros Esta-
dos costeiros no sentido de eles próprios estabelecerem os limites ex-
teriores das suas respectivas plataformas continentais. Contudo, nem
todos possuem plenas condições de realizar trabalho de tamanha en-
vergadura e que exige conhecimentos específicos, sobretudo na área
das geociências. Assim sendo, alguns Estados costeiros solicitaram a
ajuda do Brasil. Nesse contexto, vale frisar que o País contribuiu signi-
ficativamente com a realização do Leplac da Namíbia e tem mantido
entendimentos no sentido de cooperar com Moçambique e Angola, no
estabelecimento de tais limites.
8. Comissão de Limites da Plataforma Continental (CLPC)

A Convenção estabelece que a Comissão deva ser composta de
21 membros, peritos em Geologia, Geofísica ou Hidrografia, eleitos pe-
los Estados-Partes entre seus nacionais, tendo na devida conta uma
representação geográfica equitativa, os quais prestarão serviços a tí-
tulo pessoal. A primeira eleição para a Comissão foi realizada em 1997.
Os peritos foram eleitos para um mandato de cinco anos. A mais recen-
te eleição foi realizada em 200718. No momento, com mandato até 2012,
a Comissão é composta por cinco peritos da África, cinco da Ásia, qua-
tro da América Latina e Caribe, quatro da Europa Ocidental e outros
Estados e três da Europa Oriental.

O prazo de encaminhamento de propostas encerrou-se em maio de
2009. Até aquela data, a Comissão recebera 51, das quais já analisou nove
(Federação Russa, Brasil, Austrália, Irlanda, Espanha/França/Irlanda/Reino
Unido, Nova Zelândia, França/Guiana Francesa e Nova Caledônia, México
e Noruega). Quatro outras estão sob análise (Japão, Indonésia, Barbados e
Reino Unido/Ilha de Ascensão). Com base no atual modus operandi da
Comissão, estima-se que a última proposta apresentada (Cuba) terá seu
exame concluído em 2030. Vale observar que nessa projeção não estão
incluídas 44 “informações preliminares”, já encaminhadas ao Secretário
Geral da ONU, as quais poderão transformar-se em propostas definitivas a
qualquer momento.

Nesse contexto, deve-se considerar a outra proposta brasileira,
que oportunamente será remetida à Comissão. Caso o modus operandi
da Comissão seja mantido (com o estabelecimento de uma fila de es-
pera de acordo com a ordem de recebimento das propostas), em ter-
mos de projeção, ela só será analisada a partir de 2030, o que parece
ser um prazo inaceitável. Portanto, o interesse nacional aponta no sen-tido de apoiar a adoção de mecanismos, no âmbito da Comissão, queacelerem o processo de análise.

Mesmo que isso seja possível, o Brasil deveria, complementarmen-te, propugnar por não entrar na fila de espera, já que sua outra propostanada mais é do que a continuidade de um processo, na verdade iniciado
em 2004, quando do encaminhamento da primeira.
18 - O atual Presidente (2010) da CLPC é brasileiro – o Comandante Alexandre Tagore de
Albuquerque.
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9. Enfoque ambiental
O ponto de vista de que “o direito internacional pressupõe o exercí-

cio da soberania territorial absoluta, sem consideração aos efeitos de suas
ações sobre outros Estados” tem sido consistentemente qualificado por
deliberações de órgãos da comunidade internacional. A Comissão de Di-
reito Internacional e a Corte Internacional de Justiça têm concorrido para o
estabelecimento do princípio de que o direito fundamental dos Estados é
não agir em detrimento dos direitos de outros Estados. Trata-se do princí-
pio que garante ao Estado prejudicado acionar, por vias diplomáticas ou
pelos mecanismos previstos para o caso, o Estado imputável pela violação
do direito internacional.

No caso do Canal de Corfu, a Corte Internacional assevera como
obrigação de todos os Estados “não permitir conscientemente (knowingly)
que seu território seja usado para atos contrários aos direitos de outros
Estados”19. Em matéria de meio ambiente, a mesma Corte declara – em
sua advisory opinion sobre a legalidade do uso ou da ameaça de uso de
armas nucleares – que “a existência de uma obrigação geral dos Estados
de assegurar que atividades dentro de suas jurisdições e de seu controle
respeitem o meio ambiente de outros Estados ou de áreas fora do controle
nacional é atualmente parte do corpus do direito internacional referente
ao meio ambiente”20.

O Princípio 21 da Declaração de Estocolmo, de 1972, os Artigos 192
e 194 da CNUDM, de 1982, e o Princípio 2 da Declaração do Rio, de 1992,
complementam-se de maneira a confirmar essa posição. Enquanto norma
de Direito Internacional aplicável aos Estados, o princípio parece, portan-
to, bem consubstanciado. O mesmo não ocorre quando se trata de danos
causados por pessoas físicas ou jurídicas de Direito Privado, situações que
não se encontram cabalmente definidas em muitos países.

No Brasil, prevalece o princípio de que normas de Direito Internaci-onal acolhidas pelo devido processo constitucional não apenas são aplicá-veis de jure a pessoas físicas ou jurídicas, como a hierarquia daquelas ésuperior à das normas internas. Muitos tratados, entretanto, pedem aos
Estados-Partes que legislem para garantir:. a implementação de obrigações específicas; e/ou. o entendimento ou a adaptação de disposições internacionalmente

negociadas.
Tanto a CNUDM quanto os documentos emanados do Rio, em 1992,

sobre meio ambiente, estão a exigir:. a complementação legislativa interna; ou. o  desenvolvimento  do conhecimento de aspectos da realidade na-
cional para assegurar a plena aplicabilidade da norma ou orien-
tação internacional.

19 - ICJ Reports, 1949, p. 4 e 22.
20 - Parecer de 8/7/1996, par. 27-33.
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Em grande parte dos casos, o desenvolvimento de trabalhos,
legislativos ou de outra ordem, internamente, tem a ver com situações
que podem resultar em questionamento da responsabilidade do Esta-
do brasileiro.

Na área ambiental ainda, o Princípio 7 da Declaração do Rio trata
da cooperação internacional e o Princípio 13 refere-se a atividades tanto
nacionais quanto internacionais, implicando aos Estados a tarefa de ela-
borar leis ou negociar acordos internacionais sobre responsabilidade civil
objetiva (liability) e compensações que possam socorrer vítimas de polui-
ção ou outros danos ambientais.

O Princípio 16 – a ser incorporado à legislação nacional e a acordos
ou convenções internacionais, bilaterais ou regionais – estabelece que o
poluidor deve incorrer com os custos da poluição causada (Polluter Pays
Principle). Este princípio tem sido adotado com sucesso em países da Or-
ganização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)21 na
gestão de bacias hídricas e seria muito útil se aplicado com eficácia na Lei
das Águas, de 1997, ou em futura legislação que atualize a lei ora em
vigor, mas antiquada, sobre gerenciamento costeiro. Trata-se igualmente
de negociar a adoção do princípio em acordos bilaterais ou regionais que
regulem a convivência fronteiriça, especialmente nas Bacias Paraná/
Paraguai e Amazônica.

A poluição por emissões atmosféricas está em grande parte tra-
tada na legislação interna, mas o Brasil não negociou acordos regio-
nais que satisfaçam as crescentes necessidades decorrentes do
adensamento das atividades na Região Sul/Sudeste (Mercosul), pelo
transporte de substâncias ou dejetos tóxicos ou altamente tóxicos (ultra
hazardous). A CNUDM, por exemplo, prevê, em seu Artigo 212 (15),
que os Estados legislem sobre prevenção, redução e controle da polui-
ção por navios de sua bandeira22.
10. Conclusões e sugestões

Eventual diferença poderia emergir entre a tese das 200 milhas de
mar territorial, inscrita há cerca de quatro lustros em nível de política
marítima interna e externa, e a tese das 200 M de mar territorial e de ZEE
(12 mais 188 M), que ficou estipulada em nível das relações internacio-
nais. Tal diferença parece diluir-se em razão de duas circunstâncias, a pri-
meira das quais pelo fato de que os diferentes fatores em jogo influencia-
ram ambas as teses. A segunda diz respeito à natureza jurídica da ZEE.
Quanto ao regime desse novo espaço marítimo, minudentemente dispõe
a respeito a Parte V da Convenção de Montego Bay. O Tratado de 1982
silencia, porém, acerca da natureza jurídica desse espaço. Este seria ou
21 - Em inglês, OECD – Organization for Economic Cooperation and Development.
22 - Quanto à poluição atmosférica no meio ambiente marinho, pode-se dizer que ainda nãoexiste um padrão legal, em nível internacional: a Organização Marítima Internacional (IMO)vem tratando do assunto lentamente. Já a poluição hídrica marinha, ao contrário, tem sidoconduzida com maior êxito: a Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição porNavios (Marpol) foi ratificada pelo Brasil em 1988. O Decreto Legislativo nº 60, de 1995,
aprovou os anexos 3, 4 e 5 do citado acordo.
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não parte integrante do Estado costeiro? A impossibilidade de dar uma
resposta a essa questão crucial no curso da Terceira Conferência conduziu
à fórmula Castañeda, a do Artigo 59 da Convenção, modelo de formulação
diplomática, de teor suficientemente vago para adiar a decisão a respeito
e autorizar a superação das negociações interrompidas. Ora, o adiamentosó tenderia a favorecer na prática a tese territorialista, defendida peladelegação brasileira, como reflete a Declaração no Ato de Assinatura. É oque vem ocorrendo. A integração gradual da ZEE ao território do Estadocosteiro é uma consequência lógica, embora de ritmo lento, do exercíciocontínuo pelo Estado de suas competências, por mais limitadas e eventu-ais que sejam ou venham a sê-lo.

Cabe notar, por outro lado, que a curva de inflexão da política marí-
tima brasileira, determinada há duas décadas pela adoção da tese das
200 M de mar territorial, manteve, na Convenção de 1982, um sentido de
continuidade e coerência. Mais que isso. São identificáveis as vantagens
que essa política acabou alcançando, no bojo do Tratado:. ampliação da plataforma continental brasileira;. aumento do espaço marítimo do País, em consequência de regras

aplicáveis às ilhas oceânicas brasileiras;.
.

participação, com os benefícios daí consequentes, no mecanismo
operacional de exploração e explotação dos fundos oceânicos;

.

. inserção,  num  sistema  global, do regime de todos os espaçosoceânicos; e.
.

incorporação do País ao mecanismo de solução de controvérsias
internacionais.

Tendo em conta a vigência e a efetividade do Tratado de 1982, pa-
rece aconselhável vislumbrá-lo em razão de sua longa duração, assim como
da integridade e da solidariedade de suas disposições. Dentre os compro-
missos assumidos pelo Estado brasileiro, assinalem-se os seguintes:. a elaboração de cartas marítimas e listas de coordenadas geográfi-

cas, com a indicação das linhas de base do mar territorial, e a demar-
cação dos espaços marítimos brasileiros;. a adequação da legislação brasileira;. a  adoção de medidas necessárias à melhor gestão dos recursos
vivos (Revizee) e de recursos minerais (Remplac)23; e. a conclusão de trabalhos de levantamento, para o estabelecimento
efetivo do limite exterior da plataforma continental (Leplac).

Está delineada, assim, em traços muito gerais, a experiência brasi-
leira no processo de configuração do novo Direito do Mar. Duas observa-
ções finais poderiam ser ainda enfatizadas. A primeira concerne à extre-
ma sensibilidade do ordenamento interno, em relação à problemática ma-
23 - Revizee é a sigla do “Programa de Avaliação do Potencial Sustentável de Recursos Vivos
na Zona Econômica Exclusiva”. Ver detalhes no Capítulo XV, a seguir. Remplac – “Programa
de Avaliação da Potencialidade Mineral da Plataforma Jurídica Brasileira”. Detalhes sobre o
Remplac constam do Capítulo V.
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rítima internacional. Esta problemática está constantemente a exigir da-
quele ordenamento alguma resposta, a qual, por seu turno, repercute em
nível de relações exteriores. A segunda diz respeito ao sistema instituído
para fins de configuração do novo direito. Esse sistema não está deferido
a um órgão determinado, a um ministério específico. Como já menciona-
do, ele possui, como órgão central, uma comissão de cunho interministerial
(Cirm), com atribuições de coordenação e, até um certo limite, investida
de competência decisória adstrita a determinadas matérias, sem prejuízo,
todavia, da competência executória própria dos órgãos estatais. A experi-
ência tem revelado um saldo positivo resultante dessa estrutura
interministerial, o que é compreensível, em face do cunho plurivalente e
multifuncional da problemática marítima.

Listam-se, a seguir, para orientação dos tomadores de decisão, al-
gumas sugestões específicas.
SUGESTÕES:. PROMOVER medidas que visem à utilização mais eficiente do mar

territorial, das águas jurisdicionais e da plataforma continental
brasileiros.. INCENTIVAR as ações  do  setor privado, que objetivem o aproveita-
mento econômico sustentável da ZEE e da plataforma continental.. APOIAR iniciativas que visem à atualização da legislação, nos três
níveis de governo, referentes ao uso sustentável dos recursos do
mar.. APOIAR a adoção de mecanismos, no âmbito da Comissão de Li-
mites da Plataforma Continental, que acelerem o processo de
análise das propostas.
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CAPÍTULO II
SEGURANÇA NO MAR

Sinopse
A partir de uma análise histórica sobre a questão da segurança

do Mar Brasileiro, desde a Independência até os dias atuais, descre-
vem-se os estágios de capacitação bélica da Marinha; analisa-se a con-
juntura geoestratégica internacional e identificam-se as ameaças que
devem ser consideradas no mundo atual, os problemas e óbices a en-
frentar, no âmbito dos quais se configuram as responsabilidades da
Marinha em tempo de paz, a questão do Poder Marítimo, que envolve
Marinha Mercante e outros recursos, as convenções internacionais que
regulam o uso do mar, a Estratégia Nacional de Defesa e o Sistema de
Gerenciamento da Amazônia Azul; por fim, são apresentadas algumas
sugestões ligadas à matéria.

Abstract
Through a historical analysis of the security issues of Brazilian

Sea, from Independence to the present day, this chapter describes the
warfare training stages of Brazilian Navy; analyses the international
geostrategic conjuncture; and identifies the threats that must be
considered in the current world scenario, as well as the problems and
obstacles to face, within which the responsibilities of the Navy in time
of peace, the question of the Maritime Power, that includes Merchant
Navy and other resources, the International Conventions that regulate
the use of the Sea, the National Defense Strategy and the Management
System of the Blue Amazon are configured. In the end, some suggestions
regarding the matter are presented.
1. Introdução

O Brasil é uma nação marítima. Embora esta realidade não
transpareça frequentemente na historiografia oficial, por força de uma vi-
são distorcida do passado, as realidades do presente vão-se impondo:. Sendo um  global trader,  realiza trocas comerciais com todos os

países, próximos e distantes; como o comércio exterior é feito basi-
camente por mar (98% em peso e 95% em valor), sua dependên-
cia do mar é muito grande; a globalização da economia mundial,
eliminando as barreiras para o intercâmbio comercial dos países,
aumenta ainda mais a nitidez dessa dependência.. Dotado  de  uma  imensa  costa (7.408 km de extensão), dispõe,
desde a declaração de entrada em vigor da CNUDM, de uma ZEE
de grandes proporções, com recursos, vivos e não vivos, do solo
e do subsolo marinhos e das águas sobrejacentes. Passou a dispor,
ainda, de uma imensa plataforma continental, onde detém direitos
de soberania para exploração de recursos naturais. O extraordi-
nário desenvolvimento tecnológico, característico da época atual,
faz crescerem as perspectivas  de uso pacífico dos oceanos: a
explotação de petróleo em águas cada vez mais profundas; a pro-
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dução de energia, aproveitando a variação das marés ou a dife-
rença térmica entre massas d’água; a explotação de nódulos polime-
tálicos do solo marinho ou dos minerais dissolvidos na água do
mar; o desenvolvimento da aquicultura, que permitirá a produ-
ção em larga escala de proteína animal; a utilização crescente
das algas marinhas, para a alimentação e para a farmacologia.

Com o petróleo do pré-sal, especificamente, o mar adquire uma re-
levância extraordinária, em termos econômicos, para o País, o que já se
reflete em maior preocupação com o reaparelhamento das Forças Arma-
das e da Marinha, em particular.

Se as disputas entre Estados prendem-se a conflitos de interesses,
mesmo quando sob o disfarce de alegações mais nobres, o crescente sig-
nificado econômico do mar para o Brasil implica, necessariamente, o reco-
nhecimento de que nele poderão surgir problemas de segurança.
2. Histórico

Quando de sua emancipação política, o Brasil era um arquipélago
econômico e cultural, com “ilhas” de desenvolvimento esparsas por seu
território, principalmente ao longo da costa. As diversas províncias quase
não se comunicavam: quando o faziam era geralmente por mar – devido
às dificuldades de comunicação terrestres – e, mais frequentemente, com
a longínqua Lisboa. O arquipélago brasileiro não tinha, pois, continuidade,
parecendo fadado ao esfacelamento político, como, aliás, ocorrera com a
América espanhola.

Muito contribuiu para evitar tal esfacelamento o gênio político deJosé Bonifácio, a quem o Brasil deve a fórmula que, nas circunstâncias, eraa única capaz de assegurar a unidade da Nação – o Império – e a visão deque o instrumento indispensável dessa política seria a presença de umaEsquadra, verdadeiro elo da pretendida integração nacional, quando oconceito de nacionalidade era ainda frágil.
Foi essa Esquadra que consolidou a Independência, isolando e do-minando as províncias fiéis à metrópole – Cisplatina, Bahia, Maranhão ePará (25). No turbulento período que se seguiu (1824 a 1849), asseguroua integridade do Império, mediante o bloqueio, o transporte das tropaspacificadoras e o apoio naval a essas tropas, quando o País foi sacudido porsucessivas revoltas: Confederação do Equador, Setembrada, Novembrada,Abrilada, Cabanagem, Farrapos, Sabinada, Balaiada e Praieira.
No campo externo, durante todo o período monárquico, a Marinhateve papel fundamental, sendo o instrumento por excelência da políticaimperial, cuja essência era impedir o surgimento de um Estado platino dotamanho do antigo Vice-Reino do Prata, meta anunciada pelas ProvínciasUnidas do Prata, desde sua independência, em 1810. O papel da ArmadaImperial nas guerras externas do período – a Cisplatina (1825-28), a Guer-ra contra Oribe e Rosas (1851-52), a Campanha Oriental (1864) e a Guerrada Tríplice Aliança (1864-70) – foi decisivo para o sucesso das armas bra-sileiras (30).
Ainda no período imperial, outro tipo de problema envolvia a Mari-nha: as questões com a potência hegemônica, dotada de um Poder Naval
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que se fazia presente em todas as regiões do mundo. A prepotência da
Inglaterra – tão bem demonstrada no incidente denominado Questão
Christie (1861-63) – e a repressão dos navios ingleses ao tráfico de escra-
vos para o Brasil, com claro desprezo pela soberania nacional, já que se
fazia até mesmo em águas territoriais e interiores – o incidente com o
Cruzador inglês Cormoran, no interior da Baía de Paranaguá, em 1850, é
típico – evidenciavam a necessidade de o País contar com uma frota de
guerra capaz de dissuadir essas agressões. A subscrição popular para aqui-
sição de navios, quando da Questão Christie, mostra que a sociedade com-
preendia a importância da Marinha24.

A Marinha beneficiou-se desse quadro de perturbações internas e
conflitos externos e, em 1870, ao término da Guerra da Tríplice Aliança, a
Esquadra brasileira tinha expressão mundial – em termos de número de
navios e de bocas de fogo era a quinta do mundo – embora fossem óbvias
suas limitações: os navios, grande parte de pequeno calado e pequena
borda livre, especialmente aptos para operações fluviais, tinham casco de
madeira e propulsão mista (vela e vapor), além de serem movidos a roda,
quando o hélice já era comum.

Com a República, o País perdeu sua consciência marítima. Diz Leôn-
cio Martins:

“[...] a Marinha foi bastante prejudicada por seu envolvimento polí-
tico e pelas transformações por que passavam as unidades navais,
fruto da Revolução Industrial havida nas nações mais desenvolvi-
das, e a qual não pudemos acompanhar devido às nossas limita-
ções culturais e técnicas” (25).
Sem dúvida, a Revolta da Armada de 1893 e o fato de o Brasil não

ter acompanhado a extraordinária evolução da tecnologia naval em toda
a segunda metade do século XIX, o que acabou praticamente com a cons-
trução naval no País, tiveram consequências funestas para a Marinha.
Contudo, é necessário reconhecer que as mudanças na situação político-
estratégica, no campo interno como no externo, foram determinantes para
o declínio da força naval: após o ciclo de revoltas que ameaçaram frag-
mentar o País, cresceu o sentimento de unidade nacional. As mudanças
ocorridas no Prata, que sugeriam mais cautela nas relações com os países
vizinhos, assim como a melhoria das relações com a Inglaterra, devido às
medidas tomadas pelo governo para reprimir o tráfego negreiro, tornaram
menos visíveis as ameaças e, portanto, dispensável a manutenção de uma
frota militar que impusesse respeito (36).

Em Cartas da Inglaterra (1896), Rui Barbosa dá um retrato vivo da
precária situação a que chegara a Marinha:

 “Acabo de ler com tristeza, em um opúsculo recente, o estudo com-
parativo de nossa armada com a do Chile e a da República Argenti-
na. Um confronto há pouco esboçado pelo jornal mais influente des-
te último país, La Prensa, de Buenos Aires, opõe a cada um dos

24 - A aquisição, na França, da Corveta Brasil, primeiro navio encouraçado brasileiro, foi o
resultado dessa subscrição.
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nossos vasos de guerra hoje válidos um competidor formidável,deixando ainda, nas sombras, com que compor mais de uma esqua-dra, capaz de medir-se com a nossa [...].
[...] Deus nos dê por muitos anos paz com as nações que nos cer-cam. Mas, se ela se romper, é no oceano que iremos jogar a sorteda nossa honra. E essa partida não será decidida pelo azar, maspela providência. A nulificação da nossa Marinha é, portanto, umprojeto e começo de suicídio”.
A Marinha só teria um novo surto de desenvolvimento na primeira

década do século XX. O Barão do Rio Branco, Chanceler no período de 1902
a 1912, defendia uma política de aproximação com os Estados Unidos da
América, para contrabalançar a opressiva influência inglesa no continente
sul-americano, e a manutenção de um Poder Naval que permitisse ao País
uma política externa mais independente. A derrota de uma grande potência
– a Rússia – por um país apenas emergente – o Japão –, na guerra russo-
japonesa, no começo do século, devido em grande parte à superioridade do
Poder Naval japonês, reforçava a tese de Rio Branco de que era preciso dotar
o Brasil de uma Esquadra compatível com suas aspirações. Graças a isso, o
Plano Naval de 1904, do Almirante Júlio de Noronha, modificado em 1906
pelo Almirante Alexandrino de Alencar – uma consequência das lições da
Batalha Naval de Tsushima (1905), quando o Almirante Togo derrotou decisi-
vamente a poderosa frota russa – deu origem à “esquadra branca” de 1910
que, mais uma vez, levou o Brasil à condição de potência naval (36).

A falta, porém, de uma base industrial compatível com o nível
tecnológico dos navios, tornando precárias as condições de manutenção,
reparo e modernização, logo diminuiu a operacionalidade da frota que,
em pouco tempo, tornou-se obsoleta. Teve assim início um novo e muito
longo período de estagnação e retrocesso da Marinha25.

A participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial foi simbólica –
envio a Gibraltar, via Dakar, da Divisão Naval em Operações de Guerra (DNOG),
sob o comando do Almirante Pedro Max Fernando de Frontin; de 12 aviadores
da Marinha e um do Exército, para adestramento e atuação junto à RAF; e de
uma missão médica. Teve, porém, um importante significado: pela primeira
vez, o País fazia-se presente em força no continente europeu.

Apesar de alguns progressos – a criação da Flotilha de Submarinos em1914 e o nascimento da Aviação Naval em 1916 –, no período entre guerras,a força naval teve seu valor militar diminuído, tanto pela obsolescência comopelo mau estado dos navios. Os Programas Navais não eram cumpridos, porfalta de recursos, e estes não vinham porque se acreditava que, após omorticínio da Primeira Guerra Mundial, a paz seria duradoura.
O relatório de 1929 do Ministro da Marinha, Almirante Pinto da Luz

(8), dá uma visão clara da situação da força naval:
“O problema da reconstituição da esquadra, pelo retardamento que
tem sofrido, atingiu, pode-se dizer, o seu auge, isto é, ou o material

25 - A Revolta da Chibata, de 1910, mostra que a simples aquisição de navios novos e
sofisticados não é suficiente para construir uma eficiente Marinha.
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é renovado sem delongas, ou o treinamento torna-se impraticável,pela ausência de navios capazes de se fazerem ao mar. Há já quin-ze anos que nosso Poder Naval decresce continuamente”.
Apesar dos esforços do Almirante Aristides Guilhem (1935-45) parareiniciar a construção naval no Brasil, interrompida havia 50 anos, a Se-gunda Guerra Mundial encontrou o País totalmente despreparado, em es-pecial no que concerne àquela que seria a principal tarefa da força navalbrasileira: a guerra antissubmarino. Participou-se do conflito, inicialmen-te, com os obsoletos meios disponíveis e, depois, com os 24 navios recebi-dos dos EUA pela Lei de Empréstimos e Arrendamentos. Apesar das limita-ções, a atuação da Marinha foi bastante eficaz, na proteção aos comboiosem águas brasileiras, caribenhas e norte-americanas.
Ao término da guerra, a dependência brasileira aos Estados Unidosera quase absoluta, tanto em termos de material como de concepção es-tratégica. A construção naval no Brasil, iniciada por Guilhem – que atingi-ra seu apogeu com a construção dos três contratorpedeiros classe M e dosseis contratorpedeiros classe A – não teve continuidade, em parte devidoàs facilidades criadas pelo Military Aid Program (MAP), pelo qual passou-se a receber, a custos simbólicos, material excedente de guerra, desdenavios até os mais simples sobressalentes.
A partir de 1967, com o Programa Decenal de Renovação dos MeiosFlutuantes, que enfatizava a guerra antissubmarino e a guerra de minas,a Marinha volta a perseguir a nacionalização dos meios – navios, compo-nentes e sobressalentes –, deixando para adquirir no exterior apenas aque-les que não pudessem ser ainda construídos ou fabricados no Brasil.
Tendo em vista a recusa dos EUA a ceder meios com o grau de sofisti-cação desejado pelo Brasil, as aquisições externas foram todas feitas na Eu-ropa – fragatas na Grã-Bretanha, navios-varredores na Alemanha – o que ca-racterizava certo afastamento dos Estados Unidos. Em fevereiro de 1977,quando o Almirantado brasileiro aprovou um revolucionário conjunto de Polí-ticas Básicas e Diretrizes – à época, o documento básico para definição doPlano Diretor da Marinha –, ficou estabelecida uma nova concepção estraté-gica, desvinculada da americana, que enfatizava a maior possibilidade daocorrência de conflitos regionais, sem interferência das superpotências, oque abria um amplo espectro de novas tarefas para a Marinha (36).
Em março de 1977, por divergências com o governo Carter sobre ascondições para a prestação de ajuda militar, o Presidente Geisel denun-ciou o Acordo de Assistência Militar Brasil-Estados Unidos, que vigoravadesde 1952, e determinou o fechamento da Missão Naval Americana, noBrasil desde dezembro de 1922. Sem os vínculos que a prendiam aos Esta-dos Unidos, a Marinha atingiu a maioridade e, a partir daí, somente aslimitações orçamentárias impedem que ela se capacite plenamente parao cumprimento das tarefas que lhe cabem, no atual quadro estratégico.
A construção de submarinos convencionais no Arsenal de Marinha doRio de Janeiro (AMRJ) transformou o Brasil no primeiro país do Hemisfério Sula ter essa capacidade. O projeto de construção de um submarino de propul-são nuclear no Brasil já trouxe importante contribuição para o desenvolvi-mento científico-tecnológico do País, como o domínio do processo de enri-

quecimento do urânio e de outras tecnologias nucleares de aplicação civil.
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No que se refere à Marinha Mercante26 e até o início da década de
1950, a participação do Brasil no comércio internacional era insignifican-
te, não havendo condições para o desenvolvimento de uma frota mercan-
te própria e de uma indústria nacional de construção naval.

Porém, com o fim da Segunda Guerra Mundial, o comércio internaci-
onal teve uma extraordinária expansão – o comércio exterior do Brasil
que, na década de 1950, era da ordem de US$ 1,45 bilhão, pulou, na déca-
da de 1980, para cerca de USS 25 bilhões(!), tornando-se evidente a ne-
cessidade de rever a deficiência acima apontada. Já no início da década
de 1960, o FMI advertia os países em desenvolvimento de que os déficits
que apresentavam nas suas contas correntes eram devidos, basicamente,
ao pagamento de fretes (cerca de 50% do déficit no item “serviços”).

O Brasil desenvolveu, mediante uma série de medidas protecionis-
tas, uma importante indústria de construção naval27 (capacidade de pro-
dução anual da ordem de dois milhões de tpb) e uma frota mercante ex-
pressiva (em meados da década de 1970, a participação da bandeira bra-
sileira no comércio exterior era de mais de 40%).

A partir daí, em consequência de dificuldades internas e das mu-
danças do cenário internacional – aumento brutal dos preços do petróleo,
devido à crise de 1973, das taxas internacionais de juros e recessão mun-
dial – o setor entrou em crise, com participação da bandeira inferior a 5%,
e os estaleiros quase paralisaram suas atividades.
3. Conjuntura internacional

Com o fim da Guerra Fria, o sistema bipolar estabelecido após aSegunda Guerra Mundial terminou, sem que, entretanto, tivesse dado lu-gar a um novo ordenamento internacional claramente definido.
Segundo Rosecrance, desde o fim da Segunda Guerra Mundial to-mou forma um novo sistema de relações internacionais, alternativo aosistema vigente a partir do Tratado de Westphalia (1648), em que os Esta-dos não mais se qualificam pela capacidade de adquirir e manter territóri-os, mas pela capacidade de usar os oceanos para a expansão de suastrocas comerciais, suprindo, dessa forma, suas necessidades e dando va-zão aos excedentes de produção. Esse sistema, que pode ser denominado“oceânico”, tem na Alemanha e no Japão de hoje seus dois maiores repre-sentantes (29).
Sem dúvida, o surgimento do Estado comercial foi a base para a

globalização da economia que, com a sua irretorquível lógica – a livre
competição é essencial para a eficiência do sistema – tende a agravar a
posição de inferioridade dos menos desenvolvidos, vis-à-vis os mais de-
senvolvidos, sempre que aqueles não souberem ou não puderem, por fal-
ta de condições, enfrentar a feroz competição internacional.

Esse relacionamento entre ricos e pobres, já difícil pelas divergênci-as de interesses nas questões mais atuais – narcotráfico, migração, meio
ambiente, terrorismo, controle de exportação de materiais sensíveis,
26 - O presente Relatório trata do assunto em capítulo específico, Capítulo VIII.
27 - Idem, Capítulo X.
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tecnologias de ponta etc. –, tende a agravar-se, aumentando a tensão
entre esses países; a hipótese de uso da força para solução de divergênci-
as não pode ser descartada.

Cabe observar que a globalização não tem contrariado a tendênciacrescente para a formação de blocos econômicos regionais, como a UniãoEuropeia (UE), o Nafta, o Mercosul e outros, embora esses blocos, de certaforma, contraponham-se à globalização universal, derrubando as barrei-ras entre os Estados-membros, mas discriminando os não membros.
A globalização não se tem mostrado um fenômeno puramente eco-nômico, que levaria apenas à criação de um mercado mundial unificado.É, mais que isso, uma tendência para a universalização de certos concei-tos e ideias que tendem a assumir, assim, valores absolutos, acima dequalquer discussão – o que se poderia chamar de “ideologia ocidental”.Os Estados que não se enquadrarem nesse novo sistema de valores cor-rem o risco de ser considerados párias e excluídos da comunidade interna-cional (37). A humanidade demonstra, neste estágio de seu desenvolvi-mento, a vitalidade de distintas civilizações, ainda que adote forma deorganização econômica comum em seus grandes traços. Alguns, comoFrancis Fukuyama (em sua obra The end of history), ousaram, entretanto,afirmar o fim da história, pela aparente universalização de valores.
Sob “o eufemismo de convergência de valores e o pretexto deliberalização comercial”, os EUA vêm aplicando um conceito de integraçãoverdadeiramente global28 (18). Nas leis Helms-Burton e D’Amato, há atéuma tentativa de aplicá-las extraterritorialmente.
É inegável que as questões de segurança passaram a ser vistasmenos sob o enfoque geopolítico, em que predominam considerações ge-ográficas ou históricas, e mais sob o enfoque geoeconômico, envolvendoaspectos econômicos e sociais (2)29. Hoje se pode dizer que “a segurançaeconômica é a dimensão fundamental da segurança” (5).
Conceitos como o de autodeterminação e não intervenção, que do-minaram a política internacional até recentemente30, tendem a relativizar-se, crescendo a tendência para intervenções multinacionais ou não, mui-tas vezes justificadas sob nobres alegações. As intervenções na Somália,em Ruanda, na Bósnia-Herzegovina, em Granada, no Haiti, no Panamá eno Iraque confirmam essa tendência.
Após a Guerra do Golfo, os EUA estabeleceram um conceito estraté-

gico 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. Esse
conceito, anunciado pelo Presidente George Bush em agosto de 1991,
define o papel que os Estados Unidos se atribuem na nova ordem interna-
cional e o tipo de ameaças que identificam para seus interesses (35).
28 - Durval de Noronha Goyos Júnior, em “A Alca e a nova face do imperialismo”. O autor é
advogado e árbitro da Organização Mundial de Comércio (OMC).
29 - Abdel Monem Said Aly, em “From Geopolitics to Geo-Economics – Egyptian National
Security perceptions”. O autor é do Centro de Estudos Políticos e Estratégicos da Fundação
Al-Ahran, no Cairo.
30 - No Brasil, esses dois princípios são constitucionais.
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Surpreendentemente, o tráfico de drogas é considerado como a
maior ameaça, seguindo-se outras importantes: as agressões ao meio
ambiente, as migrações ilegais, a transferência de tecnologia de duplo
uso para países não confiáveis etc.. Em 1996, o Secretário de Defesa dos
Estados Unidos ampliou o leque das ameaças:

“Nossos temores são estimulados pela proliferação dos armamen-
tos de destruição em massa, pelos ódios raciais que fendem os Es-
tados, pelo terrorismo de grupos extremistas e pela agressão regio-
nal perpetrada por Estados-párias” (28).
A resultante, na ocasião, já apontava nitidamente para a interven-

ção em países que, de alguma forma, não se conformam com a ordem
internacional, estabelecida dentro da visão particular dos EUA e de acordo
com seus interesses, que consideram serem os interesses mundiais.

O Livro Branco da Marinha e do Corpo de Fuzileiros Navais dos Esta-
dos Unidos, elaborado a partir da Estratégia Nacional, reflete, sem sombra
de dúvida, a preparação para a intervenção: a Marinha renuncia a seu
tradicional e querido conceito de blue water Navy – Marinha das águas
azuis, das águas profundas, do alto-mar – e passa a orientar seu planeja-
mento para a brown water Navy – a Marinha das águas marrons, das águas
poluídas, das águas costeiras, destinada a apoiar ações de intervenção.
Em consequência, o Corpo de Fuzileiros Navais, que parecia condenado a
um papel extremamente secundário no período de Guerra Fria, num cená-
rio de possível emprego do armamento nuclear, passa a ser considerado
prioritário, devido a seu papel como força de intervenção (34).

A Guerra do Golfo serviu para testar essa nova missão da Marinha dos
EUA e mostrou as limitações nas operações costeiras, em apoio a ações de
intervenção, de uma Marinha preparada para combater em mar aberto (22).

Essa moderna visão estratégica não está limitada apenas aos EUA.
A UE, conforme estabelecido no Tratado de Maastrich, compromete-se a
criar uma estrutura militar europeia, desvinculada da Otan, reconhecendo
que tem interesses que necessariamente não são os mesmos dos ameri-
canos. É provável que esse objetivo seja alcançado pela incorporação à
UE das forças hoje vinculadas à União da Europa Ocidental (UEO), um pro-
duto típico da Guerra Fria, mas que se vai adaptando às novas realidades.

Para o Conselho de Ministros da UEO, a formulação de uma Política
Comum de Defesa Europeia deve levar à identificação de interesses co-
muns, de riscos e ameaças potenciais e, principalmente, à compreensão
de que “as novas responsabilidades europeias [devem ser vistas] no am-
biente estratégico no qual a segurança da Europa não está confinada
apenas ao território europeu [...]” [grifo editorial] (33). Com isso, a
UEO está desenvolvendo forças, tanto nacionais como multinacionais,
desvinculadas da Otan e, portanto, dos EUA, sob a justificativa de que
aquela Organização está, juridicamente, impossibilitada de intervir fora
da Europa e do Atlântico Norte, deixando os europeus sem opção militar
para operações out of area: essas forças são, nitidamente, de intervenção,
destinadas a proteger os interesses da UE em qualquer região do mundo.
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Com o lançamento da Estratégia Nacional de Segurança, sob o go-
verno de Barack Obama, em maio de 2010, foi reforçado o conceito de
segurança global. Ao mesmo tempo, ficaram nítidos os objetivos para a
contenção da violência causada por grupos extremistas, para evitar o alas-
tramento de armas de destruição em massa e o aumento da segurança de
materiais nucleares, o combate às mudanças climáticas e a manutenção
do crescimento global sustentável. Paralelamente, resulta o fato de que a
superioridade militar dos EUA deverá estar associada à ampliação de ins-
tituições globais e de novas parcerias, em adição aos tradicionais aliados.
As intervenções, por sua vez, poderão ocorrer após elevados esforços de
diplomacia, adoção de medidas de isolamento e com o aval de organiza-
ções internacionais como a ONU.

Sobre a reorganização da Otan, o Ministro da Defesa brasileiro pro-
feriu uma conferência, ao encerramento do seminário “O Futuro da Comu-
nidade Transatlântica”, no Instituto de Defesa Nacional, em Lisboa, em
setembro de 2010, preparatório para a cúpula da Otan, que acabou por
realizar-se dois meses depois. Na ocasião, com respeito à intervenção em
países que, de alguma forma, não se conformam com a ordem internacio-
nal, o Ministro, com a ressalva de que suas palavras não representavam a
posição oficial do governo brasileiro, abordou os riscos que a pretendida
reforma da Otan implicaria para o Atlântico Sul, ficando subentendido que
refletia o entendimento predominante entre as Forças Armadas nacionais
sobre o assunto.  Em suas palavras:

“Ainda em 1999, publicou-se o novo conceito estratégico da AliançaAtlântica. O novo conceito ampliou o escopo e o raio de atuação daAliança – não mais restrito ao teatro europeu. Uma interpretaçãoliteral desse conceito nos leva a afirmar que a Otan passaria a po-der intervir em qualquer parte do mundo [...].”
 Acrescentou, a seguir que:
“No que toca ao ‘novo conceito estratégico’ da organização, é pa-tente a similaridade entre as propostas em estudo e a agenda inter-nacional dos Estados Unidos – o que, a bem da verdade, não cons-titui propriamente surpresa [...]. Vale reproduzir um dos itens doCapítulo 5º do documento:
“NATO 2020: assured security; dynamic engagement... desdobrar
e sustentar capacidades expedicionárias para operações mi-
litares além da área abrangida pelo tratado quando requeri-
do para impedir um ataque na área abrangida pelo tratado
ou para proteger os direitos e outros interesses vitais dos
membros da aliança [grifos no original].”
Realçou que isso dá margem a que se levantem questionamentos arespeito do caráter efetivamente regional da Otan, uma vez que o textopermite justificar intervenções da organização em qualquer parte do mun-do, “[...] para proteger [...] outros interesses vitais dos membros da Alian-ça!”. E mencionou que analistas, inclusive brasileiros, acreditam que ela“poderia fornecer verniz de legitimidade às ações militares que os decisoresestadunidenses não queiram abraçar de maneira unilateral ou não pos-

sam ver aprovados no Conselho de Segurança das Nações Unidas”.
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Conclui, indicando que vê com reservas “iniciativas que procurem,
de alguma forma, associar o ‘norte do Atlântico’ ao ‘sul do Atlântico’ –
esta, o ‘Sul’, área geoestratégica de interesse vital para o Brasil. As ques-
tões de segurança relacionadas às duas metades desse oceano são noto-
riamente distintas”.
4. Problemas e óbices

Com base nesse contexto internacional, o Brasil desenvolveu, em
1996, sua Política de Defesa Nacional (PDN), cujo fundamento é a “busca
da solução pacífica de controvérsias e do fortalecimento da paz e da segu-
rança internacionais” (10). É, pois, uma política não belicista, como de sua
tradição, embora se reconheça que o quadro atual de incertezas “impõe
que a defesa continue a merecer o cuidado dos governos nacionais e que
a expressão militar permaneça de importância capital para a sobrevivên-
cia dos Estados como unidades independentes” (9).

Rejeitando a guerra de conquista, a Política de Defesa determina a
tomada de “uma postura estratégica dissuasória de caráter defensivo”, es-
clarecendo-se que essa postura defensiva não impede ações ofensivas (9).

O planejamento da Força Naval – consubstanciado no Plano Estra-
tégico da Marinha (PEM), que teve sua primeira versão em 1977, à época
em que a Marinha chegava à maioridade – guarda, no dizer oficial, perfei-
ta “aderência” aos objetivos constantes na PDN. Mas, em face da aprova-
ção da Estratégia Nacional de Defesa (END), em 2008, pretendeu-se modi-
ficar, de modo relevante, o conjunto de programas e projetos das FA, com
um propósito maior de reorganização, recomposição dos efetivos e
reestruturação da indústria brasileira de material de defesa, o que ocasio-
nará a decorrente revisão do PEM. A END será abordada, com maior deta-
lhe, em subitem a seguir.

É indubitável que a dissuasão (por meios convencionais) se consti-
tui na principal tarefa das Forças Armadas do Brasil. A análise do quadro
político-estratégico atual deixa isso claro e a PDN o confirma. Contribui
para essa posição o fato de que “[...] a vivência da insegurança não emer-
ge de uma ameaça concreta, identificada sob a forma de um Estado inimi-
go, mas de novas ameaças transnacionais não situadas em um território
determinado” (14), o que compromete o conceito tradicional de hipótese
de guerra (o inimigo era claramente identificado).

Embora difusas, essas ameaças existem, pois, afinal, o mundo não
é como querem alguns utopistas. As relações entre os Estados são rela-
ções de poder, cada Estado usando seu Poder Nacional para a defesa do
que considera seus legítimos interesses. As palavras de Václav Havel, pre-
sidente da República Tcheca, em seu livro Summer Meditations, de 1992,
são a expressão de uma realidade incontestável:

“Um paraíso na terra, no qual todos se amam e cada um trabalha
duro, tem boas maneiras e é doçura e luz, funcionando harmoniosa-
mente para a satisfação de Deus: isto nunca acontecerá. Pelo con-
trário, o mundo tem tido as suas piores experiências com pensado-
res utópicos que prometem tudo isso. O mal continuará a existir
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entre nós. Ninguém eliminará jamais o sofrimento humano, a arena
política sempre atrai aventureiros e charlatães ambiciosos e irres-
ponsáveis. E o homem não vai parar de destruir o mundo. A esse
respeito, eu não tenho ilusões”.
Infelizmente, a política internacional não guarda compromisso com

a ética individual:
“... o fato é que a política é, pela sua própria natureza, em todo lugar,
mesmo num sistema democrático, um negócio sórdido e confuso, cheio
de dilemas morais, perturbadores, compromissos dolorosos, afasta-
mentos de toda sorte do ideal – embora necessária”  (23).
Sendo as relações entre países baseadas, essencialmente, em seus

respectivos interesses nacionais, quando estes são convergentes ou, pelo
menos, compatíveis, as relações são amistosas ou até mesmo cooperati-
vas; quando, porém, eles são incompatíveis, elas se tornam conflitivas. Na
solução dos problemas decorrentes das situações conflitivas, o Poder Na-
cional dos países envolvidos é o que conta, sendo a expressão militar, em
muitas circunstâncias, o elemento decisivo, mesmo quando não se alcan-
ça o nível de violência que caracteriza a guerra.

A análise político-estratégica pós-Guerra Fria aponta como o mais
provável tipo de conflito aquele envolvendo ricos e pobres; o eixo de má-
xima confrontação estratégica, que se orientava no sentido Leste-Oeste,
aponta agora na direção Norte-Sul. Nessas circunstâncias, como confirma
a PDN brasileira, a dissuasão é o melhor recurso à disposição dos mais
fracos. Por sua importância, ela merece alguns comentários.

Raymond Aron, interpretando as lições de Clausewitz31 referentes à
relação entre a política e a guerra, afirma:

“O intercâmbio [das] nações é contínuo; a diplomacia e a guerra
não passam de modalidades complementares desse diálogo. Ora
domina uma, ora a outra, sem que nenhuma jamais se retire intei-
ramente...” (4).
Assim, as Forças Armadas devem ser consideradas como um instru-

mento permanente da política externa do País, podendo dissuadir, persu-
adir, pressionar ou coagir o outro partido, de modo a levá-lo a agir de
conformidade com sua vontade, mesmo sem apelar para o emprego vio-
lento da força. A esse tipo de emprego convenciona-se chamar “emprego
político do Poder Militar” (26).

A dissuasão insere-se, assim, num contexto muito mais amplo deemprego do Poder Militar, que compreende ações que vão da simples mos-tra de bandeira até a ameaça ostensiva do emprego da violência, median-te, por exemplo, a declaração de quarentena, como durante a crise dos
mísseis em Cuba, ou a declaração de uma zona de exclusão parcial ou
total, como na primeira fase da campanha Malvinas/Falklands, ou o blo-
queio naval, como na fase Escudo do Deserto da Guerra do Golfo. Este,
31 - Disse Clausewitz: “[...] a guerra não é somente um ato político, mas um verdadeiro
instrumento político, uma continuação das relações políticas, uma realização destas por
outros meios” (12).
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aliás, tem sido o mais frequente tipo de emprego do Poder Militar desde o
fim da Segunda Guerra Mundial, em especial por parte dos EUA e da anti-
ga União Soviética.

Na chamada Guerra da Lagosta, tanto brasileiros como franceses fize-
ram uso político de seus Poderes Navais: a França, quando enviou para a
área de conflito um navio de guerra para proteger seus barcos lagosteiros –
um retorno à política de canhoneiras do século XIX; o Brasil, ao reagir, con-
centrando na área toda sua força naval em condições de operacionalidade32.

A ideia de que as Forças Armadas são uma espécie de seguro que a
Nação faz para a eventualidade de uma guerra é, pois, totalmente falsa:
elas atuam permanentemente, em conjunto com a diplomacia, na perse-
guição dos objetivos nacionais, que podem ser alcançados sem o recurso
da guerra.

No já citado Livro Branco da Marinha dos EUA, assim como no PEM
brasileiro, é destacada a importância do emprego político do Poder Naval.
As razões são fortes: o Poder Naval – por sua inerente mobilidade, sua
flexibilidade, seu amplo alcance geográfico (as águas internacionais per-
mitem que os navios de guerra cheguem a qualquer lugar do mundo sem
quaisquer restrições políticas) e sua elevada capacidade de permanência
(cada vez maior, em função do aumento da capacidade operativa dos na-
vios e do desenvolvimento do apoio logístico móvel) – é extremamente
adequado a esse tipo de operação.

A capacidade de emprego político de uma dada força depende prin-
cipalmente de sua credibilidade, que decorre de sua competência e sua
adequabilidade, como percebida pelo partido que se quer influenciar (daí
o termo “político”).

É importante ressaltar que, numa perspectiva histórica, os organis-
mos internacionais ampliaram as questões sobre segurança coletiva de
alcance universal, incentivando a busca de instrumentos para promover a
solução pacífica de controvérsias. Nesse contexto é que surgem as opera-
ções de manutenção de paz e, naturalmente, uma participação crescente
de países em tais circunstâncias. Com o Brasil não foi diferente. Por sua
vez, a participação das Forças Armadas – e, particularmente, da MB – nas
atividades subsidiárias ganha peso, à medida que se ampliam os concei-
tos de segurança marítima, socorro e salvamento, patrulha naval e prote-
ção de recursos energéticos, entre outros. As Forças Armadas têm sido
solidárias na realização de obras de engenharia, na formação profissional
de jovens na idade de prestação de serviços militares, na colaboração com
políticas públicas de saúde, além da prevenção e do combate às chama-
das “novas ameaças” – terrorismo, tráfico de drogas, pirataria, crimes
ambientais, entre outros. Isso ocorre no momento em que o prestígio das
Forças Armadas é elevado em comparação com outras instituições e me-
lhoram as relações da sociedade civil com elas. E, de modo inédito, há
reconhecida participação da Sociedade e do Estado em assuntos de defesa.
32 - Envolvendo, inicialmente, o Brasil e a França, sobre o pretendido direito desta de pescar
lagosta em águas em que o Brasil considerava ter direitos exclusivos (a menos de 200 M de
suas costas). Hoje, após a entrada em vigor da CNUDM, o País tem assegurado tal direito.
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As considerações sobre o emprego político não devem esconder o
fato de que as Forças Armadas são desenvolvidas para obter a vitória em
combate; assim, elas estarão capacitadas para as tarefas de emprego
político. A recíproca não é verdadeira (37).

O emprego do Poder Militar como instrumento da política nacional
amplia o leque de opções à disposição do governo durante uma crise: o
adequado uso do Poder Naval dos EUA durante a crise dos mísseis, pela
aplicação eficaz da quarentena contra Cuba, tornou desnecessário o ata-
que aos cargueiros soviéticos que transportavam mísseis, muito inconve-
niente, tendo em vista as consequências que a ação poderia ter; por outro
lado, a União Soviética, por não dispor de uma frota de alto-mar que pu-
desse comboiar os cargueiros e assim transferir para os americanos o ônus
da escalada, teve de recuar. A lição foi, porém, aprendida e a partir de
então o Almirante Gorshkov pôde contar com os recursos para desenvol-
ver uma frota de guerra de alcance mundial, cujo principal objetivo era
apoiar a política externa da URSS.

A participação das Forças Armadas nas forças de paz das Nações
Unidas é uma forma de o Brasil inserir-se no cenário internacional como
um país que contribui efetivamente para a paz mundial33. Entretanto, essa
participação está condicionada ao dispositivo constitucional de que a po-
lítica externa brasileira deve apoiar-se nos princípios de autodetermina-
ção e não intervenção (Artigo 4º, incisos III e IV) e contribuir para a defesa
da paz e a solução pacífica dos conflitos (incisos VI e VII) (6). A não parti-
cipação do Brasil nas intervenções do Haiti e do Iraque decorre de uma
interpretação desse artigo da Constituição Federal.

Há, ainda, outra tarefa da Marinha que se insere no contexto de em-
prego das Forças Armadas em tempo de paz: a proteção de bens e cidadãos
brasileiros em áreas conflagradas. Para cumpri-la, pelo menos na área do
Atlântico Sul, a Marinha deve desenvolver a capacidade de executar peque-
nas incursões, usando meios navais e aéreos, com o propósito de dominar,
por tempo limitado, porto ou aeroporto por onde possa proceder a evacua-
ção de pessoal. O aumento da presença brasileira em alguns países africa-
nos, somado à crescente instabilidade por que eles passam, resultado das
desavenças tribais, indica que operações deste tipo possam tornar-se rotina
num futuro não muito longínquo34.

Por tradição ou imposição legal, a Marinha vem atuando em áreas
que não dizem diretamente respeito à defesa, mas que estão ligadas ao
uso pacifico e seguro dos oceanos. A participação da Marinha nessas áreas
33 - Consta na END – ver Subitem 4.1, a seguir –, com respeito à participação do Brasil em
Operações de Paz: “Promover o incremento do adestramento e da participação das Forças
Armadas em operações de paz, integrando Força de Paz da ONU ou de organismos
multilaterais da região”. Prevê-se que o País amplie a participação em tais operações, sob
a égide da ONU ou de organismos multilaterais da região, de acordo com os interesses
nacionais expressos em compromissos internacionais. Para tal, o Ministério da Defesa
promoverá ações, com vistas ao incremento das atividades de um Centro de Instrução de
Operações de Paz, de maneira a estimular o adestramento de civis e militares ou de
contingentes de Segurança Pública, assim como de convidados de outras nações amigas.
34 - Conflito em Guiné Bissau, que implicou a retirada de brasileiros em navio mercante
português, confirma a assertiva.
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atende plenamente, e de maneira eficaz, ao interesse da Nação e não
corresponde a um desvio de suas atividades-fins, pois coaduna-se com
elas, propiciando o adestramento das guarnições em fainas marinheiras,
de grande valor também para as operações militares. A patrulha naval,
exercida por navios subordinados aos Distritos Navais, é uma dessas ativi-
dades. A esse propósito, a tarefa de patrulhar a costa brasileira é conferida
também à Força Aérea.

O conceito de Poder Marítimo, magistralmente desenvolvido pelo
Almirante norte-americano Alfred Thayer Mahan no final do século XIX,
que integra todos os elementos e atividades relacionados com o uso
do mar – frota mercante, estaleiros de construção e reparos navais,
portos e terminais, indústria de navipeças etc. e também o Poder Na-
val35 – justifica a atuação da Marinha de Guerra nesses setores não
militares, para maximizar o Poder Marítimo. No Brasil, o governo reco-
nhece esse papel da Marinha e atribui-lhe a formulação de diretrizes
para a Política Marítima Nacional.

A Lei nº 9.537, de 11 de dezembro de 1997, dispõe sobre a segu-
rança do tráfego aquaviário em águas sob jurisdição nacional e define
as atribuições da Autoridade Marítima – ou seja, o Ministério da Mari-
nha (Artigo 39) – como as de realizar por “inspeção naval”, que é uma
“atividade de cunho administrativo”, a “fiscalização do cumprimento
desta Lei, das normas e regulamentos dela decorrentes e dos atos e
resoluções internacionais ratificados pelo Brasil, no que se refere ex-
clusivamente à salvaguarda da vida humana e à segurança da navega-
ção, no mar aberto e em hidrovias interiores, e à preservação da polui-
ção ambiental por parte de embarcações, plataformas fixas ou suas
instalações de apoio” (7).

Para o exercício dessa missão, a Marinha desenvolveu uma extensa
rede nacional de Capitanias, Delegacias e Agências, ao longo da costa e
dos rios navegáveis. A Polícia Naval, que não tem absolutamente o caráter
de polícia, já que suas ações são meramente administrativas, zela pelo
cumprimento da legislação nas águas dos portos e interiores. Há necessi-
dade de uma grande estrutura e de consideráveis meios para eficaz cum-
primento de tal missão (lanchas e navios-patrulha).

Sendo o tráfego marítimo eminentemente internacional, a legisla-
ção que o afeta é extensa, abrangendo áreas que envolvem a construção
das embarcações, a definição de seus equipamentos, a qualificação de
seus tripulantes quanto à segurança da navegação e à prevenção da po-
luição que possam causar ao meio ambiente marinho. Conhecer e aplicar
essa vasta legislação e atualizá-la permanentemente são ações que exi-
gem enorme esforço, mas de grande importância para a economia do País
e a proteção de seu meio ambiente. Essa ação fiscalizadora estende-se
também aos navios estrangeiros que frequentam os portos nacionais, os
quais são controlados pelo Estado do porto.
35 - Conceito expandido no Item 3 do Capítulo XIX.
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A estrita obediência à Convenção Internacional para Salvaguarda
da Vida Humana no Mar – Safety of Life at Sea (Solas) –, ao Regulamento
Internacional para Evitar Abalroamento no Mar (Ripeam), à Convenção In-
ternacional para a Prevenção da Poluição por Navios (Marpol), à Conven-
ção sobre a Prevenção da Poluição Marítima por Alijamento de Resíduos e
Outros Materiais (Convenção de Londres), à Convenção Internacional so-
bre Padrão de Treinamento, Certificação e Serviços de Quarto (STCW), à
Convenção para a Supressão de Atos Fora da Lei contra a Segurança da
Navegação Marítima (SUA) e a muitas outras, colocam o Brasil no rol dos
países seriamente engajados numa ordem marítima que promova o bem-
estar da humanidade como um todo, objetivo precípuo dos esforços que
se fazem para uso pacífico dos oceanos. Duas dessas Convenções mere-
cem comentários, por serem marcos quanto à segurança da vida humana
no mar e à proteção do meio ambiente marinho.

A necessidade de uma Convenção que impusesse regras para a pre-
servação da vida humana no mar surgiu com o acidente do Titanic, em
1912. Desde sua primeira versão, a Solas tem evoluído constantemente,
sendo uma das convenções aceitas por praticamente todas as nações
marítimas. Uma de suas últimas contribuições para a Segurança no Mar
foi a aprovação do Sistema Global de Segurança e Socorro Marítimos –
Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) – por meio de uma
emenda à Convenção, em 1988; o sistema representa importante ajuda
às autoridades marítimas de busca e salvamento, bem como ao tráfego
marítimo nas vizinhanças de uma embarcação em perigo, permitindo que
o socorro seja providenciado com a máxima presteza.

A Marpol nasceu do acidente com o petroleiro Torrey Canyon, na
década de 1960, e desde então vem tendo seu escopo ampliado. Hoje, ela
não trata apenas da poluição causada por óleo e outras substâncias (no
que se refere a outras substâncias, a Convenção de Londres a
complementa), mas trata da poluição decorrente do alijamento de lixo, da
emanação de gases tóxicos pelas chaminés dos navios, da poluição cau-
sada pela operação de lastro e deslastro dos tanques de bordo (poluição
biológica) etc.. No caso da poluição por óleo, a Marinha usa, para identifi-
cação do agente poluidor, o método desenvolvido em 1994 pela Petrobras,
que consiste na caracterização dos identificadores biológicos existentes
no petróleo para chegar à origem da poluição.

Ainda no papel de promover a segurança nas águas jurisdicionais
brasileiras, a Marinha é responsável pela DHN, que tem, entre outros, o
encargo de elaborar e atualizar cartas náuticas; e pelos Serviços de Sina-
lização Náutica (SSN), aos quais cabem a instalação, a operação e a ma-
nutenção de uma extensa rede de faróis, faroletes, boias etc.. Tudo isso
implica a operação de navios-hidrográficos e faroleiros, em número sufici-
ente para a vastidão de tais tarefas, ao longo da costa e dos rios navegá-
veis. É necessário ressaltar a importância desse serviço para o desenvol-
vimento do País.

A pesquisa oceanográfica é o instrumento adequado para o conhe-
cimento dos oceanos, do solo e do subsolo marinhos, conhecimento indis-
pensável a uma exploração racional, não predatória, das riquezas do mar.
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Navios-oceanográficos, com laboratórios e sofisticados equipamentos depesquisa (de alto custo), além de técnicos competentes, fazem parte daestrutura da Marinha. Em função do estipulado na CNUDM, navios da Ma-rinha, sob a coordenação da Cirm, realizaram uma série de levantamentospara determinação dos perfis batimétricos, sísmicos, gravimétricos emagnetométricos, que permitiram um melhor conhecimento da platafor-ma continental brasileira (Leplac) e que levaram a jurisdição brasileiraalém das 200 M, em algumas regiões da costa, expandindo assim a áreaem que o Brasil tem direito exclusivo de exploração (em alguns casos tal
direito poderá alcançar mais de 350 M)36. Ainda em decorrência da CNUDM,
foi executado o Revizee, para levantar dados sobre os recursos vivos, o
potencial de exploração sustentável desses recursos e a capacidade pes-
queira nacional, de suma importância para que se possa dimensionar a
frota pesqueira, de forma a não ceder a outras nações o direito de pesca
na ZEE.

Por força de acordos internacionais – Convenção Internacional so-bre Busca e Salvamento Marítimo – Search and Rescue (SAR) – a Marinhatem a responsabilidade pela prestação de socorro e salvamento marítimonas áreas sob jurisdição brasileira, tendo em vista a salvaguarda da vidahumana no mar; assim, ela é obrigada a manter meios adequados, perma-nentemente prontos e em número suficiente, espalhados ao longo da cos-ta, com esta finalidade específica. As forças distritais incumbidas desseserviço – corvetas, rebocadores de alto-mar e navios-patrulha – prestamainda um inestimável apoio à navegação, participando de operações dedesencalhe ou reboque, mesmo não havendo risco para a vida humana,mas apenas à propriedade, o que permite um menor custo do seguro em
águas nacionais e, portanto, menor frete. A Marinha tem estimulado o
aparecimento de firmas particulares para a prestação de serviços de rebo-
que e de salvamento de embarcações.

O direito assegurado pela CNUDM, ao país ribeirinho, de atuar emáguas jurisdicionais com variáveis graus de soberania e jurisdição, confor-me sejam elas da zona contígua ou da ZEE, bem como de exercer seusdireitos de soberania sobre a plataforma continental para efeitos de ex-ploração e aproveitamento de recursos naturais, só pode ser garantidopor uma força naval eficiente e de tamanho proporcional à dimensão daárea a ser fiscalizada. Cabe ao Brasil e, nesse particular, à sua Marinha,uma tarefa gigantesca, já que a extensão do litoral é de mais de quatromil milhas e a área pleiteada junto à CLPC chega aos 960 mil quilômetrosquadrados, incluindo o mar territorial de 12 M, a ZEE de 188, além daplataforma continental, que pode expandir-se até 350 M ou a uma distân-cia que não exceda 100 M da linha que une as profundidades de 2.500 m.A patrulha dessas águas exige um enorme número de embarcações depatrulha, mormente quando se multiplicam as plataformas de prospecçãoe exploração de petróleo na plataforma continental brasileira, vulneráveisaté mesmo à ação de pequenos grupos terroristas. Com o aumento da ex-ploração do petróleo na área do pré-sal aumentará muito tal responsabilida-de.  Quando se considera o enorme potencial de riquezas do mar – que aevolução tecnológica vai tornando rapidamente realidade – pode-se avaliar a
importância dessa tarefa para o futuro do País.
36 - O assunto consta, com o detalhe necessário, no capítulo anterior.
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Por força de suas atribuições concernentes ao Poder Marítimo, a
Marinha está presente nos rios navegáveis, em especial naqueles que per-
mitem o intercâmbio com outros países, como é o caso da Hidrovia Paraná-
Paraguai e da Bacia Amazônica, nas quais, indubitavelmente, a presença
naval brasileira tem conotações políticas. Essa presença em regiões
desassistidas do Brasil permite à Marinha prestar às populações ribeiri-
nhas um serviço de valor incalculável, marcando, muitas vezes, a única
presença do poder público na região. Na Amazônia, quando se considera
que ela é objeto da atenção e da cobiça da comunidade internacional,
compreende-se a importância dessa presença. Por essa consideração de
segurança, a Marinha tem tripulado navios de assistência hospitalar que
levam suas equipes de médicos e dentistas a lugares que, de outra forma,
estariam completamente isolados do restante do País.

A Marinha tem a responsabilidade pela formação e pelo aperfeiçoa-
mento de todo o pessoal da Marinha Mercante. A rede de Ensino Profissio-
nal Marítimo, que compreende Capitanias, Delegacias e Agências, e dois
centros modelares de instrução, os Centros de Instrução Almirante Graça
Aranha (Ciaga – no Rio de Janeiro) e Almirante Braz de Aguiar (Ciaba – em
Belém), este mais voltado para a formação de fluviários, qualifica todo o
pessoal mercante dentro da mais aperfeiçoada técnica, utilizando os mais
avançados recursos de ensino, como, por exemplo, simuladores.

A presença do Brasil na Antártica, um fato de especial relevância, é
hoje uma realidade, graças, principalmente, à visão do Almirante Maximiano
da Fonseca e a seu incansável esforço quando Ministro da Marinha. O Bra-
sil é agora membro pleno do Tratado de Washington, realizando pesquisas
e ocupando uma base permanente no continente antártico, guarnecida
até mesmo durante o longo inverno. O Programa Antártico Brasileiro (Proantar)
só é possível devido ao apoio logístico da Marinha, que opera dois navios
polares e guarnece a base Comandante Ferraz. As implicações da presen-
ça brasileira são evidentes, não só pelo valor estratégico do continente – por
ele, podem-se controlar as passagens do Atlântico Sul para o Índico e para o
Pacífico Sul – mas por seu potencial econômico – petróleo, minerais, krill etc..
A inexistência de um regime jurídico para a Antártica torna clara a importân-
cia de o Brasil tomar parte na definição desse regime, assumindo, quando
oportuno, a posição que mais convenha a seus interesses.

Vale lembrar, a propósito do engajamento da Marinha em ativida-
des de interesse do País que possam requerer sua participação, a diretriz
de emprego das Forças Armadas, estabelecida na PDN (9), que diz: “Pro-
mover o conhecimento científico da região antártica e a participação ativa
no processo de decisão de seu destino”. Outra diretriz reza: “Manter a
participação das Forças Armadas em ações subsidiárias que visem à
integração nacional, à defesa civil e ao desenvolvimento socioeconômico
do País, em harmonia com sua destinação constitucional”. Cabe, por outro
lado, registrar uma terceira diretriz, esta relativa à criação de uma Menta-
lidade de Defesa Nacional – à qual se poderia referir a Mentalidade Maríti-
ma, assim expressa: “Sensibilizar e esclarecer a opinião pública, com vis-
tas a criar e conservar uma Mentalidade de Defesa Nacional, por meio do
incentivo ao civismo e à dedicação à Pátria”.
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É crescente a participação das FA em atividades subsidiárias, ge-
rais e particulares. No entanto, seria leviano acreditar que não há riscos
de conflitos que possam exigir seu emprego em ação de guerra, caso falhe
a dissuasão. Deste modo, destaca-se a destinação constitucional principal
das FA, que é a Defesa da Pátria, a garantia dos Poderes Constituídos e,
por iniciativa destes, da lei e da ordem.

Todo país tem vulnerabilidades estratégicas, pontos fracos em que
pode ser seriamente afetado pela ação de forças, mesmo sem grande ex-
pressão, ou nos quais os danos causados sejam de difícil reparação. A
posse de bens de grande valor sem os meios necessários para garanti-los
– o pré-sal e a Amazônia, por exemplo – é também uma vulnerabilidade.
Foge ao escopo deste trabalho discutir as vulnerabilidades brasileiras, mas
elas existem e devem servir de base para o desenvolvimento de Forças
Armadas que sejam capazes de cumprir as missões de paz aqui apontadas
e que estejam preparadas para enfrentar o inimigo externo, onde e quan-
do necessário.
4.1. Estratégia Nacional de Defesa (END)

A óbvia importância da aprovação da END, documento abrangente
e de importância capital à defesa do País, induz à apresentação de alguns
aspectos mais relevantes para a Força Naval, parcela preponderante na
segurança do mar (17).

Das diretrizes iniciais e dos desdobramentos posteriores, há que
mencionar-se o desenvolvimento de capacidade para monitorar e contro-
lar as águas jurisdicionais brasileiras, a partir da utilização de tecnologias
de monitoramento terrestre, marítimo, aéreo e espacial que estejam sob
inteiro e incondicional domínio nacional, sendo mencionado, explicitamen-
te, o necessário aumento de capacidade de atendimento aos compromis-
sos internacionais de busca e salvamento.

A END atribui importância estratégica aos setores espacial,
cibernético e nuclear, que devem ser fortalecidos. Afirma, ainda, a ne-
cessidade estratégica de desenvolver e dominar a tecnologia nuclear,
levando a cabo, entre outros, o projeto do submarino de propulsão nu-
clear. Indica que a Marinha deverá estar mais presente na região da
foz do Amazonas e nas grandes Bacias Fluviais do Amazonas e do
Paraguai-Paraná, levando em conta as preocupações mais agudas de
defesa ora existentes.

No plano internacional, estimula a integração da América do Sul,
fomentando a cooperação militar regional e a integração das bases indus-
triais de defesa, afastando a possibilidade de conflitos na região, para pro-
gredir-se rumo à unidade sul-americana. O Conselho de Defesa Sul-Ameri-
cano, em debate, permitirá prevenir conflitos e fomentar a cooperação
militar regional, sem que dele participe país alheio à região. Divulga, ade-
mais, a decisão de não aderir a acréscimos ao Tratado de Não-Proliferação
de Armas Nucleares destinados a ampliar as restrições, sem que as potên-
cias nucleares tenham avançado na premissa central: seu próprio desar-
mamento nuclear.
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A hierarquia dos objetivos estratégicos e táticos estabelecida, para
a Marinha, prioriza, no primeiro momento, a obtenção de meios para ne-
gar o uso do mar a qualquer concentração de forças inimigas que se apro-
xime do Brasil por via marítima.

Para tal, o Brasil contará com força naval submarina de envergadu-
ra, composta de submarinos convencionais e de submarinos de propulsão
nuclear. O Brasil manterá e desenvolverá sua capacidade de projetar e de
fabricar tanto submarinos de propulsão convencional como de propulsão
nuclear. Acelerará os investimentos e as parcerias necessários para exe-
cutar o projeto do submarino de propulsão nuclear. Armará os submari-
nos, convencionais e nucleares,  com mísseis,  e desenvolverá
capacitações para projetá-los e construí-los. Em decorrência, a Mari-
nha acelerará o trabalho de instalação de suas bases de submarinos,
convencionais e de propulsão nuclear.

A propósito, no mês de agosto de 2009, foram dados os primeiros
passos concretos visando à construção da Base Naval de Submarinos e o
Estaleiro da MB na área do Porto organizado de Itaguaí, com a criação da
Itaguaí Construções Navais, como será chamado o Estaleiro DCNS-
Odebrecht. Nesse estaleiro, serão construídos quatro submarinos conven-
cionais de 1.800 t chamados de SBR (Submarino Brasileiro), movidos a
óleo diesel, e o primeiro submarino nacional, de 6.000 t, chamado de SNBR
(Submarino Nuclear Brasileiro). O primeiro convencional deverá ficar pron-
to em 2014 e os demais, a cada dois anos, a um custo unitário de US$ 600
milhões. O SNBR está previsto para entrar em operação em 2020, a um
valor estimado de US$ 1,5 bilhão. Para o SNBR, as atividades de transfe-
rência de tecnologia e de desenvolvimento começaram em 2010. A cons-
trução do estaleiro e da base deve ter início em 2011, quando também
está previsto o início da construção do primeiro submarino brasileiro
(Scorpène).

A citada negação do uso do mar, o controle de áreas marítimas e a
projeção de poder devem ter por foco a defesa proativa das plataformas
petrolíferas e das instalações navais e portuárias, dos arquipélagos e das
ilhas oceânicas nas águas jurisdicionais brasileiras; a prontidão para res-
ponder a qualquer ameaça, por Estado ou por forças não convencionais ou
criminosas, às vias marítimas de comércio; a capacidade de participar de
operações internacionais de paz, fora do território e das águas jurisdicionais
brasileiras, sob a égide das Nações Unidas ou de organismos multilaterais
da região.

Quanto ao controle de áreas marítimas, o foco será nas áreas estra-
tégicas de acesso marítimo ao Brasil; no litoral, duas áreas continuarão a
merecer atenção especial: a faixa que vai de Santos a Vitória e a área em
torno da foz do Rio Amazonas.

A Marinha iniciará os estudos e preparativos para estabelecer, em
lugar próprio, o mais próximo possível da foz do Rio Amazonas, uma base
naval de uso múltiplo, comparável, pelo porte e pelos recursos, à Base
Naval do Rio de Janeiro.
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A END estabelece, ainda, Hipóteses de Emprego (HE), entendidascomo a antevisão de possível emprego das Forças Armadas em situaçãoou área de interesse estratégico para a defesa nacional. Com base nelas,é previsto o Emprego Conjunto das Forças Armadas, no estado de conflitoarmado ou guerra (mas, também, no estado de paz).
4.2. Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul (SisGAAz)

Por sua relevância, merece destaque o Sistema de Gerenciamentoda Amazônia Azul (SisGAAz), criado em setembro de 2008, algo compará-vel ao Sistema de Vigilância da Amazônia (Sivam).
Tal vigilância será assegurada por uma rede integrada de radares esensores remotos, distribuída, estrategicamente, nos 4,5 milhões de km2

que compreendem a área marítima jurisdicional do País, a saber, osomatório da Plataforma Continental com a ZEE. Os radares e sensoresserão distribuídos ao longo do litoral, em ilhas e plataformas, e receberãoreforço de vigilância aérea, de superfície e submarina.
O emprego simultâneo dos subsistemas do SisGAAz permitirá omonitoramento e o controle das águas de interesse do País, contribuindopara sua Segurança, Proteção e Defesa, desde o tempo de paz. Poderáprover detecção, identificação e acompanhamento de alvos, podendo dis-

seminar as informações decorrentes com a máxima agilidade.

Figura 1 - Subsistemas do SisGAAz.
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Para tanto, utilizará: Veículos Aéreos não Tripulados (Vant), o
Synthetic Aperture Radar (SAR), o Sistema de Monitoramento Marítimo
em Apoio às Atividades de Petróleo (Simmap), o Sistema Integrado de
Radiogoniometria (SIR), o Vessel Traffic System (VTS), o Long Range
Identification System (LRIT), o Automatic Identification System (AIS), o
Sistema Naval de Comando e Controle (SisNC2), o Sistema de Proteção
de Plataformas (SPP) e o Programa Nacional de Rastreamento de Em-
barcações Pesqueiras por Satélite (Preps), além de navios e aeronaves
patrulha.

A f igura anter iormente apresentada fornece uma visão
esquemática de todos os subsistemas previstos. A expectativa é de
que todos estejam plenamente implementados, no médio prazo. Em
julho de 2010, já funcionavam, a pleno, o Simmap e o Preps; o LRIT
estava 90% ativado; o SisNC2 e o SIR, 70%; o AIS, 55%; o Sistema de
Monitoramento Ambiental, 30%, e, nos demais, não havia sido iniciada
a implementação (0%). Em curso (final de 2010), o desenvolvimento
de estudos visando à compatibilização do uso de todos os subsistemas
em conjunto.
5. Conclusões e sugestões

No contexto atual, as missões de paz das Forças Armadas são as
que merecem a maior atenção da sociedade. Entretanto, é preciso ponde-
rar que o risco de conflitos armados é permanente e as Forças Armadas
devem estar preparadas para fazer frente a eles.

O emprego político do Poder Militar, em especial do Poder Naval, é
um poderoso instrumento à disposição do Estado para a consecução de
seus objetivos nacionais, o que, por si só, justifica que se façam investi-
mentos para torná-lo adequado à tarefa.

A Marinha, por tradição ou imposição legal, vem exercendo uma
série de tarefas de grande relevância para o prestígio internacional do
País, sua economia e seu desenvolvimento. É preciso que os recursos ne-
cessários para o eficaz cumprimento delas estejam disponíveis, seja no
orçamento da Marinha, seja por meio de dotações específicas, tais como
um percentual realista em royalties do petróleo, taxa de faróis, fundo de
ensino profissional marítimo etc..

Uma forte Marinha Mercante é um elemento essencial para o de-
senvolvimento do País e necessidade imperiosa, caso ele queira fir-
mar-se como potência exportadora, no cenário mundial. A situação rei-
nante, até pouco tempo, era preocupante: a partir de 1970, a porcen-
tagem de fretes gerados por navios de registro brasileiro diminuiu cer-
ca de dez vezes, passando de 22% a 2%, em 2010, considerando-se
apenas as empresas de navegação privadas. (Com a Petrobrás, chega
perto de 4%). Preocupante, ainda, constatar-se que, enquanto a frota
mercante mundial aumentou 27%, a nacional decresceu cerca de 20%.
Como resultado de tal situação, o pagamento de fretes devidos pela
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utilização de navios estrangeiros é da ordem de US$ 5 bilhões/ano, sangria
que vai pesar na balança de pagamentos37.

A presença da Marinha na Amazônia tem grande importância, não
só por considerações de ordem política – é crescente o interesse interna-
cional pela região –, mas pelo que ela representa em termos de integração
nacional que, em última análise, é a melhor garantia de que não haverá
problemas no futuro, além de atender a um grave problema social, a cus-
tos mínimos. A existência de enormes reservas indígenas em áreas contí-
guas de fronteira dá margem a preocupação adicional. O apoio às ativida-
des da Marinha na região impõe-se.

A presença brasileira na Antártica, importante sob todos os aspec-
tos em que se analise a questão, deve ser preservada e ampliada. O
Proantar canaliza para o País um enorme acervo de conhecimentos, em
especial os ligados ao clima: deve, por isso, receber mais recursos e ga-
rantir facilidades adequadas aos pesquisadores.

O Brasil deve continuar participando ativamente das organizações
internacionais de onde provém a legislação marítima (OMI, OIT etc.), não
só com o propósito de evitar que essa legislação prejudique seus interes-
ses, mas para ganhar prestígio internacional. O Legislativo nacional não
deve dificultar a ratificação dessa legislação, mas estar atento para pro-
ver os meios necessários à sua implementação. Por exemplo, o Brasil rati-
ficou a Marpol – que determina a instalação, em todos os portos, de facili-
dades para o recebimento de água de lastro contaminada, água de esgoto
de porões etc. – mas outras providências são necessárias, para que os
portos disponham dessas facilidades: há navios que, tão logo estejam fora
das vistas da fiscalização, jogam essas misturas poluentes no mar, com
sérios prejuízos para o meio ambiente.

Embora houvesse regras internacionais que protegiam os oceanos
da poluição causada por embarcações, urgiu que fosse feita e aprovada a
legislação nacional que coibe a poluição do mar por indústrias, áreas de
lazer costeiras etc.. O Projeto de Lei nº 37/1996 da Câmara de
Deputados tramitou naquela casa, tendo sido aprovada em 2000 a Lei nº
9.966, chamada Lei de Poluição das Águas.

Com respeito à repressão a assaltos a navios atracados ou fundea-
dos nas águas próximas (alguns referem-se a atos de pirataria, o que é
incorreto, pois a pirataria ocorre em alto-mar), deve-se mencionar que
cabe à Polícia Federal combater tais delitos. É indispensável que a Comis-
são Nacional de Segurança Pública nos Portos e Vias Navegáveis
(Conportos), criada para este fim em 1995, atue com presteza, pois já há
aumento de fretes devido às maiores taxas de seguro. Esses delitos, as-
sim como o combate ao contrabando e ao descaminho, ao tráfico de en-
torpecentes e drogas afins (Artigo 144, inciso II da Constituição Federal),
não são atribuição da Marinha, de cuja repressão só pode participar quan-
do o Ministério da Justiça solicite sua colaboração eventual, em especial
quando o delito tiver lugar em alto-mar.
37 - No Capítulo VIII, poderão ser encontrados detalhes sobre o assunto (Item 4).
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Mas talvez a conclusão mais importante a assinalar – de certa for-
ma, a síntese de todas as demais – é o fato de que o País desfruta de
posição de destaque crescente no contexto internacional, exigindo uma
nova postura no campo da Defesa, com a demanda imediata de maior
participação da Sociedade e do Estado na implementação das medidas
constantes em vários documentos, como a END, e a aprovação de recur-
sos para que as FA possam cumprir seus programas e projetos.

Seguem-se algumas indicações de caráter geral, que dependem mais
de vontade política do que de recursos materiais. Por isso, sugerem-se aos
tomadores de decisão, que pretendam apoiar a segurança no mar, as seguin-
tes medidas:
SUGESTÕES:. IMPLEMENTAR os recursos necessários à plena implantação do que

é previsto na Estratégia Nacional de Defesa, mormente, no que
se refere à Marinha, aqueles relativos à construção de navios de
superfície e a seu Programa Nuclear, que visa à construção do
submarino com propulsão nuclear.. PRIORIZAR a implementação do Sistema de Gerenciamento da
Amazônia Azul (SisGAAz), considerada a crescente valorização
estratégica e econômica da ZEE e da plataforma continental
brasileiras.. ADQUIRIR  meios flutuantes para a Marinha do Brasil (e para  a  Polícia
Federal), com vistas a uma fiscalização mais efetiva das águas
jurisdicionais e à defesa adequada dos interesses brasileiros
ligados à segurança no mar.. CRIAR  mecanismos e processos para melhorar o diálogo entre os
governos, a sociedade civil e as organizações existentes que tra-
tam do uso pacífico dos oceanos.. APOIAR E PROMOVER  programas de investigação e monitoramento
de  segurança  marítima  em  níveis global e regional, como base
para  a  tomada  de decisões  nos  campos  político, econômico e
social.
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CAPÍTULO III
EXPLORACÃO DE PETRÓLEO

Sinopse
 Desenvolve-se o tema a partir de uma conceituação básica, de ex-

plicação sobre as origens e a formação do petróleo; descreve-se a explo-
ração e o modo como evoluiu a legislação brasileira sobre o assunto, en-
volvendo 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 continen-
tal; 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 oceâ-
nica 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 continen-
tal 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 deri-
vada dos hidrocarbonetos que, considerando-se o petróleo e o gás, contri-
buem com cerca de 60% para a matriz energética mundial. O petróleo, ou
óleo mineral, corresponde a aproximadamente 37% dessa contribuição,
que tende a crescer nas próximas décadas, aumentando a responsabilida-
de 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, área oceânica de exclusividade econômica da ordem
de 3.540.000 km2, e cerca de 960.000 km2 de plataforma continental além
das 200 M, nos termos da proposta brasileira à ONU. 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 30% da energia pri-
mária consumida no País são provenientes do petróleo. Atualmente, a pro-
dução de petróleo, com média diária de aproximadamente dois milhões
de barris, é suficiente para atender à demanda interna (1,8 milhões de
barris por dia), ocorrendo, ainda, em 2009, um saldo líquido positivo entre
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exportações e importações. Pelo terceiro ano consecutivo, o balanço físico
entre as exportações e importações de petróleo foi positivo, ou seja, a produ-
ção de óleo cru cresceu, em 2009, 7,3%, colocando o Brasil entre os 15 mai-
ores produtores mundiais (13). Dessa produção, 90% são provenientes de
bacias sedimentares localizadas em águas brasileiras, sendo a Bacia de Cam-
pos, sozinha, responsável por cerca de 70% dessa produção nacional (37).

Desde o descobrimento, o Brasil assumiu a vocação agrícola, sobinfluência de sua luxuriante vegetação. Esse potencial foi posterior-mente 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 deprodutos do solo e do subsolo, bem como o desenvolvimento industrialdo País, foi-se tornando cada vez mais patente. A partir da década de1950, iniciou-se o processo de industrialização em larga escala, sob aopção de que os recursos energéticos deveriam ser explorados e de-senvolvidos por companhias nacionais estatais, visando, dessa forma,à garantia do desenvolvimento, com maior beneficio para a populaçãoe a economia em geral.
2. Petróleo

O petróleo é basicamente uma mistura natural de hidrocarbonetos,originária da matéria orgânica depositada junto aos sedimentos que pre-enchem as bacias sedimentares. À medida que novas camadas são depo-sitadas, os sedimentos mais antigos vão sendo soterrados a profundida-des cada vez maiores, nas quais as condições de pressão e de temperatu-ra propiciam a conversão da matéria orgânica em hidrocarbonetos. Alémdas condições adequadas de pressão e temperatura, outros fatores sãonecessários para que se forme uma acumulação de petróleo com volumessignificativos. Estes fatores são englobados em um conceito denominadopor Magoon & Dow (1994) sistema petrolífero. Neste conceito, os autoresconsideram como imprescindíveis para o sucesso exploratório a existên-cia e o funcionamento síncronos de quatro elementos essenciais (rochasgeradoras, rochas-reservatório, rochas selantes e sobrecarga sedimentar)
e dois processos geológicos dependentes do tempo (formação de trapas e
geração-migração-acumulação) (22).

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, rico 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 dá inicio à produção de petróleo, fazen-
do com que a pressão exercida pelos fluidos expulse estes para fora da
geradora. O processo de expulsão do petróleo da rocha geradora e a pas-
sagem 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
rochas-reservatório são porosas e permeáveis, representadas normalmente
por arenitos, calcarenitos e conglomerados, nas quais o petróleo é acumula-
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do, substituindo os pequenos espaços vazios entre os grãos, antes ocupadospor água. Para que haja essa acumulação em subsuperfície, é necessárioainda que ocorra um arranjo espacial adequado entre as rochas-reservatórioe as rochas impermeáveis (rochas selantes), que não permita a passagem dopetróleo para a superfície, formando o que se convencionou denominar ar-madilha ou trapa. A existência da configuração geométrica dessas rochas éessencial para permitir que os fluidos migrantes sejam focalizados para lo-cais estruturalmente mais elevados. Por último, e não menos importante, osincronismo entre a ocorrência desses elementos é primordial para que hajauma acumulação de petróleo. Esse fenômeno é o que faz com que os ele-mentos acima citados se originem e se desenvolvam numa ordem de tempoideal. Os processos de geração, migração e trapeamento de uma acumula-ção de petróleo atuam numa escala de tempo geológico, com os intervalosexpressos em milhões de anos (32).
Quanto maior a espessura sedimentar, maiores serão as chancesde que todas as condições necessárias à formação de acumulações depetróleo sejam satisfeitas. A evolução tectonossedimentar mesocenozóica(de 200 milhões de anos para cá) da margem continental brasileira propi-ciou o desenvolvimento desses elementos-chave, cuja presença é requisi-to fundamental para que uma determinada região seja atrativa para aprospecção petrolífera (32). Devido à origem e à evolução das baciassedimentares que compõem as margens continentais, a dimensão e o vo-lume de seus campos de petróleo podem ser muito maiores que os doscampos encontrados nas áreas continentais. O volume de petróleo dasBacias de Campos, Santos e Espírito Santo, por exemplo, perfaz algo emtorno de 87% do volume total de óleo descoberto no Brasil. Atualmente,vários campos gigantes de petróleo estão descobertos e em produção soblâminas d’água (LDA) entre 1.000 e 2.000 m, nessas bacias.
A evolução das bacias sedimentares da plataforma continental bra-sileira foi controlada por eventos tectônicos relacionados com a separa-ção dos continentes da América do Sul e da África, iniciada no Mesozóico,há cerca de 132 milhões de anos, e que deu origem à formação do OceanoAtlântico Sul. Os estudos desses eventos são de grande importância paraa avaliação da ocorrência de recursos minerais e formaram as bases daexploração de petróleo na costa brasileira. De acordo com a história deevolução, as rochas dessas bacias podem ser de um modo geral divididasem três fases: (I) supersequência não marinha, depositada na fase rifte(fase de ruptura e fendilhamento continental), início da separação doscontinentes, quando então as fendas tectônicas foram preenchidas porrochas sedimentares arenosas, argilosas e rochas ígneas vulcânicas; (II)supersequência transicional, com depósitos associados ao início da entra-da esporádica do mar, quando então se formaram imensos lagos, nos quaisas rochas arenosas e argilosas foram sendo substituídas por rochascarbonáticas; o fim da deposição das rochas carbonáticas está associadoao início da deposição do sal, proveniente da água marinha, que preen-chia o espaço, dando início à deposição das rochas da (III) supersequênciamarinha. Esta supersequência desenvolveu-se durante a fase drifte, fasefinal da abertura, quando a bacia da margem continental encontrava-sepermanentemente submersa no mar e afundando constantemente. Essemecanismo proporcionou a geração de grandes depressões, que forampreenchidas por rochas sedimentares, oriundas do continente (33).
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3. Histórico da exploração no Brasil
Os primeiros documentos legais, autorizando concessões de áreaspara pesquisa de petróleo e outros combustíveis no território brasileiro,foram lavrados no reinado de D. Pedro II. O primeiro decreto datava de 2de outubro de 1858 e concedia a permissão da exploração de xistosbetuminosos no interior da Bahia. Os decretos iniciais estabeleciam demaneira 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 obrigatóriaa autorização imperial para prospecção e lavra de recursos minerais. Tallegislação já mostrava também preocupações ambientais, como no casode extração de turfa e de petróleo, que só poderia ser iniciada depois quea autoridade local comprovasse que a lavra não acarretaria danosambientais. Obras que alterassem o curso dos rios estavam também proi-bidas. A parte técnica da pesquisa mineral era, entretanto, bastante vaganaqueles decretos, refletindo o desconhecimento reinante nessa área. Osesforços exploratórios iniciais tiveram um sucesso relativo. Permitiram aimplantação de uma usina para a fabricação de óleos para iluminação,parafina, ácido sulfúrico e sabão, a partir dos xistos betuminosos na regiãopróxima de Maraú, Bahia, a qual funcionou por dois anos, e outra, de ilumina-ção 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-seradicalmente com a Constituição Republicana de 1891, que, inspirada cla-ramente na legislação norte-americana sobre o assunto, estabelecia quea propriedade do solo incluía a do subsolo e também reduzia considera-velmente a extensão das terras públicas sob a jurisdição da União. Com opassar do tempo, no entanto, as consequências efetivas dessa ampladesregulamentação mostraram-se bastante prejudiciais à atividade minei-ra. Dentro desta nova legislação, ocorreu a primeira iniciativa real de ex-ploração de petróleo no País, quando Eugênio Ferreira de Camargo perfu-rou, 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 resultadoobtido determinaram o abandono das atividades.
A legislação mineral mudou novamente em 1915, com uma nova regu-lamentação da atividade mineira, numa tentativa governamental de fomen-tar a pesquisa mineral no Brasil, porém pouco se referindo ao petróleo. Aspreocupações oficiais com esse combustível só viriam a ser definitivamentedespertadas pela Primeira Guerra Mundial, em associação ao crescimentoindustrial e à necessidade de provisão interna de combustíveis minerais. Nessaépoca, o Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil (SGMB) assumiu a con-dução da pesquisa de petróleo, mas, como não possuía especialistas em ge-ologia e geofísica de petróleo, seus resultados foram pouco efetivos.
 O SGMB foi extinto em 1934 e criado, em seu lugar, o DepartamentoNacional de Produção Mineral (DNPM), que, além de atribuições relacionadasaos bens minerais, era responsável pela pesquisa de petróleo no territórionacional. Aquela foi uma década de muita controvérsia quanto à existênciade petróleo no Brasil. Polêmicas acirradas eclodiram em vários segmentos dasociedade, especialmente em Alagoas e na Bahia, fomentadas por visõesdistintas sobre nacionalismo, economia e ciência, tendo como elemento
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motivador o petróleo. Como o SGMB, o DNPM sofria a carência de equipa-mento e pessoal experiente em pesquisa petrolífera. A necessidade de umórgão dedicado só ao petróleo tornava-se aguda e, após tentativas empíricase pouco estruturadas, foi criado em 1939 o Conselho Nacional do Petróleo(CNP) que, no mesmo ano, foi responsável pela descoberta da primeira acu-mulação brasileira de petróleo, o Campo de Lobato, no Recôncavo Baiano(BA), no entanto considerado não comercial.  Dois anos mais tarde, emCandeias, também no Recôncavo, foi descoberto o primeiro campo comercialde petróleo do Brasil. Objetivando maior agilidade e eficiência nas atividadesda indústria do petróleo, a Lei nº 2.004, em 1953, criou a Petrobras e estabe-leceu o monopólio estatal de exploração, produção, refino, transporte e dis-tribuição de petróleo e seus derivados no Brasil. Em 1954, em seu primeiroano de existência, a Petrobras contava com uma produção de 2,7 mil barrispor dia, o equivalente a menos de 3% das necessidades nacionais (37).
Na área de exploração, os trabalhos iniciais da Petrobras foram orien-tados para a investigação do potencial petrolífero da área sedimentar emersabrasileira. Mapeamentos geológicos de extensas áreas continentais foramrealizados e inúmeros poços exploratórios perfurados. Basicamente consta-tou-se que a maior parte das áreas sedimentares emersas no continente bra-sileiro corresponde a bacias paleozóicas (mais antigas que 250 milhões deanos, como as Bacias do Paraná, do Parnaíba, do Amazonas e do Solimões),cujos sedimentos depositaram-se, em sua maior parte, em ambientes mari-nhos rasos ou continentais, e a bacias sedimentares proterozóicas, muitoantigas (como a Bacia do São Francisco), com idades superiores a 650 mi-

lhões de anos e de grande extensão (Fig. 1, abaixo).

Figura 1 – Bacias sedimentares brasileiras (53)



EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO

70 O BRASIL E O MAR NO SÉCULO XXI

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 im-
portantes 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 sufici-
ente para suprir a demanda nacional de petróleo, de maneira que a
Petrobras, no final dos anos 1960, estendeu a exploração à margem conti-
nental 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, o que deu início
a uma sequência de descobertas na Bacia de Campos, a qual viria a ser 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 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 dúvi-
da, são elementos estimuladores do desenvolvimento daquelas regiões.

Uma nova mudança no cenário da indústria do petróleo ocorreu com
a Lei nº 9.478, promulgada em 6 de agosto de 1997, que decretou a que-
bra do monopólio exercido pela Petrobras, em nome da União, referente à
exploração, à produção, ao transporte, ao refino e à importação de petró-
leo 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 pú-
blico 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 políti-
cas e diretrizes de energia do Brasil. Destina-se a promover o aproveita-
mento racional dos recursos energéticos e é um órgão interministerial pre-
sidido pelo Ministro de Minas e Energia. Dentro desse sistema, para a ati-
vidade de exploração e produção, a ANP passou a promover leilões públi-
cos, mediante os quais, de 1999 a novembro de 2009, foram concedidos
mais de 500 blocos exploratórios, localizados nas diversas bacias
sedimentares, a grupos de empresas brasileiras e estrangeiras. Como
consequência dessa nova estruturação, muitas das maiores empresas in-
ternacionais 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 novasreservas e o aumento da produção de petróleo.

De acordo com o Boletim Anual de Reservas (31/12/2009), as atuais
reservas provadas do Brasil, reconhecidas pela ANP, são da ordem de 14,4
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bilhões de barris de óleo equivalente (boe), incluindo-se aí a conversão das
reservas de gás natural, das quais cerca de 90% encontram-se em campos
descobertos na plataforma continental. Esse número representa um cresci-
mento de aproximadamente 47% 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 2.000 m) 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 (37). 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. Foram aprovadas,
recentemente (fins de 2010), mudanças no marco legal que contemplam
um novo paradigma de exploração e produção de petróleo e gás natural,
visando a assegurar o caráter estratégico relativo à produção e à
comercialização de petróleo, respeitando os contratos em vigor (4). No
novo modelo, o País passaria a adotar um sistema misto para a exploração
do petróleo, a exemplo de países como a Rússia e o Cazaquistão. Em áreas
onde o risco exploratório é considerado baixo e com potencial elevado,
como na área do pré-sal das 3 bacias mencionadas acima, seria 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 concessão.

Há 77 empresas concessionárias atuando no Brasil; mais da meta-
de delas pequenas e médias. Dentro do modelo exploratório de conces-
são, vigoram hoje 260 contratos, englobando 379 blocos exploratórios;
desses, 184 são operados pela Petrobras. Em fase de desenvolvimento/
produção, 369 blocos e 303 campos são operados pela Petrobras.

Finalmente, fruto do crescente prestígio da Petrobras, reporte-se
que a oferta pública de suas ações (final de 2010) foi classificada como a
maior capitalização já ocorrida na história. Visou a estruturar a exploração
do pré-sal e colocou a Petrobras como a segunda no ranking mundial, em
termos de valor de mercado.
4. Exploração de petróleo na margem continental brasileira

Logo após a perfuração de alguns poços exploratórios na platafor-
ma continental, jazidas petrolíferas foram descobertas nas bacias submari-
nas (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,
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em 1974, Namorado, em 1975), situada na margem sudeste brasileira.
Essas descobertas trouxeram um novo alento às expectativas de desen-
volvimento 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 governo 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 contra-
tos de risco no Brasil não resultaram num incremento significativo das
atividades explotatórias, embora um grande número de companhias te-
nha atuado naquele período, quase todas as gigantes do setor. Eram con-
tratos de prestação de serviços exploratórios com cláusula de risco, o que
significava que a Petrobras receberia todos os trabalhos executados, de
levantamentos geofísicos, perfurações exploratórias, análises, relatórios
etc., no entanto só pagaria por eles caso ocorressem descobertas de pe-
tróleo consideradas comerciais. Convém salientar que todo o petróleo des-
coberto seria de propriedade da União. Durante uma década, várias com-
panhias 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 ba-cias situadas na plataforma continental e a produção brasileira, que, em1970, era de 167.000 bpd, passou a 564.000 bpd em 1985, atingindo em1998 a marca de um milhão.

Aproximadamente 15 anos após as primeiras descobertas na plata-forma continental, a Petrobras descobriu seu primeiro campo gigante naregião do talude continental, na Bacia de Campos, em lâmina d’água mai-or do que 700 metros, abrindo uma nova fronteira exploratória e um novopatamar tecnológico de produção de hidrocarbonetos. A partir de 1984,com as descobertas dos campos gigantes de Albacora e Marlim, nas águasprofundas da Bacia de Campos, seguidos pelos também gigantes MarlimSul, Marlim Leste, Albacora Leste, Barracuda-Caratinga e culminando coma descoberta de Roncador em 1996, a Companhia mudou de patamar. Suaprodução em 1998 chegou, como acima se registra, a um milhão de bar-ris/dia, cerca de 58% do consumo nacional, atingindo, em 2002, a produ-ção de 1,5 milhão de barris/dia, ou seja, 85% das necessidades do merca-do brasileiro (37) (Fig. 2, a seguir).
Adotando a estratégia de ir além da Bacia de Campos e impulsiona-

da pelo aumento do preço internacional do petróleo, a Petrobras intensifi-
cou a busca por jazidas petrolíferas em águas profundas, investindo em
esforços exploratórios nas demais bacias da costa brasileira, seguindo para
as porções norte e sul da Bacia de Campos, além das Bacias de Santos, do
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Espírito Santo, de Sergipe-Alagoas, entre outras. Nos últimos anos, o focodas atividades foi direcionado para as águas profundas das bacias vizi-nhas, Espírito Santo e Santos. Essa estratégia culminou na descoberta deinúmeras acumulações, incluindo cinco campos gigantes em reservatóri-os profundos do Cretáceo.
Nessas rochas-reservatório, foram encontrados tanto óleo pesadoquanto óleo leve e gás, aumentando assim a qualidade do petróleo extra-ído. Foram descobertos, nesse período, os Campos de Jubarte, Cachalotee o Parque das Baleias, ao norte da Bacia de Campos; Papa-Terra, ao sul;

Figura 2 – Produção média diária de petróleo e gás natural (fonte: Petrobras)
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Mexilhão, Lagosta, Cavalo-Marinho, Uruguá e Tambaú, em Santos; Golfi-nho e Canapu, no Espírito Santo; Piranema, em Sergipe-Alagoas; Manati,
em Camamu-Almada; e uma série de outros campos. Entre 2003 e 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 pro-vadas passaram de 10 a 14 bilhões de boe. Com o aumento do ritmo deentrada em operação de novas plataformas, a Petrobras consolidou, em2008, a marca de dois milhões de barris diários (Fig. 3).

A produção de campos de petróleo em águas profundas e ultrapro-fundas é um processo sofisticado, que requer uma tecnologia específica eprecisa, devido aos riscos ambientais envolvidos. Entretanto, os volumesde óleo encontrados nos campos de água profunda justificaram o desen-volvimento de novas tecnologias. A Petrobras recebeu dois prêmios inter-

Figura 4 – Recordes mundiais de completação submarina da Petrobras. Dois deles
foram premiados pela indústria petrolífera internacional. (Fonte Petrobras)

nacionais pelo reconhecimento de recordes de produção em águas de 781 m(1992) e 1.886 m (2000) (Fig. 4). 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 pe-tróleo. Condições de mar, força e direção das ondas e correntes tambémdevem ser precisamente conhecidas, bem como a circulação submarina, paraque operações seguras de produção possam ser executadas.
Sistema petrolífero do pós-sal

O objeto inicial da exploração nas águas rasas da plataforma conti-nental brasileira (década de 1970) foram as sequências deltaicas e os re-servatórios turbidíticos responsáveis pelas numerosas acumulações de óleoe gás até então descobertas na Bacia de Campos. Esses campos estãogeralmente associados a rochas geradoras depositadas no início da sepa-ração dos continentes, na seção rifte, e a reservatórios turbidíticos do
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Cretáceo Superior e Cenozóico. As correntes de turbidez, que ocasiona-ram 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 (33).

Esse sistema petrolífero atuante em águas rasas confirmou-se tam-bém ativo na região de águas profundas, configurando um cenário de no-vas descobertas de campos gigantes (a partir de 1984) nos turbiditosterciários e arenitos inconsolidados de alta permeabilidade da Bacia deCampos. Surge então um cenário propício ao desenvolvimento de novastecnologias para produção dessas acumulações, geralmente de óleo pe-sado, em águas profundas. Novos modelos foram aperfeiçoados. Desen-volveram-se novos sistemas operacionais (aquisição e processamento sís-micos, sistemas de perfuração e produção especiais, como a utilização depoços horizontais, variedades de completação submarina etc.). A Petrobrastornou-se uma empresa líder e referência global no mercado de explora-ção e produção petrolífera em águas profundas e ultraprofundas (Fig. 5).

Figura 5 – Dinâmica do sistema petrolífero do pós-sal
Com o avanço da tecnologia e do conhecimento adquirido com asperfurações e os levantamentos sísmicos realizados, novos conceitos geo-lógicos foram incorporados ao acervo de dados geológicos e geofísicos,definindo novas estratégias para a exploração em águas profundas eultraprofundas das bacias costeiras. Na Bacia de Santos, novos conceitosforam desenvolvidos pelos técnicos da Petrobras, com procedimentos ino-vadores e adaptados às características intrínsecas da área (lâminas d’águasuperiores a 2.000 m, espessuras de sal acima de 2.000 m, reservatórioscarbonáticos não convencionais e profundidades de reservatórios entre

5.000 e 7.000 m) levando a um dos maiores sucessos geológicos da explo-
ração da margem continental brasileira (6).
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O foco dos estudos tornou-se a região do Platô de São Paulo, feiçãotopográfica regional localizada nas águas ultraprofundas (2.000 a 3.000m) da Bacia de Santos, em blocos exploratórios adquiridos em parcerianas Rodadas 2 e 3 da ANP, a cerca de 340 km da costa. Nessa área, asequência marinha pós-sal é pouco espessa e contrasta com uma sequênciaevaporítica espessa de mais de 2.000 m. Em consequência desses estu-dos e apesar dos significativos desafios tecnológicos envolvidos na explo-ração dessa área de águas ultraprofundas (portadora de característicasgeológicas diferentes das encontradas nas áreas até então exploradas daBacia de Campos), foi lançada uma campanha pioneira que testou pelaprimeira 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 encontradogás e condensado, o que comprovou a presença de um sistema petrolíferoativo na região e abriu grandes perspectivas para as demais oportunida-des identificadas. Em 2006, é perfurado em lâmina d’água de 2.140 m oPoço de Tupi, uma grande descoberta de óleo leve de 30º API com reservasestimadas de 5 a 8 bilhões de boe. Segue-se uma série de importantesdescobertas nesse novo modelo, inicialmente na área denominada Cluster(Fig. 6) da Bacia de Santos e depois com resultados positivos também emoutras áreas das Bacias de Campos e Espírito Santo, como a ocorrida abai-xo do Campo de Jubarte, no chamado Parque das Baleias, ao norte daBacia de Campos. Coincidentemente, foi nesse campo que ocorreu a pri-

meira produção de petróleo do pré-sal, no poço ESS-103 (tendo em vista a

Figura 6 – Blocos exploratórios e descobertas no Cluster da Bacia de Santos,áreas das primeiras descobertas do pré-sal

Júpiter
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Figura 7 – Área potencial para o pré-sal

existência de instalações de produção em funcionamento, em reservatóri-os 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 Parquedas Baleias, que podem chegar a 16 bilhões de boe, mostram a granderelevância dessas descobertas, não apenas no cenário nacional, elevandoas reservas brasileiras a 30-35 bilhões de boe (19), mas também no cená-rio mundial. A área total potencial estimada para a província do pré-sal éde aproximadamente 149.000 km2, dos quais cerca de 28% já se encon-

tram sob concessão (Fig. 7).

Dessa parte, a Petrobras possui a concessão de 35.739 km², o que
corresponde a 85,5% da área concedida. Para avaliação mais precisa des-
sas acumulações, aquisição de informações a respeito do comportamento
dos reservatórios, definição do melhor sistema de produção e delimitação
correta, 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. 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 comer-
cial das acumulações descobertas (39).
Sistema petrolífero do pré-sal

As rochas geradoras do óleo encontrado no pré-sal foram deposita-das durante a fase inicial da separação entre América do Sul e África. Du-rante o rompimento e o fendilhamento do supercontinente pretérito, afase rifte criou condições de deposição de sedimentos ricos em material
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orgânico em lagos confinados e com ambientes anóxicos (livres de oxigê-
nio). Esse ambiente propiciou a preservação da matéria orgânica, dando
origem ao óleo de boa qualidade acumulado. Com a continuidade da se-
paração 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 acarre-
tou 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 (Fig. 8).

Figura 8 – Rochas-reservatório do pré-sal
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 quan-
tidade de sal marinho depositado forma uma espessa camada impermeá-
vel, configurando um selo eficiente para o acúmulo do petróleo nas cama-
das subjacentes. Esse sistema foi caracterizado, no atual contexto
exploratório, como o sistema petrolífero do pré-sal (Fig. 9 a seguir).

As descobertas de óleo de excelente qualidade feitas no pré-sal ele-
vam novamente o patamar da exploração de petróleo no País e, com a
confirmação das reservas, colocam a Petrobras entre as maiores empre-
sas de petróleo do mundo. As características geológicas e tecnológicas
inerentes à exploração dessa área abrem imensas possibilidades de de-
senvolver uma nova fronteira exploratória de um bem que continuará ten-
do papel essencial na geração de energia nos próximos anos ou, até, nas
próximas décadas.

De acordo com os dados das descobertas atuais, a Petrobras prevê
uma produção de 219.000 bopd nessa nova província em 2013, chegando
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a 1.815.000 bopd em 2020, o que corresponde quase à totalidade da pro-dução atual dos campos do País. Nesse mesmo ano, a produção total devealcançar o patamar de quatro milhões de bopd (39).
5. Atividades na área oceânica

As operações da indústria do petróleo estão sujeitas a acidentesdesde as suas fases iniciais de exploração, quando os primeiros poços sãoperfurados, até as fases finais do processo, quando o óleo é transportado.Na exploração dos recursos energéticos da área submarina adjacente ao Bra-sil, a Petrobras tem grande atuação, pois, além da busca de jazidas de petró-leo, produz, refina, transporta e comercializa esses recursos. A empresa pos-sui um excelente registro de segurança em suas operações, uma vez que nãoocorreu, até agora, qualquer acidente de grandes proporções, causador dedegradação do meio ambiente, nas regiões de mar profundo. Um contingen-te responsável pela segurança pessoal, patrimonial e do meio ambiente fazparte de toda a tripulação das sondas e dos navios transportadores de óleo egás. A Petrobras possui, também, um grupo de estudos das condições geoló-gicas próximas ao fundo do mar, responsável pelas investigações da segu-rança técnica das áreas, antes que as perfurações sejam executadas.
Além do combustível importado em função de alterações sazonaisde consumo, grande parte da produção brasileira é transportada em estadobruto ou refinado, por navios. A frota transportadora de combustíveis daTranspetro (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 (52). Os navios
garantem não só o escoamento da produção marítima, mas também o

Figura 9 – Dinâmica do sistema petrolífero do pré-sal
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transporte de petróleo e derivados, e etanol para os mercados nacional einternacional. A Fronape foi a primeira frota do mundo a obter a certificaçãodo Código Internacional de Gerenciamento para Operação Segura de Naviose para Prevenção da Poluição (ISM Code) para seus transportadores degás liquefeito e a Transpetro, em 1998, foi a primeira empresa de transportemarítimo de petróleo e derivados a obter o certificado de gestão ambiental
ISO38 14.001, pelo Bureau Veritas Quality International. Isso a tornareconhecida no Brasil e no exterior, pela exportação e pela importação depetróleo e derivados, e também pela segurança e pela excelência comque executa suas operações (52).

A Petrobras possui um dos laboratórios de geoquímica mais bem equi-pados do mundo, capacitado a determinar, de maneira rápida e precisa, aproveniência de vazamentos, mediante a caracterização do óleo derramado.Esse laboratório é acionado sempre que um derramamento de óleo ocorreem território nacional, por solicitação de órgãos da Petrobras ou governa-mentais. Por ter sido até recentemente a empresa detentora do monopóliodas atividades ligadas ao petróleo no Brasil, a Petrobras sofre muitas vezescríticas por infrações ambientais por ela não cometidas, tais como derramesocasionados por lavagem de tanque ou por acidentes com navios de frotasestrangeiras, sobre as quais não tem controle. Atualmente, a empresa parti-cipa da contenção e da limpeza de todos os vazamentos e derrames, sendo aúnica capacitada a efetivamente atuar na mitigação de danos ambientaisque possam ocorrer nos diversos ecossistemas brasileiros.
Além das atuações emergenciais que visam a determinar a proce-dência de óleos e a limpeza, em acidentes em todo o Brasil, a Petrobrasexecuta, em convênio com várias universidades brasileiras e agências go-vernamentais, atividades de monitoramento ambiental em suas áreas deintensa produção e exploração, objetivando minimizar, sempre, no pre-sente e no futuro, o impacto ambiental que possa causar.
A extensão ou a continuidade do território brasileiro em direção aoOceano Atlântico está sendo delimitada, com precisão, em um grande pro-jeto que tem como participantes principais a Marinha do Brasil, a Petrobrase a Comunidade Científica, coordenado pela Cirm, segundo os critériosestabelecidos na CNUDM. O Leplac objetiva determinar os limites exterio-res da plataforma continental brasileira, além das 200 M, com base nasdisposições do Artigo 76 da Convenção. Na plataforma, segundo os ter-mos do Art. 77, o Brasil exerce direitos de soberania para a exploração e oaproveitamento de recursos naturais do leito marinho e do subsolo.

6. Conclusões e sugestões
Por ser o petróleo um recurso extremamente estratégico, o conhe-cimento do potencial petrolífero do território brasileiro deve ser estabele-cido com a maior precisão possível. Esse conhecimento depende tanto deinvestimentos nas áreas de tecnologia, quanto da formação de pessoal eprincipalmente de investimentos de alto risco em áreas pouco exploradas.A Petrobras, ao longo de sua existência, sempre primou por acompanhar edesenvolver tecnologia específica na área do petróleo e pela formação depessoal capacitado a executar seus trabalhos, bem como por estender a ex-

ploração às áreas de fronteira, como atestado por seus resultados em águas
38 - International Organization for Standardization (ISO).
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profundas e ultraprofundas (Fig. 10). No cenário imposto pela nova lei do
petróleo, é importante que a agência controladora (ANP) 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. Entre os critérios estabele-

Figura 10 – Investimentos exploratórios e explotatórios no Brasil, desde 1954.
(Números em milhões de dólares correntes, corrigidos pelo índice de inflação

norte-americana – Fonte: Petrobras)
cidos pela ONU para a extensão da plataforma continental, há um que
considera a relação entre a espessura sedimentar existente na extremida-
de da ZEE e a distância ao pé do talude continental, espessura essa que
se obtém por meio de levantamentos sísmicos. A Petrobras e a Marinha do
Brasil executaram, com o 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 terri-
tório submerso. O exercício de tais direitos nessa região é importante para
o Brasil, pelos recursos nela existentes. Devido às incógnitas ainda conti-
das nas regiões submarinas, não seria surpresa se novos recursos mine-
rais e novas utilizações fossem ali identificados. Assim, é necessário um
investimento contínuo na obtenção de conhecimento para que a socieda-
de brasileira esteja sempre preparada para decidir sobre a utilização dos
recursos existentes em suas margens continentais.
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A descoberta de grandes acumulações de petróleo leve e gás feita
pela Petrobras nas águas ultraprofundas (lâminas d’água superiores a 2.000
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 supera-
dos. O reservatório de Tupi é o principal destaque da “província pré-sal”,
com volume recuperável estimado entre 5 e 8 bilhões de boe (39), o que,
somado às demais oportunidades, pode mais do que duplicar as reservas
provadas atuais do País, de 14,4 bilhões de boe.

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 reservatóri-
os é mais difícil que no contexto tradicional dos reservatórios turbidíticos
da maioria dos campos produtores do pós-sal da Bacia de Campos. Quan-
to à localização, situam-se em profundidades de até 7.000 m e à distância
de cerca de 300 km da costa, três vezes maiores do que as reservas das
outras bacias da margem continental. Por isso, faz-se necessário o desen-
volvimento de novas tecnologias, um novo sistema de logística e um mai-
or conhecimento das características geológicas da área. Para tal, a inevi-
tável demanda de investimentos possibilitará à Petrobras e ao País desen-
volverem tecnologias de ponta e consolidarem liderança em exploração e
produção em águas profundas.

As descobertas no pré-sal deixam a Petrobras em situação seme-
lhante à vivida na década de 1980, quando foram encontrados os Campos
de Albacora e Marlim, em águas profundas da Bacia de Campos. Com aque-
les campos, a companhia identificava um modelo geológico que inaugura-
ria um novo ciclo. Foi a Era dos Turbiditos, rochas-reservatório que abri-
ram novas perspectivas à produção de petróleo no Brasil. Com o pré-sal
da Bacia de Santos, a empresa inaugura, agora, um novo modelo, assen-
tado na descoberta de óleo e gás em reservatórios carbonáticos, com ca-
racterísticas geológicas diferentes. É o início de um novo e promissor ho-
rizonte exploratório (38).

A exploração e a produção de petróleo são atividades que reque-
rem extremo cuidado, em relação à preservação ambiental. A Petrobras,
por seus diversos órgãos operacionais e seu centro de pesquisas, desen-volveu procedimentos e tecnologias para evitar, detectar e minimizar da-nos ao meio ambiente, causados por acidentes em suas operações. O trans-porte de petróleo cria riscos ao meio ambiente e grande quantidade depetróleo é transportado pelo Atlântico Sul, sem qualquer relação com oBrasil ou a Petrobras. Os derrames devem ser evitados ao máximo e, quandoocorrerem, as responsabilidades devem ser apuradas, como medida deprevenção futura. Os laboratórios da Petrobras executam a identificaçãorápida e precisa dos diversos óleos transportados, podendo, portanto, iden-tificar as fontes poluidoras. É imprescindível que a qualidade ambientalseja mantida, independente do cenário exploratório nacional, e, portanto,uma legislação que fomente a prevenção de todos os tipos de acidentesdeve ser mantida atualizada, bem como a fiscalização eficaz de seu cum-
primento, em toda área de jurisdição nacional.
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As 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 re-
servas descobertas, para que os recursos gerados sejam revertidos, de ma-
neira 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 ANP que visem a estipular e cobrar investi-

mentos nas áreas de tecnologia de exploração de petróleo, nota-
damente 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 érea.. ACENTUAR  a necessidade de vigilância, no sentido de garantir a cor-
reta  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 OCEANOS

Sinopse
Descreve-se o interesse mundial por energias alternativas, de me-

nor impacto ambiental, no setor elétrico, a partir de fontes limpas e
renováveis; aponta-se a relação entre as energias solar, eólica e hidráuli-
ca, 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 apre-
sentado, em sua distribuição geográfica; dentre as pesquisas em anda-
mento, são destacadas atividades da Coppe/UFRJ e da Furg; desdobra-se
a proposta da Coppe, de implantar programa nacional para levantar o po-
tencial 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 windgusts, seawaves and ocean current 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 na-
ções. Diante desse cenário, o processo de transformação pelo qual passa o
setor elétrico mundial está orientado para a adoção de soluções sustentá-
veis, 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 atra-
indo crescente atenção e interesse da comunidade científica e de políticas
governamentais. O aproveitamento dos recursos do mar apresenta pers-
pectivas 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 contri-
buir para a ampliação da oferta de eletricidade, dentro de uma matriz
energética limpa e diversificada, tais recursos podem, por sua ampla dis-
tribuição geográfica, ter um papel significativo na universalização do ser-
viço de energia elétrica, contribuindo para reforçar a matriz energética
vigente e o desenvolvimento sustentável.
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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 oriun-
das 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.

A tabela abaixo apresenta o potencial mundial dos recursos refe-
rentes a ondas, marés e correntes.

       Origem       Estágio de Potencial Mundial
Desenvolvimento        Teórico

Marés Campo Gravitacional     Maduro 3 TW1

     Terra-Lua-Sol (Comercial)
Ondas          Ventos   Protótipos 10 TW2

 Avançados
Correntes Ventos, Marés, Gradientes   Protótipos 5 TW3

      de Temperatura e  Avançados
           Salinidade

1: Sorensen, 2004; Charlier & Justus, 1993.   2: Isaac & Seymour, 1973; WEC, 1993.
3: Isaac & Seymour, 1973.

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 superfí-
cie 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 so-
lar na formação dos ventos é de dois a seis vezes, enquanto o fator de
acumulação da energia eólica em energia de onda é de aproximada-
mente 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 demonstra esquematicamente como ocorrem a transfe-
rência e a acumulação de energia do Sol para o mar.
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Figura 1 - Esquema de transferência e acumulação da energia solar para o mar
Protótipos, baseados em diferentes princípios de conversão da ener-

gia do mar em eletricidade, têm sido submetidos a testes em condições
reais de operação, como indicado na Figura 2.

LIMPET, Reino Unido (500 kW) OWC, Portugal (400 kW)

PELAMIS, Reino Unido (750 kW) AWS, Holanda (2 MW)
Figura 2 - Protótipos de conversores de energia das ondas em eletricidade

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 (9).

Como resultado do movimento periódico dos astros, as marés apre-
sentam 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 as-
tronômicos envolvidos. As maiores variabilidades, contudo, estão relaci-
onadas à posição e às características da costa. Ao alcançar a plataforma

Energia das
Ondas
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continental e a área costeira adjacente, a onda de maré sofre transforma-
ções tais como refração, reflexão e difração. Também sofre efeitos causa-
dos pelo fundo, acarretando redução de sua celeridade e aumento da
amplitude. Em estuários estreitos há uma tendência de maior concentra-
ção de energia por unidade de largura e ressonância na reflexão da onda
de maré, ocasionando o aumento de sua amplitude.

A Figura 3 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 240 MW na
França, 18 MW no Canadá, 500 kW na China e 400 kW na Rússia. A Coreia do
Sul está em fase final de construção de uma planta de 255 MW.

2.3. Energia das correntes
As correntes podem ser classificadas como: marítimas, de densi-

dade, de maré, de vento e litorâneas. Têm sido consideradas como ob-
jeto de estudo para geração elétrica, principalmente, as correntes ma-
rítimas e as de maré, pois são mais intensas e, portanto, de maior po-
tencial 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 su-
perfície dos oceanos e em águas profundas, seguindo cursos bastante
regulares, são consideradas verdadeiros rios oceânicos. O principal fa-
tor responsável é a diferença da densidade das águas. Esta é provocada
pela diferença de temperatura, ou seja, as temperaturas extremamen-
te 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 bai-
xas 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 embo-
caduras de estuários, onde atingem intensidades superiores a 2 m/s.

Na Figura 4, têm-se protótipos para o aproveitamento da energia
das correntes, que a convertem em eletricidade.

Figura 3 - Aproveitamento da variação de maré utilizando barragem

Maré AltaMar Amplitude
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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 aprovei-
tamento 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 ma-
rés, disponível para uso comercial apenas na Região Norte (Amapá,
Pará) e no Estado do Maranhão; e em energia das ondas, principalmen-
te nas Regiões Nordeste, Sudeste e Sul.

 A Figura 5 apresenta a distribuição geográfica do potencial estima-
do de energias de ondas e marés, ao longo da costa brasileira.

Turbina de 300 kW, Marine
Current Turbine

Turbinas de 500 kW, SMD Hydrovision

Figura 4 – Protótipos para a geração de eletricidade a partir de correntes

Figura 5 - Potencial energético de ondas e marés na costa brasileira

27 GW

8 GW

14 GW

30 GW

35 GW



ENERGIA DOS OCEANOS

90 O BRASIL E O MAR NO SÉCULO XXI

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

Quadro 1 - Potencial energético por regiões

     Região GW
Norte + Maranhão1 27
Nordeste2 22
Sudeste2 30

          1: Maré                                   2: Ondas
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 certa-
mente buscarão balizar-se nesse marco regulatório.
4. Pesquisas em andamento
4.1. Atuação da Coppe em Energia dos Oceanos

O Laboratório de Tecnologia Submarina da Coppe/UFRJ39 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 ativida-
des a temas referentes às energias renováveis oriundas do mar. Assim,
o Núcleo de Energias Renováveis do Mar de seu laboratório possui com-
petências em diferentes áreas das Ciências Básicas e das Engenharias,
para o mapeamento dos recursos energéticos do mar e para o desen-
volvimento de conversores destinados à geração de eletricidade. Apoio
fundamental às pesquisas sobre as energias renováveis do mar é pro-
porcionado pelo Laboratório de Tecnologia Oceânica40, o qual possui
um tanque de simulação, possibilitando a avaliação de conceitos de
conversores para condições de mar que reproduzem, em escala, as
condições reais.

Estudos têm sido desenvolvidos para a instalação de planta pilo-
to de conversão da energia de ondas em eletricidade no quebra-mar
do Porto de Pecém, uma colaboração entre Coppe/UFRJ, Governo do
Estado do Ceará e Tractebel Energia, no âmbito do Programa P&D Aneel.
O protótipo, com dois módulos do conversor hiperbárico, terá 100 kW
de potência instalada (Fig. 6) (17).
39 - <http://www.lts.coppe.ufrj.br>.
40 - <http://www.laboceano.coppe.ufrj.br>.

Potencial Brasileiro                                114
Sul2 35
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Figura 6 – Protótipo do conversor hiperbárico a ser instalado no Porto do Pecém
(patente Coppe/UFRJ) (15)

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 Desenvolvimen-
to 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 (18).
4.2. 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 ener-
gia das ondas do mar na costa do Rio Grande do Sul (24).

O projeto foi estruturado em módulos, envolvendo as áreas
ambiental, oceanográfica, da engenharia e das ciências econômicas. A
metodologia utilizada consistiu em levantar, combinar e avaliar as infor-
mações obtidas – desde o estado da arte das tecnologias dos modelos
existentes de conversores para a geração de energia elétrica e determina-
ção do potencial energético das ondas na região – e os possíveis impactos
ambientais. A compilação desses resultados subsidiou o estudo de viabili-
dade 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 ci-
entíficas, como o projeto “Estudo teórico-experimental de tecnologias para
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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 prin-
cípio de galgamento”. No Programa, dois outros projetos estão sendo de-
senvolvidos, sobre o tema de Energia das Ondas. Além disso, diversos tra-
balhos científicos já foram publicados, especialmente em congressos e
seminários como o Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciências Térmi-
cas (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 ener-
gia elétrica, pela oportunidade concreta de produzir um bem de extre-
mo valor para a humanidade, a energia limpa e inesgotável originada
das ondas do mar.
5. Programa nacional de energias renováveis do mar

A evolução das pesquisas depende de ação estruturada que mobili-
ze órgãos de fomento e comunidade científica. Para tal, a Coppe/UFRJ pro-
pôs a implantação do Programa Nacional de Energias Renováveis do Mar
(Pnerm), o qual 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, da implementação de uma infraestrutura ade-
quada e de projetos estruturantes para alavancar o desenvolvimento da
tecnologia nacional. Tendo como essência fomentar o desenvolvimento de
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 governa-
mentais para o assunto, como já tem acontecido em diversas nações.

Nesse sentido, a Rede de Tecnologia do Pnerm irá coordenar as par-
cerias para a execução das ações propostas no programa, a fim de possi-
bilitar significativo retorno dos investimentos, pelo desenvolvimento de
tecnologia específica para a geração elétrica por fontes oceânicas, inclu-
indo o aprofundamento das pesquisas em escala reduzida e em protótipos
para atividades offshore, as quais certamente proporcionarão um avanço
significativo dos conversores para produção de eletricidade a partir das on-
das do mar. Assim, pretende-se aperfeiçoar o conceito para instalação na
costa (onshore) e desenvolver os conceitos para instalação próximo da costa
(nearshore) e ao largo (offshore). Locais específicos da costa brasileira serão
selecionados para melhor entendimento dos recursos energéticos, pela aqui-
sição de dados do mar local, visando à instalação dos protótipos.

Linhas de pesquisa consideradas estratégicas 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
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melhor aproveitamento dos recursos disponíveis, buscando uma visão de
horizonte de tempo, necessidades e mercado. A ampla possibilidade de
sinergia entre os envolvidos permitirá, entre outros benefícios, a otimização
dos recursos humanos, a redução de custos e, principalmente, a realimen-
tação 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 Energi-
as Renováveis do Mar propiciará o desenvolvimento de conversores ade-
quados para o litoral brasileiro.

Para a efetiva estruturação do Pnerm, as seguintes ações prioritárias
são propostas:. consolidar  a  Rede  Tecnológica  com  participação dos principais

agentes envolvidos, além de representação de empresas, comuni-
dade 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 Cam-
po 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 a das fontes oriundas de ondas e marés. Espe-
ra-se, para futuro próximo, a inserção comercial das tecnologias de con-
versão dessas fontes de energia em eletricidade.

O Brasil pode beneficiar-se do desenvolvimento tecnológico do se-
tor, em função de sua extensa linha de costa e de seu mar territorial. O
potencial energético estimado é da ordem da potência instalada atual-
mente 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 fase atual de 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 oportuni-
dade 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 efei-
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to estufa. Nesse contexto, deve-se considerar que as tecnologias que con-
tribuam para a reversão da tendência do aquecimento global terão gran-
de apelo econômico nas próximas décadas, possibilitando a inserção da
indústria nacional no competitivo mercado internacional de equipamen-
tos, para a geração elétrica baseada em fontes renováveis.

As seguintes ações são sugeridas, no sentido de fortalecer as ativi-
dades 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 MCT, 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 pro-
gramas de medições de ondas, marés e correntes por instrumen-
tação 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 peque-
nas  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 implan-
tação dessas tecnologias inovadoras.
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CAPÍTULO V
RECURSOS MINERAIS

Sinopse
Com base no Projeto Brasil Três Tempos, em alguns planos governa-

mentais e em estudos prospectivos do CGEE, relacionam-se os recursos
minerais marinhos de interesse do Brasil; narra-se a história das pesqui-
sas 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 áre-
as 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 adja-
centes; 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 recur-
sos 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 Con-
tinental 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 abran-
gem cerca de 330 milhões de milhas cúbicas de água (45), 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
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pudesse ser recuperado e fosse depositado nos continentes, ele os cobri-
ria totalmente com uma camada de cerca de 150 m de espessura (31).
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 capítulo41. 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 mi-
nerais existentes nos oceanos; a abundância de recursos minerais nos
continentes; e o preço relativamente baixo de comercialização desses re-
cursos, o que diminui o interesse na mineração marinha.

Não obstante essas e outras questões, os oceanos constituem-se
em uma das últimas grandes fronteiras para a mineração na Terra, ao lado
da Região Amazônica, do Continente Antártico e das altas cadeias monta-
nhosas, 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 As-
suntos Estratégicos (NAE) da Presidência da República, intitulado “Mar e
ambientes costeiros: recursos minerais marinhos” (7). O segundo, intitulado
“Oportunidade de aproveitamento sustentado dos recursos do mar: re-
cursos minerais além das 200 milhas náuticas” (8). O material compi-
lado está em consonância com o “Projeto Brasil Três Tempos” (Caderno
NAE 2004). Em tais estudos, os objetivos nacionais estratégicos seriam
implementados progressivamente, a partir de instrumentos interativos
do governo com a Nação, por meio de metas estabelecidas para os
seguintes marcos temporais:. 2011, início de um novo governo;. 2015, quando o Brasil deverá ter cumprido as Metas do Milênio esta-

belecidas pela ONU;. 2022, quando a Nação brasileira deverá comemorar 200 anos de
independência, num contexto de máximo bem-estar social e de-
senvolvimento econômico possível; e. 2030, introduzido pelo estudo prospectivo “Mar e ambientes cos-
teiros: recursos minerais marinhos”, visto que 20 anos é o tempo
médio  em  que  as  atividades de mineração, incluindo formação

41 - O assunto é tratado detalhadamente no Capítulo III, Exploração de Petróleo.
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de  recursos  humanos,  desenvolvimento  de infraestrutura, pes-
quisa mineral, desenvolvimento tecnológico e lavra deverão tor-nar-se realidade.

O capítulo também integra resultados e propostas dos seguintesplanos governamentais:. “VII Plano Setorial Para os Recursos do Mar”, preparado pela Cirm;. “Plano Setor Mineral 2030”, pelo Ministério de Minas e Energia; e. Plano “O Brasil em 2022”, pela Secretaria de Assuntos Estratégi-cos (SAE) da Presidência da República.
2. Histórico

Os recursos minerais estão diretamente ligados à evolução geológi-ca da região que os abrange, no que tange à sua natureza, ao seu volumee à sua distribuição espacial. Assim, é imprescindível o conhecimento ge-ológico da região ou área, para que se avalie o seu potencial mineral.
Os fundamentos da Oceanografia remontam a 1807, quando ThomasJefferson criou o U.S. Coast Survey, mais tarde transformado no Coast and

Geodetic Survey, que hoje é o National Ocean Survey, encarregado depromover levantamentos hidrográficos e geodésicos, estudos de marés epreparação de cartas temáticas.
A partir de 1842, a Marinha americana começou a expandir suasoperações oceanográficas, estabelecendo cooperação internacional em co-leta e troca de informações meteorológicas e hidrológicas do mar, trazen-do grande avanço ao conhecimento.
Entre 1831 e 1836, a expedição Beagle, que contou com o natura-lista Charles Darwin, trouxe enorme contribuição ao conhecimento bioló-gico e geológico dos oceanos. De suas observações, Darwin formulou teo-ria sobre a origem dos bancos de corais e levantou informações importan-tes sobre as ilhas vulcânicas marinhas (1).
O lançamento de cabos telegráficos através do Oceano Atlântico exi-giu 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 Bioló-
gica, mas foi a expedição Challenger que, entre 1872 e 1876, maior contri-
buição ofereceu, ao percorrer 68.890 M, estabelecendo 350 estações em to-
dos 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 foramdescobertas), de correntes marítimas, de temperatura e profundidade daágua, a expedição promoveu a dragagem de material, coletando novasespécies de sedimentos, como argilas vermelhas, nódulos metálicos e va-sas constituídas predominantemente de diminutas carapaças de organis-mos como foraminíferos e radiolários. Análises de diversas amostras deágua permitiram determinar os sete elementos de maior presença nosoceanos, além de oxigênio e hidrogênio: sódio, cálcio, magnésio, potás-
sio, cloro, bromo e enxofre.
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Todavia, os passos mais consistentes sobre a Geologia Marinhaocorreram a partir dos anos 1920, quando se passou a considerar ainterdependência dos estudos geológicos com os estudos climáticos, oceâni-cos e atmosféricos, e se estabeleceram medições dos fenômenos geológicose de modelos quantitativos sobre o comportamento do planeta, utilizando-seos elementos da Química e da Física aplicados à Geologia (30).
Paulatinamente, foram desenvolvidas novas técnicas e novos equi-pamentos para pesquisa no mar e, a partir da Segunda Guerra Mundial, aGeologia e a Geofísica Marinhas ganharam impulso extraordinário, apro-veitando-se de inovações tecnológicas e conhecimentos científicos dasnações envolvidas no conflito. O estudo dos fundos marinhos tornou-seestratégico não só do ponto de vista político, como pelos recursos nelescontidos, tanto vivos como não vivos (minérios).
Dessa forma, inúmeros levantamentos geológicos e geofísicos dosoceanos foram realizados por vários países, especialmente pelos Estados Uni-dos 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 ainvestir nesses estudos, organizando expedições para conhecer mais corre-tamente a geologia dos oceanos e seus recursos minerais. Esses países pro-moveram a realização do Ano Geofísico Internacional (1957/58).

Embora a Marinha brasileira viesse promovendo pesquisas oceano-gráficas anteriormente (inclusive em conjunto com outros países, como aArgentina e o Uruguai), somente no final da década de 1960 o Brasil ini-ciou estudos em Geologia Marinha, com uma defasagem, portanto, de pelomenos 10 anos em relação às nações mais desenvolvidas.
Nesse sentido, a operação oceanográfica brasileira denominadaGeomar I, realizada em 1969 (30), objetivou estudar o fundo submarino aolongo do Rio Amazonas, com apoio do Navio-Oceanográfico AlmiranteSaldanha, da DHN. Dessa operação participaram representantes da Petrobras,do DNPM e de várias universidades. Nessa época, foram iniciados trabalhossistemáticos na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e naUniversidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que resultaram na criação doCentro de Estudos de Geologia Costeira e Oceânica (Ceco) e do Laboratóriode Geologia Marinha da Universidade Federal Fluminense (Lagemar/UFF).
No mesmo ano, sentindo a necessidade de estabelecer-se uma coor-

denação, até então incipiente, para as pesquisas oceanográficas, a DHN pro-
pôs 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 reco-
nhecimento da margem continental brasileira e promover o desenvolvimen-
to da infraestrutura de equipamentos e pessoal para a Geologia e a Geofísica
Marinhas” (30). O Programa, que agrega pesquisadores de várias universida-
des, mantém até hoje projetos em cooperação bilateral do Brasil com a Ale-
manha e a França e tem participação em expedições internacionais.
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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 pes-
quisas geológicas marinhas já realizado no Brasil.

Entre outros estudos, o Remac promoveu o mapeamento geológico de
reconhecimento de toda a margem continental brasileira, coletando informa-
ções sobre a estrutura geológica rasa e profunda; a distribuição de sedimen-
tos 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
de Pesquisas e Desenvolvimento da Petrobras (Cenpes), e um conjunto de
mapas compilados na escala 1: 3.500.000 constituem seus resultados maio-
res. Esses dados vieram integrar o Mapa Geológico do Brasil e da Área Oceâ-
nica 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 ban-
cos arenosos submarinos, contendo concentrações de minerais pesados;
as crostas de fosfato no litoral nordestino; os extensos depósitos
carbonáticos na superfície da plataforma continental, especialmente en-
tre o Ceará e a costa do Rio de Janeiro.

Entretanto, ao encerrar-se o Projeto Remac, os pesquisadores e ci-
entistas nele engajados dispersaram-se para outros centros e áreas de
estudo e algumas instituições esforçaram-se por firmar-se na área de Geolo-
gia 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 desen-
volver trabalhos em toda a área oceânica brasileira.

Os estudos desse grupo compreenderam, até agora, desde as pes-
quisas 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 (35).

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
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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 (30).

A partir de 1990, algumas atribuições da Cirm, de fomento à pes-
quisa, foram delegadas ao CNPq e ao Ministério do Meio Ambiente, o que
não foi bem assimilado pela comunidade científica e pelos órgãos envolvi-
dos, à época. Em 1994, a CPRM tornou-se órgão oficial da Geologia brasi-
leira (Serviço Geológico do Brasil) e as atribuições sobre a Geologia Mari-
nha, 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.
3. Espaço marinho e recursos minerais

Como está longamente explicado no Capítulo I deste Relatório, aConvenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM) estabelecedireitos e deveres sobre as zonas dos oceanos e regulamenta todas asatividades relacionadas. Assim, dispõe sobre o mar territorial, a zona con-tígua, a ZEE e a plataforma continental, sobre os quais os Estados exer-cem soberania, jurisdição ou direitos de soberania. Cada uma dessas áre-as exige políticas públicas distintas de planejamento e gestão do uso sus-tentável dos recursos naturais marinhos e, para tanto, é necessária a rea-lização do Zoneamento Ecológico Econômico. De acordo com os critériosestabelecidos pela Convenção para a delimitação da ZEE, a brasileira es-tende-se por toda a costa, englobando também as áreas situadas no en-torno de Fernando de Noronha, Trindade e Martim Vaz, Atol das Rocas eSão Pedro e São Paulo, totalizando 3.540.000 km2.
Atendendo aos critérios da CNUDM para a delimitação da platafor-ma continental, o governo brasileiro realiza o Leplac, que já permitiu aoBrasil apresentar uma primeira proposta, em 2004, às Nações Unidas, nosentido de estender sua plataforma, além das 200 M, em aproximadamen-te 960.000 km2. Como a Comissão de Limites da Plataforma Continentalencaminhou ao País recomendações relativas a cerca de 15% da área to-tal pleiteada, o Brasil decidiu enviar outra proposta à Comissão, insistindonos limites exteriores inicialmente apresentados, e coleta novos dadosoceanográficos para respaldá-la, possivelmente em 2012. Caso aceita anova proposta, a exclusividade soberana do País para a exploração dosrecursos naturais da ZEE, somada àquela da plataforma continental brasi-leira, incidirá sobre uma área total de aproximadamente 4.500.000 km2, oque representa mais da metade da área do território brasileiro emerso. AFigura 1 ilustra tais dimensões.
A zona internacional do leito marinho, denominada “Área”, situa-sealém da jurisdição de cada país ribeirinho. A CNUDM declara a “Área” eseus recursos como patrimônio comum da humanidade e cria a Autorida-de Internacional dos Fundos Marinhos (ISA, na sigla em inglês) que é aorganização por intermédio da qual os Estados-Partes controlam as ativida-des na “Área”, particularmente com vistas à gestão de seus recursos. O Bra-sil, assim como todos os Estados-Partes da Convenção, tem o direito deexplorar os recursos minerais da “Área”.



101

RECURSOS MINERAIS

O BRASIL E O MAR NO SÉCULO XXI

Considerando o valor econômico,
real e potencial, de minerais já conheci-
dos, como os nódulos polimetálicos, as
crostas cobálticas e os sulfetos
polimetálicos, e suas ocorrências em lo-
cais estratégicos nas áreas adjacentes
à ZEE e à plataforma continental, o Bra-
sil não pode deixar de conhecer e ava-
liar os recursos minerais dos fundos
marinhos adjacentes a seus limites
jurisdicionais.

Figura 1 - A plataforma continental jurídica brasileira totaliza 4.500.000 km2.
Seus limites exteriores, além das 200 M, foram submetidos, em 2004, à

deliberação da ONU.

Sob os pontos de vista econômico e político-estratégico, é impor-

tante requisitar à Autoridade a permissão para explorá-los. Isto possibili-

taria o domínio sobre essas áreas adjacentes aos limites jurisdicionais bra-

sileiros. Daí a importância de serem realizados estudos sistemáticos, con-

sistentes e aprofundados sobre tais ocorrências minerais.

Caso o Brasil venha a requisitar essas áreas para exploração, elas tam-

bém 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 ocea-

nos, em especial aquelas situadas no oceano Atlântico Sul e Equa-

torial 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 mostra, no Atlântico Sul e Equatorial, a localização das

diferentes ZEEs e a extensão das plataformas continentais.
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Figura 2 - Atlântico Sul e Equatorial, mostrando 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 explora-das nos oceanos. A distribuição mundial desigual de recursos mineraisnos continentes e a atenção crescente à proteção e à conservaçãoambiental vêm aumentando o interesse e ampliando as perspectivas quantoà futura importância econômica da extração mineral em solo marinho. OBrasil é forte candidato ao desenvolvimento pioneiro dessa nova fronteirade mineração, não só pelos recursos potenciais de uma plataforma conti-nental de 4.500.000 km2, onde exerce direitos de soberania, mas tambémpelas tecnologias para exploração dos oceanos que há décadas vêm sen-do criadas e aprimoradas no País, com vistas às suas principais reservasde óleo, localizadas sob o mar.
O conhecimento sobre distribuição, categoria, gênese e abundânciados 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 mine-rais da plataforma continental e de áreas oceânicas adjacentes são guia-das pela Política Nacional para os Recursos do Mar (PNRM) e pelo Plano
Setorial para os Recursos do Mar (PSRM). Esses instrumentos legais visam
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a promover o uso sustentável dos recursos minerais e biológicos mari-
nhos, 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.

Dois programas nacionais, desenvolvidos no âmbito da Cirm, inte-
gram vários projetos de pesquisa da plataforma continental e de áreas
oceânicas adjacentes do Atlântico Sul e Equatorial: o Programa de Avalia-
ção da Potencialidade Mineral da Plataforma Continental Brasileira
(Remplac) e o Programa de Prospecção e Exploração dos Recursos Mine-
rais da Área Internacional do Atlântico Sul e Equatorial (Proarea).

O Remplac é um instrumento de planejamento, execução e contro-le, de caráter permanente e evolutivo, que define, orienta, consolida,prioriza, quantifica, totaliza e acompanha as ações a serem empreendidasnos diversos níveis administrativos do governo, em consonância com acomunidade científica e empresas públicas e privadas. Ele visa a atenderas necessidades de conhecimento geológico do fundo marinho da plata-forma continental, para avaliação de seus recursos minerais, suas correla-ções com questões ambientais, manejo e gestão integrada da plataformae da zona costeira (ZC), associadas à otimização da aplicação dos recur-
sos 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 Inter-
nacional dos Fundos Marinhos (ISA);. obtenção de informações técnicas, econômicas e ambientais ne-
cessárias para que empresas, públicas e privadas, e órgãos gover-namentais  possam  desenvolver  atividades de exploração mine-ral  e  gestão  ambiental  na  área internacional do Atlântico Sul eEquatorial; e. preparo e qualificação de recursos humanos nos diversos níveis de
formação, necessários à implementação de atividades na “Área”.

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 inte-
resse mineral (Arim) (Fig. 3). Elas são indicação de territórios de impor-
tância 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 públi-
cas, no sentido de evitar conflitos quando da criação de Unidades de
Conservação, fundamentadas nas Áreas de Prioridade para Preserva-
ção da Biodiversidade.
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Insumos para a construção civil
Entre os recursos atualmente confirmados com potencial significativode exploração estão a areia e o cascalho, utilizados principalmente na

Figura 3 - Áreas de relevante interesse mineral (Arim). Mapa do ServiçoGeológico do Brasil (CPRM).
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Áreas de relevante interesse mineral
construção civil ecomo fonte parareconstrução depraias erodidas.Pesquisas feitaspelo Serviço Geo-lógico do Brasil,universidades eempresas priva-das mapearam bi-lhões de metroscúbicos de areiaquartzosa e cas-calhos ao longoda margem conti-nental brasileira.Parte desse mate-rial já vem sendoutilizada para re-construção depraias.

E s t u d o sdesenvolvidos emSanta Catarina re-velam tambémboa quantidadede areia ao longode duas áreas da

plataforma continental interna (região mais próxima da linha da costa), esti-
mada 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 próxi-
mo da linha da costa, a atividade de mineração deverá acontecer de forma
restrita e sustentável, para minimizar danos ao ecossistema costeiro.
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Insumos para a agricultura
Também foram localizados, sob águas marinhas brasileiras, depósi-tos de minerais bioclásticos, ricos em carbonato de cálcio, material usadona agricultura, na produção de filtros para água, na indústria de cosméti-cos, em suplementos alimentares e implantes ósseos, na nutrição animale no tratamento de água em lagos. As jazidas se concentram numa dasmais extensas áreas de agregados bioclásticos do mundo, ao longo daplataforma continental, entre o Rio Pará e Cabo Frio.
Os sedimentos encontrados na plataforma continental interna emédia são constituídos por areia e cascalho formados por algas coralíneassólidas e ramificadas, “concreções” (segregações concêntricas de mine-rais ao redor de um núcleo), moluscos e carapaças de pequenos animaisque se acumularam desde eras ancestrais. Acredita-se que o conteúdodos sedimentos nas margens continentais noroeste e oeste do Brasil, atéa latitude de Cabo Frio, seja rico em carbonatos, com percentuais superi-ores a 75% de CaCO, o que corresponde a aproximadamente 50 vezesmais que o das reservas continentais.
Amplamente utilizada como fertilizante e fonte de fósforo na indústriaquímica, a fosforita tem sido encontrada e estudada na plataforma continen-tal 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 damargem continental. Há depósitos de fosforitas marinhas em áreas deressurgência 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 Cea-
rá, 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.
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, esten-
dendo-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” (estru-
tura 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 po-
tássio e de magnésio, apresentando de 15 a 50 m de espessura e localiza-
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dos a três mil metros de profundidade. A mesma pesquisa mostrou a ocor-
rência 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 cien-
tíficas com o intuito de definir áreas com interesse potencial para a mine-
ração dos evaporitos, mas a exploração ainda não teve início.

Todas as bacias com hidrocarbonetos tendem a conter também en-
xofre. O elemento, na forma de sulfeto, pode estar em camadas estra-
tificadas 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.
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 tonela-
das 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 prolonga-
dos, 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 geoló-
gica, cobrindo terras de formação mais antiga.

Nódulos polimetálicos ocorrem na forma de concreções porosas, dediversos tamanhos e formas, encontradas em camadas superficiais finasdescontínuas no assoalho oceânico, à profundidade média de cinco milmetros. Dragagens realizadas no platô de Pernambuco, a dois mil metrosde profundidade, recuperaram 150 kg de material predominantementeconstituído de nódulos com densa cobertura metálica e com diâmetro va-riando entre dois e 12 cm. Por volta de 90% dos nódulos recuperados apre-sentam um núcleo de rochas fosfáticas com camadas concêntricas de 0,5a 0,7 cm de espessura. Uma pesquisa recente indicou também áreas pro-missoras em região de mar aberto, no Atlântico Sul, incluindo a bacia oce-ânica adjacente à Ilha da Trindade.
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Energia
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 700-800 m de pro-
fundidade, 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 eco-
nômico. 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 desig-
nado para determinar a extensão do carvão sob a plataforma continen-
tal e avaliar o potencial mineral para uso metalúrgico.

Geralmente relacionados ao talude continental, os hidratos de
metano são depósitos de hidrocarbonetos incomuns, constituídos de sóli-
das moléculas de água congelada, que formam estruturas trapeadoras no
sedimento, cada estrutura desta aprisionando uma única molécula de gás
metano natural – CH4. De origem orgânica, hidratos de metano constitu-
em 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, os estudos da ocorrência de hidratos de gás no
Brasil são de baixo número. Essa ocorrência foi reportada em duas gran-
des regiões: leque marinho profundo do Rio Grande e leque marinho
profundo do Amazonas, respectivamente nas margens continentais bra-
sileiras sul e equatorial.

Nos últimos anos, uma quantidade significativa de recursos finan-
ceiros foi encaminhada 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 gran-
des 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, com o aumento do
ritmo de entrada em operação de novas plataformas, a Petrobras consoli-
dou, em 2008, a marca de dois milhões de barris diários.

O fato principal de 2007, no Brasil, foi a descoberta de enormes reser-
vas 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 ele-
var 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.
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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 potenci-
al 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 aque-
les sobre os quais ainda não se detém controle e que determinarão situa-
ção 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:. Corrida  internacional  para  a  requisição  de sítios de exploração

mineral na Área – nas últimas décadas, dezenas de empresas de
mineração  envolveram-se  diretamente  na prospecção de nódulos
polimetálicos  no  leito  marinho. Até o presente momento, quase
2.000.000 km2 de áreas de títulos de mineração já foram emitidos
no Oceano Pacífico e no Oceano Índico, para a exploração desses
recursos.  Outras  áreas  já  estão  sendo requisitadas no Oceano
Índico para exploração de sulfetos polimetálicos. Tão logo a Autori-
dade conclua a elaboração de regulamentos internacionais para
a exploração de crostas cobaltíferas, outras áreas de mineração
também  poderão  ser  requisitadas para a exploração desses re-
cursos,  aí  incluídas áreas do Atlântico Sul, situadas em frente à
plataforma continental. Cabe ao Brasil tomar a iniciativa, de forma
a garantir que os recursos minerais da Área adjacente à sua plata-
forma continental possam vir a constituir uma reserva estratégica
para as futuras gerações brasileiras.. Crescente exploração em águas cada vez mais profundas – o de-
senvolvimento de tecnologia marinha tem possibilitado a explo-
ração dos oceanos em áreas cada vez mais profundas. Esse fato
é apontado como portador de futuro por representar, nos âmbi-
tos 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.. 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 identifica-
ção, 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.
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. Exaustão das reservas continentais e restrições ambientais para
a  mineração  de agregados – a areia e o cascalho dragados dosfundos  marinhos  poderão  constituir-se em uma importante con-tribuição à demanda nacional de agregados, o que já ocorre emvários  países,  substituindo  materiais  extraídos de fontes conti-nentais  e  reduzindo a extração em áreas de importância para aagricultura, o turismo ou a conservação ambiental. A maioria dasregiões metropolitanas brasileiras encontra-se na ZC e as reservasde agregados localizadas dentro ou nas proximidades desses cen-tros urbanos já estão praticamente exauridas, além de submetidasa exigências ambientais cada vez maiores. Os materiais marinhospodem ser retirados e desembarcados em áreas localizadas nasregiões  metropolitanas,  o  que pode ser um benefício adicional,de vez que evita longas distâncias de transporte terrestre.. Crescente dependência nacional dos fertilizantes importados – fu-
turamente,  esse  aspecto  poderá constituir-se em um entrave aodesenvolvimento do agronegócio e à sua rentabilidade. O aprovei-tamento dos depósitos marinhos de granulados bioclásticos, fosfo-rita, sais de potássio e outros insumos poderá reduzir significati-vamente as importações ou, quem sabe, tornar o Brasil autossufi-ciente em fertilizantes. No caso dos granulados bioclásticos, quetotalizam 94% das áreas requeridas para a pesquisa mineral mari-nha, as pesquisas sobre o cultivo de soja indicaram que esses gra-nulados  podem  substituir  40%  do NPK42, com ganhos de 20% emprodutividade.

7. Prioridades estabelecidas
Socioeconômicas

Com base na consulta junto a especialistas, entre os recursos mine-rais de valor socioeconômico da plataforma continental figura em primeiroplano a extração comercial de agregados (areias e cascalhos). Esses bensminerais têm especial importância na recuperação de praias erodidas, umproblema ambiental constante na linha de costa brasileira, além de constitu-írem-se em importante insumo à indústria da construção civil.
Em alguns países, como o Reino Unido, os agregados de mar abertojá são explotados para utilização na construção civil, representando maisde 15% da produção total, sendo significativa também a produção daHolanda e do Japão. Os projetos a serem desenvolvidos nesse campo de-vem estar voltados para a localização e a delimitação destes depósitos,

suas respectivas potencialidades em termos de volume, o impacto poten-
cial da mineração sobre o ambiente e a influência sobre os processos cos-
teiros, o que envolve estudos biológicos (21).

O calcário bioclástico também representa um recurso prioritário, emface da importância de sua utilização como fertilizante, componente de ra-ções animais, complemento alimentar, implante em cirurgias ósseas, indús-tria cosmética e tratamento de água, esgotos domésticos e industriais. Oexemplo de utilização mais intensa desses agregados bioclásticos vem daFrança, com o uso do chamado mäerl.
42 - NPK: adubo químico constituído de nitrogênio, fósforo e potássio.
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Os pláceres43 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 conside-
rados 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 fenôme-
nos de ressurgência. Tais condições só são encontradas na plataforma con-
tinental externa, no talude superior e nos platôs marginais. Os sais de
potássio ocorrem associados aos diápiros44.

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 en-
xofre e o potássio, que demandam ainda estudos complementares, ape-
sar do conhecimento já obtido em projetos desenvolvidos pelo Serviço
Geológico do Brasil (CPRM).
Político-estratégicas

Dentre os recursos minerais da área internacional dos oceanos
que apresentam valor político-estratégico destacam-se, em ordem de
prioridade, as crostas cobaltíferas, os sulfetos polimetálicos e os nódu-
los polimetálicos.

As crostas cobaltíferas são apontadas como prioridade 1, por se-
rem abundantes na área da Elevação do Rio Grande, região contígua
ao limite externo da plataforma continental (26) 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 organis-
mos de interesse biotecnológico de alto valor comercial. Portanto, a
pesquisa simultânea dos dois recursos seria mais atrativa para as agên-
cias financiadoras.

Os Quadros 1 e 2 resumem as prioridades discutidas pelos autores,
com relação aos minerais de valor socioeconômico e aos de valor político-
estratégico.

44 - Enrugamentos anticlinais cujos núcleos, geralmente salíferos, perfuram os extratos
superiores.

43 - 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).
Fonte: <http://www.praia.log.furg.br/recursos/Arquivos/Placeres.htm>.
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Quadro 1 – Minerais de valor socioeconômico
         Tema Recurso mineral Urgência Impor-   Valor       Priori-

tância agregado  dade
Recuperação de Areias e cascalhos Alta Alta Alto 1
praias
Suprimentos à Areias e cascalhos Alta Alta Alto 1
construção civil
Fertilizantes e Granulados Alta Alta Alto 1
indústria em geral bioclásticos

(carbonatos)
Fertilizantes e Fosfatos e sais Alta Alta Alto 1
indústria química de potássio
Diversos (pláceres) Minerais pesados Média Alta Alto 2
Energia Carvão Média Alta Alto 2

Hidratos de gás Baixa Alta Alto 3
Fertilizantes e Enxofre Média Alta Médio 3
química
Alimentação e Sal-gema Baixa Média Alto 4
cloroquímica

Quadro 2 – Minerais de valor político-estratégico
Tema Recurso mineral Urgência Impor-   Valor Priori-

tância agregado  dade
Minerais político- Crostas cobaltíferas Alta Alta Alto 1
estratégicos
Minerais político- Sulfetos polimetálicos Média Alta Alto 2
estratégicos
(biotecnologia)
Minerais político- Nódulos polimetálicos Baixa Alta Interme- 3
estratégicos diário

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 concentra-
rem 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 varieda-
des de recursos de águas rasas extremamente importantes – granulados
siliciclásticos e carbonáticos. As duas áreas de ocorrência possuem idênti-
ca pontuação quanto à prioridade e, como limite geográfico, a região de
Cabo Frio (ao norte carbonáticos e ao sul siliciclásticos).



RECURSOS MINERAIS

112 O BRASIL E O MAR NO SÉCULO XXI

Outro ponto na indicação da plataforma continental como priorida-de 2 é a ocorrência de concentrações de minerais pesados (pláceres) que,juntamente com os ocorrentes na ZC, constituem recursos de grande va-lor econômico, usualmente associados a vales fluviais afogados e a anti-gas linhas de praia.
 Nessa sequência, em direção ao mar aberto e já em águas mais pro-fundas, ficariam a zona externa da plataforma, o talude superior e os platôsmarginais, que abrigam ocorrências de fosforitas. Contudo, ainda há aspec-tos não equacionados sobre a origem dessas fosforitas na margem continen-tal brasileira. Os poucos trabalhos existentes sobre o assunto divergem quantoa essa origem: detrital, calcário fosfatizado ou diagênico45, nas regiões deressurgência. Segundo os dados divulgados pelo Ifremer Marmin Data Base(21), classifica-se esse tipo de depósito na categoria phosphorite upwelling,para as seis ocorrências cadastradas até 1995. Em 2003, foi registrada juntoao Marmin (26) a existência de nódulos e concreções fosfáticas na margemcontinental do Rio Grande do Sul, previsto projeto de estudo detalhado. Acitada contribuição incluiu também o registro das ocorrências de mineraispesados na região de Bujuru, os granulados siliciclásticos da plataforma in-terna e os agregados carbonáticos de Albardão e Carpinteiro, todos ocorrentesna ZC e na plataforma continental do Rio Grande do Sul.
A área prioritária 3 encontra-se intensamente ligada ao crescente in-teresse pelos hidratos de gás e à sua ocorrência na plataforma continental,nos cones do Amazonas e do Rio Grande. Finalmente, existe o nível classifi-cado como intermediário, representado pelo carvão – plataformas continen-tais do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina –, pelo enxofre e pelo potássio– associados às bacias marginais brasileiras norte e leste –, avaliados porestudos desenvolvidos pela CPRM na década de 1970 e que, apesar de suaimportância, não prosseguiram ao longo dos anos posteriores.
De acordo com Borges (2007) (2), a importância econômica dos re-cursos minerais da plataforma continental está diretamente relacionadaao que a mineração representa para a economia e a competitividade des-ses recursos, frente a outras fontes de suprimento disponíveis. A contri-buição da mineração para a economia é indiscutível, seja como produtorade riquezas, seja como geradora de insumos e infraestrutura para outrossegmentos.
No tocante à competitividade, a importância dos recursos mineraismarinhos será tanto maior quanto mais escassas forem as outras fontes emais avançada a tecnologia para viabilização da exploração, em bases sus-tentáveis e ambientalmente seguras. De modo geral, a escassez é a forçapropulsora do progresso tecnológico e é avaliada pela relação entre a de-manda e a oferta de bens necessários aos padrões de qualidade de vida daspessoas. Segundo Souza (2006) (41), há três diferentes regiões como pontode partida para a pesquisa de recursos minerais no oceano profundo:. A primeira compreende a ZEE e a plataforma continental do Arqui-

pélago  São  Pedro e São Paulo que, situado a 1.100 km da costado  Rio  Grande do Norte, é parte integrante do território brasileiro.Essa  região  é o único lugar sob jurisdição brasileira onde existe
45 - Diagênese é o conjunto de processos químicos e físicos sofridos pelos sedimentos desde
a sua deposição até a sua consolidação. Calcário diagênico é aquele que sofreu diagênese.
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cordilheira  mesoceânica  e,  consequentemente, a possibilidadede ocorrências de sulfetos polimetálicos. Atividades de pesquisadesses  recursos  nessa  região  podem  reforçar os princípios doPrograma Arquipélago (Proarquipelago), desenvolvido pela Cirm,com o objetivo de estudar e ocupar essa distante parte do terri-tório brasileiro, assegurando-lhe a soberania nacional.. A segunda região compreende a Elevação do Rio Grande. Esta é,
sem dúvida, por onde a pesquisa de crostas cobaltíferas deveriacomeçar, sem esquecer todos os montes submarinos que ocorremna  margem  continental  central brasileira e também os montessubmarinos  da  Cadeia Vitória-Trindade. Aliás, como providênciainicial, já foi realizado levantamento topográfico da Elevação doRio Grande, em 2010, pelo NHi Sirius, da Marinha do Brasil.. A  terceira  região,  que inclui a ZEE e a plataforma continental da
Ilha da Trindade, bem como as regiões oceânicas adjacentes, pare-ce ser um bom ponto de partida para a pesquisa de nódulos poli-metálicos. Essa  atividade  também deverá reforçar as ações de-senvolvidas pelo programa Pro-Trindade, criado pela Cirm.

9. Projetos estruturantes
Projetos estruturantes são aqueles que, realizados no presente, terãogrande impacto no futuro. Conforme inferido ao longo deste capítulo, algunsprojetos estruturantes de grande interesse para o desenvolvimento das ativi-dades de pesquisa e exploração de recursos minerais da plataforma conti-

nental e das áreas oceânicas adjacentes são arrolados a seguir:. Ampliação  e  fortalecimento  de  redes de cooperação em pesquisa
marinha,  de  forma  a  viabilizar a avaliação do potencial mineralda plataforma continental e das áreas oceânicas do Atlântico Sul eEquatorial  e  realizar  a  caracterização tecnológica dos recursosminerais de interesse socioeconômico.. Criação de um centro nacional de gestão de meios flutuantes e equi-
pamentos oceanográficos e de Geologia e Geofísica Marinhas, comvistas  à  otimização  e à viabilização de infraestrutura básica depesquisa marinha.. Sistematização e integração de informações geológicas e geofísicas
da plataforma continental e das áreas oceânicas adjacentes, pormeio  da  construção  de  um Banco de Dados Georreferenciado,associado a um Sistema de Informações Geográficas e à elabora-ção de normas para o levantamento e o armazenamento das in-formações geológicas e geofísicas.. 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.. Identificação de áreas de ocorrência de novos recursos minerais
e levantamento de informações geológicas de base, para o manejoe  a  gestão  integrada  da plataforma  continental  e da ZC a ela
associada.
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. Estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental, para subsi-
diar 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.. Fortalecimento das instituições de pesquisa do País, incluindo um
programa  de  formação  e  capacitação de recursos humanos naárea de ciência e tecnologia, relacionadas à Geologia e à GeofísicaMarinhas.. Pesquisa e lavra mineral de pláceres e granulados siliciclásticos
e carbonáticos na plataforma continental.. Recuperação da costa brasileira, com base em inventário da poten-
cialidade de areia da plataforma continental interna.. Avaliação  e  adequação  da  legislação mineral e ambiental, com
vistas  a  sistematizar,  racionalizar  e  modernizar o marco legaldessa atividade, levando em conta as especificidades dos recursosminerais marinhos.. Pesquisa mineral na Área e requisição de sítios de exploração à
Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, em regiões adja-centes à plataforma continental.. Cooperação internacional e regional, que fortaleça a presença do
Brasil no Atlântico Sul e Equatorial, tanto no que diz respeito aoconhecimento do ambiente marinho quanto à pesquisa mineralde solo e subsolo.. Geração e/ou adaptação de novas tecnologias de pesquisa mineral
e  lavra, alicerçadas na sustentabilidade ambiental, social e eco-nômica da atividade.

10. Horizontes temporais
Os horizontes temporais propostos neste estudo estão em conso-nância com o Projeto Brasil Três Tempos (Caderno NAE 01, 2004), segundoo qual os objetivos nacionais estratégicos seriam implementados progres-sivamente, como ficou anteriormente explicitado, a partir de instrumen-tos interativos do governo com a Nação, por metas estabelecidas em mar-cos temporais: 2011, início de um novo governo; 2015, cumprimento dasMetas do Milênio; 2022, 200 anos de independência. A meta de 2030 foitambém adotada, porque 20 anos são o tempo médio em que as ativida-des de mineração, incluindo formação de recursos humanos, desenvolvi-mento de infraestrutura, pesquisa mineral, desenvolvimento tecnológicoe lavra podem tornar-se realidade.

Horizonte temporal de 2011. Ampliação e fortalecimento da rede de pesquisa dos programas
brasileiros  Remplac  e  Proarea, de forma a nortear o desenvolvi-mento  das  atividades  de pesquisa e lavra de recursos mineraismarinhos. Gestão integrada dos recursos minerais marinhos, sobo comando do Ministério de Minas e Energia e órgãos vinculados,como DNPM e CPRM, e parcerias com a Cirm e ministérios que aintegram.
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. 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.. 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.. 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.. Sistematização e integração das informações geológicas e geofísicas
da  plataforma  continental,  pela  construção de um Banco de
Dados Georreferenciados, associado a um Sistema de Informa-
ções Geográficas, bem como pela elaboração de normas para o
levantamento e o armazenamento  das  informações geológicas
e geofísicas.. Realização de levantamentos sistemáticos visando a identificar as
características geológicas e geomorfológicas do fundo marinho
e do subsolo da plataforma continental; identificação das diferen-
tes feições geológicas que caracterizam esta plataforma; identi-
ficação de áreas de ocorrências de novos recursos minerais; levan-
tamento de informações geológicas de base para manejo e gestão
integrada da plataforma continental e da ZC associada.. 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.. 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, pela
definição de critérios técnicos para a explotação dos recursos
minerais.. Criação de grupo de trabalho para discutir e propor uma legislação
sobre mineração no fundo marinho em águas sob jurisdição brasi-
leira, 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.. 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 pes-
soal especializado e recursos materiais para as atividades de fiscaliza-
ção no mar.
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. Elaboração e implementação de um plano de fortalecimento das
instituições de pesquisa do País, incluindo um programa de forma-ção e capacitação de recursos humanos na área de ciência e tecno-logia, para conhecimento do ambiente marinho, visando à pes-quisa mineral de solo e subsolo.. Criação de mecanismos de financiamento de pesquisa geológica
e geofísica marinhas, organizados de forma a gerar conhecimentopara atender às necessidades de demandas socioeconômicas, man-tendo e ampliando editais para grandes projetos.. Ampliação das atividades de pesquisa e início das atividades de
lavra mineral de pláceres e granulados siliciclásticos e carbonáticosna plataforma continental.. Ampliação das atividades de recuperação da costa brasileira, com
base em inventário da potencialidade de areia da plataformacontinental interior.. Promoção do início da pesquisa mineral na Área e requisição de
sítios de exploração à Autoridade, em regiões adjacentes à plata-
forma continental, com o objetivo de ocupá-las antes que sejam
requisitadas por outros países.. Estabelecimento de cooperação internacional e regional que forta-
leça a presença do Brasil no Atlântico Sul e Equatorial, no que diz
respeito à pesquisa de conhecimento do ambiente marinho e à
pesquisa mineral.. Elaboração de um estudo de viabilidade para o desenvolvimento
de um centro nacional de gestão de meios flutuantes relacionado à
Geologia e à Geofísica Marinhas e aos equipamentos de pesquisa
marinha.

Horizonte temporal de 2015. Implementação de um modelo de gestão integrada e interinstitu-
cional 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.. Implementação de um plano de fiscalização estruturado para as
atividades de pesquisa mineral e lavra, contemplando meios logís-
ticos e recursos humanos em quantidade e qualidade adequados,
com a participação efetiva de órgãos governamentais, como Ibama
e DNPM.. Atualização da base de dados sobre informações geológicas, geofí-
sicas e de dados de produção mineral da plataforma continental;
manutenção do Banco de Dados Georreferenciados, associado a
um Sistema de Informações Geográficas.. Ampliação e modernização da infraestrutura de pesquisa e lavra
de recursos minerais marinhos, de forma a atender às demandas
do setor produtivo.
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. Geração e/ou adaptação de novas tecnologias de pesquisa mineral
e lavra, alicerçadas na sustentabilidade ambiental, social e eco-
nômica da atividade.. Otimização e viabilização de uma infraestrutura básica de pesquisa
mineral em oceano profundo.. Integração, ampliação e fortalecimento do Programa Remplac,
com ênfase em levantamentos temáticos e estudos de viabilidade
econômica e técnica.. Consolidação da explotação de granulados e pláceres marinhos
ao longo de toda a costa brasileira, desenvolvendo-se de forma sus-tentável, com a geração de divisas, emprego e renda, para as
comunidades locais e regionais.. Promoção do início da pesquisa mineral de carvão, fosforita, evapo-
ritos, enxofre e hidratos de gás na plataforma continental e na
ZEE, com a quantificação e a qualificação das reservas minerais.. Manutenção e ampliação das regiões requisitadas na Área, e reali-
zação de estudos para desenvolvimento de tecnologias de explo-
tação sustentável em águas profundas.. Consolidação da cooperação internacional e regional, e formaçãode parcerias para aprofundamento da pesquisa e do aproveitamen-
to dos recursos minerais da Área.. Manutenção  das  linhas  de costa, recuperadas dos processos
erosionais.. Criação de um centro nacional de gestão de meios flutuantes e
equipamentos de pesquisa marinha, ligado à Geologia e à GeofísicaMarinhas.

Horizonte temporal de 2022. Validação, fortalecimento e monitoramento do modelo de gestão
da mineração marinha no Brasil e de suas principais ações, elencadasno horizonte temporal de 2015.. Aperfeiçoamento do processo de gestão do setor, fundamentado
no melhor conhecimento científico e tecnológico disponível.. Promoção da continuidade aos estudos da manutenção e da am-
pliação das regiões requisitadas na Área.. Promoção de continuidade e ampliação da cooperação internacio-
nal e regional, e das parcerias para aprofundamento da pesquisae do aproveitamento dos recursos minerais da Área, consolidandoa presença brasileira no Atlântico Sul e Equatorial.. Consolidação do setor mineral marinho, alicerçado sobre base
produtiva social, econômica e ambientalmente sustentável, reali-zando explotação mineral plena e adequadamente ordenada, combase em modernos instrumentos de gestão, transparentes e parti-cipativos, incluindo a utilização de áreas marinhas protegidas e
com uma estrutura de fiscalização ágil e eficiente.
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. Consolidação do centro nacional de gestão de meios flutuantes e
equipamentos de pesquisa marinha, ligado à Geologia e à GeofísicaMarinhas.

Horizonte temporal de 2030. Validação, fortalecimento e monitoramento das ações elencadas
nos horizontes temporais de 2015 e 2022.. Consolidação de uma indústria de aproveitamento de recursosminerais marinhos que garanta a ocupação efetiva do Mar Brasilei-ro e a ampliação da presença brasileira no Atlântico Sul e Equa-torial, de forma racional e sustentável, nos planos regional, nacio-nal e internacional.

11. Considerações finais e sugestões
Estabelecer um plano estratégico para o desenvolvimento racionale sustentável de recursos minerais marinhos, de forma a garantir a ampli-ação da presença brasileira no Atlântico Sul e Equatorial, não é uma tarefa

simples.
Para dar a devida importância aos diferentes tipos de recursos mi-nerais, estes foram subdivididos em socioeconômicos, por terem a possi-bilidade de movimentar a economia e gerar empregos em curto e médioprazos, e político-estratégicos, pois sua identificação e requisição paraexploração em áreas internacionais adjacentes à plataforma continentalapresentam especial interesse para o País.
No momento atual, em que o desenvolvimento tecnológico possibi-lita a exploração sustentável dos recursos minerais dos oceanos, em regi-ões cada vez mais profundas, e em que as atividades de exploração des-ses recursos têm movimentado de forma espetacular a economia de vári-os países e gerado milhares de emprego, o Brasil, país de grande tradição

mineral, não pode ficar de fora.
O espaço marinho brasileiro refere-se a seus 4.500.000 km2 de marterritorial, ZEE e plataforma continental. Caso o Brasil venha a requisitaráreas para exploração de recursos minerais em zonas internacionais dosoceanos, estas passam a fazer parte do espaço marinho de nosso maiorinteresse. Diga-se, de passagem, que o Brasil é um país de dimensõescontinentais, graças à busca de recursos naturais que ocorreu desde osprimórdios de seu descobrimento. Assim como os antepassados garantiramas riquezas naturais de que a Nação desfruta atualmente, também énecessário garantir às gerações futuras riquezas naturais que hoje secolocam como estratégicas para um futuro não muito distante. É importanteatentar para estas questões.

SUGESTÕES:
• VIABILIZAR apoio político e financeiro à realização dos Projetos Estru-

turantes,  para  o  desenvolvimento das atividades de pesquisa eexploração de recursos minerais da plataforma continental e dasáreas oceânicas adjacentes.
• VIABILIZAR  apoio  político  e financeiro, bem como assistência contí-

nua,  aos  atores envolvidos no cumprimento dos horizontes tem-porais do Projeto Brasil Três Tempos.
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CAPÍTULO VI
PESCA
Sinopse

Aborda-se o tema da pesca marítima brasileira, nos aspectos téc-
nicos, sociais, econômicos e ambientais, a partir de sua evolução his-
tórica, no âmbito da pesca mundial; detalham-se as fases de desenvol-
vimento, desde a pré-colonial até os dias atuais; a conjuntura interna-
cional é avaliada, em termos de produção e estoques pesqueiros, bar-
cos de pesca e evolução de critérios, chegando-se ao conceito de pes-
ca responsável; apresenta-se uma resenha da pesca marítima no Bra-
sil e das variações da produção pesqueira; identificam-se os principais
problemas e óbices que afetam a atividade e, como conclusão, apre-
senta-se um elenco de sugestões.

Abstract
This chapter addresses the topic of Brazilian maritime fishing, in

its technical, social, economic and environmental aspects, beginning
with its historical evolution in the worldwide fishing context. The fishing
phases of development, from pre-colonial times to the present day are
detailed and the international conjuncture in terms of production,
stocking, boats and criteria evolution, reaching the concept of
responsible fishing is evaluated. A report on Brazilian maritime fishing
and the variation of its production is presented, identifying the main
problems and obstacles that affect the activity and 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 subsis-
tência ou econômico/comercial.

A pesca marítima faz-se no mar territorial, na plataforma conti-
nental, na 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 impor-
tância em todo o mundo, como 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, cres-
ceu bastante nas quatro décadas que se seguiram à Segunda Guerra Mun-
dial, de valores próximos a 15 milhões de toneladas, em 1945, a cerca de
80 milhões, em 1990, um aumento superior a cinco vezes. A partir de
então, a produção estabilizou-se, passando a oscilar entre 80 e 87 milhões
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de toneladas/ano, situando-se, em 2006, em torno de 82 milhões. Apesar
da relativa estagnação da produção pesqueira mundial, a pesca continua
sendo atividade com grande relevância econômica, social e cultural. Em
2006, segundo a FAO (2009), perto de 45 milhões de pessoas em todo o
mundo encontravam-se diretamente engajadas em atividades de captura
ou cultivo de produtos pesqueiros, representando cerca de 3% dos traba-
lhadores empregados no setor agrícola (14).

O comércio internacional de produtos pesqueiros, por sua vez,
superou, no mesmo ano, a marca de US$ 85 bilhões, com um cresci-
mento de cerca de 10%, em relação ao ano anterior, e de mais de 60%,
em relação a 1996. Metade desse valor foi representada pelas exporta-
ções realizadas por países em desenvolvimento, cuja produção de pes-
cado já responde por quase 80% do total mundial. A atividade pesquei-
ra constitui-se, assim, em importante fonte de emprego, renda e divi-
sas para os países em desenvolvimento e da maior relevância para a
segurança alimentar de inúmeras comunidades costeiras. O Brasil, ape-
sar do extenso litoral, em razão de características oceanográficas, tem
participado, em anos recentes, com pouco mais de 0,5% do total pro-
duzido no mundo pela pesca marítima, com uma produção, em 2007,
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 di-
reto de cerca de 800 mil pescadores.

Cabe aqui uma importante observação sobre o desenvolvimento sus-
tentável, que sobreleva todas as atividades econômicas ligadas ao mar,
incluindo, no caso de seus recursos vivos, uma ênfase especial aos aspec-
tos ligados à conservação do meio ambiente e à manutenção da base dos
recursos naturais marinhos46. No setor pesqueiro, o desenvolvimento sus-
tentável implica a viabilidade econômica dos empreendimentos, em todas
as fases da cadeia produtiva. Ficou evidente, sempre que aplicadas práti-
cas contrárias aos princípios de sustentabilidade, a ocorrência de quedas
de produção, por sobre-exploração, quando não virtual extinção de espé-
cies, refletindo-se nos totais de pescado capturados. Há que garantir-se,
assim, a busca da equidade social e do uso atual e futuro dos recursos, 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 merca-
do 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 governamen-
tais, desenvolveu-se bastante a pesca industrial, voltada, em grande parte,
para o mercado externo. Em consequência, houve uma sensível expansão
46 - Atribui-se ao assunto local de destaque neste Relatório, como capítulo único da 6ª Parte
desta edição. A necessidade de realçar-se o tema ficou bem nítida nos workshops realizados.
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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, motiva-
do pela presunção equivocada da infinita disponibilidade de recursos pes-
queiros, com ênfase no emprego de tecnologia intensiva para desenvolvi-
mento acelerado da pesca em águas nacionais. Entretanto, o rápido cres-
cimento do esforço de pesca, direcionado para reduzido número de espé-
cies, 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 princi-
pais estoques.

 Segundo Hazin et al. (2007) (17), a história da pesca no Brasil pode
ser dividida em oito fases, conforme abaixo indicado:

a) Brasil pré-colonial – até 1500;
b) Brasil Colônia – 1500 a 1822;
c) Brasil Império – 1822 a 1889;
d) Brasil República/ primeiro período – 1889 a 1930;
e) Brasil República/ segundo período – 1930 a 1962;
f) Brasil República/ terceiro período –1962 a 1989;
g) Brasil República/ quarto período – 1989 a 2002; e
h) Brasil República/ quinto período – 2002 aos dias atuais.

2.1. Brasil pré-colonial (até 1500)
Mesmo antes do descobrimento, a pesca era uma atividade inten-

samente praticada pelos povos indígenas que habitavam o território bra-
sileiro, desde a coleta manual de moluscos e crustáceos, até a pesca com
redes e mesmo anzóis rudimentares, além dos instrumentos tradicional-
mente 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 em conti-
nuidade e disseminação das técnicas já empregadas pelos indígenas, po-
rém com gradual aprimoramento dos apetrechos empregados, como as
redes, utilizadas estas tanto no arrasto de praia como para a “tapagem”,
técnica segundo a qual tais 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 Hereditári-
as, 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 oficial-



PESCA

128 O BRASIL E O MAR NO SÉCULO XXI

mente reconhecida como ramo da indústria nacional e, em 1818, foi cria-
da 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 exclusivamente pela tributação do pescado. Entre algu-
mas medidas de ordenamento, como a proibição do uso de redes commalhas pequenas ou substâncias venenosas, destaca-se a subordinaçãodo setor pesqueiro ao Ministério da Marinha, que passou a considerar ospescadores como “reserva naval”. Em 1846, foram criadas as Capitaniasdos Portos, estabelecendo-se, pela primeira vez, a obrigatoriedade damatrícula dos pescadores. A primeira intervenção do Estado para fomen-tar 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, quepode ser considerado o primeiro código de pesca do País, transferindo a ges-tão 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 predominan-temente artesanal, voltada para a subsistência, sendo pouco representativaem volume de pescado capturado. Como no período anterior, a competênciainstitucional pela gestão do setor pesqueiro nacional alternou-se entre o Mi-nistério 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 Nacionali-

zação 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 res-
ponsabilidade 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 ativida-
de 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 Mi-nistério da Agricultura, transformada logo depois na Diretoria de Caça ePesca e, posteriormente, na Divisão de Caça e Pesca. Por fim, em setem-bro do mesmo ano, a competência pela gestão do setor pesqueiro retornaao Ministério da Agricultura, por meio do Decreto nº 23.134. Em janeiro de1934, é promulgado o primeiro Código de Pesca do País (Código de Caça e
Pesca, Decreto nº 23.672).

Em 1938, para promover-se o desenvolvimento do setor pesqueiro
e proteger-se a produção nacional, foi criada a Caixa de Crédito dos
Pescadores e Armadores de Pesca, por meio do Decreto-Lei nº 291,
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conhecido como a “Lei da Expansão da Pesca”. No mesmo ano, foi apro-
vado 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 or-
ganizar a indústria pesqueira, transformando as Colônias de Pescadores
em Cooperativas. Em 31 de dezembro de 1945, porém, a referida Comis-
são foi extinta pelo Decreto-Lei nº 8.526, que criou a Caixa de Crédito da
Pesca, com vistas à concessão de empréstimos aos pescadores, armado-
res 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 planeja-
mento, à pesquisa e à formação de recursos humanos no setor pesqueiro.
O referido Conselho possuía caráter provisório, em preparação para a cri-
ação 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 Minis-
tério 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 super dimensionamento de unidades
processadoras e frotas pesqueiras, particularmente em decorrência do
Decreto-Lei nº 221, de 28 de fevereiro de 1967, o qual, além de insti-
tuir um novo Código de Pesca, estabeleceu, também, uma série de in-
centivos fiscais para a atividade pesqueira. A produção pesqueira na-
cional 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 sua
criação.
2.7. Brasil República / quarto período (1989 a 2002)

O início deste período é marcado pela extinção da Sudepe e pela cria-
ção do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis – Ibama, órgão posteriormente vinculado ao Ministério do Meio
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Ambiente, para o qual foi transferida a competência institucional pela gestão
do uso dos recursos pesqueiros. Pela primeira vez, portanto, na histó-
ria 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 insatisfa-
ção e consequente pressão política exercida pelo setor produtivo, foi
criado, em 1995, o Grupo Executivo do Setor Pesqueiro – Gespe, vincu-
lado 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
Abastecimento47, com a atribuição de promover o fomento e o desenvolvi-
mento do setor pesqueiro nacional, assim como a gestão do uso dos recur-
sos subexplotados ou inexplotados e dos tranzonais e altamente migrató-
rios. O DPA inaugura uma fase de divisão nas competências de definição
de regras de uso, dando margem a 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, embo-
ra tenha sido elevada ao nível de Ministério, manteve as mesmas atri-
buições do DPA, resultando na continuidade de certo conflito de com-
petência com o Ibama.

Cabe destacar a entrada em vigor da CNUDM, em 16 de novem-
bro 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 Migratórios, conhecido como o “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, vale dizer,
maior participação do setor pesqueiro no processo decisório, particu-
larmente da pesca artesanal. Cabe destacar a atuação do Conselho
Nacional de Aquicultura e Pesca (CNAP), órgão colegiado formado por
54 conselheiros, que tem por finalidade propor políticas para o desen-
volvimento da aquicultura e da pesca nacionais. O Programa de Moder-
nização da Frota Pesqueira (Profrota Pesqueira) representou, também,
uma importante iniciativa do Estado brasileiro na busca de consolida-
ção de uma frota nacional, capaz de explotar não apenas os recursos
pesqueiros da ZEE brasileira, mas também aqueles presentes em alto-
47 - A partir de 2001, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).
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mar, no Oceano Atlântico. Por fim, 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 a dificuldade institucional, inaugurada
com a criação do DPA/Mapa e continuada com a Seap/PR, nos termos previs-
tos pelo parágrafo sexto do Artigo 27 da referida Lei, como segue:

“§ 6º – Cabe aos Ministérios da Pesca e Aquicultura e do Meio Ambi-
ente, 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; e 

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.”

O novo arranjo institucional não contribuiu, ainda, para a imple-
mentação de políticas e a reversão da crítica situação dos principais
recursos pesqueiros, embora tenha posto fim à divisão de competênci-
as sobre uso dos recursos sobrepescados e ameaçados de sobrepesca,
daqueles inexplotados ou subpescados e dos tranzonais e altamente
migratórios. Mas não há unanimidade quanto à contribuição efetiva da
Lei para solução de dificuldades institucionais na fixação de regras de
uso sustentável dos recursos.

 Apenas três dias após a criação do Ministério da Pesca e
Aquicultura, no dia 29 de junho de 2009, dia de São Pedro, foi publicadaa Lei nº 11.959, considerada “a nova Lei da Pesca”, instituindo a PolíticaNacional de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da Pesca,com o objetivo de promover:

  I. o desenvolvimento sustentável da pesca e da aquicultura comofonte  de  alimentação, emprego, renda e lazer, garantindo-se ouso sustentável dos recursos pesqueiros, bem como a otimizaçãodos benefícios econômicos decorrentes, em harmonia com a pre-servação e a conservação do meio ambiente, e da biodiversidade;
 II. o ordenamento, o fomento e a fiscalização da atividade pesqueira;
III. a preservação, a conservação e a recuperação dos recursos pes-queiros e dos ecossistemas aquáticos; e
IV. o desenvolvimento socioeconômico, cultural e profissional dos que

exercem a atividade pesqueira, bem como de suas comunidades.
O quadro-síntese a seguir, em apresentação esquemática, destaca,

ao longo das fases anteriormente indicadas, sob matriz temporal ligeira-
mente distinta e com algum detalhe adicional, os principais fatos que mar-
caram a evolução histórica da pesca no País, até os dias atuais.
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48 - RCE – recursos costeiros e estuarinos; PB – pesca da baleia; RDP – recursos demersaisde plataforma; RPP – recursos pelágicos de plataforma; RO – recursos oceânicos; RDT –recursos demersais de talude.

Quadro 1 – Quadro-síntese da evolução histórica da pesca no País48
Pré-colonial Colônia Império

Período Até 1500 1500-1822 1822-1889
Estruturas de Câmara das Vilas MM
organização ou Maco (após Decreto
competências nº 8.338/1831)

Capitanias dos
Portos

Atos normativos Decreto nº 876/1856
Decreto nº 8338/1881

Evolução das Exclusivamente Predominantemente Predominantemente
pescarias de subsistência de subsistência e de subsistência e

artesanal artesanal

Recursos-alvo RCE RCE RCE
(bases da PB PB
economia
pesqueira)

República
Período 1889-1930  1930-1961 1962-1989 1989-1998 1998-2003 2003-2009
Estruturas MM MA Sudepe Ibama e MMA MMA (Ibama e
de Maic Inspetoria de MMA (Ibama) e ICMBIO) e
organização Diretoria da Caça e Pesca Mapa Seap/PR
ou Pesca e (Diretoria de Departamento
competências Saneamento Caça e Pesca) de Pesca e

do Litoral. (1933) Aquicultura
Atos Decreto nº Decreto-Lei Lei nº 7735/ Lei nº Lei nº 10.683/2003
normativos 23.134 Código nº 221/1967 1989 9.649/1998 Lei nº 11.516/

de Caça e Pesca Decreto nº 2007
(Decreto nº 2.681/1998 Decreto nº
23.672/1934) 5815/2005

Evolução Predominan- Predominan- Fortaleci- Predomínio Expansão da Redução da
das temente de temente de mento da da pesca pesca pesca
pescarias subsistência e subsistência e pesca industrial oceânica e de oceânica.

artesanal. artesanal. industrial costeira profundidade
Surgimento costeira. (S-SE). (apoiada por
da  costeira. Surgimento mecanismos

da pesca de
industrial arrenda-
oceânica. mento).
Falta de
apoio à
pesca
artesanal.

Recursos-alvo RCE RCE RCE RCE RCE RCE
(bases da PB PB RDP RDP RDP RDP
economia RPP RPP RPP RPP
pesqueira) RO RO RO RO

RDT RDT RDT
Organização Início da Expansão da Impulso do
dos industrialização indústria instrumento
pescadores da pesca. pesqueira e de
em Colônias aumento dos arrendamento
(1923). níveis de de

esforço. embarcações
Marginaliza- estrangeiras.
ção da pesca
artesanal.
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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 85 milhões de toneladas, até o ano de 2006, último com estatísticas
disponíveis, quando esse montante se situou em torno de 82 milhões de
toneladas (Tabela 1).

Tabela 1 – Produção pesqueira mundial – período 2002-2006
(não incluindo plantas aquáticas).

Fonte: State of the World Fisheries and Aquaculture (14).

Figura 1 – Evolução da produção mundial de pescado por captura, entre 1950 e
2006 (101).

Tendência semelhante pode ser observada, também, se for consi-derada a captura total, incluindo a produção oriunda tanto de águas mari-nhas, como continentais (Fig. 1), pois os volumes mundialmente desem-barcados situaram-se, nos últimos 15 anos, em torno de 92 milhões de
toneladas, com particular destaque para a produção chinesa.
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A relativa estagnação observada na produção mundial de pesca-
do por captura, nos anos mais recentes, é uma clara indicação de que
os principais recursos pesqueiros explorados comercialmente já se si-
tuam 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, ao que tudo
indica, ultrapassar 100 milhões de toneladas.

No Oceano Atlântico Sudoeste, área de particular interesse para
o Brasil, a produção de pescado por captura em áreas marinhas, a des-
peito de dois picos observados em meados das décadas de 80 e de 90,
superiores a dois milhões de toneladas, tem oscilado em torno de um
milhão e meio de toneladas, desde o início dos anos 1970 (Fig. 2).

Figura 2 - Evolução da produção mundial de pescado, no Atlântico Sudoeste
(1970-2006) (14).

Segundo a FAO (2009), em 2007, mais da metade (52%) dos es-
toques pesqueiros marinhos mundiais estavam plenamente explotados,
não havendo qualquer possibilidade de expansão de captura sustentá-
vel, enquanto cerca de 28% encontravam-se sobre-explotados: 19% já
exauridos; 8% em recuperação; e, após terem colapsado, 1%. Portan-
to, apenas cerca de um quinto dos estoques pesqueiros mundiais (20%)
apresentava alguma possibilidade de aumento da produção (Fig. 3).
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Figura 3 - Evolução do percentual de estoques pesqueiros (1974–2006) (14).

Além disso, a maioria dos dez principais estoques explotados mun-
dialmente, pertencentes a quatro famílias49, 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 tem-se mantido em torno de 50% ao longo dos últimos 30 anos
e os estoques sobre-explotados, exauridos ou em recuperação em cerca
de 25%, nos últimos 20 anos. Os estoques subexplotados, entretanto, como
seria de esperar, decresceram, entre 1974 e 2006, de cerca de 40% para
perto de 20%, resultado da aproximação, conforme citado, do limite máxi-
mo de sustentabilidade dos oceanos. Diante de tal contexto, como a po-
pulação mundial continua aumentando em um ritmo acelerado, a deman-
da crescente de pescado terá, cada vez mais, que ser suprida pela produ-
ção por cultivo.

Diferentemente da produção por captura, a produção de pescado
pela aquicultura tem crescido de forma bastante acentuada em anos re-
centes. Embora o assunto seja objeto de consideração específica no capí-
tulo seguinte, cabe indicar aqui que, enquanto a produção mundial de
pescado por captura passou de cerca de 80 milhões de toneladas, em
1990, para 92 milhões de toneladas, em 2006, um crescimento de apenas
15%, a produção pela aquicultura no mesmo período saltou de 13 para
cerca de 52 milhões de toneladas, equivalendo a um aumento de 400%
(Tabela 1). Em 2006, a aquicultura respondeu por 47% do consumo huma-
no de pescado, o que significa, considerando-se as taxas de crescimento
observadas nos últimos anos, que atualmente produtos pesqueiros culti-
vados já são responsáveis pela maior parcela do pescado consumido pela
humanidade. Em razão do forte aumento da produção aquícola, que com-
pensou a estagnação observada na produção por captura, a produção
mundial de pescado, salvo por breves momentos de desaceleração, con-
seguiu manter uma taxa elevada de crescimento, desde os anos 1950,
49 - Família Clupeidae: sardinhas e arenques; família Engraulidae: anchovetas; família
Scombridae: atuns, bonitos e cavalinhas; e família Gadidae: bacalhaus.
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quando 20 milhões de toneladas foram produzidas, até a presente déca-
da, alcançando, em 2006, valores próximos a 145 milhões de toneladas
(Fig. 4) (Tabela 1).

Figura 4 – Evolução da produção mundial de pescado (1950-2006) (14).
Desse total, entretanto, somente cerca de 75% foram utilizados paraconsumo humano direto, tendo sido empregado o volume restante na pro-dução de ração animal, fertilizantes e outros produtos industriais.
Acompanhando o crescimento da produção mundial de pescado, oconsumo mundial de produtos pesqueiros per capita também tem crescidoao longo das últimas décadas, passando de aproximadamente 10 kg/ano, em1960, para cerca de 17 kg/ano, em 2006. 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, nabacia amazônica, região que se caracteriza por uma dieta mais dependentedo Rio Amazonas e de seus afluentes, valores entre 35 e 60 kg/ano.
Em relação ao ranking dos principais países produtores, o Brasilocupou, em 2007, a 22ª posição, resultado da produtividade relativamen-te baixa de sua costa, apesar da longa extensão, e da condição aindaincipiente de sua aquicultura, considerando-se o potencial para cresci-mento nesse segmento. A China, como já vem ocorrendo há mais de duasdécadas, ocupou, no mesmo ano, a primeira posição, com uma produçãopor captura superior a 17 milhões de toneladas, mais de duas vezes maior

do que a do segundo produtor, o Peru, com sete milhões (Fig. 5).

Figura 5 - Produção mundial de pescado, por captura, dos dez países maiores
produtores, em 2006 (14).
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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 cresci-
mento em 1987, quando se aproximou de 1.000 barcos, passando, en-
tão, a cair, continuamente, até 1994, quando se situou abaixo de 300
embarcações. A partir de então, até o início da década passada, o nú-
mero oscilou entre 300 e 400 barcos, passando a decrescer, porém,
novamente, de forma acentuada, até o ano de 2007, quando foi alcan-
çado o valor mínimo, próximo a 50 unidades (Fig. 6). Tal tendência de
redução na construção de novas embarcações pesqueiras reflete, evi-
dentemente, a redução na disponibi l idade de estoques ainda
subexplotados, coincidindo, por essa razão, com a estabilização da pro-dução mundial de pescado por captura, observada a partir do final dosanos 1980. Atualmente, a idade média da frota pesqueira mundial se
situa próxima a 28 anos.

Figura 6 - Evolução do número anual de barcos pesqueiros com mais de 100 tpb
construídos no mundo, entre 1981 e 2007 (14).

A partir dos anos 1990, aproximavam-se os limites de sustentabilidadeda produção dos oceanos, com a estagnação da pesca por captura. Emparte como resultado dessa constatação, a comunidade internacional pas-sou a preocupar-se, também, de forma crescente, não apenas com asustentabilidade dos estoques explotados, mas com os impactos da ativida-de pesqueira nas espécies que não constituem o alvo direto da pesca, sejacomo fauna acompanhante, como no caso dos tubarões, seja como capturasincidentais, como no caso dos mamíferos, tartarugas e aves marinhas. Alémdisso, passou a haver uma grande preocupação com os danos causados pelapesca no próprio ecossistema marinho – como a chamada “pesca fantasma”,denominação dada à captura por aparelhos de pesca perdidos ou abandona-dos no mar –; com a destruição de comunidades associadas aos bancos sub-marinos – em razão da pesca de arrasto em águas profundas –; com os danoscausados pelas redes de emalhar de deriva etc.. Embora não haja avaliaçõesprecisas acerca do volume descartado pela atividade pesqueira no mundo,anualmente, algumas estimativas sugerem que esse número pode superar20 milhões de toneladas, ultrapassando, assim, um quinto do pescado de-sembarcado, que resulta da pesca extrativa.
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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, re-
alizada 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 desenvolvimentosustentável da atividade pesqueira mundial. No mesmo ano de aprovaçãodo mencionado Código de Conduta, foi aprovado, também, no âmbito daONU, o Acordo sobre a Aplicação das Disposições da Convenção das Na-ções Unidas sobre o Direito do Mar, de 10 de dezembro de 1982, Relativasà Conservação e ao Ordenamento das Populações de Peixes Tranzonais edas Populações de Peixes Migratórios, conhecido como o Acordo de NovaYork, o qual, conforme já mencionado, entrou em vigor em 1º de dezem-
bro de 2001. Nesse Acordo, alguns conceitos introduzidos no Código de
Conduta da FAO, como o enfoque precautório e a necessidade de levar em
conta os aspectos ecossistêmicos no manejo pesqueiro, foram consolida-
dos e elaborados de forma bem mais detalhada.

Também em 2001, a FAO realizou, em Reykjavík, a Conferência so-
bre 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 Reu-
nião de seu Comitê de Pesca, aprovou os Planos Internacionais de Ação
para o Manejo da Capacidade Pesqueira, para o Manejo da Pesca de Tuba-
rões e para a Redução da Captura Incidental de Aves Marinhas, aprovan-
do, na sequência, o Plano Internacional de Ação para Prevenir, Deter e
Eliminar a Pesca Ilegal, Não Reportada e Não Regulada – (IUU: Illegal,
unreported and unregulated fishing). Além das iniciativas no âmbito da
FAO, a própria Assembleia Geral das Nações Unidas tem aprovado resolu-
ções 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.
4. Pesca marítima no Brasil

O Mar Brasileiro, que representa uma importante fonte geradora de
alimentos, emprego e renda, principalmente para as populações mais ca-
rentes, compõe-se de biotas tropicais e subtropicais que se caracterizam
por alta diversidade de espécies, formando estoques de recursos pesquei-
ros diferenciados, prevalecendo baixas biomassas, na maior parte do lito-
ral. 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 ambi-
ente aquático. Na maior parte da costa, é escassa a disponibilidade de nutri-
entes na camada eufótica, onde, na presença de luz, ocorre a fotossíntese e
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a produção de biomassa primária, base da cadeia trófica. Desta forma, ape-
sar de sua extensão, o Mar Brasileiro é, de modo geral, bastante pobre, ha-
vendo processos de ressurgência apenas em pontos localizados e em deter-
minadas 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 enri-
quecimento de quebra de plataforma e associados a bancos oceânicos.

As condições oceanográficas da costa brasileira são influenciadas
basicamente pela ocorrência de três correntes marítimas:. a corrente Norte do Brasil, que flui na direção noroeste;. a corrente do Brasil, que flui na direção sul; e. a 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, vin-

da da costa da África, se bifurca nas direções noroeste e sul ao encontrar-se
com o litoral brasileiro, na altura de Recife. Ambas, assim como a corrente
que lhes dá origem, são de temperaturas elevadas e pobres em sais nutrien-
tes, características que, associadas à grande profundidade da termoclina50na área por elas percorrida, não favorecem, conforme mencionado acima, aprodutividade primária do mar nessas regiões.

A corrente das Malvinas, por sua vez, de baixas temperatura e
salinidade, penetra pelo litoral sul do Brasil, vinda da costa argentina, e,
após sofrer processos de mistura, gera águas com características inter-
mediárias (Água Central-Sul do Atlântico Sul). Ela chega a atingir, em de-
terminadas ocasiões, nos meses de inverno, a latitude de 24°. Essa cor-
rente possui alta concentração de sais nutrientes, favorecendo, portanto,o aumento da produtividade biológica e propiciando maior abundância depescado nesta parte do litoral brasileiro.

Ao longo da costa de todos os estados brasileiros são comuns pescari-as de pequena ou média escala de camarões e peixes costeiros. Nesses am-bientes, a proximidade do fundo, a influência de descarga fluvial e a força dovento e das marés promovem, devido à turbulência, constante enriqueci-mento e produtividade relativamente alta. Outra característica comum é quepraticamente todas as pescarias consideradas industriais ou de grande esca-la 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 le-
vantado informações técnico-científicas consistentes e atualizadas em zo-
nas 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
50 - Nível de mudança rápida da temperatura da água do mar, entre a camada superior,
aquecida pelo Sol, e a camada de água fria, inferior.
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biomassa com maior possibilidade de aproveitamento comercial, em ter-
mos 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. Al-
guns 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 limita-
ções, 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
cogitar-se, 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 perdasconsideráveis de pescado ainda incidentes por deficiência na conservação,principalmente no setor artesanal.

À semelhança do Revizee – o mais representativo deles – existemalguns outros estudos sobre os recursos pesqueiros e a pesca no Brasil,elaborados com abrangência nacional ou regional. O conhecimento dispo-nível sobre a situação atual dos ecossistemas costeiros e seus sistemasde produção pesqueira pode ser considerado ainda fragmentado, defici-ente e desatualizado, pela própria dinâmica evolutiva desses sistemas. Aconcentração desigual de recursos humanos e materiais, a evasão de ca-pacidades e a descontinuidade dos programas de pesquisa e levantamen-tos estatísticos podem ser consideradas como os principais fatores querestringem o avanço do conhecimento sobre a realidade da pesca no Bra-sil. A eles, vem-se somar a falta de mecanismos eficazes de interação dacomunidade 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 estu-
dadas, 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 facil-
mente pelos órgãos oficiais. Essas frotas pescam também na costa de ou-
tros estados, e o desembarque contabilizado no porto de Itajaí determina
o alto volume relativo de Santa Catarina nas estatísticas de desembarquenacionais.

Algumas características sociais comuns podem ser identificadas: 1)baixa organização social dos atores da pesca (trabalhadores, empresári-os, armadores, comerciantes); 2) conflitos entre a atuação de frotas, prin-cipalmente de pequena e grande escala; 3) poucas iniciativas de autogestãoindependentes do Estado, sendo muitas vezes de caráter assistencialistae sem apresentar, até o momento, resultados significativos; 4) os proces-sos de manejo e as políticas públicas de fomento promovidas pelo Estado
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têm sido invariavelmente geradores de conflitos devido à ineficiência naimplementação, além de terem promovido a sobrecapitalização e o au-mento desordenado do número de embarcações e não terem levado emconta a capacidade de suporte dos estoques naturais.
O Quadro 2 e as figuras 7A e 7B, a seguir, apresentam a situação

atual dos recursos pesqueiros.
Quadro 2 – Situação dos recursos pesqueiros do País

        Recursos                     Max./Ano            2006           2007 Situação
Bonito SE-Sul 26.564/1997 23.270     24.390 subexplotado/plenamente

explotado (5)
Atuns ASO(*)       8.898/2001     5.269       7.061 plenamente explotados
Peixes de bico (1) ASO(*)       5.744/1999     4.961      4.700 plenamente explotados/

sobre-explotados
Sardinha SE-Sul   228.037/1973   54.201    55.940 sobre-explotada
Demersais de Sul      53.872/1977   37.519     55.088 sobre-explotados
plataforma (2)
Anchova Sul        8.986/1978     3.850      3.926 plenamente explotada
Demersais de SE-Sul      22.882/2002     6.459     12.557 plenamente explotados/
profundidade (3) sobre-explotados
Camarão-rosa SE-Sul      16.629/1972     3.718       5.403 sobre-explotado

Lagosta Total      11.032/1979     6.724       6.479 sobre-explotada

Pargo Total        9.790/1999     6.588       3.694 sobre-explotado

Piramutaba Norte      28.190/2006   28.190     23.557 sobre-explotada

Camarão-rosa Norte        6.950/1999    8.665  2.763 (4) sobre-explotado
Observações: (1) agulhões e espadarte; (2) corvina, castanha, pescada, pescadinha; (3) merluza,peixe-sapo, abrótea-de-profundidade; (4) Parcial; (5) Castello, estudo em andamento. (*) ASO– Atlântico Sudoeste.

Fig. 7A - Estado de exploração de 152 estoques pesqueiros identificados. (Cor
branca – não avaliado; cor amarela – não explotado; cor bege – subexplotado;

cor laranja – plena explotação e cor vermelha – sobre-explotado).
Fonte: Programa Revizee – Relatório Executivo.
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Fig. 7B – Estado de exploração por regiões. (Cor branca – não avaliado; cor
amarela – não explotado; cor bege – subexplotado; cor laranja –

plena explotação e cor vermelha – sobre-explotado).
Fonte: Programa Revizee – Relatório Executivo.

Dessa forma, as possibilidades de expansão da produção pesqueiranacional de origem marítima residem principalmente no uso dos recursossubexplotados ou inexplotados, especialmente aqueles disponíveis na ZEEe em águas internacionais, como no caso dos atuns e afins, os quais jávêm sendo capturados, bem como os pequenos pelágicos do litoral sul, aexemplo da anchoíta, anteriormente mencionada. Outros incrementos sãopossíveis a partir de uma gestão adequada dos recursos explotados e doaprimoramento de tecnologias que possibilitem melhor aproveitamento emanuseio das capturas até a fase de processamento, tendo em vista asperdas consideráveis de pescado ainda incidentes por deficiência na con-servação, principalmente no setor artesanal.
A produção nacional de pescado de origem marinha é derivada dedois sistemas produtivos: a pesca extrativa, constituída da pesca artesanale industrial, e a aquicultura. Esta última está em pleno desenvolvimento,com iniciativas de sucesso em alguns estados do Nordeste, comoPernambuco e Bahia, e esse tema será tratado com detalhe no capítulo

seguinte. Portanto, sem considerar-se a pesca amadora e a científica, prati-
cadas 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 auto-
nomia, capazes de operar em áreas distantes da costa, efetuando a
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exploração  de  recursos pesqueiros, os quais podem apresentar-se
relativamente concentrados em áreas geográficas. Tais embarca-
ções dispõem de apetrechos de captura mecanizados, propulsão
com motores diesel de potência mais elevada e equipamentos eletrô-
nicos  de  navegação e detecção de cardumes. O material do casco
pode ser aço ou madeira.. Pesca industrial oceânica: a modalidade oceânica da pesca indus-
trial é incipiente no Brasil e envolve as embarcações aptas a operar
em  toda  a ZEE, incluindo as áreas mais distantes, mesmo em
outros países. É dotada de grande autonomia, com industrializa-
ção do pescado a bordo, e emprega sofisticados equipamentos de
navegação e detecção de cardumes e ampla mecanização. As
embarcações são quase todas arrendadas de países estrangeiros.

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.

Já o segmento da pesca industrial oceânica concentra-se na cap-
tura de atuns e espécies afins, tais como o espadarte, entre outras.
Entre os atuns, destacam-se as espécies de maior porte e valor comer-
cial, como as albacoras laje, branca e bandolim, capturadas com
espinhel pelágico ao longo de toda a costa brasileira, tanto na ZEE
quanto nas águas internacionais adjacentes, e o bonito listrado, de
menor porte e valor comercial, capturado com vara e isca viva nas Re-
giões Sudeste e Sul do Brasil.

Nesses dois segmentos atuam embarcações com características
bastante diferenciadas, totalizando uma frota de 60.338 barcos, se-
gundo levantamento efetuado pela Seap e pelo Ibama, em 2008 (Qua-
dro 3). 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 motoriza-
dos. Tal levantamento deixa claro que a frota pesqueira nacional é pre-
dominantemente artesanal e baseada na Região Nordeste.

Quadro 3 - Número de barcos atuando na pesca marinha por região

Região
     Pesca Embarcações a    Botes     Botes  Botes

Totaldesembarcada    vela e/ou pequenos   medianos grandes
      remo  (<12 m) (12 m – 18 m) (>18 m)

Norte       297   1.961   2.538    414    267   5.477
Nordeste       - 29.321   8.706    271      85 38.383
Sudeste/Sul    2.246   2.634   7.721 2.528 1.349 16.478
Total >2.543 33.916 18.965 3.213 1.701 60.338

(Fonte: Projeto Global “Big” Numbers – FAO / WFC / Seap/PR; 2008)
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No setor industrial, a quase totalidade das 433 embarcações está
distribuída nas Regiões Norte – 197 – e Nordeste – 187 –, onde operam na
pesca de camarão, piramutaba, pargo, lagosta, atuns e afins.
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 plane-
jada, a maior parte dos estoques pesqueiros marinhos encontra-se, atual-
mente, plenamente explotada ou em situação de sobrepesca.

Figura 8 - Produção total de pescado de origem marinha no Brasil (1960-2007).
Assim, qualquer possibilidade de incremento na produção passará,

impreterivelmente, pela recuperação dos estoques em situação de
sobrepesca. Este é o caso dos camarões e da sardinha, nas Regiões Su-
deste e Sul, da lagosta, no Nordeste, e do pargo, no Norte, cujos planos de
ordenamento já vêm sendo discutidos no âmbito do governo e do setor
produtivo. Entretanto, é importante salientar que esta alternativa para o
incremento da produção pesqueira marítima no Brasil depende diretamente
do sucesso desses planos e só deve ser considerada em médio e longo
prazos. A partir da análise da produção de pescado de origem marinha no
País (Fig. 8), é possível identificar quatro fases distintas em sua evolução,
conforme detalhado abaixo:. Fase 1 – Crescimento acelerado – de 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 inexplo-
tados ou pouco explotados ao longo da costa brasileira, fundamen-
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tada no mito da disponibilidade infinita de suas biomassas. Outro
fator  que  contribuiu para este forte crescimento foram as facili-
dades  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 – de 1986 a 1990: esta fase caracteriza-se
por uma queda acentuada nas capturas, em decorrência da ade-
quação  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  –  de 1991 a 1999: no início desta fase,
ocorre um leve crescimento em relação ao último ano da fase ante-
rior, possivelmente em decorrência da recuperação de alguns es-
toques em sobrepesca, devida 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 recupe-
ração de alguns estoques, tendo em vista a diminuição do es-
forço de pesca, provocada pela queda acentuada da produção no
período anterior.. Fase 4 – Leve retomada do crescimento – de 2000 a 2007: nesta
última fase, um leve e contínuo retorno do crescimento da produ-
ção 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
de 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 vol-
tadas  para  a captura do peixe-sapo, dos caranguejos de profun-
didade 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.
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Figura 9 - Evolução das capturas das principais espécies, por região da costa
brasileira (Fontes: Ibama, Instituto de Pesca de São Paulo e Seap).
Pode-se observar que a produção de alguns desses recursos apre-

senta uma tendência de declínio nos últimos anos (Fig. 9), fato determina-
do pela sobrepesca, pela má gestão no uso dos recursos pesqueiros e/ou
por fatores oceanográficos que atuam sobre diferentes aspectos da biolo-
gia (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 parti-
cularmente ineficiente, eles atingiram os níveis críticos em que se encon-
tram 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 na
íntegra. É, portanto, imprescindível e urgente a tomada de medidas corre-
tivas que conduzam à recuperação dos diferentes estoques e ao desenvol-
vimento sustentável das pescarias, com responsabilidades ambiental, so-
cial e econômica.

Quanto aos recursos de alto-mar, como albacoras laje, branca e
bandolim, espadarte e algumas espécies de tubarões, as pescarias ocor-
rem, 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 100 embarcações,
operam com espinhel pelágico (grandes atuns, espadarte e tubarões) e
vara, bem como isca-viva (bonito listrado). A frota espinheleira, tradicio-
nalmente composta de barcos estrangeiros arrendados (Espanha, Portu-
gal, Taiwan, Japão, Honduras, Panamá, Saint Vincent and Grenadines etc.)
e nacionais, hoje conta com cerca de 50 embarcações, entre as quais ape-
nas quatro são estrangeiras (Espanha e Honduras – Fig. 10). É importante
mencionar que embarcações de pequeno e médio portes (de 14 a 18 m de
comprimento) vêm-se engajando cada vez mais na pesca de atuns e afins
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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 45 embarcações baseadas
nos portos do Rio de Janeiro, de Itajaí e Rio Grande.

Figura 10 – Evolução do número de embarcações da frota atuneira brasileira
(LL-E: espinhel/barcos estrangeiros; LL-Nacional: espinhel/barcos nacionais;
e BB-N: vara e isca-viva/barcos nacionais) (Fonte: Banco Nacional da Pesca

de Atuns e Afins – BNDA).
À exceção do bonito listrado, as capturas desses recursos (Fig. 11)têm apresentado nos últimos anos um decréscimo acentuado, emconsequência de uma queda considerável no esforço de pesca, decorren-te da importante diminuição do número de embarcações estrangeiras ar-

rendadas em operação no País.
6. Principais problemas e óbices

Embora os recursos vivos do mar sejam considerados naturaisrenováveis, sua capacidade de renovação é limitada pela estrutura gené-tica das espécies e pela dinâmica dos ecossistemas onde habitam. A par-tir desta constatação, é fácil compreender que a explotação pesqueiratem certas características próprias que a distinguem da maioria de outrosempreendimentos econômicos e que dificultam sobremaneira o estabele-cimento de medidas efetivas para seu ordenamento e desenvolvimento,em bases sustentáveis. Apesar disto, os problemas enfrentados pela pes-ca extrativa brasileira são relativamente fáceis de identificar, podendo serassim 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 açãoantrópica, particularmente da poluição (urbana, agrícola e industri-al) nas áreas mais próximas aos grandes centros urbanos;
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. esforço de pesca excessivo e concentrado sobre um pequeno gru-po 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 carên-
cia 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 conside-
raram a baixa quantidade dos recursos pesqueiros marinhos, resultanteda reduzida produtividade das águas nacionais. Essa situação tornou-seainda mais grave em decorrência da degradação dos ambientes costeiros

Figura 11 – Evolução nas capturas das principais espécies de atuns, com
espinhel (ALB –albacora branca, BET – albacora bandolim, YFT – albacora laje,
SWO – espadarte), e com vara e isca-viva (SKJ – bonito listrado) (Fonte: Banco

Nacional da Pesca de Atuns e Afins – BNDA).
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pela ação antrópica (poluição urbana, agrícola e industrial), principal-mente nas áreas mais próximas aos grandes centros urbanos. A produ-ção pesqueira nacional historicamente desenvolveu-se com base emum esforço de pesca excessivo e concentrado sobre um pequeno grupode recursos tradicionalmente pescados, a maioria dos quais já se en-contra sobre-explotado, com suas pescarias apresentando uma baixaprodutividade. Além disso, o emprego de métodos de pesca inadequa-dos ou predatórios tem gerado um elevado índice de desperdício daprodução, seja em decorrência de manuseio e conservação inadequa-dos a bordo, seja pelo descarte de parte significativa das capturas dealgumas pescarias (9).
O desconhecimento do real potencial de várias espécies é outro fa-tor que dificulta ainda mais o processo de conscientização do setor produ-tivo rumo à explotação sustentável dos recursos pesqueiros no Brasil.Mesmo que os resultados alcançados pelo Revizee tenham ampliado sig-nificativamente o conhecimento da biodiversidade marinha ao longo dacosta brasileira, principalmente dos recursos pesqueiros demersais do ta-lude continental (até 2.000 m de profundidade), os mesmos problemas deexplotação descontrolada têm sido novamente observados nas pescariasde novos recursos, como as do peixe-sapo (Lophius gastrophysus), do ca-ranguejo-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 elabora-dos desde 2001, pelo então Departamento de Pesca e Aquicultura (DPA),do Ministério da Agricultura e Abastecimento (Mapa) e, em seguida, pelaSecretaria Especial de Aquicultura e Pesca (Seap), por meio do ComitêConsultivo Permanente de Gestão dos Recursos Demersais de Profundida-de (CPG/ Demersais) e de seu Subcomitê Científico, não foram tais planosadequadamente aplicados, em decorrência de pressões do setor produti-vo e também da morosidade e da ineficiência do próprio Estado. Aconsequência inevitável disto são os sinais de sobrepesca observados nocurto período de desenvolvimento desta pescaria demersal profunda nasRegiões Sudeste e Sul do Brasil. Entre 2000 e 2005, por exemplo, a totali-dade dos recursos em águas profundas gerou uma produção de 79.194 tdesembarcadas, com as maiores capturas anuais ocorrendo entre 2001 e2002, seguidas de um forte declínio (Quadro 4).
Outro fator negativo que pode ser mencionado é a legislação pes-queira, 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 deficiên-
cia é o crescimento da pesca ilegal, não reportada e não regulada.

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 re-
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duzidos índices de desenvolvimento humano das comunidades de pesca-dores artesanais refletem, em geral, um baixo nível de escolaridade, sen-do este um dos principais obstáculos aos esforços de capacitação e treina-mento desses pescadores, visando à conscientização da necessidade deuma explotação pesqueira sustentável em seus aspectos social, econômi-
co e ambiental.

Recursos Anos
Teleósteos 2000 2001 2002 2004 2005 Total

Abrótea Utrophycis spp 1.548,8 5.991,8 7.847,6 3.491,8 3.014,8 27.165,1
Batata Lopholatitus villarii 75,7 709,2 597,6 545,2 79,4 2.579,7
Merluza Merluccius hubbsi 225,8 2.653,4 3.708,8 1.417,8 996,0 12.044,1
Galo-de-
profundidade

Zenopsis
conchifferra 0,0 0,0 82,5 147,1 42,3 352,9

2003
5.273,6
572,5

Peixe-sapo Lophius
gastrophysus

3.042,4
81,0

435,4 7.063,9 5.073,1 2.556,3 2.410,7 1.124,7 18.664,1

Crustáceos
Caranguejo-
real Chaceon ramosae 2,0 350,9 1.200,4 791,4 647,0 547,4 3.539,1
Caranguejo-
vermelho Chaceon notialis 1.230,5 1.183,6 953,2 1.377,7 1.098,5 675,6 6.519,1
Camarão-
carabineiro

Aristaeopsis
edwardsiana 0,0 0,0 3,5 0,0 52,0 111,4 166,9

Camarão-
moruno

Aristaeomorpha
foliaces 0,0 0,0 0,0 0,0 7,8 1,2 9,0

Camarão-
alistado Aristeus antillensis 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 2,5 2,7

Moluscos
Calamar-
argentino Illex argentina 2,7 13,6 2.600,7 31,2 158,3 444,6 3.251
Polvo-comum Octopus vulgaris 443,5 911,4 688,4 1.252,1 908,9 4.892,3688,0
Caramujo Zydona sp.;

Adelomelon sp. 0,5 0,0 0,3 0,4 3,7 3,6 8,5
Total 3.962,8 18.877,7 22.755,4 14.480,8 11.126,8 7.991,0 79.194,6

Quadro 4. Produção desembarcada de recursos demersais de
profundidade no Rio de Janeiro, em São Paulo, Santa Catarina e

no Rio Grande do Sul, entre 2000 e 2005 (valores em t)

(Fonte: DPA/Mapa e Seap/PR).
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 possu-
em, 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).

No caso da frota oceânica, mais especificamente da pesca de atunse afins, vários problemas acima mencionados podem ser novamente ob-servados, como a falta de mão de obra especializada e o uso de tecnologiae embarcações inadequadas, de elevado custo operacional. Assim, qual-quer proposta de desenvolvimento dessa pescaria deve levar em conside-ração, no mínimo, (i) a consolidação de uma frota pesqueira nacional, pelaimportação de embarcações usadas e/ou construção de embarcações no-vas; (ii) a formação de mão de obra especializada; e, não menos importan-te, (iii) a geração de conhecimentos técnico-científicos das espécies
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explotadas e das pescarias. Além disso, em decorrência de serem espéci-
es altamente migratórias, cujas populações se distribuem por todo o Oce-
ano 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, a Organização
Mundial do Comércio (OMC), entre outros. É importante acrescentar, ten-
do em vista que os estoques das espécies de atuns e afins já vêm sendo
capturados em níveis próximos do limite sustentável, que as possibilida-
des de crescimento da produção nacional dessas espécies serão limitadas
por sua capacidade de negociação nos fóruns internacionais menciona-
dos. Nesse contexto, entre as espécies já citadas acima, a albacora bran-
ca 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 capa-
citada para a captura, que poderá servir de matéria-prima para a indús-
tria 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 ativi-
dades de indiscutível relevância para o aumento da produção nacional de
pescado, bem como para a geração de emprego e renda, elevando a impor-
tância 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 ne-
cessária a geração de conhecimentos técnico-científicos, para propiciar téc-
nicas 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 pesquei-
ro e à recuperação dos estoques hoje em sobrepesca, para aproveitamento
dos recursos subexplotados ou ainda desconhecidos e minimização das per-
das e dos descartes em todas as fases da produção. Devem ser apoiadas, de
forma prioritária, pesquisas voltadas para: (i) a biologia das principais espé-
cies, com ênfase em reprodução, alimentação, idade, crescimento, distribui-
ção e abundância; (ii) estimativas do potencial de captura sustentável dos
diferentes estoques; (iii) modelos de gestão pesqueira que incluam, além
dos elementos de conservação das espécies-alvo, o enfoque ecossistêmico
das pescarias; (iv) a avaliação dos efeitos da variabilidade climática e ocea-
nográfica sobre distribuição, abundância e capturabilidade dos principais re-
cursos pesqueiros explotados; e (v) o desenvolvimento e a difusão de novas
tecnologias que permitam diminuir as capturas de fauna acompanhante, en-
tre 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 continui-
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dade 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, conforme previsto na ação Revimar – Avaliação do Potencial
Sustentável e Monitoramento dos Recursos Vivos Marinhos, do Plano
Plurianual.

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 pro-
dução 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 MPA vem desenvolvendo o Sistema Nacional de Informações da
Pesca e Aquicultura (Sinpesq), com o objetivo de integrar, ampliar e forta-
lecer 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.

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 mo-
dernização. 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 apesca sustentável e responsável, deve também ser perseguida, no mo-mento da revisão e da adequação curriculares.

Como se disse na Introdução deste capítulo, o desenvolvimentosustentável do setor pesqueiro implica a viabilidade econômica dos diver-sos empreendimentos, em todas as fases da cadeia produtiva, requerendoconsequentemente qualidade e competitividade, além da busca daequidade social e da garantia de uso atual e futuro dos recursos, de formaresponsável. Neste sentido, é fundamental que se estimule a criação deprogramas e projetos de qualidade total na pesca, que contemplem o sis-tema de gerenciamento, a captura, o beneficiamento e a comercialização.A modernização do setor produtivo depende, ainda, da viabilização demecanismos econômicos e financeiros adequados às peculiaridades daatividade pesqueira e acessíveis aos diversos segmentos, abrangendo in-clusive a modernização ou a renovação da frota pesqueira nacional e dasindústrias de beneficiamento de pescado.
Um exame da situação indica que os diversos instrumentos legais queregulamentam a pesca nacional necessitam de revisão, para atualizá-los nosaspectos de proteção, conservação e estímulo à atividade pesqueira, incor-porando conceitos e princípios estabelecidos em diplomas legais internacio-

nais, a exemplo do Código de Conduta para a Pesca Responsável.
A evolução do processo de ordenamento da pesca, em todo o mun-

do, vem demonstrando a necessidade do mais amplo envolvimento de
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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 envolvi-
dos: usuários dos recursos, órgãos e instituições dos três níveis de gover-
no e Sociedade.

A integração e o fortalecimento dos diversos sistemas de controle,
fiscalização e inspeção das atividades pesqueiras 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 comprome-
tidos 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 desenvol-
vimento sustentável da atividade pesqueira.. APOIAR a necessária continuidade do Programa Revizee, pela imple-
mentação do Revimar, cujo objetivo básico previsto é o de avaliar e
monitorar os 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 empreen-
dimentos pesqueiros, com abrangência nas áreas de captura, ar-
mazenagem, beneficiamento e comercialização da produção.. APERFEIÇOAR  o  Programa  de Modernização da Frota Pesqueira
(Profrota 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,  também  no  que  se  refere à legislação trabalhista e
previdenciária.. FORTALECER o Sistema de Controle, Fiscalização e Inspeção da ativi-
dade pesqueira.
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. DEFINIR claramente as competências dos diversos órgãos oficiais
que têm ingerência na atividade pesqueira, inclusive a que órgão
compete a direção política do sistema pesca-aquicultura.. APRIMORAR  o  Sistema  Nacional  de  Informações  de  Pesca  e
Aquicultura (Sinpesq).. DIRECIONAR,  principalmente,  os  investimentos  para as espécies
ainda não plenamente explotadas.. ESTIMULAR a criação de grupos internacionais para a cogestão de
recursos, principalmente no âmbito do Mercosul.. DAR tratamento equânime à pesca, em relação à agricultura, pro-
movendo acesso do setor ao crédito rural.. CONCLUIR 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.. ESTABELECER  uma  legislação  moderna  e  adequada,  baseada no
Plano Diretor de Pesca e Aquicultura.
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CAPÍTULO VII
MARICULTURA

Sinopse
Descreve-se a evolução histórica da aquicultura, desde os primórdios,bem como a conjuntura nacional no contexto mundial, em águas continen-tais e marinhas; são abordados aspectos da atividade no Brasil, com maiordetalhe em maricultura, ligados às tendências nacionais e internacionais eao crescimento da produção; avaliam-se as políticas públicas de incentivo àprodução, como a lei que regula o uso de águas de domínio da União para aaquicultura, que poderá lançar o Brasil ao topo dos países produtores depescado; apresentam-se, ao final, sugestões pertinentes ao tema.

Abstract
This chapter describes the historical evolution of aquiculture since

its beginning, as well as the national conjuncture in a worldwide context,
in both continental and marine waters. Aspects of the activity in Brazil,
linked to national and international tendencies and to production increase
are addressed, with emphasis on mariculture. Public policies for production
incentive, such as the law regulating use of federal waters for aquiculture,
what may lead Brazil to the top of fishing producers, are evaluated. Finally,
some suggestions regarding the topic are presented.
1. Introdução

A aquicultura pode ser definida como a criação de organismosaquáticos (p. ex.: peixes, crustáceos, moluscos, algas, entre outros) emcondições parcial ou totalmente controladas. Trata-se de atividade milenarcujo desenvolvimento tem-se acelerado nas últimas décadas. Sua origemé tão antiga quanto a da agricultura. Dois mil anos antes de Cristo, osegípcios já possuíam tanques para a criação de tilápia. Outros povos daantiguidade também utilizavam a aquicultura para alimentar-se: os chine-ses cultivavam carpas 450 anos antes de Cristo; os gregos e os romanos,por sua vez, cultivavam ostras e engordavam peixes em lagos.
Nos últimos anos, a aquicultura tem sido apontada como um dos

caminhos mais eficientes para a redução do déficit entre a demanda e a
oferta de pescado no mercado mundial, devido, principalmente, aos pro-
blemas de diminuição dos estoques pesqueiros, causados pela sobre-
explotação dos recursos ou pela poluição/destruição de áreas essenciais para
o desenvolvimento das espécies. Por outro lado, houve, também, o incre-
mento na demanda de alimentos, devido ao aumento da população mundial.

De acordo com os dados estatísticos da ONU para a Agricultura e Ali-
mentação (FAO, 2009), a produção mundial de pesca por captura e aquicultura
para consumo humano foi de 110 milhões de toneladas em 2006, a aquicultura
responsável por 47% dessa produção, com 51,7 milhões de toneladas51. Em
1970, ela era responsável por apenas 3,9% do pescado consumido52.
51 - No Capítulo VI, com dados do State of the World Fisheries and Aquaculture, os totais para
2006 são, respectivamente, 92 milhões de toneladas em captura e 51,7 milhões em aquicultura.
52 - Informações atualizadas sobre estatísticas podem ser acessadas em base da FAO online
(FishStat – FAO): <http://www.fao.org/fishery/statistics/global-aquaculture-production/en>.



MARICULTURA

156 O BRASIL E O MAR NO SÉCULO XXI

Por outro lado, o consumo de pescado per capita tem aumenta-
do continuamente, passando de 9,9 kg, na década de 1960, para 17 kg
em 2006, embora esse incremento não tenha sido uniforme em todas
as regiões do mundo. No Brasil, por exemplo, o consumo situa-se pou-
co abaixo de 8,0 kg, enquanto a Organização Mundial da Saúde (OMS)
recomenda 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 anuais, que visam a aumentar e
regular o consumo, por meio da conscientização da população quanto
a seus benefícios à saúde53.

Se for considerado que a produção por pesca de captura encon-
tra-se próxima de seu limite máximo sustentável e estabilizada em tor-
no de 85 milhões de toneladas, pode ser entendido o papel preponde-
rante da aquicultura na regulação da provisão de pescado nos merca-
dos nacional e mundial.

À semelhança do que foi mencionado para a pesca, no capítulo an-
terior, a observância de procedimentos de desenvolvimento sustentável
também é da maior importância, com respeito às atividades de maricultura.
Mais adiante (Item 5) são mencionadas algumas ações visando ao atendi-
mento de preceitos básicos de sustentabilidade, como a implantação de
Centros Regionais de Maricultura, por exemplo, destacando-se, ainda, a
opção preferencial pelo cultivo de espécies da base da cadeia trófica (al-
gas, moluscos bivalves e peixes/camarões onívoros).
2. Histórico

 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 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 cinco milhões de hectares de águas interiores
que poderiam ser aproveitados para a prática da aquicultura.

Por outro lado, o clima tropical, na maior parte de sua extensão,
favorece a atividade ao longo de todo o ano. O clima subtropical predomi-
nante na Região Sul, por sua vez, possibilita a criação de uma gama de
espécies adaptadas àquela condição, o que contribui para maior diversi-
dade de espécies cultivadas comercialmente.

 Apesar das condições favoráveis que o País possui para o de-
senvolvimento da atividade e da evolução apresentada nos últimos 20
anos (de 1984 a 2004), quando passou do 35º para o 18º lugar no
ranking dos países produtores (Fig. 1), 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.
53 - Informações sobre consumo atualizadas podem ser acessadas em base da FAO online
(FishStat – FAO): <http://www.fao.org/fishery/statistics/global-aquaculture-production/en>.
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Há registros de que a aquicultura tenha sido iniciada pelos holande-
ses no Nordeste, no século XVII, quando estes construíram viveiros de
maré para o cultivo extensivo de peixes. Já para Castagnolli (2004) (6), a
aquicultura brasileira “nasceu” na década de 1930, com Rodolpho von
Ihering, a quem pode ser atribuída a implantação da Estação de Biologia ePiscicultura em Pirassununga, SP. Durante as décadas de 1950 e 60, apiscicultura brasileira restringiu-se à continuidade do trabalho iniciado porIhering, nos anos 1930, nas estações do Departamento Nacional de ObrasContra as Secas (DNOCS). Há quem considere a reprodução induzida depeixes nativos do Rio São Francisco, como a curimatã, o pacu e o piauverdadeiro, como o marco zero da aquicultura nacional.

A  gestão da aquicultura, assim como a da pesca, esteve sob a coor-denação de diversos órgãos ao longo das últimas décadas, entre os quaispodem-se destacar:
a) A Sudepe, que, na década de 1980, investiu US$ 22 milhões emprojetos de cultivo de camarões marinhos.
b) O Ibama, criado em 1989, responsável pela atividade de licencia-mento e fomento da aquicultura até o final da década de 1990,mantendo a atividade de licenciamento até os dias de hoje. Umadas ações positivas realizadas durante esse período foi o diagnós-tico do setor aquícola nacional apoiado pelo Conselho Nacional deDesenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), que culminoucom a publicação “Aquicultura para o ano 2000” (7).
c) O Departamento de Pesca e Aquicultura (DPA), ligado ao Ministérioda  Agricultura,  Pecuária e do Abastecimento (Mapa), criado em1998, para promover e fomentar o desenvolvimento do setor pes-queiro nacional.
d) A Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca da Presidência daRepública (Seap/PR), criada em 2003, com a responsabilidade deformular a política de fomento e desenvolvimento da aquicultura

Figura 1- Evolução da produção e da posição brasileira no ranking mundial da
aquicultura, no período de 1984 a 2004 (Ostrensky et al., 2008) (8).
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e da pesca no Brasil. A partir da criação da Seap/PR, a aquiculturapassou  a  receber  mais  atenção do governo. Como importantemedida  do  setor,  pode-se  citar  a  promulgação do Decreto nº4.895, de 25 de novembro de 2003, que dispõe sobre a autoriza-ção de uso de espaços físicos de corpos d’água de domínio da União,para fins de aquicultura. Além de estabelecer um importantemarco legal para o desenvolvimento da aquicultura, o decretoprevê, como condição de obtenção de crédito em instituiçõesfinanceiras, que o empreendimento aquícola esteja totalmentelegalizado. A Instrução  Normativa Interministerial nº 06/2004estabeleceu o Sistema de Informação das Autorizações de Usodas Águas de Domínio da União para fins de Aquicultura (Sinau),com a finalidade de cadastrar e controlar os projetos aquícolasdesenvolvidos em águas públicas. Outra iniciativa importante,fomentada pela Seap/PR, foi o desenvolvimento do Programa Na-cional de Parques Aquícolas, cujo objetivo é delimitar as áreas maispropícias para aquicultura em águas de domínio da União. A deli-mitação desses parques em ambientes marinhos vem sendo exe-cutada a partir dos Planos Locais de Desenvolvimento da Maricultura(PLDM).
e) O MPA, criado em 26 de junho de 2009, a partir da Seap/PR. Trêsdias depois foi publicada a Lei nº 11.959, conhecida como a Leida  Pesca  e Aquicultura, que dispõe sobre a Política Nacional deDesenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da Pesca.

3. Conjuntura
 A aquicultura vem desempenhando um papel importante na pro-dução pesqueira mundial. Na década de 1950, a produção aquícola emtodo o mundo foi inferior a um milhão de toneladas, enquanto em 2006

alcançou 51,7 milhões de toneladas (Fig. 2)54.

Figura 2 - Evolução dos principais grupos de espécies produzidos pela
aquicultura mundial, excluindo as plantas aquáticas (14).

54 - Peixes diádromos, referidos na Figura 2, são os que, ao longo do seu ciclo de vida, migramentre a água doce e a água do mar, como é o caso do salmão, que vive no mar, mas sereproduz em água doce.
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Se incluirmos a produção de plantas aquáticas, a produção aquícola
mundial sobe para 66,7 milhões de toneladas, gerando um valor total es-
timado em US$ 85,9 bilhões. Enquanto nos últimos 30 anos a aquicultura
tem apresentado uma taxa média de crescimento anual de 8,7%, a produ-
ção de pescado por captura manteve-se estável a partir da década de
1980. Esta elevada taxa de crescimento é muito superior às apresentadas
por outros setores que produzem bens de origem animal (14).

Os principais produtores aquícolas, em 2006, continuaram sendo
os países asiáticos, concentrando 89% da produção mundial, entre os quais
se destaca a China, cuja produção representou 67% do total (34.429.122 t).
Chile e Noruega são os únicos países não asiáticos que figuram entre os
dez maiores produtores mundiais, na 7ª e na 9ª colocações, respectiva-
mente, devido à produção de salmões e trutas. A evolução dos principais
grupos de espécies (Fig. 2) mostra o domínio dos peixes de água doce,
como as carpas e a tilápia que, em 2006, foram responsáveis por mais da
metade da produção mundial, com 27,8 milhões de toneladas. Os moluscos
constituíram o segundo maior grupo, com uma produção de 14,1 milhões
de toneladas (27% da produção total).

A produção aquícola no Brasil, acompanhando a tendência mundi-
al, também vem aumentando sua participação na produção total de pes-
cados. Em 1995, a aquicultura era responsável por apenas 7,1% do total,
com 46 mil toneladas, enquanto em 2007 atingiu 27,0%, com 289 mil to-
neladas (Tabela 1). Em termos de ambiente, a aquicultura continental bra-
sileira foi responsável, em 2007, por 72,9% da produção nacional, com
210 mil toneladas, enquanto a aquicultura marinha ou maricultura res-
pondeu por 27,1%, com 78 mil toneladas (Tabela 1).
Tabela 1- Produção total (toneladas) e participação relativa (%) da pesca extrativa

e da aquicultura em águas marinhas e continentais do Brasil, de 1995 a 2007.

     Aquicultura

 ANO

  Pesca extrativa Total
Marinha   Continental Total (t) % Marinha   Continental Total (t) %

(t)
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

413.665,5
422.173,5
465.714,0
432.599,0
418.470,0
467.687,0
509.946,0
516.166,5
484.592,5
500.116,0
507.858,5
527.871,5
539.966,5

193.042,5
210.277,5
178.871,0
174.190,0
185.471,5
199.159,0
220.431,5
239.415,5
227.551,0
246.100,5
243.434,5
251.241,0
243.210,0

606.708,0
632.451,0
644.585,0
606.789,0
603.941,5
666.846,0
730.377,5
755.582,0
712.143,5
746.216,5
751.293,0
779.112,5
783.176,5

92,9
91,2
88,0
85,4
81,1
79,1
77,7
75,0
71,9
73,5
74,5
74,1
73,0

5.420,5
8.490,0

10.180,0
15.349,0
26.513,5
38.374,5
52.846,5
71.114,0

101.003,0
88.967,0
78.034,0
80.512,0
78.405,0

40.782,0
52.231,5
77.493,5
88.565,5

114.142,5
138.156,0
156.532,0
180.173,0
177.125,5
180.730,5
179.746,0
191.183,5
210.644,5

46.202,5
60.721,5
87.673,5

103.914,5
140.656,0
176.530,5
209.378,5
251.287,0
278.128,5
269.697,5
257.780,0
271.695,5
289.049,5

7,1
8,8

12,0
14,6
18,9
20,9
22,3
25,0
28,1
26,5
25,5
25,9
27,0

652.910,5
693.172,5
732.258,5
710.703,5
744.597,5
843.376,5
939.756,0

1.006.869,0
990.272,0

1.015.914,0
1.009.073,0
1.050.808,0
1.072.226,0

Fonte: Ibama (2007) (30).
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A aquicultura continental é basicamente composta pelo grupo
dos peixes, com 209 mil toneladas produzidas no ano de 2007, o que
representou 99,6% da produção aquícola continental (Tabela 2). Entre
as espécies de peixe mais cultivadas, destacam-se a tilápia (95.091 t),
produzida principalmente nas Regiões Nordeste, Sudeste e Sul, a car-
pa (36.631 t), produzida na Região Sul, e o tambaqui (30.598 t), produ-
zido principalmente nas Regiões Norte e Centro Oeste.

Tabela 2 - Produção estimada de peixes, crustáceos e anfíbios pela aquicultura
brasileira continental, em 2007, por regiões e unidades da Federação

             Regiões e Total Peixes Crustáceos Anfíbios
Unidades da Federação    (t)   (t)       (t)     (t)
BRASIL 210.644,5 209.812,0 229,5 603,0
NORTE   26.143,0 26.138,0   0,0  5,0
Rondônia
Acre
Amazonas
Roraima
Pará
Amapá
Tocantins

5.485,0
2.322,0
8.927,0
2.411,0
2.034,0
506,0

4.458,0

5.485,0
2.317,0
8.927,0
2.411,0
2.034,0
506,0

4.458,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
5,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

NORDESTE  43.985,5     43.915,5        62,0 8,0
Maranhão
Piauí
Ceará
Rio Grande do Norte
Paraíba
Pernambuco
Alagoas
Sergipe
Bahia

757,0
1.947,0

25.729,5
1.930,0
2.220,0
1.141,0
2.507,0
2.191,0
5.563,0

757,0
1.947,0

25.726,5
1.930,0
2.220,0
1.086,0
2.507,0
2.184,0
5.558,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

55,0
0,0
7,0
0,0

0,0
0,0
3,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5,0

SUDESTE  35.823,5     35.214,0       167,5         442,0
Minas Gerais
Espírito Santo
Rio de Janeiro
São Paulo

6.543,0
3.912,0
1.878,0

23.490,5

6.483,0
3.737,0
1.785,0

23.209,0

0,0
150,0
12,0
5,5

 60,0
 25,0
 81,0

 276,0
SUL  64.483,5     64.483,5         0,0            0,0
Paraná
Santa Catarina
Rio Grande do Sul

17.787,0
22.917,5
23.779,0

17.787,0
22.917,5
23.779,0

0,0
0,0
0,0

CENTRO OESTE  40.209,0    40.061,0          0,0         148,0
Mato Grosso do Sul
Mato Grosso
Goiás
Distrito Federal

7.874,0
17.887,0
13.632,0

816,0

7.874,0
17.887,0
13.500,0

800,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

Fonte: Ibama/DBFLO/CGFAP (2007) (5)55.
55 - Pela tabela original, foi nula a produção de moluscos, no período.
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A maricultura brasileira, em 2007, produziu 78.405 t, restringindo-se adois grupos, os crustáceos e os moluscos (Tabela 3). O camarão marinho(Litopenaeus vannamei) foi o principal produto, representando 82,9% do to-tal (65.000 t), com a produção basicamente do Nordeste. Já os moluscos,produzidos principalmente na Região Sul, foram responsáveis por 17,1%(13.405 t). Neste grupo, o destaque é o mexilhão (Perna perna) cultivado noEstado de Santa Catarina.
A balança comercial brasileira de pescados apresentou, em 2007, umsaldo negativo de US$ 251 milhões, resultante da importação de 218 miltoneladas de pescado. Ao ser avaliado o comportamento da balança comer-cial no período de 1996 a 2007, pode-se verificar que esta geralmente seapresenta negativa, exceto por um curto período, de 2001 a 2005 (Fig. 3).

Tabela 3 – Produção estimada de crustáceos e moluscos pela maricultura em 200756,
por regiões e unidades produtivas da Federação

              Regiões e       Total Crustáceos Moluscos
    Unidades da Federação        (t)       (t)       (t)
BRASIL    78.405,0  65.000,0 13.405,0
NORTE       200,0   200,0      0,0
RondôniaAcreAmazonasRoraimaParáAmapáTocantins

0,00,00,00,00,00,0
0,0

NORDESTE        63.985,5            43.915,5                  8,0
MaranhãoPiauíCearáRio Grande do NorteParaíbaPernambucoAlagoasSergipe
Bahia

0,00,00,00,00,00,00,00,5
0,0

SUDESTE           838,0 300,0                  538,0
Minas Gerais
Espírito Santo
Rio de Janeiro
São Paulo
SUL        13.866,5             1.000,0
ParanáSanta Catarina
Rio Grande do Sul
CENTRO OESTE
Mato Grosso do SulMato GrossoGoiás
Distrito Federal

0,00,00,0
0,0

0,00,00,0
0,0

Fonte: Ibama (2007) (5).

0,00,00,00,0200,00,0
0,0

0,00,00,00,0200,00,0
0,0

300,01.200,021.500,027.000,01.200,03.000,0300,03.000,5
6.000,0

300,01.200,021.500,027.000,01.200,03.000,0300,03.000,0
6.000,0

0,0671,030,0
137,0

0,0300,00,0
0,0

0,0371,030,0137,0
12.866,5

1.969,011.877,520,0
0,0

400,0580,020,0
0,0

1.569,011.297,50,0
0,0
0,00,00,0
0,0

56 - Segundo consta da tabela original, foi nula a produção de peixes, no período considerado.



MARICULTURA

162 O BRASIL E O MAR NO SÉCULO XXI

O déficit na balança comercial registrado a partir do ano de 2003
pode ser atribuído à redução das exportações do camarão marinho culti-
vado, devido à crise que o setor viveu a partir daquele ano, principalmen-
te pela ação antidumping dos EUA, principal importador, contra o cama-
rão brasileiro, em 2004. Mas fatores como a valorização do real em rela-
ção ao dólar, a queda do preço do camarão marinho no mercado interna-
cional e o surgimento de enfermidades também contribuíram.

Mesmo assim, o camarão marinho cultivado e a lagosta continuam
sendo os principais produtos exportados pelo Brasil, enquanto os importa-
dos são o bacalhau, o salmão e a merluza.

Figura 3 - Exportações, importações e balança comercial brasileira dos
produtos pesqueiros, no período de 1996 a 2007, em milhares de dólares

americanos (2007) (4).
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 devi-
do à crise do setor da carcinicultura (cultivo de camarão), houve uma que-
da na produção, com a participação no total da aquicultura nacional cain-
do de 36,3%, em 2003, para 27,1%, em 2007 (Tabela 4).

Entre os crustáceos, o destaque é para o camarão branco do Pacífi-
co (Litopenaeus vannamei), espécie exótica introduzida na década de 1980
e que apresenta melhor desempenho zootécnico em relação às espécies
nativas (Farfantepenaeus paulensis, F. brasiliensis, F. subtilis e Litopenaeus
schmitti). Na primeira metade dos anos 1990, com o domínio da produção
de pós-larvas em laboratório, os produtores brasileiros passaram a culti-
var unicamente o camarão branco. A boa performance econômica desta
espécie induziu um período de expansão da atividade, que culminou com
uma produção recorde de 90.190 t, em 2003. A partir de 2004, o surgimento
de enfermidades, aliado a problemas de câmbio e ao comércio exterior,
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fez com que a atividade entrasse em crise. Somente a partir de 2007, amaricultura brasileira apresentou sinais de recuperação, com uma pro-dução de 78.405 t de pescado ou 7,3% da produção total. Desse mon-tante, 65.000 t foram referentes aos camarões e 13.405 t (17,1%) aos
moluscos (Ibama, 2007) (4).

Tabela 4 - Produção total da maricultura (em toneladas), incremento anual e
participação relativa ao total da produção aquícola brasileira.

     Maricultura    Incremento     Participação
            (t)      anual (%)     Relativa (%)Ano

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

5.420,5
8.490,0

10.180,0
15.349,0
26.513,5
38.374,5
52.846,5
71.114,0

101.003,0
88.967,0
78.034,0
80.512,0
78.405,0

56,6
19,9
50,8
72,7
44,7
37,7
34,6
42,0
-11,9
-12,3
   3,2
 - 2,6

11,7
14,0
11,6
14,8
18,8
21,7
25,2
28,3
36,3
33,0
30,3
29,6
27,1

     Fonte: Ibama (2007), dados trabalhados (4).
A principal região produtora de camarão marinho, em 2007, foi o

Nordeste, com 63.500 t, correspondendo a 97,7% do total, enquanto a
Região Sul atingiu apenas 1.000 t (1,5%). As Regiões Sudeste e Norte
contribuíram com somente 0,5% e 0,3%, respectivamente. Entre os prin-
cipais estados produtores de camarão marinho destacam-se o Rio Gran-
de do Norte (27.000 t), o Ceará (21.500 t), a Bahia (6.000 t), Pernambuco
(3.000 t), Sergipe (3.000 t), Paraíba (1.200 t) e Piauí (1.200 t) (Ibama,
2007) (4).

Na Região Nordeste, a carcinicultura tem caráter empresarial, comcadeia produtiva organizada, caracterizando-se pela utilização de exten-
sas áreas. Atualmente, porém, existe uma tendência de migração para
cultivos intensivos em áreas menores, com uso de tecnologias de
recirculação, bioflocos57 e reciclagem, para minimização dos impactos
ambientais. Em média, a produção da carcinicultura brasileira é de duas
toneladas por hectare.
57 - Tecnologia de cultivo que, a partir da adição de uma fonte de carbono, geralmente melaço,
favorece o crescimento da comunidade microbiana, a qual se desenvolve criando aglomerados
(daí o termo “flocos”). Os flocos são utilizados como alimento pelos camarões, mas também
dão origem a substâncias tóxicas para eles, como amônia e nitrito, em formas menos nocivas.
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As pesquisas sobre o cultivo de moluscos (malacocultura) no Brasil
tiveram início na década de 1970, no Instituto de Pesca e também no
Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira (IEAPM), no Rio de
Janeiro (Manzoni, 2005) (20). Comercialmente, a malacocultura come-
çou a desenvolver-se a partir de 1990, inicialmente em Santa Catarina
e depois no Paraná, em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Espirito Santo,
em Pernambuco, Alagoas, Sergipe e na Paraíba. Embora praticamente
todos os estados litorâneos apresentem alguma produção de moluscos,
a Região Sul concentrou 96,0% da produção nacional (12.866 t), em
2007. Entre os principais estados produtores, destacam-se Santa
Catarina, com 11.297 t, e o Paraná, com 1.569. O restante da produção
(539 t) provém, praticamente, dos estados da Região Sudeste (Espírito
Santo, São Paulo e Rio de Janeiro).

 As principais espécies são o mexilhão (Perna perna), com uma
produção de 12.002 t, representando 89,5% da malacocultura, e a os-
tra japonesa (Crassostrea gigas), com 1.385 t (10,3%). Há também uma
pequena produção de ostra nativa (C. rhizophora) e de vieiras
(Nodipecten nodosus).

A malacocultura no Brasil inicialmente apresentou caráter familiar
e artesanal, visando exclusivamente ao mercado local. A partir de 2000,
em Santa Catarina, instalaram-se empresas que permitiram a
comercialização interestadual. Em 2008, com a implantação do programa
estadual de controle higiênico e sanitário, foi possível o controle da quali-
dade do produto cultivado e a ampliação do mercado.

 No Brasil, o cultivo de peixes marinhos (piscicultura marinha) pro-
vavelmente 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 (1932) (19), desde aquela época robalos
(Centropomus), tainhas (Mugil) e carapebas (Eugerres e Diapterus) eram
criados extensivamente em viveiros de maré. Segundo estimativa de
Schubart (1936) (26), na década de 1930, a região metropolitana do Reci-
fe, com cerca de 280 viveiros, produziria 25 toneladas de peixes por ano
em uma área de aproximadamente 43 hectares.

 Nos anos 1980, foram desenvolvidos os primeiros estudos de re-
produção, com a tainha (Mugil platanus), no Rio de Janeiro e em Santa
Catarina. Na década seguinte, os projetos de produção de peixes mari-
nhos tiveram como foco quase exclusivo a reprodução e a larvicultura do
robalo (Centropomus parallelus) e do linguado (Paralichthys orbignyanus)
(Sampaio et al., 2008) (24).

Mas tais iniciativas foram insuficientes para que a piscicultura ma-
rinha passasse a constar nas estatísticas de produção de pescado do Bra-
sil, estando limitada às iniciativas das instituições de pesquisa (Roubach
et al., 2003) (23).

 Mais recentemente, porém, o interesse pela piscicultura marinha
tem crescido no País, principalmente pelo cultivo do beijupirá (Rachycentron
canadum), considerada a espécie com melhores condições para cultivo
comercial (Cavalli & Hamilton, 2007) (8). A primeira cessão de águas pú-
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blicas para o cultivo de beijupirá no Brasil ocorreu em agosto de 2008,
quando a empresa pernambucana Aqualider Maricultura Ltda. teve apro-vada a concessão onerosa, por 20 anos, de 169 ha de espelho de água emuma área localizada a cerca de 6 M da Praia de Boa Viagem, em Recife.Esse projeto prevê a instalação de 48 gaiolas com 5.400 m3 cada, as quais,se operarem a pleno, serão capazes de produzir pelo menos 4.000 tonela-das anuais. Em novembro de 2009, a Aqualider realizou a primeira despescade beijupirá produzido em cativeiro no Brasil.

 Embora o grupo das algas (algocultura) não conste nas estatísticasoficiais, experiências de cultivo vêm sendo desenvolvidas há pouco maisde uma década, visando à obtenção de dois produtos utilizados na indús-
tria alimentícia e farmacêutica: o agar-agar e a carragenina. As principais
macroalgas produzidas experimentalmente 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) (Panorama da Aquicultura,
2008) (3).
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 de a experiência brasileira ser
centrada no cultivo de camarões e moluscos, existem ótimas perspectivas
para seu desenvolvimento. De fato, embora o País tenha avançado nas
políticas de incentivo ao desenvolvimento da maricultura, esse esforço
não tem resultado em um aumento expressivo na produção pesqueira.
Provavelmente, isso deverá acontecer nos próximos anos, quando as atu-
ais políticas públicas, particularmente no que se refere à criação do MPA,
vierem a surtir o efeito esperado.

A questão legal continua sendo um dos principais gargalos ao de-
senvolvimento da maricultura no Brasil. O Decreto nº 4.895, de 25 de no-
vembro de 2003, permite o desenvolvimento ordenado da maricultura em
águas de domínio da União, incluindo áreas afastadas da ZC, 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 MPA, ainda ocorrem
dificuldades no licenciamento. A regularização da atividade, além de pro-
porcionar segurança ao produtor e acesso ao crédito, também levaria à
oferta regular dos produtos da maricultura. Além disso, é importante me-
lhorar 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 produ-
ção e a fixação no mercado consumidor.

 A diversificação dos sistemas de cultivo e das espécies cultivadas
é fundamental para a estabilidade da produção. Um exemplo patente des-
sa necessidade foi a crise da carcinicultura, que evidenciou a fragilidade
do setor no Brasil. Nesse sentido, o desenvolvimento de novas tecnologias,
como os cultivos de camarões com maior biossegurança, de moluscos
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bivalves em long-lines, em meia água, e o de peixes marinhos, são alter-
nativas importantes. Da mesma forma, pesquisas direcionadas ao desen-
volvimento de tecnologias de cultivo para espécies nativas devem ser in-
tensificadas, como, por exemplo, para as macroalgas (Gracilaria spp. e
Hypnea spp.), para os camarões (Farfantepenaeus spp.), para a vieira
(Nodipecten nodosus), para a ostra (Crassostrea brasiliana), para o polvo
(Octopus spp.) e para o beijupirá (R. canadum).

Mas tal evolução deve ocorrer dentro dos preceitos básicos da
sustentabilidade ambiental, econômica e social, para o que algumas ações
são essenciais. A implantação de Centros Regionais de Maricultura, que
visem à pesquisa de espécies marinhas com potencial aquícola é uma delas.
Outra, seria a necessária ampliação de investimentos na formação de re-
cursos humanos, desde o nível médio até a pós-graduação. A diminuição
do uso de insumos oriundos da pesca e a opção pelo cultivo de espécies
de base da cadeia trófica – algas, moluscos bivalves e peixes/camarões
onívoros, também devem ser destacadas. Como fecho, assinale-se o esta-
belecimento 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 Costei-
ra Integrada.. FORTALECER a implantação e o funcionamento do Sistema de Infor-
mação  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 a desonerar e facilitar a implan-
tação de empreendimentos aquícolas, levando em conta, em espe-
cial, 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 pesca-
dores, observando a inserção da mulher e do jovem.. INCENTIVAR o cultivo de espécies nativas.
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. DESENVOLVER programas de controle sanitário, como forma de evitar
ou,  pelo  menos,  diminuir a incidência e a propagação de enfer-
midades nos cultivos.. PROMOVER e ORDENAR o planejamento territorial para o desenvolvi-
mento sustentável da carcinicultura, considerando os demais usu-
ários 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 governamen-
tais de fomento.. DESENVOLVER um sistema padronizado de coleta de dados sobre a
produção aquícola que possa prover subsídios às políticas públicas.. ESTIMULAR o uso de alimentos alternativos em substituição às ra-
ções e ingredientes tradicionais, principalmente fontes alternativas
à farinha e ao óleo de peixe.. FOMENTAR a aquicultura orgânica.. APOIAR o cultivo de espécies de base da cadeia trófica, em especial
algas, moluscos bivalves e peixes omnívoros.. APOIAR e FOMENTAR iniciativas de inserção do pescado na alimen-
tação 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 equipa-
mentos de maricultura pela indústria nacional.
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CAPÍTULO VIII
MARINHA MERCANTE

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 segunda metade do século XX; avaliam-se os custos dos navios na-
cionais, em comparação com os de outros países, bem como em rela-
ção às bandeiras de conveniência; na análise da conjuntura, compa-
ram-se os modais de transporte e as políticas de incentivo que benefi-
ciam o rodoviário, em detrimento do marítimo; comenta-se, igualmen-
te, o alento para o setor produzido pela Lei de Modernização dos Por-
tos, num contexto de economia estável; 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; ao final, apresentam-
se sugestões relativas ao complexo tema.

Abstract
This chapter presents 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 the second half of
the XX Century crisis are lined up, and the costs of national ships in
comparison with other countries’, as well as the flags of convenience
are evaluated. In the analysis of conjuncture, the transportation modals
are compared in light of the incentive policies that have favored the
road modal, 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, 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

Embora o homem habite somente as massas terrestres, na verdade
ilhas esparsas num planeta com três quartos de sua superfície cobertos
de águas, grande tem sido a influência do mar sobre a evolução das civili-
zações. Não por acaso, as mais influentes surgiram nas praias do mundo.
É de extrema significação o fato de que as populações economicamente
mais saudáveis estiveram sempre relacionadas com um intenso comércio
marítimo. 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 épo-
cas, nações com ideais de grandeza voltaram-se para o mar, procurando
identificar os interesses nacionais que com ele se relacionavam e desen-
volvendo, de forma harmônica, os meios de toda ordem que lhes permitis-
sem utilizá-lo em beneficio próprio.
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O Brasil, herdeiro de uma das mais ricas tradições marinheiras, tem,desde suas origens, liames dos mais fortes com o mar. Historicamente, aNação brasileira é a coroação da admirável epopeia oceânica dos portu-gueses. Seu destino marítimo é marca de nascença. A ocupação colonialchegou a este País pelo mar e fixou-se, durante muito tempo, exclusiva-mente ao longo da costa. O mar foi também o traço de união entre o Brasile o mundo, viabilizando o estabelecimento de uma economia e uma cultu-ra ajustadas à civilização desenvolvida na Europa e por ela disseminada.Pelo mar, realizava-se também, até as primeiras décadas do século passa-do, a união entre os vários “brasis” litorâneos, o que muito contribuiu paraa manutenção da integridade territorial, bem como para a unidade econô-mica e demográfica do País. Desde os primeiros tempos, a prática do in-tercâmbio comercial e cultural com o resto do mundo foi ampliando oshorizontes para o crescimento econômico e político.
Ao início da segunda década do século XXI, o Brasil, como osdemais países, não é autossuficiente. Muitas matérias primas e muitosrecursos alimentares não são encontrados em seu território ou exis-tem em quantidades insuficientes, e inúmeros produtos acabados nãosão produzidos em seu parque industrial. Por outro lado, possui, emquantidade superior a suas necessidades, uma série de bens de queoutras nações são carentes. Da mesma forma, seu parque industrialproduz em excesso muitos artigos acabados, essenciais à economia deoutras nações. Há necessidade de realizar trocas, as quais, para seremviáveis, necessitam de transporte, em escala apropriada e a custo ade-quado. Como o Brasil e o continente onde se situa são insulares, o maré a única via de transporte capaz de atender à escala das necessida-des de seu comércio exterior.
O transporte por mar beneficia-se ainda da condição de utilizar umavia de comunicação indestrutível que, além de não apresentar limitaçõesde peso ou volume, liga, de forma contínua e permanente, todos os conti-nentes. Essas características, bem como o fato de ser mais econômico paragrandes cargas em longas distâncias, produzem intenso tráfego marítimo,

cerca de 95% da tonelagem das trocas do Brasil com o exterior58.
2. Evolução histórica

Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, empresário do Impé-rio, criativo e visionário, fundou uma companhia de navegação na Amazô-nia. Em seu natalício, 28 de dezembro, celebra-se o Dia da Marinha Mer-cante Brasileira, de que se tornou Patrono. Mas a história do progressodessa mais que centenária instituição começa realmente com a Repúbli-ca. A Companhia Nacional de Navegação Costeira, fundada, em 1882, porum emigrante português, marcou época no primeiro quartel do século XX,com seus famosos “Itas”. Seguiu-se o Lloyd Brasileiro, criado em 1890, eque, nos anos 1920, já era a maior companhia de navegação do País. Suafrota de 122 navios, em 1939, concedia ao Brasil, na época, a liderança nosetor marítimo na América do Sul59. Por ocasião da Grande Guerra, a frotabrasileira era pouco expressiva, mas alguns navios sofreram ataques comperdas de vidas preciosas. Já na Segunda Guerra, a Marinha Mercante nacio-
58 - Dados precisos (2008), em tonelagem: 92,5%, na importação; 95,7%, na exportação.
59 - <http://www.portogente.com.br/texto.php?cod=7416>.
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nal pagou um preço muito alto, com o afundamento de 32 navios, soman-
do mais de mil perdas de vidas humanas, 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 go-
vernamentais visando a regulamentar as atividades do transporte maríti-
mo. Não existiam, então, indústria de construção naval nem marinha mer-
cante 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 Guer-
ra, o País adquiriu dos Estados Unidos navios da “classe nações” – Lloyd
Brasil, Lloyd Chile e outros – e os da “classe rios”, da reserva norte-ameri-
cana, para a Costeira: Rio São Francisco, Rio Tocantins e outros. Dutra, no
chamado Plano Salte60, 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, com o lema “50
anos em cinco”, deu um passo significativo para o crescimento da frota.
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)61. A partir daí, as ações de governo
provocaram o início da expansão da frota, com ligeiro aumento da
frequência de navios brasileiros nos tráfegos de longo curso. O Plano
Emergencial, com recursos do FMM, encomendou novos navios e promo-
veu a construção naval, enriquecendo o parque industrial brasileiro. Ape-sar disso, até 1967, a participação da bandeira nacional na receita de fre-tes de longo curso situava-se ainda bem abaixo do desejável. Começou-se, então, a implantar a nova política de marinha mercante, tendo comoobjetivos o aumento da presença da bandeira brasileira nos tráfegos delongo curso, a expansão das frotas de longo curso e de cabotagem e aconsolidação da construção naval. O novo sistema baseava-se no uso doFMM, na intervenção nos mercados por meio da reserva de cargas, emacordos 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 empre-sas privadas, a criação da Superintendência Nacional de Marinha Mercan-te (Sunamam), autarquia do governo federal, o estabelecimento das con-ferências de fretes e a regulamentação dos contratos bilaterais. Em 1969,foi aprovado dispositivo legal que reservava para a bandeira brasileira otransporte 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 alcança-
va as cargas importadas pelo setor privado cujos proprietários tivessem
60 - Salte (Saúde, Alimentação, Transporte e Energia) foi um plano de governo para estimular
o desenvolvimento. Criado em 1947 e abandonado em 1951, não atingiu os propósitos
iniciais.
61 - O Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM), que surgiria em
1987, confirmaria o binômio inseparável: navio brasileiro deve provir de indústria nacional.
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recebido favores do governo e financiamento total ou parcial de estabele-cimento oficial de crédito. Era estendida, sob certas condições, às cargasde exportação que gozassem de qualquer benefício governamental. A taismedidas deveu-se o crescimento da frota, de 1970 a 1985.
No início dos anos 1970, a Marinha Mercante brasileira cresceu mui-to, a ponto de ser aprovada, no âmbito da Conferência das Nações Unidassobre Comércio e Desenvolvimento (Unctad), a conhecida divisão 40/40/20, com 40% da carga reservados para o transporte por navios de bandei-ra brasileira, 40% para bandeira do país estrangeiro contratante e 20%para navios de terceira bandeira. Em meados da década de 1980, sobpressão do setor exportador, iniciou-se processo de desregulamentaçãoda Marinha Mercante, que se intensificou ainda mais nos anos 1990. Operíodo de desregulamentação, de 1984 em diante, coincide com a deca-dência da indústria de construção naval e com a redução da presença da

bandeira brasileira no tráfego internacional.
A navegação de cabotagem continuou a atravessar momentos

de dificuldade. Até os anos 1940, ela era praticamente o único meio de
transporte a ligar as várias regiões brasileiras. Com a implantação da
indústria automobilística, as políticas de transporte passaram a dar
prioridade ao modal rodoviário, deixando de lado os demais. A tabela a
seguir mostra como evoluiu, até 1990, a matriz de transporte domésti-
co no Brasil:
Quadro I – Evolução da matriz de transporte doméstico no Brasil,

até 1990
    ANO RODOVIÁRIO FERROVIÁRIO AQUAVIÁRIO AÉREO

1950 38,0% 29,2% 32,4% 0,4%
1960 60,5% 18,8% 20,6% 0,1%
1970 70,5% 17,2% 12,2% 0,1%
1980 59,3% 24,5% 12,5% 0,3%
1990 56,0% 21,5% 18,4% 0,3%

  Carga que 50 a 100 kg 300 a 700 kg 900 a 4.000 kg 10 kg
   pode ser
movimentada
  com 1 HP

O primeiro Plano de Construção Naval (1º PCN) (1971-75) ofereceuao País um resultado satisfatório e expressivo, na medida em que lançouno comércio navios bem adaptados às necessidades do mercado. No en-tanto, o 2º PCN (1974-79), embora tenha apresentado resultado positivono tocante a emprego e mão de obra, “marcou o fim do período de expan-
são 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; obras de expansão dos estaleiros [...]; atrasos no fornecimen-
to de materiais e equipamentos nacionais” (46). Grande parte dos navios
do 2º PCN já nasceu obsoleta para o comércio e o transporte internacio-
nais, em virtude do surgimento de porta-contêineres de segunda geração.
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A instabilidade política no cenário nacional, as duas grandes crises
do petróleo, o mau emprego dos recursos públicos, em paralelo aos subsí-
dios do governo, para financiamento, a falta de critério e de visão de mer-
cado 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 vertigino-
sa da construção naval e da Marinha Mercante, simbolizada dramatica-
mente pelo abandono de unidades do Lloyd na Baía de Guanabara.

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 nave-
gação interior62, mas muito tímido para navios de grande porte. Com pou-
cas encomendas, os estaleiros ficaram sucateados, a participação no trans-
porte com bandeira nacional reduziu-se a apenas 3% de carga, o Lloyd foi
definitivamente extinto e o governo, por emenda constitucional, abriu acabotagem para armadores estrangeiros. A perda de mão de obra espe-
cializada – profissionais de corte e preparo das chapas, soldadores classi-
ficados, antigos trabalhadores da indústria de construção e serviços – foi
irreparável. Em contrapartida, na segunda metade dos anos 1990, salvou-
se a bandeira nacional, com a implementação do Registro Especial Brasi-
leiro (REB), evitando-se, assim, a criação de uma subsidiária no exterior.

Em novembro de 2000, lançou-se o Programa Navega Brasil, tímido
para navios de grande porte e aquecido para navegação de apoio maríti-
mo (offshore), pois os navios que operam na prestação de apoio logístico
às plataformas e na prospecção de petróleo são plenamente empregados
em sua vida útil, gerando excelente retorno e incentivando o investimen-
to. Na primeira década do século XXI, surgiram megatransportadores, que
“engoliram” pequenas empresas e assumiram a concessão de suas linhas.

Na conjuntura, a Marinha Mercante tem uma frota envelhecida, ob-
soleta para portos de primeiro mundo, mas ainda presente na cabotagem
brasileira. A Transpetro, subsidiária da Petrobras, com o Programa de Mo-
dernização e Expansão de Frota (Promef), construiu navios especializados
dentro do estado da arte, sinalizando para os próximos anos a substitui-
ção gradual de suas unidades.
3. A crise da segunda metade do século XX

O modelo introduzido no final da década de 1960, com base na in-
tervenção no mercado por meio de reserva de carga, acordos bilaterais,
controle das conferências de frete e das companhias de navegação, e subsí-
dios à construção naval, esgotara-se. Por isso, foi desativado, mas não
substituído por outro tipo de medidas que viabilizasse a construção naval
e a navegação mercante nacionais. Desaparecidas as medidas protecio-
nistas, ficou evidente que estas funcionavam com custos muito elevados,
em relação aos padrões internacionais. A navegação e a  construção naval
brasileiras passaram a apresentar prejuízos, num regime de livre competi-
62 - É a navegação realizada entre portos brasileiros, usando exclusivamente as vias interiores
(Lei nº 10.893/2004).
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ção. Pelo fato de serem atividades empresariais, entraram em processo de
liquidação os estaleiros e as empresas marítimas de longo curso, já que
deixou de haver investimentos 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 Bra-
sil e o mar no século XXI”, era assustadora a queda vertiginosa que ocor-
ria com a participação da bandeira nacional, na disputa dos fretes maríti-
mos 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 bilhões63. Desse total, somen-
te 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 pagamen-
tos. Esperava-se que, na virada do século, o comércio 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 bilhões
fossem pagos 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 na-
vio; e condições de pagamento e financiamento, para cumprir as cláusu-
las do contrato, que estabelece os prazos e as condições da construção. A
comparação entre os preços no Brasil e no exterior mostra-se francamen-
te 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 empreendi-
mentos de grande risco as encomendas de navios.

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
63 - Em 1998, agravou-se a situação: o País perdeu US$ 5,5 bilhões em divisas, com paga-
mento de fretes aos armadores estrangeiros, que transportaram as exportações de mais
de US$ 63 bilhões (O Globo, 21 de setembro de 1998).
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são bem mais elevados? Diversos são os fatores que contribuem para
tornar mais dispendioso o navio construído no Brasil, com especial des-
taque 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 e tributação na importação de insumos;. falta de economia de escala, dado o pequeno número de navios
da mesma série;. mudanças  na  unidade  monetária,  alterações no sistema fiscal,
defasagem nos índices de correção monetária;. excesso de  impostos  e burocracia na regulamentação das ativi-
dades; e. baixo  nível  de  investimento no parque industrial e no treinamento
de pessoal, com a consequente queda de produtividade.

O fator de redução de custo efetivo de capital, a utilização, na amor-
tização do custo do navio, dos recursos advindos do AFRMM não é, toda-
via, suficiente para neutralizar os fatores negativos. O fato de que o custo
da construção de navios no Brasil é bem superior à média internacional
constitui-se ônus inibidor para o fechamento de novas encomendas. Ao
tratar-se de construção de navio para exportação, dependendo do tipo e
das especificações, a diferença cai, em função de incentivos inerentes à
exportação, dentre eles os benefícios da equalização de juros do Progra-
ma de Financiamento às Exportações (Proex), e pode-se afirmar que a in-
dústria naval brasileira tem condições de apresentar preços mais compe-
titivos no mercado internacional.

O custo operacional compreende as despesas nas seguintes rubricas:. pessoal;. manutenção e reparos;. materiais e 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 “regis-
tros abertos”. As remunerações pagas a cada marítimo não são muito di-
ferentes, mas o total despendido pela empresa nacional é muito maior
quando o navio opera sob bandeira brasileira. As razões principais são:. maior número de tripulantes por navio;. maior número de marítimos contratados pela empresa;. encargos sociais elevadíssimos, cerca de 140% sobre a folha depagamento; e. quase nenhuma flexibilidade na fixação das funções a bordo.
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Tendo em vista esses fatores, o custo médio diário do item pes-
soal, aí incluídos salários, encargos sociais e outras despesas, é de
US$ 3.500,00 para um navio graneleiro de cerca de 150.000 tpb de
bandeira brasileira e de US$ 2.000,00 para navio semelhante de ban-
deira de conveniência. Ressalte-se que essa diferença ocorre na condi-
ção de quase igualdade na remuneração líquida dos marítimos de cada
categoria, nas duas bandeiras.

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 ou-
tras bandeiras, inclusive nas de conveniência, a tripulação desempenha o
papel de operador, executando, além da condução de equipamentos, a
conservação, a manutenção e a maior parte dos reparos, as de alguns
armadores brasileiros 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 via-
gens. Além do acréscimo de custo direto, isso pode gerar outros, decor-
rentes do aumento do tempo de imobilização do navio, da falta de manu-
tenção no momento adequado e do maior consumo de sobressalentes.

Quanto aos demais itens que compõem o custo operacional, as dife-
renças mais importantes devem-se aos maiores preços pagos no Brasil por
contratação de serviços e compra de materiais por navios de bandeira brasi-
leira. No que diz respeito aos custos de viagens, que compreendem as des-
pesas com combustível e portuárias (porto, rebocadores, praticagem etc.),
eles se equivalem, no longo curso. Já na cabotagem, os navios brasileiros
pagam preços superiores pelos combustíveis. Contabilizadas as diferenças
nos diversos componentes, constata-se que o custo total do navio com ban-
deira brasileira é, em média, de US$ 1.800,00 a US$ 2.000,00 por dia superi-
or ao custo de navio semelhante que opera com bandeira de conveniência.
5. Análise da conjuntura

Relembre-se o “Amazônia Azul: o mar que nos pertence” (48)64, quan-
do, em “Usos 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 desenvol-
vem. 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 impor-
tância estratégica da existência de uma frota mercante significati-
va é, pois, indiscutível. Apenas para citar dois exemplos recentes
em eventos de crise ou conflitos, recordemos o litígio entre argenti-
nos 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

64 - Op. cit., p. 106.
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o Iraque, em 1990-91, quando os navios mercantes foram intensa-
mente utilizados como frota de apoio para os navios de guerra em
operação bem como para a manutenção do fluxo logístico.”
Um País do porte e da importância do Brasil precisa ter Marinha

Mercante forte e atuante, se quiser consolidar-se como potência exporta-
dora, no cenário mundial. E como está a Marinha Mercante brasileira nos
dias de hoje? Ainda está mal. A despeito de o comércio exterior brasileiro,
transportado por via marítima, representar uma razoável parte do comér-
cio marítimo mundial, apenas cerca de 1% é transportado em navios de
bandeira brasileira. Esses valores tornam-se ainda mais preocupantes por-
que a grande maioria dos produtos da pauta de exportação são produtos
de baixo valor agregado (minérios e grãos), o que faz o custo logístico ser
preponderante para o sucesso da operação.

No longo curso, é forçoso reconhecer que a desregulamentação do
setor da navegação, com o fim das conferências de fretes, acordos bilate-
rais de transporte marítimo e reservas de mercado para as bandeiras na-
cionais tornou nula a competitividade dos navios brasileiros com os de
outras bandeiras, especialmente com aqueles registrados nas de conveni-
ência. A participação brasileira no longo curso é próxima de zero.

A cabotagem, em razão da proteção legal à bandeira brasileira, deve-ria ser o caminho natural para o crescimento da frota mercante, permitindo,com isso, o surgimento de grandes empresas de navegação. Infelizmente,ainda não o é. Embora tendo o modal rodoviário como seu principal concor-rente e sendo mais competitivo nos aspectos econômicos, ambientais e soci-ais, o navio que opera na cabotagem ainda não consegue superar o cami-nhão na distribuição de mercadorias dentro do território nacional. Deve-seisso a um conjunto de fatores que tornaram o caminhão quase insubstituívelpara os produtores e consumidores brasileiros.
O primeiro deles, já citado, foi o crescimento da mentalidaderodoviarista nascida na década de 1950, com a implantação da indústriaautomobilística no País e com a abertura de estradas ligando o Brasil denorte a sul e de leste a oeste. Um segundo fator, também muito importan-te, era a ineficiência dos portos brasileiros, considerados caros e de baixaprodutividade quando comparados com os internacionais, tornando o cus-to do transporte mais elevado e imprevisível. Se associarmos essas difi-culdades às altas taxas de inflação que assolaram a economia até a meta-de dos anos 1990, verifica-se que os custos financeiros das mercadoriascolocadas a bordo de navios cresciam tanto que se tornava impossívelrealizar o transporte por mar.
Enquanto isso, o modal rodoviário cada vez se desenvolvia mais. Otransporte porta a porta garantia a todos – produtores e consumidores – aprevisibilidade necessária para o planejamento das atividades de trans-porte de mercadorias. Diante dessa realidade, à cabotagem estava desti-nado o papel secundário de feeder das cargas do comércio exterior e de

algumas operações de cabotagem, restritas às linhas ligando as Regiões
Sul/Sudeste ao Norte do País, mais especificamente a Manaus.

A década de 1990 foi testemunha de dois acontecimentos que fize-
ram ressurgir as esperanças do modal aquaviário, de aumento da partici-
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pação na matriz de transportes do Brasil. Esses acontecimentos foram a
Lei de Modernização dos Portos 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 as em-
presas de navegação voltassem as atenções para a cabotagem. O século
XXI nasceu com os primeiros sinais de que isso poderia acontecer. Nesse
ponto, é importante desmembrar a cabotagem em seus três segmentos
constitutivos: o granel líquido, o granel sólido e a carga geral, principal-
mente no transporte de contêineres.

As considerações apresentadas até aqui não se aplicam ao trans-
porte do granel líquido, em razão de suas peculiaridades. A importância
estratégica do transporte de petróleo e seus derivados determinou um
tratamento diferenciado por parte do governo brasileiro. Assim, a Petrobras
sempre teve uma atuação direta nessa logística, usando para isso sua
empresa de navegação (Fronape, depois Transpetro) e sua rede de termi-
nais marítimos, distribuídos ao longo da costa.

Isso tem funcionado a contento, embora o percentual de navios pró-
prios ainda seja muito pequeno em relação às expectativas de necessida-
de de transporte aquaviário. Os programas de construção naval (Promef I
e II), destacados adiante65, são um primeiro passo no sentido de aumentar
a frota própria, mas ainda existe um longo caminho a ser percorrido no
sentido da autonomia das operações de transporte do petróleo e seus
derivados pelo País.

A Petrobras também criou o Programa Empresa Brasileira de Nave-
gação – EBN, muito importante, na medida em que habilita as empresas
nacionais a construir novos navios, com garantia do transporte por um
período de 15 anos. Essa iniciativa permitirá que as EBNs participantes do
programa tenham a garantia necessária a seu crescimento.

Embora o transporte de granel sólido reúna as melhores condi-
ções para ser feito por água, em razão de suas características princi-
pais, grandes quantidades e baixo valor agregado, na cabotagem bra-
sileira o transporte de grãos ainda engatinha. Apesar dos esforços do
governo, de produtores e de empresas de navegação, tudo indica que
o agronegócio continuará a usar nos próximos anos, preponderante-
mente, o modal rodoviário.

O terceiro segmento, o de carga geral, é o que apresenta o mai-
or potencial de crescimento. Nesses primeiros dez anos do século XXI o
crescimento do emprego de contêineres na cabotagem foi expressivo,
o que permite acreditar que a migração de cargas do transporte terres-
tre para o  aquaviário está apenas começando. 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 neutralizando a grande vantagem do
caminhão.
65 - No Capítulo X deste livro.
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Fato concreto nesse sentido é a construção em andamento de cinco
navios porta-contêineres em estaleiro nacional e a recente importação de
outros dois navios novos, todos a serem empregados no transporte de
mercadorias na navegação de cabotagem. O aperfeiçoamento da opera-
ção portuária também foi fator decisivo para esse crescimento. Ganhou-
se em rapidez e previsibilidade e, obviamente, com menores valores de
frete, começou-se a quebrar a desconfiança do usuário do transporte.

Pode-se, pois, acreditar que a cabotagem reúne todos os elementos
para um crescimento mais expressivo nas próximas décadas, apesar de que
existem ainda problemas que, no momento, não permitem a visualização de
um futuro promissor para a Marinha Mercante brasileira, entre os quais esta-
riam relacionados construção e reparos navais, burocracia e custos portuári-
os, formação de mão de obra, custos de capital e de operação do navio de
bandeira brasileira e, principalmente, inexistência de uma política pública
exclusiva para o desenvolvimento do setor da navegação.

No bojo da política destinada à retomada da indústria da constru-
ção naval, é necessário considerar que parte dos investimentos deva ser
voltada ao desenvolvimento de um parque industrial especificamente de-
dicado à manutenção e ao reparo de navios mercantes. Em função da eufo-
ria da construção naval, motivada pela indústria do petróleo, não se temnotícia sobre novos investimentos no setor da reparação e é possível queos poucos estaleiros dedicados ao reparo naval no País também migremsuas atividades para a área da construção. Não basta criar estaleiros dedi-cados à construção das embarcações, mas é necessário também produzirum parque de manutenção compatível com o perfil e o tamanho da frotaprojetada, com a finalidade de atender às necessidades de manutenção ereparos ao longo da vida operativa das embarcações.

A baixa oferta e os altos preços dos serviços de reparo e manuten-ção no País têm obrigado as empresas de navegação a buscarem a presta-ção dos serviços no exterior, especialmente para a realização de docagensde rotina e de reparos de grande porte, com reflexos diretos sobre o custooperacional das embarcações.
Dados do Syndarma demonstram que as poucas alternativas deestaleiros de reparos disponíveis no País resultam em preços cerca de trêsvezes mais elevados dos serviços e em períodos duas vezes mais longosde imobilização das embarcações, do que quando o reparo é realizado naChina, por exemplo. O momento é propício ao desenvolvimento desse seg-mento industrial no País, visto que todas as embarcações atualmente emconstrução serão demandantes desses serviços. Deve o governo federalconsiderar a existência dessa importante lacuna ao avaliar novos projetosde investimentos industriais com a utilização de recursos do FMM.
Vem de longe a discussão a respeito da influência dos preços dosserviços de praticagem sobre o custo de viagem, envolvendo a comunida-

de marítima e os setores do governo responsáveis pela área econômica e
pelo setor de transportes aquaviários.

Em 1997, quando se discutiu o marco regulatório sobre a seguran-
ça do tráfego aquaviário em águas sob jurisdição nacional, houve muito
empenho e cuidado dos órgãos responsáveis pela defesa econômica em
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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 ne-
gociados livremente ou atuar como agente regulador dos preços cobrados
ou sobre os critérios afetos à sua formação. Na verdade, a Autoridade
Marítima assegura a prestação do serviço indispensável ao transporte
marítimo, mas não garante que os preços cobrados sejam adequados aos
serviços efetivamente prestados.

Em função desse vazio regulatório, os armadores alegam que o preço
é alto, em alguns portos de maior movimentação de cargas, e há oferta limi-
tada desses profissionais para a prestação do serviço. Os práticos, por sua
vez, afirmam que o custo do serviço se dilui nas operações de transporte
marítimo e que, em todo o mundo, o serviço é prestado de forma similar.

Para dar solução a esse problema regulatório, está sendo estudada
uma alteração ao Decreto nº 2.596, de 18 de maio de 1998, que regula-
menta a Lei nº 9.537, de 11 de dezembro de 1997, da qual deverá resultar
a instituição de uma comissão nacional, a ser integrada por representan-
tes da Autoridade Marítima e das áreas econômica, de transportes
aquaviários e de portos, além dos usuários e prestadores de serviços de
praticagem, à qual caberá regular a prestação dos serviços de praticagem,
no que tange à formação do preço cobrado pela prestação dos serviços.
Cabe mencionar que as demais atribuições afetas aos serviços de
praticagem relacionadas com segurança da navegação, salvaguarda da
vida humana no mar e prevenção da poluição do meio ambiente hídrico de-
verão permanecer, exclusivamente, sob a égide da Autoridade Marítima.

A crise econômica mundial de 2008 comprova que o comércio inter-
nacional depende basicamente do transporte marítimo, já que 89,79% das
mercadorias negociadas em nível mundial foram transportadas em navi-
os, tripulados por profissionais formados e habilitados pelos Estados, sobregras e certificações internacionais emanadas da IMO. Possuir marinhamercante forte e competitiva é, portanto, fundamental para aimplementação das políticas públicas, o desenvolvimento da economia edo comércio exterior, o abastecimento doméstico eficiente e a defesa dosinteresses soberanos do Brasil, quando se fizer necessário.

Ao longo dos últimos 25 anos, o segmento de transportes maríti-mos percorreu o caminho da liberalização, tendo resultado na intensifica-ção da concorrência em nível mundial e na abertura do mercado internaci-onal às empresas de navegação, com navios registrados em bandeiras deconveniência. De acordo com dados da Unctad/2008, cerca de 68,60% datonelagem da frota mundial estão registrados em bandeiras de conveni-ência. Cabe mencionar, no entanto, que a adoção de políticas públicas
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dedicadas ao fortalecimento das frotas nacionais pelas principais naçõesmarítimas está contribuindo para a redução desse percentual.
Nesses registros de conveniência é garantida a isenção fiscal daembarcação e da tripulação, além de serem oferecidas condições tributá-rias excepcionais às empresas que os adotam. Nos registros abertos, tam-bém não é exigido dos armadores qualquer encargo ou assistênciaprevidenciária aos tripulantes.
Como principais tendências da liberalização para a gestão dos trans-portes marítimos, destaca-se a integração e a cooperação dos operadoresmarítimos com portos, terminais e demais serviços complementares emterra; a atenção redobrada com os custos operacionais das embarcações,em decorrência da intensa competição na atividade; e o apoio dos Esta-dos de bandeira para compensar sobrecustos decorrentes do registro dasembarcações no país de origem.
Essa evolução conjuntural deflagrou reação de algumas importan-tes nações marítimas, no sentido de criar condições de incentivar o regis-tro nacional, de modo a evitar a saída das embarcações para os registrosde conveniência; manter a qualidade do trabalho a bordo, protegendo omarítimo nacional; assegurar um transporte marítimo seguro, eficiente eambientalmente correto; e melhorar a competitividade das frotas nacio-nais que participam do mercado marítimo internacional.
Como consequência dessa mudança de postura, foram criados em di-versos Estados, a partir de 1990, a par dos registros nacionais, os RegistrosEspeciais ou Segundos Registros, promovendo estímulos aos investimentosnacionais, por meio de auxílios estatais de natureza fiscal, tributária, traba-lhista e, em muitos casos, a reserva de cargas domésticas aos nacionais,como na União Europeia, que reserva a navegação de cabotagem realizadanos Estados-Membros às empresas de navegação neles registradas.
 De acordo com o Syndarma, um total de 16 países, incluindo todasas nações marítimas da Europa, os EUA, a Índia, a Coreia e, mais recente-mente, o Japão, passaram a isentar suas empresas de navegação de quais-quer tributos, entre os quais o imposto de renda sobre resultados e osimpostos sobre valor adicionado, equivalentes no Brasil ao imposto decirculação de mercadorias, e a aplicar um imposto único de valor simbóli-co sobre a tonelagem das frotas nacionais, conhecido internacionalmentecomo Tonnage Tax, também usual nas bandeiras de conveniência.
Nos EUA, a decisão de proteger e subsidiar a atividade de navega-

ção é colocada de forma clara no “Jones Act”, de 1920, que estabelece a
base da proteção à Marinha Mercante. No Brasil, o Registro Especial Brasi-
leiro – REB – foi instituído pela Lei nº 9.432/1997, com o objetivo de dar
competitividade às Empresas Brasileiras de Navegação e de criar condi-
ções 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 regis-
tros nacionais, o segundo registro brasileiro ficou muito aquém do esperado
e muitos instrumentos criados ainda não foram sequer implementados, a
exemplo da desoneração do preço do combustível para a cabotagem e dos
que tratam de reduzir os custos com a mão de obra embarcada.
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Como resultado do insucesso do REB, a navegação de bandeira brasi-
leira permanece em extrema desvantagem em relação aos navios estrangei-
ros livres de tributação e com custos operacionais – relacionados em especial
com a mão de obra – significativamente desonerados de encargos. Segundo
o Syndarma, os encargos sociais e previdenciários existentes no País colo-
cam o custo da mão de obra dos navios de bandeira brasileira cerca de 140%
mais elevado do que a média internacional.

O País, que chegou a transportar com a bandeira brasileira cerca de
30% do volume total de cargas do comércio exterior, hoje participa do
tráfego no longo curso apenas por meio do afretamento de embarcações
de bandeira estrangeira, o que chegou a representar, em 2009,  o dispêndio
de cerca de US$ 2,2 bilhões. Em consequência do envelhecimento e do
baixíssimo índice de renovação, a frota mercante brasileira, que um dia
figurou entre as mais importantes do mundo, está limitada a 0,43% da
frota mundial, segundo dados da Unctad, de janeiro de 2009.

Todos esses aspectos de extrema relevância para o futuro da Marinha
Mercante brasileira foram abordados com profundidade no 1º Seminário so-
bre o Desenvolvimento da Cabotagem Brasileira, realizado pela Agência Na-
cional de Transportes Aquaviários (Antaq) e pelo Syndarma, em agosto de
2009, que tratou do problema da Marinha Mercante como um todo, e não
apenas da navegação de cabotagem.

O evento contou com a participação de representantes do Ministé-
rio dos Transportes, da Casa Civil da Presidência da República, da Agência
Nacional de Transportes Aquaviários, da Marinha do Brasil, do Ministério
da Fazenda, do Syndarma, do Sinaval, da Confederação Nacional dos Tra-
balhadores em Transportes Aquaviários e Aéreos, na Pesca e nos Portos
(Conttmaf) e de outras entidades públicas e privadas interessadas e com-
prometidas em contribuir para o desenvolvimento da navegação.

Uma das principais conclusões do Seminário foi a de que o Brasil pre-
cisa de uma marinha mercante mais competitiva para participar do comércio
marítimo internacional em condições de igualdade com os navios estrangei-
ros. Nesse sentido, mais do que adotar medidas imediatas para fortalecer o
REB e implementar os benefícios já existentes, é necessário modificá-lo, de
modo a que as empresas brasileiras de navegação disponham dos mesmos
auxílios estatais concedidos a outras bandeiras. As propostas emanadas do
Seminário nortearam a proposta de Programa de Apoio e Estímulo às Empre-
sas Brasileiras de Navegação que tenham embarcações registradas ou pré-
registradas no REB, denominado pela sigla Pro-REB.

Elaborado pelo Syndarma e encaminhado à Casa Civil da Presidência
da República, o Pro-REB está sendo (no final de 2010) analisado pelo Ministé-
rio dos Transportes, ao qual compete criar e conduzir as políticas públicas
relacionadas ao desenvolvimento do transporte aquaviário nacional.

Sem discutir o mérito técnico dos instrumentos propostos no Pro-
REB, especialmente os de natureza fiscal e tributária, passa-se a re-
lacionar as principais medidas para reduzir os custos e aumentar a
competitividade da bandeira brasileira. Estão sendo propostas isenções
fiscais com o objetivo de aproximar os incentivos e auxílios concedidos às
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empresas brasileiras de navegação com embarcações registradas ou pré-
registradas no REB, daqueles concedidos pelas nações marítimas que ope-
ram embarcações inscritas em segundos registros ou em registros especi-
ais, tais como:

a) exclusão  da  base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep eda Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins)das  receitas  decorrentes das atividades de navegação, quandorealizadas por navio REB;
b) isenção da EBN do imposto de renda, inclusive adicional, calcu-lado  sobre  o  lucro da exploração decorrente das atividadesde navegação, quando envolver navio REB;
c) a EBN poderá usufruir do benefício da depreciação aceleradaincentivada das  embarcações  registradas no REB, para fins decálculo do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Socialsobre o Lucro Líquido, constituindo a cota de depreciação acele-rada  correspondente  ao  benefício,  exclusão do lucro líquido, aser escriturada no Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur);
d) não integram o conceito de remuneração, para fins do dispostono  Artigo  22  da Lei nº 8.212, de 1991, as pagas pelas EBN aostripulantes de embarcações  REB  ou  Pré-REB66;  ou, alternativa-mente, as EBN poderiam ser ressarcidas dos encargos previden-ciários com recursos do FMM;
e) não integram o salário de contribuição, para o disposto na Lei nº8.212, de 1991, e não são considerados rendimentos tributáveispara os fins do Artigo 3º da Lei nº 7.713, de 1988, importânciasrecebidas pelo tripulante como remuneração pelo período a bordode embarcação REB ou Pré-REB;
f) a importação de contêineres por EBN habilitada no Pro-REB, parafins de incorporação ao ativo imobilizado, é equiparada para todosos efeitos legais e fiscais à operação de exportação;
g) o frete aquaviário internacional produzido por embarcação REBnão integra a base de cálculo para tributos incidentes sobre a im-

portação e a exportação de mercadorias pelo País;
h) o fornecimento de combustíveis e lubrificantes para embarcações

REB será equiparado à operação de exportação; e
i) criação  de  mecanismo  de  compensação de créditos de AFRMM

ainda não depositados em conta vinculada,  sobre os débitos relati-
vos a prestações de financiamentos concedidos pelo FMM às EBN
habilitadas no Pro-REB.

As medidas propostas no Pro-REB, à primeira vista audaciosas, estão
perfeitamente alinhadas e atualizadas com os instrumentos existentes nos
registros especiais e segundos registros nacionais de importantes nações
66 - Além do REB e do Pro-REB (que é a nova proposta de REB para tentar torná-lo competitivocom as bandeiras de conveniência) existe no Decreto nº 2.256/1997, que regulamenta oREB, a figura do pré-registro (Pré-REB) a ser utilizado por embarcações em construção,para que possam usufruir dos benefícios fiscais concedidos ao REB.
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marítimas, tais como: Espanha, Reino Unido, França, Dinamarca e Noruega.
O efeito desejado dessas medidas é a redução das desvantagens competiti-
vas das empresas brasileiras de navegação e dos custos das embarcações
registradas e pré-registradas no REB, de modo a possibilitar a retomada dos
investimentos na renovação e na ampliação da frota nacional e o retorno da
bandeira brasileira ao competitivo tráfego marítimo internacional.

Outra conclusão importante do 1º Seminário sobre o Desenvolvi-
mento da Cabotagem Brasileira foi que o País necessita estabelecer uma
política específica e independente para balizar os rumos futuros da Mari-
nha Mercante, de modo a atender às suas necessidades e aos seus inte-
resses econômicos, sociais e estratégicos.

Considera-se que a indefinição de uma orientação de Estado, estabe-
lecendo diretrizes de longo prazo para o desenvolvimento do setor da nave-
gação 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 e muito bem-vinda recuperação da indús-
tria naval brasileira está 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 maríti-
mo e de plataformas e embarcações especiais para prospecção e produ-
ção de petróleo em alto-mar. A presença de navios de transporte de car-
gas para a Marinha Mercante é ainda incipiente na carteira de encomen-
das dos estaleiros, visto que a ausência de escala e seriação tem resulta-
do 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 inci-
dentes sobre o navio, o que, aliado ao custo operacional acima da média
internacional, resulta em perda de competitividade em relação a embar-
cação estrangeira que opera no mesmo tráfego.

Em vista disso, é recomendável a separação das políticas, direcionando-
se os instrumentos de incentivos ao setor da construção naval para a obten-
ção de ganhos de produtividade, desenvolvimento tecnológico do proces-so produtivo e redução dos custos de produção, de forma a torná-lo mo-derno, eficiente e competitivo no mercado.

Para renovação e ampliação da frota mercante, seria desejável uma
reavaliação das alternativas de financiamento para a construção, a despeito
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das atrativas condições oferecidas pelo FMM, com a finalidade de melhorrefletir a atual política econômica e financeira, assim como da possibilidadede importação temporária e controlada de navios em boas condiçõesoperacionais, de modo a viabilizar o aumento da participação do modal
aquaviário na matriz de transportes, em especial na navegação de cabotagem.

Desse modo, espera-se que a recuperação da navegação brasileira
aconteça a partir da retomada da cabotagem no transporte de cargas do-
mésticas, razão pela qual a reserva da cabotagem à bandeira brasileira deve
ser mantida, a exemplo do que é praticado pelas nações marítimas já menci-
onadas, como forma de contribuir para o fortalecimento da frota nacional.

Cabe ressaltar, no entanto, que a proteção da bandeira brasileirana cabotagem não deve ser instrumento de liberalização das operaçõesde afretamento de navios estrangeiros, pois o ponto fundamental a serconsiderado para a recuperação da Marinha Mercante é exatamente oaumento da disponibilidade de navios próprios para atender às necessida-des e aos interesses econômicos do País.
Espera-se que o afretamento de embarcações estrangeiras continuesendo empregado pelas empresas nacionais para fazer frente às flutuaçõesdo mercado ou para permitir a exploração de novas rotas comerciais.
Ainda sobre o desenvolvimento da cabotagem e o fortalecimentoda empresa brasileira de navegação, é necessário implementar uma sériede medidas de curto prazo, também identificadas no Seminário, destina-das a reduzir custos e a tornar a operação dos navios mais eficiente. Den-tre elas, destacam-se:
a) adotar medidas que resultem em redução do tempo de despachodas embarcações nos portos nacionais;
b) criar condições para que os portos ofereçam tratamento operacionale custos portuários diferenciados para navios que operam nacabotagem;
c) regular a formação dos preços dos serviços que incidem sobre a

viagem do navio;
d) adotar medidas destinadas ao tratamento aduaneiro diferenciadopara as cargas de cabotagem, visando ao aumento da eficiência

da operação dos navios;
e) desonerar o preço do combustível da cabotagem, conforme esta-belece a legislação em vigor; e
f) adotar  providências  para  atualizar o ressarcimento do AFRMMàs empresas brasileiras de navegação, visto que a ocorrência deatrasos sistemáticos nessas operações tem trazido custos finan-ceiros para as empresas, na medida em que precisam honrar osfinanciamentos com recursos de outras fontes.
Finalmente, como medida de natureza estruturante para o setor danavegação, é de fundamental importância que o governo federal viabilizea implantação das medidas integrantes do Pro-REB, como forma de forta-lecer as empresas brasileiras de navegação e restabelecer a compe-

titividade do navio de bandeira brasileira.
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6. O marítimo brasileiro
Em qualquer organização ou atividade, há que valorizar-se seu ele-

mento fundamental – o homem. Justificam-se, pois, as considerações abai-
xo, sobre o marítimo brasileiro.

De acordo com a Lei nº 7.573, de 1986, o Ensino Profissional Maríti-
mo (EPM) é da responsabilidade da Marinha do Brasil. A Diretoria de Por-
tos e Costas (DPC) é responsável por toda a orientação normativa, super-
visão funcional e fiscalização da execução do programa de ensino profissi-
onal marítimo brasileiro, a cargo dos cerca de 60 estabelecimentos navais
de ensino, entre os quais se destacam os dois grandes centros de instru-
ção localizados em Belém/PA (Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar
– Ciaba) e no Rio de Janeiro/RJ (Centro de Instrução Almirante Graça Ara-
nha – Ciaga), que desenvolvem atividades de formação dos oficiais de
marinha mercante.

Em 1969, o Decreto-Lei nº 828 instituiu o Fundo de Desenvolvimen-
to 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 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 administra-
ções portuárias e das empresas de navegação.

O oficial da marinha mercante pode ser formado nos dois Centros
de Instrução, nos cursos de náutica e máquinas, em cerca de quatro e 3,5
anos, respectivamente, 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 espe-
cíficos de náutica e máquinas, com duração de até dois anos, incluindo o
estágio a bordo. Uma terceira maneira aproveita o pessoal subalterno na
graduação de suboficial, por meio da realização de curso de acesso ao
nível de oficial, com duração média de um ano.

Fica evidente a importância do planejamento contínuo da forma-
ção do marítimo brasileiro, em face da previsão de aumento da frota
nacional, e 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 de-
vem 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 construir
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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, algu-
mas ações foram deflagradas, em caráter emergencial, com recursos fi-
nanceiros da Petrobras, no sentido de promover aparelhamento, moderni-
zação e ampliação dos dois centros de instrução da Marinha. Embora esse
aporte financeiro vise a atender às necessidades imediatas, é de funda-
mental importância que a Marinha tenha acesso integral e irrestrito aos
recursos do FDEPM, no sentido de permitir um planejamento de médio e
longo prazos para o desenvolvimento do setor.

Conforme ressaltado anteriormente, possuir marinha mercante for-
te e competitiva é fundamental para a implementação das políticas públi-
cas, para o desenvolvimento da economia e do comércio exterior, para o
abastecimento doméstico eficiente e para a defesa dos interesses sobera-
nos do Brasil, quando se fizer necessário. E, naturalmente, para isso, é
preciso dispor de marítimos qualificados.

O perfil do marítimo brasileiro, cujo preparo é de alto nível, 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 conven-
ções, como gerenciamento de lastro, ISM Code, ISPS Code67 e outras; fadi-
ga a bordo; criminalização de marítimos; estadias curtas e restrições ao
acesso de familiares a bordo – a comunicação com a família é uma ques-
tão sensível; atração e retenção de pessoal a bordo.

Com respeito ao mercado de trabalho futuro para os oficiais da Mari-
nha Mercante, existem projeções e cenários distintos, o que demonstra tra-
tar-se de matéria complexa.
 7. Sugestões

Conforme destacado nos tópicos anteriores, considera-se que os
fundamentos básicos para que o País volte a possuir marinha mercante
à altura das reais necessidades e interesses nacionais estão relaciona-
dos ao fortalecimento da empresa brasileira de navegação e à forma-
ção de uma frota mercante própria e competitiva nos mercados interno
e externo.
67 - O International Safety Management Code (ISM Code) provê um padrão internacionalpara segura condução e operação de navios e para prevenir a poluição marinha. Quanto ao
International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code), trata-se do CódigoInternacional para Proteção de Navios e Instalações Portuárias (Fontes: <http://
www.portodevitoria.com.br/[...]> e <http://en.wikipedia.org/[...]>.
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Começar essa recuperação pela navegação de cabotagem parece
ser o caminho mais aceitável, visto que a potencialidade do mercado do-
méstico e a distribuição das mercadorias provenientes do comércio exte-
rior 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 ma-
rítimo internacional dependerá de muito esforço das empresas nacio-
nais de navegação, mas o sucesso da empreitada estará diretamente
relacionado ao resultado favorável de ações empreendidas pelo gover-
no 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 rique-
zas brasileiras no comércio internacional.

É importante destacar que todas as nações marítimas que reconhe-
cem a relevância estratégica de possuir marinhas mercantes próprias es-
tão 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 es-
tratégicas importantes no cenário das disputas geopolíticas mundiais.

Finalizando, relacionam-se as mais importantes sugestões aos se-
tores responsáveis e diretamente envolvidos com o desenvolvimento da
Marinha Mercante brasileira.
SUGESTÕES:
. ESTABELECER  uma política específica e independente para balizar

os rumos futuros da 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.. FORTALECER o REB, por intermédio da incorporação de medidas
de desoneração das empresas brasileiras propostas pelo Pro-REB.. INVESTIR  na formação de aquaviários, pelo fortalecimento do Siste-
ma do Ensino Profissional Marítimo conduzido pela Marinha do
Brasil, a ela possibilitando acesso direto e irrestrito aos recursos
do FDEPM.. ESTABELECER  um perfil de frota própria para o País, de modo a possi-
bilitar a formação de condições adequadas à redução do preço do
navio de construção nacional.. MANTER  a reserva da cabotagem aos navios de bandeira brasileira,
a exemplo da prática internacional.. CRIAR condições favoráveis ao desenvolvimento de parque indus-
trial de reparação naval no País, com recursos do FMM.
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. APERFEIÇOAR as condições de facilitação do transporte marítimo
nos portos nacionais, especialmente as relativas à navegação de
cabotagem, por meio da adoção de medidas de harmonização e
desburocratização de procedimentos administrativos.. REGULAR a formação dos preços dos serviços que oneram os navios
brasileiros; e. 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
PORTOS

Sinopse
Breve histórico resume os fundamentos da capacidade portuária do

País, numa visão geral; segue-se a descrição da conjuntura recente, que
culminou com as modificações introduzidas pela Lei nº 8.630/1993, de
Modernização dos Portos, promovendo a extinção de monopólios e a im-
plantação de novo sistema; quadros estatísticos dos movimentos portuá-
rios brasileiros são apresentados; avalia-se o papel da pesquisa operacional
no transporte intermodal, no sentido de minimizar custos e cumprir pra-
zos, para que o País atinja posição competitiva nos mercados internacio-
nais; alinham-se, ao final, algumas sugestões pertinentes ao tema.

Abstract
This chapter briefly reports the fundamentals of Brazilian port capacity,

in a general view, and describes the recent conjuncture, which ended with
the changes introduced by Law nr. 8.630/1993, the Ports Modernization Law,
promoting the extinction of monopolies and implementing a new system.
Tables with statistical data of Brazilian ports traffic are presented. The role of
operational research in intermodal transportation is addressed with a view to
minimize costs and meet deadlines, so that the country gain competitive
position in the international market. Finally some specific suggestions
regarding the topic are made.
1. Introdução

O Brasil possui imensas reservas de riquezas naturais e a pujança
de seu agronegócio pode fornecer alimentação para boa parte dos habi-
tantes do globo. Por outro lado, amplia seu parque industrial e tecnológico,
cujas exportações crescentes têm contribuído para que a economia brasi-
leira se destaque no contexto internacional.

Com a abertura dos portos, no início do século XIX, ficou clara a
importância da navegação para a economia do País, em particular seu
papel nos fluxos de comércio internacional. Contudo, a partir de 1930, leis
e práticas equivocadas provocaram o emperramento da atividade portuá-
ria, dificultando e encarecendo sua operação, com sérias consequências
para o comércio exterior, dependente em 95% da via marítima, e pratica-
mente inviabilizando a cabotagem.

Deve-se ressaltar que, dentro do porto, encontram-se representan-
tes de vários órgãos públicos, intervindo diretamente nas operações, atu-
ando de forma autônoma e descoordenada, o que reduz a eficiência da
atividade portuária e, portanto, aumenta seu custo final. A Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária (Anvisa) e a Polícia Federal vistoriam e liberam
as embarcações: sem tal liberação, não se pode iniciar nenhuma opera-
ção portuária. Funcionários dos Ministérios da Fazenda (Alfândega) e da
Agricultura são responsáveis pelo desembaraço das cargas de importação
e exportação: sem isso não se inicia o embarque de mercadorias nem se
pode proceder à sua retirada dos recintos alfandegados.
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As modificações introduzidas pela Lei nº 8.630 de 1993 (Lei de Mo-
dernização dos Portos) visavam à extinção dos monopólios estabelecidos
por mais de cinquenta anos e à criação de condições para a implantação
de um novo sistema, mais eficiente e produtivo, com o estímulo à
competitividade entre os operadores, resultando em menores custos
operacionais e perspectivas de ganhos para toda a economia do País.

Cumpre mencionar que, embora a navegação pelas hidrovias interi-
ores venha paulatinamente crescendo, a análise das operações nos por-
tos fluviais e lacustres foi deixada fora do escopo do presente trabalho.

Finalmente, tratando-se de setor de atividade que envolve grandes
interesses econômicos e implica, em área restrita, a movimentação con-
centrada de navios e de cargas de diversas naturezas, incluindo abasteci-
mento de combustível etc., seria inevitável que ocorresse o clássico entre-
choque desenvolvimentismo versus ambientalismo. Sem dúvida, o desenvol-
vimento sustentável sempre exigirá ponderação para atingir-se o nível ade-
quado. No caso dos portos, por exemplo, ficou evidente tal diferença de
enfoques, quando referida à perspectiva de defasagem entre a estrutura
portuária nacional e a demanda projetada de cargas para a presente década,
tendo em vista as previsões de crescimento do PIB e dos fluxos de comér-
cio exterior. No caso, os desenvolvimentistas ligados à área portuária atri-
buem as dificuldades com que se defrontam, quanto à indispensável ex-
pansão da infraestrutura, aos constrangimentos legais de ordem ambiental,
mormente ao fato de que a análise e a aprovação dos projetos, na atuali-
dade, não atendem, segundo eles, ao necessário ritmo de crescimento da
economia do País. Os ambientalistas contestam a “pressa”, indicando, de
um lado, que se trata de preceitos legais a observar e, de outro, que as
demoras não são assim tão sensíveis.
2. Breve histórico

A história dos portos é, em grande parte, a própria história da Civi-
lização (33)68.

Os portos brasileiros permaneceram legalmente fechados até 1808,
quando o Príncipe Regente D. João assinou o Decreto que determinava sua
abertura às nações amigas. Até aquele momento, não havia interesse da
Corte Portuguesa em permitir liberdade comercial à colônia de além-mar
e as mercadorias brasileiras eram comercializadas pelo porto de Lisboa.

A abertura dos portos modificou a composição da frota e dos tipos de
carga movimentados nos trapiches do Rio de Janeiro. Navios ingleses, em
sua maioria, traziam de seu país produtos manufaturados e artigos a que
essa nova população estava acostumada na Europa. A carga de retorno era
composta, principalmente, de produtos agrícolas, que, mais tarde, passaram
a ter como elemento principal o café (no início, oriundo da Tijuca, bairro cari-oca). A Alfândega era a principal fonte de receita da Administração.

Não obstante a vontade dos colonizadores, a imensidão da costabrasileira e a baixa capacidade de fiscalização dos governos regionais
ensejavam incursões de mercadores de outras nações, à procura de rique-
68 - Op. cit., p. 150.
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zas da nova terra, como madeira, minerais preciosos, frutos e outras mer-
cadorias, valorizadas no mercado europeu. Em decorrência, ainda no perí-
odo colonial, houve muitos conflitos na costa da província, em virtude da
ação desses mercadores. Com a independência, o País passou a estabele-
cer suas próprias regras comerciais, obviamente influenciadas pela cultu-
ra de sua origem colonizadora, sendo a navegação o único meio de trans-
porte para o exterior.

Durante muitos anos, a participação do Brasil no comércio interna-
cional era pequena, dependendo quase totalmente de navios estrangei-
ros, e fazia-se pela exportação de matérias primas e produtos agrícolas, e
pela importação de manufaturados. Estes, ao longo do século XIX e de boa
parte do XX, atendiam às necessidades da população nacional, inclusive
para o aparelhamento das residências.

Até o início do século XX, os portos não possuíam muito espaço
para a atracação dos navios, que permaneciam fundeados a maior parte
do tempo, recebendo mercadorias ou desembarcando-as em veículos
menores. As mercadorias eram transportadas em sacaria, barris ou caixas
pequenas, para facilitar o manuseio pelos estivadores. As técnicas de trans-
porte e, consequentemente, de embarque e descarga, tiveram evolução
lenta, passando por alterações com a introdução da mecanização e, mais
recentemente, com o advento da conteinerização69.

O porto organizado no Brasil surgiu a 3 de novembro de 1911, com
a Inspetoria Federal de Portos, Rios e Canais, primeiro órgão responsável
pela política portuária nacional. Transformada, em 1932, no Departamen-
to Nacional de Portos e Navegação (DNPN), assim permaneceu até 1943,
então substituído pelo Departamento Nacional de Portos, Rios e Canais
(DNPRC). Em 1963, foi criado o Departamento Nacional de Portos e Vias
Navegáveis (DNPVN), como autarquia federal.

 A 2 de janeiro de 1976, os portos públicos, até então administrados
pelos estados, por empresas estaduais ou concessionárias privadas, sob aautoridade reguladora do DNPVN, passaram ao controle centralizado deuma holding, a Empresa Brasileira de Portos SA (Portobras), empresa pú-blica de direito privado, do Ministério dos Transportes, por força da Lei nº6.222 de 10 de julho de 1975. A partir de então, o sistema portuário naci-onal, composto por mais de 30 portos públicos, passou a ser administradodiretamente pela Portobras ou indiretamente pelas Companhias Docas,ou, ainda, por meio de concessões aos governos estaduais e a empresas
privadas. Tal situação perdurou até 16 de março de 1990, quando a
Portobras foi extinta.
3. Conjuntura recente

A administração de portos e hidrovias, de 1976 até 1990, foi total-
mente realizada pela Portobras. Essa empresa pública detinha controle
total dos programas de investimento, orçamento e políticas tarifárias, além
do gerenciamento do pessoal. Em termos gerais, havia uma burocracia
69 - Contêineres são caixas de aço em medidas padronizadas internacionalmente pela ISO.
É importante deixar claro que os contêineres não são embalagens e, sim, equipamentos
acessórios dos navios.
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exagerada, muito comum na administração pública brasileira, que sofria
excessiva influência política na distribuição de recursos e no estabeleci-
mento de prioridades, além de elevado grau de corporativismo.

Com a extinção da Portobras em 1990, a atribuição e a competên-
cia para aprovar e fiscalizar as obras de expansão nos portos públicos (1)
passou a órgãos portuários federais da estrutura do Ministério dos Trans-
portes, com execução da União, das Companhias Docas ou dos Governos
Estaduais ou Municipais70 (ver Quadro 1). Desde então, os recursos para
tal fim tornaram-se ainda mais escassos, refletindo a situação econômica
nacional. Além disso, a Lei de Modernização dos Portos, já citada, reformulou
a operação portuária nacional, basicamente pela revogação de “[...] arti-
gos da CLT referentes à exclusividade do trabalho de estiva, e também
boa parte da legislação portuária anterior [...]” (1)71, e pela criação das
figuras de Operador Portuário, Conselho de Administração Portuária (CAP)
e Órgão de Gestão de Mão de Obra do Trabalho Portuário (Ogmo). Essa Lei
acaba com qualquer distinção entre o trabalho de bordo (estiva) e o traba-
lho na faixa do cais (capatazia) e passa a permitir a participação de outras
empresas que não a Administração do Porto e os Sindicatos, bem como
autoriza o arrendamento de instalações portuárias públicas, o que era proi-
bido até então.

Quadro 1 – Situação administrativa dos portos públicos – 2009 (8)
PORTO PÚBLICO              VINCULAÇÃO

Manaus – AM Governo do Estado do Amazonas
Belém – PA Companhia Docas do Pará
Vila do Conde – PA Companhia Docas do Pará
Santarém – PA Companhia Docas do Pará
Santana – AP Prefeitura Municipal de Santana
Macapá – AP Companhia Docas do Pará
Itaqui – MA Governo do Estado do Maranhão
Pecém – CE Governo do Estado do Ceará
Fortaleza – CE Companhia Docas do Ceará
Natal – RN Companhia Docas do Rio Grande do Norte
Areia Branca – RN Companhia Docas do Rio Grande do Norte
Cabedelo – PB Companhia Docas da Paraíba
Recife – PE Governo do Estado de Pernambuco
Suape – PE Governo do Estado de Pernambuco
Maceió – AL Companhia Docas do Rio Grande do Norte
Salvador – BA Companhia Docas da Bahia
Aratu – BA Companhia Docas da Bahia
Ilhéus – BA Companhia Docas da Bahia
Vitória – ES Companhia Docas do Espírito Santo
Forno – RJ Prefeitura Municipal de Arraial do Cabo
Rio de Janeiro – RJ Companhia Docas do Rio de Janeiro
Niterói – RJ Companhia Docas do Rio de Janeiro
Itaguaí – RJ Companhia Docas do Rio de Janeiro
Angra dos Reis – RJ Companhia Docas do Rio de Janeiro
70 - Op. cit., p. 4.
71 - Op. cit., p.22.
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São Sebastião – SP Governo do Estado de São Paulo
Santos – SP Companhia Docas de São Paulo
Paranaguá – PR Governo do Estado do Paraná
Antonina – PR Governo do Estado do Paraná
São Francisco do Sul – SC Governo do Estado de Santa Catarina
Itajaí – SC Prefeitura Municipal de Itajaí
Imbituba – SC Companhia Docas de Imbituba
Rio Grande – RS Governo do Estado do Rio Grande do Sul

Fonte: Ministério dos Transportes
<http://www.transportes.gov.br/modal/portuario/TerminaisPrivativoMisto.htm>

Anteriormente, as operações portuárias se caracterizavam como asde um porto de primeira geração (ver Quadro 2), não como elemento deintegração do transporte marítimo com o de superfície. Em contraponto, nomundo moderno, portos e terminais, portuários ou retroportuários72, áreasde armazenagem e demais infraestruturas de apoio fazem parte de um com-plexo sistema na ponta das cadeias de valor, orientado para a eficácia datroca de modais na cadeia logística internacional. Se considerar-se que 95%do comércio internacional brasileiro dependem do transporte marítimo, cons-tatar-se-á a relevância da eficiência nas operações portuárias.
Quadro 2 – Gerações de portos

1ª Geração Porto como local de interface para cargas entre o mar ea terra, sem preocupação com o que acontece fora doportão do cais. Clássico porto comercial.
2ª Geração Dentro do porto há cooperação entre governo e opera-dores, com vistas à qualidade dos serviços a importado-res, exportadores e armadores. Clássico porto industrial(Maritime Industrial Development Area – Mida; ou Zone

Industrielle Portuaire – ZIP)
3ª Geração Porto integrado à comunidade, quanto ao desenvolvi-mento socioeconômico, industrial e ambiental da região.Infodistribuição. Plataforma logística.
4ª Geração Privatização generalizada, infodistribuição, integraçãototal da cadeia logística e do transporte, plataforma logís-tica, porto rápido e de integração territorial.
5ª Geração 65% do tráfego conteinerizado é transshipment73. Mas-terplano integrado a escala regional. Mais todas ascaracterísticas da 4ª Geração.
6ª Geração 80% do tráfego conteinerizado correspondem a trans-

shipment. Automação generalizada. Masterplano inte-grado às escalas regional e nacional. Mais todas as ca-racterísticas da 4ª Geração.
72 - Retroporto ou retroárea de um porto é uma área adjacente a ele, destinada acomplementar as de armazenagem. É utilizada muitas vezes até para desembaraçoaduaneiro.
73 - Transshipment é o ato de transportar cargas para um destino intermediário, antes deatingir o destino final. É prática trivial, com benefícios logísticos. Fonte: <http://itintl.com/
what-is-transshipment.html>.
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7ª Geração 90% do tráfego conteinerizado correspondem a transship-
ment. Automação generalizada. Projeção offshore do porto.
Masterplano integrado às escalas regional, nacional e global.
Mais todas as características da 4ª Geração.

As deficiências operacionais dos portos brasileiros agravaram-se aolongo dos anos, com a migração do movimento de carga geral74 para car-ga unitizada75, bem como o aumento do porte dos navios. Cabe registrarque haviam decorrido mais de 20 anos praticamente sem a implantaçãode novas tecnologias. A aquisição de centenas de guindastes de pórtico,para içamento de cargas empilhadas em plataformas ou colocadas emredes, mostrou-se totalmente ineficiente para as manobras comcontêineres. Além disso, na maioria dos portos, a faixa do cais era estrei-ta, com armazéns que serviam exclusivamente para o trânsito da carga daárea externa até os navios. O pequeno espaço era suficiente apenas paraos trilhos dos guindastes e o rolamento de algumas viaturas de apoio, ouaté mesmo de uns poucos caminhões, quando permitidos.
A radical mudança de tecnologia implicava a necessidade de gran-des áreas com pátios76 abertos, apropriadas para receber as pilhas decontêineres, e equipamentos específicos para içar pesos, bem como pis-tas de rolamento para empilhadeiras de grande porte.
Um aspecto de grande relevância é a necessidade de começar-se aimplantar, de forma inequívoca, no Brasil, o conceito de porto de terceira equarta geração, segundo o qual este passa a ser um centro logístico, queagrega valor para negócios em seu entorno. Além da simples movimentaçãode cargas, ele passa a funcionar de forma coordenada com a cidade, as orga-nizações externas e as empresas em geral, mediante a instalação de unida-des de serviço especializadas e associadas às diversas naturezas de carga,dentro e fora de sua área interna, valorizando suas dimensões territorial,econômica e política, de maneira integrada com a sociedade que o cerca.
A Lei de Modernização dos Portos permitiu a chegada de empresasprivadas nas operações, trazendo fortes investimentos para atualizar os

processos empregados nas operações de carga e descarga. Com isto, o mo-
delo antigo de porto cedeu lugar a outro mais moderno, composto por
terminais especializados, cujos equipamentos e técnicas operacionais obe-
74 - Mercadorias acondicionadas nas mais variadas embalagens de diversos tamanhos, pesos
e/ou volumes, por exemplo: sacos, caixas de madeira, papelão ou similares, engradados,
tambores, barris, bem como cargas de pesos e/ou volumes desproporcionais e não
convencionais.
75 - Volumes fracionados de carga acondicionados em unidades indivisíveis como pallets,
slings, big bags ou contêineres, tendo como finalidade facilitar a armazenagem, a
movimentação e o transporte. Pallets são plataformas ou estrados padronizados, destinados
a suportar cargas, contendo entradas para os garfos de paleteiras ou empilhadeiras, de
forma a possibilitar sua movimentação mecânica. Podem ser fabricados em madeira, ferro,
isopor, plástico ou papelão multifoliado. Devem seguir as normas internacionais da ISO e
as normas brasileiras da ABNT. Slings são conjuntos de cintas especiais, fabricadas em
materiais sintéticos de alta resistência, especificamente projetadas para a unitização de
sacaria. As cintas entrelaçam-se, formando conjuntos compactos, com quatro alças
destinadas ao içamento. Big bags são grandes sacos para facilitar o movimento de carga.
76 - São áreas descobertas, localizadas na área de um porto, intercaladas a armazéns ou
isoladas, destinadas ao recebimento de cargas pesadas ou de natureza especial.



201

PORTOS

O BRASIL E O MAR NO SÉCULO XXI

decem a paradigmas internacionais de especialização por tipo de cargamovimentada, incorporando a evolução tecnológica compatível com osnovos projetos de navio.
Passou-se, então, a observar uma acelerada modificação no cená-rio portuário brasileiro, com a implantação de diversos novos terminais namaioria dos portos (ver quadros 3A a 3D), especializados em diferentestipos de granéis sólidos e/ou líquidos, Roll-On/Roll-Off77, contêineres e ou-tros tipos de mercadorias. A unitização das cargas, com destaque para oscontêineres, facilitou a movimentação de carga geral, reduziu a incidên-cia de avarias e diminuiu o tempo de permanência dos navios nos portos.
Os navios modernos representam elevados investimento e custooperacional, inclusive quando parados. Portanto, a redução no tempo dasoperações de carga e descarga é fundamental para diminuir o número dedias ociosos do navio, os quais geram custos sem receita equivalente. Talredução aumenta a capacidade de transporte anual, pelo aumento do nú-mero de viagens. Para tanto, é imprescindível que haja melhoria contínua

na infraestrutura operacional dos portos.
Quadro 3 A – Principais terminais portuários78 privativos

(Região Norte) – 2009 (8)

Hermasa Minério de ferroNavegação da Itacoatiara AM e grãosAmazônia Ltda.
Super Terminais
Com. e Ind. Ltda. Manaus AM Contêineres
Cimento Vencemos Manaus AM Cimentodo Amazonas Ltda.
Conave – Estaleiro
Comércio e Manaus AM Carga geralNavegação Ltda.
J. F. de OliveiraNavegação Ltda. Manaus AM Carga geral
Equatorial Contêineres eTransportes da Manaus AM máquinasAmazônia Ltda.
Ibepar Manaus AM Chapas,Participações Ltda. eletroeletrônicos
Moss Serviços
Portuários Ltda. Manaus AM Carga geral

77 - Navio especial que opera por rolamento. A carga embarca e desembarca sobre rodas.Dispõe de abertura (prancha) na proa e/ou na popa para essa movimentação.
78 - Terminal ou terminal portuário é a instalação portuária especializada, com equipamentosapropriados para a movimentação de um determinado tipo de carga.

       EMPRESA PORTO/TERMINAL UF CARGA
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Ocrim S.A. Manaus AM Trigo
Produtos Alimentícios
Transportes
Carinhoso Ltda. Manaus AM Carga geral

Petrobras Manaus / Vila AM Petróleo e
Buriti derivados

Chibatão Contêineres eNavegação e Chibatão / Manaus AM carga geralComércio Ltda.
Sanave Comércio e
Navegação Ltda. Coari AM Roll-On / Roll-Off

Petrobras Solimões / Coari AM Petróleo e
derivados

Mineração Rio do Oriximiná / PA Minério de ferro /
Norte S. A. Trombetas bauxita
Jari Celulose S. A. Monte Dourado / PA CaulimMunguba
Caulim da Almeirim PA CaulimAmazônia S. A.
Exportadora de Afuá PA Madeira e
Madeiras do Pará derivados
Ymeris Rio Capim Murucupi  / PA CaulimCaulim S. A. Barcarena
Pará Pigmentos Barcarena PA CaulimS. A.
Navegação Sion Belém PA Carga geralLtda.
Equatorial Transp. Belém PA Carga geralAmazônia Ltda.
Companhia Agropalma / PA Óleo de palma eRefinadora da Belém derivadosAmazônia
Transportes Bertolini / PA Roll-On / Roll-OffBertolini Ltda. Icoaraci
Marajó Islands Breves PA Madeira e
Business Ltda. derivados
Lawton Madeiras Breves PA Madeirada Amazônia Ltda.

     EMPRESA   PORTO / TERMINAL UF CARGA



203

PORTOS

O BRASIL E O MAR NO SÉCULO XXI

Madeiras Gerais do Magebras / Breves PA MadeiraBrasil Ltda.
Madeiras Mainardi Breves PA Madeira e
Ltda. derivados
Robco Madeiras Breves PA MadeiraLtda.
Brumasa Madeiras Santana AP MadeiraS.A.
Amapá Florestal e Santana AP CeluloseCelulose S.A.
Indústria e
Comércio de Icomi / Santana AP Manganês
Minérios S.A.
Transportes Bertolini / Santana AP Roll-On / Roll-OffBertolini Ltda.
Companhia MMX Santana AP Minério de ferroAmapá Mineração
Ltda.

Fonte: Ministério dos Transportes
<http://www.transportes.gov.br/modal/portuario/TerminaisPrivativoMisto.htm>.

Quadro 3 B – Principais terminais portuários privativos
(Região Nordeste) – 2009 (8)

        EMPRESA  PORTO / TERMINAL UF    CARGA
Companhia Vale do Ponta da Madeira MA Minério de ferroRio Doce e grãos
Alcoa Alumínio S.A. Alumar MA Bauxita, aluminae carvão
Petrobras Dunas Natal RN Petróleo ederivados
Itaiguara Transportes Goiana PE Cimento eLtda. carga geral
Braskem S.A. Maceió AL Produtosquímicos
Triken S. A. Maceió AL Produtosquímicos
Companhia Vale Barra dos Coqueiros SE Potássio edo Rio Doce outros granéis
Petrobras Aracaju / Tecarmo SE Petróleo e

derivados

         EMPRESA   PORTO / TERMINAL UF   CARGA
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Dow Química do Candeias BA Soda cáustica
Nordeste Ltda. e químicos
Ford Motor Company Candeias BA Automóveis e
Brasil Ltda. autopartes
Gerdau Açominas S.A. Simões Filho BA Minério de ferro

e manganês
Gerdau S.A. Salvador BA Manganês e

carvão coque
Creso Amorim e Salvador BA Contêineres e
Sá Ltda. veículos
Terminal Portuário Salvador BA Trigo e sojaCotegipe S. A.
Petrobras Madre de Deus / BA Petróleo e

Temadre derivados
Aracruz Celulose S. A. Caravelas BA Madeira e

derivados
Varacel Celulose S. A. Belmonte BA Madeira e

celulose
Fonte: Ministério dos Transportes
<http://www.transportes.gov.br/modal/portuario/TerminaisPrivativoMisto.htm>.

Quadro 3 C – Principais terminais portuários privativos
(Região Sudeste) – 2009 (8)

        EMPRESA  PORTO / TERMINAL UF    CARGA
Petrobras São Mateus ES Petróleo ederivados
Aracruz Celulose Portocel ES Celulosee Cenibra e madeira
Açominas / CST / Praia Mole / Serra ES ProdutosUsiminas siderúrgicos
Companhia Vale do Praia Mole / Serra ES Carvão, pelletsRio Doce
Companhia Vale do Vitória / Tubarão ES Minério de ferroRio Doce e soja
Companhia Portuária Vila Velha ES Roll-On/ Roll-Off,Vila Velha Ltda. carga geral
Samarco Mineração S.A. Ponta do Ubu / ES Minério de ferroAnchieta
Petrobras Macaé / Tecab RJ Petróleo e

derivados

EMPRESA PORTO / TERMINAL UF    CARGA
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Nuclebras Itaguaí / Nuclep RJ Roll-On/Roll-Off
Equipamentos Pesados e produtos

siderúrgicos
Estaleiros Mauá Niterói RJ Estruturas

Offshore
Multiportos Operadora Carga geral e
Portuária Rio de Janeiro RJ contêineres
Intercan Terminais de

Rio de Janeiro RJ Contêineres eContêineres e carga geralLogística Ltda.
Esso Brasileira de Rio de Janeiro RJ Petróleo e
Petróleo Ltda. derivados
Petrobras Rio de Janeiro, Ilha RJ Petróleo e

d’Água dos Reis / Tebig derivados
Petrobras Rio de Janeiro, RJ Petróleo e

Ilha do Governador derivados
Petrobras Rio de Janeiro, RJ Petróleo e

Ilha Redonda derivados
Suzano Petroquímica Duque de Caxias RJ PropenoS. A.
Thyssenkrupp Ltda. CSA Itaguaí RJ Carvão e

siderúrgicos
Minerações Brasileiras Mangaratiba / RJ Minério de
Reunidas S. A. Ilha Guaíba ferro
Petrobras Angra dos Reis / RJ Petróleo e

Tebig derivados
Brasfels S. A. Praia Mole / Serra RJ Estruturas

Offshore
Setal Lummus

São José dos Campos SP EquipamentosEngenharia e para petróleoConstruções S.A.
Petrobras São Sebastião / Tebar SP Petróleo ederivados
Usinas Siderúrgica de Usiminas / Piaçaguera SP Produtos
MG S. A. siderúrgicos
Dow Brasil Sudeste Santos / Alamoa SP Soda cáustica e
Industrial Ltda. produtos

químicos

        EMPRESA   PORTO / TERMINAL UF     CARGA
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Sucocítrico Cutrale Ltda. Santos SP Granéis sólidos79
e líquidos80

Ultrafértil S. A. Indústria Guarujá SP Adubo, enxofree Comércio de e fertilizantesFertilizantes
Nobara Sociedade de Guarujá SP Contêineres eMineração, Comércio carga gerale Indústria Ltda.
Sucocítrico Cutrale Ltda. Guarujá SP Sucos cítricos e

polpa cítrica
Fonte: Ministério dos Transportes
<http://www.transportes.gov.br/modal/portuario/TerminaisPrivativoMisto.htm>.

Quadro 3 D – Terminais portuários privativos autorizados
(Região Sul) – 2009 (8)

          EMPRESA   PORTO / TERMINAL UF      CARGA
Pontal do ParanáImportação e Pontal do Sul PR Carga geralExportação Ltda.
Cattalini Terminais Paranaguá PR Granéis sólidosMarítimos Ltda. e líquidos
Ceval Alimentos S. A. São Francisco do Sul SC Granéis sólidose líquidos
Petrobras S. Francisco do Sul / SC Petróleo eTefran derivados
Braskarne Comércio e Itajaí SC Peixe e frangoArmazéns Gerais congelados
Eisa – Estaleiro Itajaí SC Insumos de
Itajaí S. A. construçãonaval
Dow Química do Itajaí SC Soda cáustica eNordeste Ltda. produtos químicos
Sul Atlântico Pesca S. A. Itajaí SC ProdutosIndústria e Comércio frigorificados
Braskarne Comércio e Itajaí SC CarnesArmazéns Gerais congeladas

         EMPRESA   PORTO / TERMINAL UF      CARGA

79 - Toda carga seca e fragmentada, tal como minérios e grãos, transportada em grandes
quantidades, diretamente nos porões do navio, sem embalagem.
80 - Toda carga líquida transportada diretamente nos porões do navio, sem embalagem e
em grandes quantidades, movimentada em dutos por meio de bombas, como petróleo e
seus derivados, óleos vegetais, suco de laranja etc..
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Terminal Portuário de Plásticos e
 Itajaí S. A. Itajaí SC derivados
A. Leão Navegantes SC Carga geralAdministração de Bens
e Serviços
Portonave S. A. Navegantes SC Contêineres
Petrobras Tramandaí / Osório RS Petróleo e

derivados
Copesul – Santa Clara / Triunfo RS Derivados deCompanhia petróleoPetroquímica do Sul
Aracruz Celulose S.A. Guaíba RS Celulose e papel
Petrobras Canoas RS Petróleo e

derivados
Oleoplan S. A. Canoas RS Soja e derivados
SHV Gás Brasil Ltda. Canoas RS GLP
Liquigás S. A. Canoas RS GLP
Bianchini S. A. Comércio Canoas / Rio dos Sinos RS Soja e derivadose Agricultura
Bianchini S. A. Comércio Rio Grande RS Cereais e
e Agricultura derivados
Adubos Trevo S. A. Rio Grande RS Fertilizantes
Termasa S. A. Rio Grande RS Soja e derivados
Yara Brasil Fertilizantes Rio Grande RS Fertilizantes S. A.
Bunge Alimentos S. A. Ceval / Rio Grande RS  Soja e

derivados
Fonte: Ministério dos Transportes
<http://www.transportes.gov.br/modal/portuario/TerminaisPrivativoMisto.htm>.

Quanto aos canais de acesso, bacias de evolução e capacidade dos
berços para atracação, a situação dos portos brasileiros vem melhorando,
devido aos investimentos realizados. Atualmente, frequentam os portos
brasileiros navios porta-contêineres de 2ª, 3ª e 4ª gerações, com capaci-
dade variando entre 1.500 e 4.800 teu81. Com o incremento de economia
de escala no comércio exterior brasileiro, é possível que navios porta-
contêineres de 5ª geração comecem a operar em alguns portos nacionais
81 - Twenty-foot Equivalent Units – Unidades equivalentes a 20 pés. Medida utilizada para
conversão da capacidade de contêineres de diversos tamanhos ao tipo padrão ISO de 20 pés.

 EMPRESA   PORTO / TERMINAL UF      CARGA
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em curto prazo. Todavia, os modernos navios porta-contêineres ainda têmrestrições em alguns portos importantes. Os de maior porte exigem maisprofundidade, por possuírem calado superior a 13 metros, o que demandaprovidências urgentes, para os portos brasileiros não ficarem defasadosdo restante do mundo.
As dimensões típicas dos navios porta-contêineres, de acordo coma geração de cada um, são apresentadas no quadro 4. Tais dimensões

apresentam variações.
Quadro 4 – Características dos navios porta-contêineres,

de 1ª a 9ª Gerações
Data Classe Geração Capacidade Veloci- Compri-   Boca Calado    (teus)   dade  mento (Largura)     (m)  (nós)    (m)    (m)
1960/ Panamax 1ª geração    < 1.000 16 180 25,0   9,0
1970
1970/ Panamax 2ª geração 1.000 – 2.999 23 210 30,5 10,5
1980
1987 Panamax 3ª geração 3.000 – 3.999 23 285 32,2 11,5
1988 Pós-Panamax 4ª geração 4.000 – 5.999 23 320 35,0 12,6
1996 Pós-Panamax 5ª geração 6.000 – 7.999 23 340 39,6 13,0
2001 Super Pós- 6ª geração 8.000 – 9.500 25 348 45,6 15,0

Panamax
2006 Suezmax 7ª geração      11.000 – 25 397 51,0 16,0

Container      13.600
Ship

2011 New  Pós- 8ª geração      15.000 25 400 55,2 17,5
Panamax

2012 Ultra 9ª geração      18.000 – 25      + 400       + 60 21
Large      20.000
Container
Ship

Um porto exerce influência sobre a região onde se localiza, não só
devido à utilização dos acessos para escoar os fluxos de carga, mas tam-
bém pelas novas instalações de processamento exigidas. Por esta razão,
os portos localizados nos grandes centros urbanos tendem a enfrentar
graves problemas operacionais, impedimentos para sua ampliação, além
de provocar congestionamentos no sistema viário da região.
4. Modernização portuária

Ao final dos anos 1980, o quadro institucional portuário causava
prejuízo incalculável à economia nacional, o que estava a exigir uma forte
mudança estrutural, com respaldo legislativo. Foi então aprovada a já re-
ferida Lei de Modernização dos Portos, com a finalidade de readequar esse
importante elo das cadeias produtivas internacionais. Os principais objeti-
vos desta lei são:. descentralização e nova regulamentação da atividade;
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. retirada gradativa da atuação do Estado e aumento da participaçãode empresas privadas nas operações portuárias;. racionalização do uso de mão de obra avulsa;. redução dos custos operacionais e preços das tarifas;. aumento da produtividade na carga e na descarga de mercadorias;e. aumento de eficiência e competitividade portuária.
Nenhuma legislação consegue resolver por si só os problemas que

abrange. É necessário que os atores do processo queiram somar esforços
para sua solução. Assim, sancionada em 1993, a mencionada lei teve efeito
positivo sobre a operação portuária a partir da criação dos Conselhos de
Administração Portuária (CAPs) e dos Órgãos Gestores de Mão de Obra
(Ogmos), como já mencionado, mormente após o reforço advindo da criação
do Grupo Executivo de Modernização Portuária (Gempo), em 1995. Tal fato
é devido, principalmente, ao longo período anterior de procedimentos
operacionais e administrativos inadequados, com a distribuição de recursos
orçamentários sujeita a interferências políticas, completamente desvinculadas
das reais necessidades de aumento de operacionalidade e eficiência,
estimuladas por um persistente corporativismo.

A reestruturação do sistema portuário avançou, pela implantação
dos CAPs e Ogmos com a finalidade de cadastrar, registrar e escalar os
estivadores portuários avulsos para os serviços de carga e descarga, em
substituição aos sindicatos no esquema anterior, quase secular.

O CAP, criado em cada porto com atribuições para baixar o regula-
mento de exploração, racionalizar o uso das instalações, fomentar a ativi-
dade e homologar as tarifas, é constituído de forma a privilegiar a
descentralização das decisões e a participação dos agentes envolvidos,
como operadores portuários, usuários, trabalhadores e governo.

Com a criação do Ogmo, extinguiu-se o monopólio no forneci-
mento de mão de obra pelos sindicatos de trabalhadores, passando a
caber-lhes cuidar da administração da mão de obra avulsa quanto a
número de vagas, registro cadastral, treinamento de pessoal, arreca-
dação de encargos sociais e remuneração. Algumas condições de tra-
balho e a remuneração dos trabalhadores, fixadas anteriormente em
nível federal, começaram a ser objeto de negociação entre trabalhado-
res e operadores no âmbito de cada porto, o que criou a possibilidade
de fixação de condições diferenciadas entre portos e adequadas às
conjunturas locais. Após sérios entrechoques nas relações capital versus
trabalho, hoje se pode concluir que a mudança acima descrita serviu
como um catalisador da eficiência e da competitividade entre os por-
tos ou mesmo dentro deles.

Uma das características do sistema anterior consistia em mão
de obra avulsa fornecida pelos sindicatos, que indicavam os trabalha-
dores para as equipes de trabalho (ternos). Com a extinção do método,
os operadores portuários passaram a requisitar junto aos Ogmos os
trabalhadores portuários, observadas as convenções ou os acordos
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coletivos locais. Como ocorreu em outros países, a modernização dos
portos passou forçosamente pela alteração da estrutura de trabalho. Fo-
ram estabelecidas as condições para uma efetiva transição dos portos
públicos, inclusive os mais críticos, como Santos e Rio de Janeiro, para
uma nova era, em que a palavra de ordem é competitividade.

Um dos problemas para a implantação da lei foi o grande volume de
recursos necessários à cobertura dos encargos indenizatórios, em face do
cancelamento do registro dos trabalhadores avulsos, com matrícula ante-
rior a 31/12/1990. Para reduzir os impactos sociais, foi criado o Adicional
de Indenização de Trabalhador Portuário Avulso (AITP), com vigência até
1997, incidente sobre operações de embarque e descarga na navegação
de longo curso82, de acordo com a tabela para cada natureza de mercado-
ria. Os recursos foram insuficientes para o volume de indenizações, já que
terminais privativos não se beneficiavam da nova legislação. Além disso,
o fato de o governo federal não ter investido recursos nas Companhias
Docas dificultou o programa de demissões voluntárias.

A privatização de alguns portos nacionais ganhou vulto com a en-
trada de bancos e entidades financeiras como investidores em consórcios
e empresas operadoras de terminais de contêineres. Ela efetivamente con-
tribuiu para a redução dos custos portuários, em função da modernização
dos equipamentos, da melhor gestão de pessoal e do aumento de eficiên-
cia e competitividade.

A seguir, o quadro 5 mostra os custos básicos (carga seca, sem
controle de temperatura e não perigosa) na movimentação por contêiner
de 20 pés (dry cargo) para exportação, em quatro portos nacionais.

Quadro 5 – Custos médios de movimentação por contêiner
de 20 pés (R$) – 2009 (31, 32, 37)

         PORTO  SANTOS ITAJAÍ    RIO  RIO DE
GRANDE JANEIRO

Terminal T-37 Teconvi    Tecon T-1
Estivagem (*) – – 260,00 –
THC83 – 56,00 96,00 –
ISPS Code84 – – 38,00 –
Armazenagem deexportação até sete dias – –  – 132,00
82 - É a realizada entre portos brasileiros e portos estrangeiros, sejam marítimos, fluviais ou
lacustres (Lei nº 10.893/2004).
83 - THC - Terminal Handling Charge – Capatazia. THC é definida como uma despesa portuária,
mais precisamente despesa de manuseio em terminal, nas operações. É utilizada
principalmente nas operações com contêiner. É a antiga capatazia dos tempos de
administração portuária pelas Companhias Docas. Nas cargas a granel o termo capatazia
ainda é utilizado (Fonte: <http://www.intranews.com.br/[...]>.
84 - Ver NR 67, à p. 191 do capítulo anterior.
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      PORTO SANTOS ITAJAÍ    RIO RIO DE
GRANDE JANEIRO

85 - Custo de estiva de R$ 13,00 por tonelada.

Presença de carga /Posicionamento 349,08 165,00 – 220,00
Movimentação /Pesagem 61,54 165,00 – 53,17
Custo Total 410,62 330,00 394,00 405,17

Fontes: Terminais de contêineres privados nos portos
<http://www.t37.com.br/_conteudo/arquivos/9.pdf>
<http://www.apmterminals.com.br/servico>
<http://www.terminal1rio.com.br/sgsp/download/Tabela_de_Servicos_2010_Versao_
21.pdf>.

Nos casos das navegações de cabotagem e grande cabotagem(Mercosul), com forte concorrência do modal rodoviário para seu desen-volvimento, é importante promover a redução dos custos portuários. Talredução incentivará a retirada de cargas das estradas em longas distânci-as e reduzirá a participação do transporte no custo dos produtos nacio-nais, aumentando a eficiência do mercado interno e evitando que as mer-cadorias brasileiras percam competitividade no mercado internacional. Acabotagem, que consiste de um mercado de transportes estimado em cer-ca de R$ 4 bilhões, poderá ser ampliada.
No quadro 6 tem-se uma visão panorâmica do total da movimenta-ção de cargas nos portos brasileiros, entre os anos de 2007 e 2009.

Quadro 6 – Movimentação geral de cargas nos portos e terminais
brasileiros – 2007-2009 (em toneladas) (1)
          2007                        2008              2009
       t %            t           %   Var.        t         %      Var.

1 – Natureza da Carga
Granel sólido 457.435.373 60,61 460.184.343 59,89 0,60 432.985.386 59,08 –5,91
Granel líquido 194.598.576 25,78 195.637.355 25,46 0,53 197.934,640 27,01 1,17
Carga geral 102.682.706 13,61 112.501.852 14,64 9,56  102.011.115 13,92 –9,32
TOTAL 754.716.655   100 768.323.550 100 1,80 732.931.141 100 -4,61
2 – Tipo de Navegação
Longo Curso 559.045.893 74,07    568.404.891 73,98   1,67   531.277.169 72,49 –6,53
Cabotagem 168.455.583 22,32     67.342.279 21,78 0,66   170.252.551 13,23 1,74
Naveg. interior   27.215.179   3,61     32.576.382 4,24 19,70   31.401.421 4,28 –3,61
TOTAL 754.716.655  100 768.323.550  100 1,80 732.931.141  100 -4,61

3 – Instalações
Portos Públicos 278.821.737 36,94    274.028.568 35,67 (1,72) 259.826.524 35,45 –5,18
Terminais Priv. 475.894.918 63,06    494.294.982   64,33 3,87 473.104.617  64,55 –4,29
TOTAL 754.716.655  100 768.323.550  100 1,80 732.931.141  100 -4,61

(*) = 13,00 / t (20 t)85
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4 – Sentido
Embarque 517.308.453 68,54 525.106.710 68,34 1,51   508.776.004 69,42 –3,11
Descarga 237.408.202 31,46   243.216.840 31,66 2,45  224.155.137 30,58 1,74
TOTAL 754.716.655    100 768.323.550  100 1,80 732.931.141  100 -4,61

Fonte: Antaq, Anuário Estatístico 2009.
<http://www.antaq.gov.br/Portal/Anuarios/Portuario2009/pdf/AnaliseMovimentacao/
AnalisedaMovimentacao2009.pdf>

Apesar da crise financeira que assolou o planeta a partir de setem-
bro de 2008, com forte retração no comércio internacional, o quadro suge-
re as seguintes tendências:. aumento  da  navegação  interior,  que começa a aparecer nas

estatísticas;. movimentação, que migra dos portos públicos para os terminais
privativos; e. consolidação do País como exportador.

Os Quadros de 7 a 10 apresentam dados relativos à movimentação de
cargas nos principais portos brasileiros, assim classificados em função do
volume movimentado segundo a natureza da carga ou do tipo de navegação.

Quadro 7 – Movimentação de granéis sólidos – destaques em 2009 (1)
         PORTO / TERMINAL      2009
Terminal de Ponta da Madeira – MA 87.716.016
Terminal de Tubarão – ES 82.837.728
Porto de Itaguaí – RJ 46.373.360
Terminal da Ilha Guaíba – RJ 36.664.915
Porto de Santos – SP 33.729.729
Porto de Paranaguá – PR 19.566.708
Terminal de Ponta do Ubu – ES 19.084.850
Terminal de Trombetas – PA 15.780.052

Fonte: Antaq, Anuário Estatístico 2009.
<http://www.antaq.gov.br/Portal/Anuarios/Portuario2009/Pdf/Tabelas/Tabela21.pdf>.

Quadro 8 – Movimentação de granéis líquidos – destaques em 2009 (1)
         PORTO / TERMINAL   2009
Petrobras São Sebastião / SP 49.515.291
Petrobras Rio de Janeiro / RJ 35.417.192
Petrobras Madre de Deus / BA 15.666.491
Santos – SP 13.397.342
Petrobras – Tramandaí /  RS 12.257.718

Fonte: Antaq, Anuário Estatístico 2009.
<http://www.antaq.gov.br/Portal/Anuarios/Portuario2009/pdf/AnaliseMovimentacao/
AnalisedaMovimentacao2009.pdf>.
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Quadro 9 – Movimentação de carga geral – destaques em 2009 (1)
          PORTO / TERMINAL      2009

Santos – SP 28.514.754
Paranaguá – PR   9.452.718
Portocel – ES   8.354.553
Rio Grande – RS   6.949.047
Praia Mole – ES   6.351.728
Rio de Janeiro – RJ   5.438.530
Portonave – SC   4.155.507
Vitória – ES   3.757.212

Fonte: Antaq, Anuário Estatístico 2009.
<http://www.antaq.gov.br/Portal/Anuarios/Portuario2009/pdf/AnaliseMovimentacao/
AnalisedaMovimentacao2009.pdf>.

Quadro 10 – Movimentação de contêineres (teu) – destaques 2009 (1)
                       PORTO    TOTAL

Santos – SP 2.255.862
Paranaguá – PR    630.597
Rio Grande – RS    629.586
Portonave – SC    398.935
Rio de Janeiro – RJ    350.295
Suape – PE    242.765
Salvador – BA    244.204

Fonte: Antaq, Anuário Estatístico 2009
<http://www.antaq.gov.br/Portal/Anuarios/Portuario2009/Pdf/Tabelas/Tabela222.pdf>.

As estratégias gerais de ação devem sempre visar à redução dos
custos operacionais, pelo aumento da produtividade e da competitividade,
aproveitando as especificidades locais, decorrentes das característi-
cas geográficas e da vocação da economia, no âmbito regional. Consi-
derações dessa natureza e a proximidade de centros consumidores e
de produtores regionais vêm consolidando no Brasil a existência dos
chamados “portos concentradores”, também conhecidos como hub-
ports (500 mil a 999 mil teu), super hub-ports (um a quatro milhões de
teu) e mega hub-ports (mais de quatro milhões de teu, tanto de chamada
direta – directed call – como dedicados – dedicated – transshipment). Isto
resultará em uma avaliação adequada sobre os investimentos neces-
sários, além da definição de estratégias para escoar as cargas para
portos vizinhos menores, por meio de feeders, ou em sua interiorização
pelos vários modais.
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Apenas com base nas estatísticas, sem estudo mais aprofundado,
pode-se afirmar: Santos é um directed call super hub-port e, em breve,
antes da metade da década, será o primeiro directed call mega hub-
port do Hemisfério Sul. Rio Grande é também um directed call hub-
port. Não se vislumbra, no curto prazo, a estruturação de dedicated
hub-port na costa brasileira, por uma razão econômica bem simples: a
maior concentração industrial do País, tanto produtora quanto consu-
midora de bens terciários, está no entorno da região metropolitana de
São Paulo.

Considerando que o Brasil possui cerca de 8.500 km de litoral, não
é difícil imaginar que haverá espaço para, pelo menos, um mega hub-port,
quatro super hub-ports e quatro a cinco hub-ports, todos de chamada di-
reta (directed call).

Uma rápida análise da evolução da economia brasileira nos últimos
anos permite concluir que o PIB dos Estados da Bahia, de Pernambuco, do
Rio Grande do Norte e do Ceará vem crescendo anualmente a taxas entre
6,5% e 8%, ou seja, cerca do dobro da média nacional. Em 2009, devido à
crise financeira internacional (hipotecas sub-prime norte-americanas), o
PIB brasileiro encolheu 0,1%, enquanto o nordestino cresceu 1,5% (8). A
manter-se esse ritmo de industrialização, no médio prazo, provavelmente
surgirão novos hub-ports para atender à economia nordestina. Um candi-
dato natural é o porto de Suape (PE), que reúne todas as características
físicas para tal e cujo entorno vem sendo escolhido por inúmeras indústri-
as em fase de instalação.

Por outro lado, acredita-se ser impossível que a economia argenti-
na continue a retrair-se indefinidamente: em algum momento, deverá ocor-
rer uma retomada do crescimento. Quando isto ocorrer, o incremento no
comércio internacional argentino irá requerer um forte fluxo de carga
conteinerizada. Porém, devido à conformação de seu leito, o Rio da Prata
não permite o acesso dos grandes navios de 4ª e 5ª gerações. Assim, es-
ses contêineres deverão ser levados por feeder até algum porto fora do
Rio da Prata.

Os uruguaios estão investindo tudo o que podem na ideia de que
Montevidéu será o hub-port do Prata. Porém, as desapropriações para
a ampliação da área portuária chegaram a seu limite, já encostando na
área tombada do centro histórico. Assim, as autoridades uruguaias es-
tão expandindo o porto no sentido sul, com a construção de dois mo-
dernos berços para contêineres. O problema maior do porto de Monte-
vidéu reside em seu calado e na extensão de canal de acesso86, de
mais de 70 km. Com o aprofundamento do calado do porto de Rio Gran-
de para 16 metros, este, que se vem destacando na eficaz movimenta-
ção de contêineres, passa a ser o candidato natural a super hub-port
do Rio da Prata, vindo a cumprir crescente função de transshipment.
86 - Canal que liga o alto-mar às instalações portuárias, podendo ser natural ou artificial,
dotado de profundidade e largura adequadas, devidamente sinalizado, com o objetivo de
dar acesso das embarcações ao porto.
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5. Papel da pesquisa operacional no transporte intermodal
Em função do crescimento da economia mundial, o transporte

intermodal está assumindo um papel cada vez mais importante na logística.
No Brasil, a tendência está sendo observada nas duas últimas décadas,
particularmente no contexto da reconfiguração da cadeia de suprimento
de soja e outros grãos para exportação. Vale destacar que a contribuição
do agronegócio ao PIB brasileiro é de cerca de 25%.

Por sua própria natureza, o transporte intermodal envolve acoplamentos
de diversos modais e tal integração, normalmente, é feita em portos, que
passam a ter um papel determinante no desempenho desse transporte
como um todo. Em outras palavras, tal desempenho depende daquele da
estrutura portuária e das operações portuárias (20). Assim, a caracteriza-
ção da competitividade entre portos é determinada pela possibilidade de
sua integração nas redes de transporte intermodal.

Para minimizar os custos do transporte e da logística intermodal, há
necessidade de realizar estas operações de maneira eficiente, em termos
de satisfação em prazos de entrega no destino final e, dessa maneira,
conseguir uma posição competitiva nos mercados internacionais. Como a
redução do tempo de entrega acarreta maior custo, é necessário determi-
nar o ponto de equilíbrio entre o tempo e o custo. Em outras palavras,
devem-se otimizar as redes de transporte modal.

A pesquisa operacional possui um papel crucial neste contexto, pelo
emprego de técnicas sofisticadas, como otimização e simulação (11). No Bra-
sil, um estudo recente demonstrou a vantagem da utilização de pesquisa
operacional para atingir-se nível ótimo de formação de comboios de
empurradores e balsas para o transporte fluvial de cargas na Amazônia (38).
6. Conclusões e sugestões

Os portos brasileiros movimentam mais de 730 milhões de tonela-
das por ano, o que é significativo em termos mundiais. As cargas de gra-
néis sólidos e líquidos representam cerca de 86% da tonelagem total, têm
baixo valor agregado e são, em geral, movimentadas em portos ou termi-
nais privativos, em nível adequado de produtividade e eficiência. A carga
geral vem migrando para a carga unitizada e conteinerizada, acompanhando
as mudanças nos projetos dos navios e as tendências internacionais. Como
consequência, na maioria dos portos, vêm sendo implantados terminais
especializados na movimentação de contêineres. Contudo, nada ou muito
pouco tem sido feito em termos de acessos terrestres a esses terminais.
Isto resulta em congestionamentos no fluxo viário das cidades onde os
terminais estão situados, aumentando os custos com armazenagem de
contêineres e estadias de caminhões nos portos, com prejuízos para o
comércio exterior, além de reflexos indesejáveis na economia do País.

A exemplo das economias desenvolvidas, devem-se buscar meca-
nismos que permitam a desejável expansão das atividades portuárias, sem
negligenciar a dimensão ambiental, porém considerando a devida
celeridade que a atividade requer.
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Por outro lado, a inexistência de uma política integrada de transpor-
tes resultou em maior concentração no modal rodoviário e ao quase aban-
dono das ferrovias e dos componentes do modal aquaviário marítimo. Este
último, além das vantagens intrínsecas ao transporte de grandes volu-
mes, dispensa investimentos na via, que é o mar, embora necessite ser
integrado de maneira sistêmica aos outros modais.

O transporte aquaviário é o mais barato e de menor reflexo nos
custos das mercadorias, pela capacidade de transportar grandes volumes
com menor consumo energético e menor custo por quilômetro. A
revitalização de algumas hidrovias traz novo alento ao agronegócio, espe-
rando-se que sua viabilização contribua para reduzir o custo dos produtos
nacionais, tanto no mercado interno quanto no externo. Como exemplo,
pode ser citado o investimento feito na regularização da hidrovia do Rio
Madeira, que viabilizou a exportação da soja produzida em Rondônia,
embarcada para o exterior no porto de Itacoatiara (AM). A esperada con-
clusão da última eclusa de Tucuruí possibilitará escoar a produção do cer-
rado tocantinense pelo porto de Vila do Conde (PA).

As sugestões a seguir poderão ajudar os tomadores de decisão in-
teressados na valorização dos portos nacionais:
SUGESTÕES:. ESTABELECER uma política integrada de transportes, contendo metas

de natureza permanente, para atender às necessidades da socie-
dade e não a interesses políticos menores.. ACELERAR as obras de acesso marítimo aos portos (dragagem, sina-
lização, balizamento e controle eletrônico do tráfego, dos canais
de acesso e bacias de evolução), de forma a aumentar sua capaci-
dade para receber maiores navios, 24 horas por dia, e possibilitar
ganhos na economia de escala.. AVALIAR marco  regulatório  ambiental  aplicado à área portuária,
visando a compatibilizá-lo, permanentemente, à dinâmica econômi-
ca do País, levando na devida conta os parâmetros ambientais
envolvidos.. DEFINIR, claramente, as competências dos diversos órgãos ambien-
tais licenciadores (União, Estados e Municípios).. MODERNIZAR e AMPLIAR os acessos terrestres aos portos, mormente
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 conges-
tionamentos indesejáveis, que adicionariam ineficiências ao trans-
porte intermodal.. INICIAR investimentos em obras de infraestrutura, instalações e equi-
pamentos  destinados  à  transformação  das áreas portuárias em
centros de negócios, apoiados por legislação adequada.
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. DIMINUIR as interferências fiscalizadoras dos vários ministérios en-
volvidos no setor portuário, por meio da criação de um órgão coor-
denador interministerial, com estrutura operacional ininterrupta,
para  evitar  conflitos  de  inter-relacionamento  e  duplicidade de
ações.. REAVALIAR iniciativas referentes à alteração inadequada da legisla-
ção portuária vigente, sem debate entre as partes envolvidas,
evitando o retorno do corporativismo.. NORMATIZAR procedimentos simplificados para a transferência de
carga (transshipment), em navios feeder.. REAVALIAR a necessidade de investimento em navegação interior,
em  termos  de  apoio  portuário,  mas  também  em termos de
navegabilidade, a fim de reduzir o custo do escoamento de cargas,
principalmente de safras do hinterland.. ESTABELECER Planos Estratégicos Integrados para as cidades portuá-
rias, voltados ao ordenamento territorial integrado das áreas urba-
nas, portuárias e industriais, ferramenta fundamental para o desen-
volvimento socioeconômico, com sustentabilidade.
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CAPÍTULO X
CONSTRUÇÃO NAVAL

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 se-
gunda metade do século XX, apresentam-se tabelas sobre toneladas de
porte bruto, encomendas de navios e liberação de recursos, bem como
sobre evolução da força de trabalho; são referidas medidas administrati-
vas 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; alinham-se questões críti-
cas para uma política de construção naval consistente; ao final, são apre-
sentadas 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, tables
displaying 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 na-
val construction policy are discussed. The recent evolution and the
current situation, in a context of sector recovery described, 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 (44). Mas, após um período de relativa pros-peridade no século XIX, tal indústria praticamente desapareceu no País,até a segunda metade do século passado (10).
A moderna indústria de construção naval brasileira foi implantadanos anos 1960. Na década de 1970, os principais estaleiros foram amplia-dos e modernizados e a produção cresceu significativamente. A partir demeados do decênio seguinte, o setor entrou em crise, o que levou à para-lisação quase total dos principais estaleiros. Mais recentemente, no iníciodo milênio, com a expansão da indústria do petróleo, iniciou-se um perío-do de recuperação, baseado na produção de unidades offshore e embar-cações de apoio marítimo. Os estaleiros encontram-se em plena opera-

ção, novas instalações estão sendo planejadas e novos estaleiros já foram
ou estão sendo construídos, em várias regiões do País.

O processo de implantação e desenvolvimento foi baseado em uma
política abrangente e afirmativa, que incluía diversos mecanismos, diretos e
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indiretos, de incentivo e proteção. O modelo era baseado em um nívelmuito elevado de integração entre a construção naval, a Marinha Mercan-te e a indústria fornecedora.
 A expansão dos estaleiros e da produção nacional foi sustentadapelos grandes Planos de Construção Naval, que garantiram encomendaspara inserir o Brasil entre os principais produtores mundiais daquele perí-odo. Em 1980, o Brasil chegou a ser o segundo maior produtor, com 1.150mil tpb87 entregues, 5,6% da produção mundial. A ascensão e a decadên-cia da indústria brasileira de construção naval já foram objeto de muitosestudos e análises (5, 10, 25, 29, 30, 35, 36).
O propósito deste capítulo é fazer uma apreciação do setor e apre-sentar uma breve discussão de desafios, oportunidades e também amea-ças ao processo de desenvolvimento, que têm o potencial de inserir a cons-trução naval brasileira no cenário internacional, desta vez, porém, em basespermanentes e sustentáveis.
Mais uma vez, destaca-se a importância do desenvolvimento sus-tentável. No Item 4, a seguir, serão abordadas várias questões críticas arespeito.

2. Breve histórico
A construção de embarcações de porte foi implantada no Brasil poriniciativa do então governador da província, o Conde da Cunha, que deter-minou a construção de uma nau de 40 canhões, denominada São Sebasti-ão, semelhante às mais modernas lançadas ao mar nos estaleiros euro-peus 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 deJaneiro. Para realização da obra foi necessário fazer-se uma expedição aolongo da costa brasileira, a fim de recrutar a mão de obra necessária,dentre aqueles artesãos acostumados ao trabalho de carpintaria naval depequenas 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 cons-
trução 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 nave-
gação de cabotagem para a armação brasileira e, com isto, ensejou a cri-
ação do Lloyd Brasileiro. No final do século XIX, quando se consolidava a
então moderna construção naval com cascos em aço e máquinas alterna-
tivas, 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. A construção de navios no Arsenal de Marinha foi interrompida e dois
deles concluídos somente na década de 1930.
87 - Toneladas de porte bruto, o que representa a capacidade de carga do navio.
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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 cons-
trução naval teria contribuído, certamente, para o fortalecimento da eco-
nomia 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 para soerguimento
do setor, com a decisão de construir-se, aqui, a maior parte dos navios e
desenvolver-se o apoio industrial necessário para a frota nacional. Preten-
dia-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 trans-
ferência de grande número de navios e volume considerável de sobressalen-
tes e itens de suprimento, o que contribuiu para amortecer a vontade nacio-
nal. O programa de construção naval praticamente interrompeu-se, estabe-
lecendo-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 manufa-
turados, em geral norte-americanos, eram importados.

O pequeno comércio internacional não criava condições para o de-
senvolvimento de uma frota mercante significativa e moderna e dependia
quase totalmente de navios estrangeiros, situação difícil de alterar e bas-
tante conveniente para os países que possuíam esses navios.

A cabotagem, da qual participava o Lloyd no transporte de passa-
geiros, e a navegação fluvial – ambas sem grande expressão – ao longo do
tempo passaram a sofrer a influência e a competição da ferrovia e, poste-
riormente, da rodovia.

Na década de 1940, o governo demonstrou preocupação com a ne-
cessidade 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 as ações polí-
ticas mais eficazes para viabilizar a indústria marítima nacional. O Con-
gresso Nacional aprovou lei de criação do Fundo de Desenvolvimento da
Marinha Mercante (FDMM), com recursos provenientes de dotações orça-
mentárias 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.

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
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estímulo à construção no País foi criado um prêmio, que seria 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 subsidi-
ar a indústria de construção naval para garantir-lhe encomendas, a exem-
plo 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 desenvolvimen-
to 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 existen-
tes, 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 encomen-
das 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 esta-
leiros 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 concluí-
das, adicionando capacidade total de transporte de 149.000 tpb. Em ter-
mos de projeto e tecnologia, a fase inicial do programa de implantação da
construção naval caracterizou-se 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 ma-
rinha 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 significa-
tivo 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 debastante prosperidade no comércio mundial, provocando crescimento cor-respondente na frota mercante, que se expandiu de cerca de 80 milhõespara 410 milhões de tpb, aumentando a demanda pela construção naval.Todavia, o crescimento da frota mundial não conseguiu acompanhar o rit-mo do comércio exterior, resultando em fretes elevados.
Em 1969, foi aprovada legislação sobre reserva de carga para abandeira brasileira, o que ensejou a elaboração de três grandes progra-mas de construção naval. O Plano de Emergência, cuja meta era a cons-trução de 300.000 tpb, em dois anos, o Primeiro Plano de Construção Na-
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val (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 financi-
amentos 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 trans-
porte marítimo, que é importante função logística.

Do ponto de vista dos estaleiros, o primeiro plano foi bem suce-
dido, 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 suficiente-
mente 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 conside-
rável 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 crescimen-
to, com a adoção da política de substituição de importações.

Diante da conjuntura econômica, internacional e nacional, a entre-ga de alguns navios foi retardada em alguns anos e os custos de constru-ção superaram o orçamento inicial. Como agravante, a economia inflacio-
nária da época multiplicava o aumento de custos decorrente dos atrasos.

A política de nacionalização, embora contribuindo para o aumento decustos da construção, adequava-se perfeitamente à política mais ampla desubstituição de importações, pelo menos na fase inicial, e gerava o beneficioadicional da criação de uma indústria de navipeças, com economia de divi-sas e geração de empregos. Mas tal nacionalização de componentes provo-cou alguns problemas adicionais. Para conduzir a obra, precisava-se de mai-or capacitação gerencial dos estaleiros, a par de melhor capacidade gerenciale tecnológica da indústria de navipeças. A burocracia introduzida pelo Con-selho de Desenvolvimento Industrial (CDI) exigia mais tempo para aprovaçãodas listas de importação, caso a caso. Muitas vezes a rejeição favorecia for-necedores sem experiência e capacidade produtiva para atendimento ade-quado 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 busca-
va condições operacionais mais econômicas – por exemplo, na utilização
de motores mais baratos –, apesar de o preço do petróleo encontrar-se
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bastante elevado, à época. Acrescente-se a isto a não observância da ten-
dência mundial por novas técnicas de transporte marítimo, que alterava o
tipo de projeto de carga geral e pallets, para ro-ro e full-containers.

Entre 1976 e 1980, período correspondente ao segundo plano, a
produção de navios atingiu cerca de 2,6 milhões de tpb e a indústria pas-
sou por nova expansão de capacidade, chegando a sete vezes o existente
no início da década. Também no período, eliminou-se o monopólio manti-
do pelo Lloyd 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 in-
terna e da redução do comércio exterior, das elevadas taxas de juros in-
ternacionais e do excesso de oferta mundial de navios, com a consequente
redução dos fretes88.

Simultaneamente, estabeleceu-se a política de participação iguali-
tária 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 integral-
mente dividido entre os parceiros comerciais, 50% para cada um, sendo o
waiver concedido para terceira bandeira em casos excepcionais, aprova-
dos pelas partes. Acresça-se a isto a reserva relativa às cargas governa-
mentais 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 orça-
mento da União. A construção naval – de característica eminentemen-
te 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 governamen-
tal, o que introduzia ineficiência indesejável no sistema. Em decorrên-
cia, obras eram desenvolvidas com interrupções, de forma espasmódi-
ca, 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 admi-
nistrativa, a criação do Conselho Diretor do Fundo de Marinha Mercan-
te (CDFMM), com a responsabilidade de aprovar os financiamentos e
estabelecer prioridades. A gestão financeira dos contratos foi transferida
88 - Dados mais recentes sobre este assunto – e outros constantes do presente item – poderão
ser encontrados no item seguinte.
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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 se-
gurança com a DPC.

O segundo plano sofreu atrasos consideráveis nas construções, con-
tribuindo 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 Permanen-
tes 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.

A forma de financiamento dos projetos foi alterada e estabelecida a
equalização do diferencial de custos de produção nacional e internacio-
nal, subsidiado pelos recursos arrecadados pelo Adicional ao Frete para
Renovação da Marinha Mercante (AFRMM).

Apesar dos problemas e das deficiências, é inegável que a constru-
ção naval teve um grande impulso, alimentando o desenvolvimento naci-
onal 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 decres-
cente no período, caindo abruptamente para 654.340 tpb em 1982 e, à
exceção dos anos de 1985 e 1986, continuando em queda nos anos se-
guintes. O desaquecimento da indústria naval brasileira, porém, não foi
exclusivo do País, por seus problemas, uma vez que, naquela década, ocor-
reu 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 estalei-
ros provocou a paralisação de vários contratos e algumas indústrias en-
traram em concordata. Inúmeras empresas de navegação ficaram
inadimplentes com o FMM. Navios foram devolvidos ao Fundo por recusa
dos armadores, gerando situação que só seria resolvida em 1996, com o
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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 índi-
ce de desemprego nos estaleiros, chegando ao nível de 17.965 emprega-dos diretos em 1989 (contra 39.155 em 1979), com reflexos idênticos so-bre a indústria de navipeças (ver Quadro 3).

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 des-
sas 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 funçãode irregularidades imputadas à Sunamam, provocou alterações na le-gislação básica relativa principalmente ao FMM, à área fiscal e tributá-ria 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 extin-
ta, 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 execu-
tivo, de composição multiministerial, tendo como finalidade a avaliação
dos pedidos de financiamento de construção e o estabelecimento de prio-
ridades para uso dos recursos do FMM. A Comissão conta hoje com repre-
sentantes de empresários e trabalhadores.

Em 1992, o DNTA também foi extinto, sendo criados o Departa-
mento 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 Terres-
tres (STT). Ao mesmo tempo, o DPH foi desmembrado em Departamen-
to de Portos (DP) e Departamento de Hidrovias Interiores (DHI).

Conforme se pode constatar pelas inúmeras alterações na estrutu-
ra 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 instabilida-
de altamente indesejável.

Observa-se, no período de 1990 a 1996, considerável decréscimo
na tonelagem construída e entregue, além de redução da força de traba-
lho, com 5.562 empregos, valor comparável ao início das atividades do
setor, em 1961 (ver quadros 1 e 3).
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Em meados de 1995, foi alterado o Artigo 178 da Constituição Fede-
ral, 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 institu-
ídos pelo REB mostraram-se insuficientes para promover qualquer altera-
ção efetiva no cenário vigente da Marinha Mercante.

Os quadros 1, 2 e 3 mostram os resultados alcançados no período.
Em 1979, chegou-se a pouco mais de 5,5 milhões de tpb, correspondendo
ao valor máximo de 39.155 empregos diretos.

Quadro 1
Produção da indústria da construção naval  – período: 1959 – 1996

  TONELADAS DE PORTE BRUTO (tpb)
    LANÇADAS                      ENTREGUES

ANO ANUAL ACUMULADA ANUAL ACUMULADA
1959 – – – –
1960 1.550 1.550 – –
1961 31.950 33.500 3.100 3.100
1962 34.050 67.550 24.800 27.900
1963 59.120 126.670 45.950 73.850
1964 65.180 191.850 56.400 130.250
1965 93.930 285.780 15.740 145.990
1966 115.460 401.240 85.220 231.210
1967 99.170 500.410 81.270 312.480
1968 108.730 609.140 210.700 523.180
1969 120.600 729.740 72.510 595.690
1970 165.100 894.840 101.850 697.540
1971 201.500 1.096.340 174.000 871.540
1972 258.000 1.354.340 314.600 1.186.140
1973 236.250 1.590.590 259.500 1.445.640
1974 553.600 2.144.190 310.650 1.756.290
1975 632.100 2.776.290 474.600 2.230.890
1976 700.300 3.476.590 586.000 2.816.890
1977 971.320 4.447.910 520.600 3.337.490
1978 1.235.000 5.682.910 820.680 4.158.170
1979 800.200 6.483.110 1.394.980 5.553.150
1980     (28)*89 1.139.530      7.622.640      (32)*   1.193.800  6.746.950
1981 (25)*     746.120 8.368.760 (31)*   1.183.180 7.930.130
1982 (24)*     776.620 9.145.380 (23)*      654.340 8.584.470
1983 (20)*     682.574 9.827.954 (18)*      534.930 9.119.400
1984 (16)*     652.000 10.479.954 (18)*      595.400 9.564.800
1985 (10)*     764.800 11.244.754 (15)*      772.814 10.487.614

89 - O asterisco (*) indica o número de navios. Somente se consideram embarcações com
mais de 1.000 tpb. Não são levados em conta reparos e conversões.
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1986 (07)*    618.310 11.863.064 (15)*      915.860 11.403.474
1987 (07)*      93.330 11.956.394 (08)*      446.960 11.850.434
1988 (07)*    493.745 12.450.139 (03)*          5.380 11.855.814
1989 (11)*    371.965 12.822.104 (05)*      270.170 12.125.984
1990 (03)*    151.685 12.973.789 (08)*      420.790 12.546.774
1991 (07)*    449.195 13.422.984 (05)*      391.280 12.938.054
1992 (08)*    376.966 13.799.950      (07)*      397.161 13.335.215
1993 (10)*    417.267 14.217.217 (12)*      477.495 13.812.710
1994 (10)*    404.117 14.621.334 (11)*      474.833 14.287.543
1995 (04)*    242.600 14.863.934 (07)*      391.250 14.678.793
1996 (01)*      42.000 14.925.934 (07)*      235.150 14.913.943

Quadro 2
Construção Naval –  Encomendas e liberação de recursos

Fonte: DMM – 1995.
        Período Número de    TPB     Valor liberado no

   navios       período (US$)
       1959-1960 17   79.710 Dados não disponíveisEncomendas-Incentivo
       1961-1966    87 441.910   Dados não disponíveis      Encomendas
       1967-1970 143 550.719 340.074.000Plano de Emergência
      1971-1975 217 2.019.352 657.087.000         I PCN
      1975-1979 360 6.026.688 2.578.099.000        II PCN
     1980-1982 133 2.256.598 1.310.265.000        PPCN
     1983-1989 127 2.942.370 3.124.607.000
     1990-1994 159 1.312.977 1.811.342.000
       Total 1.243 15.630.324
Total (67 a 94) 1.139 15.108.704 9.821.474.000

Quadro 3
Evolução da força de trabalho na indústria da construção naval

          ANO NÚMERO DE EMPREGADOS
1960 1.430
1961 5.850

                                 LANÇADAS                       ENTREGUES
ANO ANUAL ACUMULADA ANUAL ACUMULADA
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1962 7.350
1963 7.630
1964 10.900
1965 11.600
1966 12.500
1967 13.500
1968 15.000
1969 16.500
1970 18.000
1971 18.500
1972 19.200
1973 20.000
1974 21.500
1975 23.000
1976 25.000
1977 28.700
1978 31.000
1979 39.155
1980 33.792
1981 34.472
1982 33.469
1983 26.180
1984 21.000
1985 21.463
1986 18.796
1987 20.493
1988 19.277
1989 17.965
1990 13.097
1991 13.330
1992 12.855
1993 14.225
1994 12.700
1995 9.206
1996 5.562

Fonte: Sindicato das Indústrias de Construção Naval (Sinaval) – 1997

          ANO NÚMERO DE EMPREGADOS
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 Quadro 4
Evolução do AFRMM – incidência sobre o frete (%)

Instrumento Denomi- Impor- Expor- Cabotagem Navegação
nação tação tação    interior

Lei nº 3.381, abril TRMM 5% 5% 15% 15%
de 1958.
Lei nº 5.025, junho TRMM 10% - 15% 15%
de 1966.
Decreto-Lei nº 362, TRMM 15% - 20% 20%
dezembro de 1968.
Decreto-Lei nº 790, TRMM 20% - 20% 20%
agosto de 1969.
Decreto-Lei nº 1.801, AFRMM 30% - 20% 20%
agosto de 1980.
Decreto nº 2.035, AFRMM 50% - 20% 20%
junho de 1983.
Decreto-Lei nº 2.404, AFRMM 50% 20% 10%
dezembro de 1987.
Lei nº 8.032, abril AFRMM 25% - 10% 5%
de 1990.
MP nº 1.551, fevereiro AFRMM 25% - 10% 20% (*)
de 1997.
MP nº  1.897, setembro AFRMM 25% - 10% 40% (*)
de 1999.
Lei nº 9.432, janeiro Isenção para cargas embarcadas ou desembarcadas em portos
de 1997. das Regiões Norte ou Nordeste.
MP nº 177, março Incentivo de 75% do AFRMM, destinado a contas vinculadas de
de 2004. cabotagem, navegação interior e importação de granéis sólidos.

* Na navegação fluvial e lacustre, aplica-se apenas para granéis líquidos.
Fonte: Geipot (1999) (10) – legislação.

Outro aspecto digno de realce, com relação ao AFRMM, é a crescen-te lista de isenções a seu recolhimento, ao longo dos anos, inclusive paraatender aos aspectos políticos dos acordos internacionais.
No início da segunda década do século XXI, há um conjunto de fato-res extremamente favoráveis à recuperação da indústria de construçãonaval e, como não poderia deixar de ser, também grandes desafios a su-perar, para o alcance de um patamar de competitividade internacionalque garanta o desenvolvimento permanente e sustentável.

Finalmente, cabe indicar que as normas relativas ao AFRMM,
mencionado anteriormente, também sofreram, ao longo do tempo, vá-
rias alterações nos percentuais destinados ao FMM, à conta vinculada
ao armador responsável pelo recolhimento específico do AFRMM, re-
sultante do transporte da carga e seu frete, bem como à conta especi-
al. Os recursos desta última eram também distribuídos pelas contasvinculadas dos armadores que participaram dos recolhimentos deAFRMM, no período de avaliação da performance de transporte. O Qua-dro 4 mostra a evolução do AFRMM, desde 1958.
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3. Evolução recente e situação atual
Em fins da década de 1990, quando a indústria naval brasileira apre-sentava níveis de produção muito baixos, teve início um processo de reto-mada do crescimento, vinculado ao aumento da exploração offshore depetróleo. Estudos apontam para a importância da Petrobras na recuperaçãodessas atividades. Novos estímulos vieram a contribuir para a recuperaçãoe, entre eles, destacam-se a Lei do Petróleo, o Programa Navega Brasil e oPrograma de Modernização e Expansão da Frota (Promef), da Transpetro.
Conforme já se referiu anteriormente, a lei que regulamentou aalteração do Artigo 178 da Constituição, instituindo o REB, em 1995,produziu debates sobre como melhorar as condições de atuação dabandeira brasileira, mas não alterou o cenário então desfavorável àindústria naval.
A Lei do Petróleo (Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997) abriu omercado de exploração e refino, o que acelerou a expansão offshore.  APetrobras, por sua vez, ampliou a demanda por novas plataformas e porembarcações de apoio marítimo, o que originou novas encomendas, prin-cipalmente no Estado do Rio de Janeiro, onde se situam os maiores esta-leiros do País. Já o Programa Navega Brasil, lançado em novembro de 2000,modificou o acesso a linhas de crédito para armadores e estaleiros, au-mentando a participação limite do FMM (de 85% para 90%) nas operaçõesda indústria naval e o prazo máximo de empréstimo (de 15 para 20 anos).O Promef90, criado em 2005, foi o estímulo mais importante, pois, verda-deiramente, revitalizou a indústria naval brasileira, sempre muito depen-dente das grandes empresas estatais, principalmente da Petrobras.
Para a análise da retomada do setor, merece destaque a mudança napolítica de compras da Petrobras durante os anos 1990. A partir daqueladécada, a empresa passou a demandar mais de seus fornecedores locaisquanto a preço, produção e qualidade, pois a indústria de bens de capital ebens intermediários encontrava-se enfraquecida. O aumento do grau de exi-gência em relação a seus fornecedores aqui instalados, concomitante ao en-fraquecimento destes, ajuda a explicar por que houve redução das compraslocais da operadora nesse período. A abertura da economia brasileira dificul-tou, ainda mais, o segmento da indústria nacional, pois jogou luz sobre suabaixa capacidade competitiva.
Dois outros importantes fatores provocaram mudanças na estratégiade compras da Petrobras: a incorporação, pela Agência Nacional do Petróleo(ANP), de critérios de seleção com índices de nacionalização e o Programa deMobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural (Prominp).
A ANP, preocupada com o destino da indústria de fornecedores lo-

cais, passou a incorporar índices de nacionalização nos critérios para sele-
ção dos leilões de áreas de exploração e produção de petróleo e gás natu-
ral. Na primeira seleção, os índices eram inferiores a 30%, mas na quarta
ficaram entre 39%, para exploração, e 53%, para produção.

Vale destacar que o governo fluminense exerceu pressão para que
fosse aumentado o conteúdo local nas licitações da ANP, assim como teve
90 - Ver Subitem 3.2, a seguir.
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papel ativo para induzir a Petrobras a aumentar o índice de nacionaliza-
ção de suas compras. O Estado do Rio desfruta de uma posição particular-
mente privilegiada no que diz respeito à indústria do petróleo, com 80%
da produção nacional e a localização de maior parcela da indústria de
construção naval do País.

O Prominp foi lançado em 19 de dezembro de 2003, no estaleiro da
Brasfels, em Angra dos Reis (RJ), e teve como objetivo fazer da produção de
petróleo e gás natural, e do transporte marítimo e dutoviário, oportunidades
de crescimento para a indústria nacional de bens e serviços, criando empre-
gos, bem como gerando riquezas e divisas para o Brasil. Visa a maximizar a
participação da indústria nacional de bens e serviços, em bases competitivas
e sustentáveis, em projetos de óleo e gás natural, no Brasil e no exterior.
Assim, é importante destacar que a pressão exercida pelo governo federal
tem sido decisiva na revisão das estratégias de compras da Petrobras.

A construção naval brasileira passa atualmente por uma fase de
grande aquecimento. Os principais fatores a favorecer essa recuperação
são uma demanda doméstica extremamente significativa, o alto grau de
mobilização política dos governos federal e estaduais, além da disponibilida-
de de recursos para financiamento, pelo sistema do FMM, para projetos de
construção de embarcações e para implantação e modernização de estalei-
ros. Ainda deve ser mencionada a disponibilidade de trabalhadores, de todos
os níveis, dispostos a ingressar na indústria naval, e a mobilização de es-
colas técnicas e universidades para implantar programas de formação de
recursos humanos. Ocorre, ainda, interesse de grupos estrangeiros por
possível participação em empreendimentos no País. Assim, já existe um
nível de atividade muito importante, particularmente quando se conside-
ra a estagnação da década passada. A indústria brasileira de construção
naval emprega hoje diretamente mais de 46 mil pessoas. O Brasil conquis-
tou posição relevante como construtor de navios de apoio marítimo à pro-
dução de petróleo em alto-mar. A partir de 2008, principalmente impulsi-
onado pelo Promef, o Brasil retoma a atividade de construção de navios oce-
ânicos. O Quadro 5 apresenta a tonelagem total contratada e entregue, bem
com a evolução do emprego de mão de obra direta, entre 2000 e 2009.

Quadro 5 – Desempenho da indústria naval
 Contratos  Entregas   Nº de empregos      tpb      tpb

2000 29.361 11.248 1.910
2001 77.216 2.999 3.976
2002 27.445 21.850 6.493
2003 90.900 24.119 7.465
2004 5.800 17.287 12.651
2005 19.300 45.342 14.442
2006 2.550 67.294 19.600
2007 2.466.800 50.157 39.000

Ano
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2008 531.716 101.419 40.277
2009 871.105 13.246 46.500
2010 (*) 78.485
Total 4.122.193 354.961 —

Fonte: Sinaval (41).
(*) - O Sinaval ampliou seu campo de apuração, com a inclusão de diversos estalei-ros da Região Norte, não considerados no período de 2000 a 2009, e com os dadosdo setor de Náutica (recreio e lazer), coletados pela Associação Brasileira dos Cons-trutores de Barcos e seus Implementos (Acobar). Considerando tais acréscimos, ototal de empregos diretos em junho de 2010 alcançou o patamar de 78.485.

3.1. Os estaleiros nacionais
No Brasil, de acordo com dados de 2010, existem 26 estaleiros na-

vais  e, destes, 15 encontram-se no Estado do Rio de Janeiro. O restante
está no Rio Grande do Sul (dois), em Santa Catarina (quatro), São Paulo
(dois), Pernambuco (um), no Ceará (um) e no Pará (um). Portanto, nova-
mente se observa a concentração histórica da indústria da construção naval
no Rio de Janeiro, com seus 15 estaleiros, que são responsáveis por apro-
ximadamente 70% da produção nacional.

A capacidade produtiva dos estaleiros, como reportado pelo Sinaval,
encontra-se descrita no Quadro 6.

Quadro 6 – Capacidade produtiva dos estaleiros brasileiros

Estaleiro Estado
Processamento    Área Dique Carreira Cais      de aço  (mil m2)  seco   (mil t/ano)

Eisa RJ 52 150 0 2 3
Brasfels RJ 50 410 1 3 2
Rio Nave RJ 48 150 0 2 4
Enavi-Renave RJ 40 200 4 – 1
Mauá RJ 36 334 1 1 4
STX Brasil RJ 15 120 1 1 1
Aliança RJ 10 61 0 1 2
Superpesa RJ 10 96 0 1 1
SRD RJ 10 85 1 1 2
Cassinu RJ 6 30 2 – 1
São Miguel RJ 5 21 0 1 2
UTC RJ ND 112 0 0 2
CBD RJ ND ND 1 0 1
Sermetal RJ ND ND 1 0 1
MacLaren Oil RJ 6 30 0 0 1
Setal SP ND ND 0 0 1
Wilson, Sons SP 10 22 1 1 1

Contratos          Entregas         Nº de empregos     tpb            tpbAno
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Navship SC 15 175 0 1 2
Detroit SC 10 90 0 1 1
TWB SC 10 78 0 1 1
Itajaí SC 12 177 1 1 1
Rio Grande RS 30 100 1 1 1
Quip RS 0 70 0 0 1
Atlântico Sul PE 160 1.500 1 2 2
Inace CE 15 180 1 0 2
Rio Maguari PA 6 120 2 0 0
Total 562 4.311 19 21 42
Fonte: Sinaval (41)

O Quadro 7 mostra os estaleiros em implantação e ampliação, de
acordo com o Sinaval.

Quadro 7 – Novos estaleiros em implantação e ampliação
            Estaleiro    Projeto Estado R$ milhões
Estaleiro Paraguaçu Nova planta BA 1.468
Estaleiro do Brasil S/A Nova planta BA 815
Alusa Nova planta n/d 350
STX (Quissamã) Nova planta RJ 640
Engevix (nova planta fase 2) Nova planta RS 243
Wilson, Sons (Rio Grande) Nova planta RS 233
São Miguel (São Gonçalo) Nova planta RJ 46
Aliança (São Gonçalo) Nova planta RJ 35
OSX Nova planta n/d 2.000
Wilson, Sons (Guarujá) Ampliação SP 70
Promar Pernambuco Nova planta PE 132
EISA Alagoas Nova planta AL 1.100
Corema Nova planta BA 107
Hermasa (reparo naval) Nova planta AM 16
 EAS  Ampliação PE 125
Aliança (Niterói)  Ampliação RJ 33
Mauá (Niterói)  Ampliação RJ 160
Total           7.573

Estaleiro Estado Processamento     Área Dique Carreira Cais      de aço  (mil m2)  seco   (mil t/ano)



235

CONSTRUÇÃO NAVAL

O BRASIL E O MAR NO SÉCULO XXI

De acordo com o Sinaval, os estaleiros associados terminaram 2009com um faturamento estimado em R$ 5 bilhões e a produção de 168 navi-os entregues, no período de 2000 a 2009. Ainda de acordo com a mesmafonte, a carteira dos estaleiros inclui, além de 50 navios para a Transpetro,mais 85 unidades, como abaixo indicado:. 10 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);. 4 navios porta-contêineres para a Log-In (Vale); e. 2 navios graneleiros para a Log-In (Vale).
 Além das embarcações, existem 14 unidades de produção de pe-tróleo offshore em construção:. 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;
Módulos: em licitação – serão construídos no Brasil.. P-62 – navio de produção FPSO;
Casco: Jurong, em Cingapura;
Módulos: Jurong Brasil (ES) – estaleiro em implantação.. P-63 – plataforma semissubmersível;
Casco e módulos: Consórcio Quip (RS).. 8 plataformas de produção FPSO
Casco: Engevix-GVA, no Estaleiro Rio Grande (RS);Módulos: a licitar – serão construídos no Brasil.

Adicionalmente, contam-se 12 sondas de perfuração, duas unida-des em construção pela Odebrecht na Bahia e o restante encomendado noexterior.
No início de 2010, foram anunciadas as decisões da licitação dosseguintes projetos:. 8 navios gaseiros para a Transpetro;. 39 navios petroleiros (projeto EBN), a serem contratados por arma-

dores privados para afretamento pela Petrobras; e. 20 comboios (20 empurradores e 80 barcaças) destinados ao
transporte de etanol pela hidrovia Tietê-Paraná – licitação anun-
ciada pela Transpetro.
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Finalmente, vale mencionar que a reunião do Conselho Diretor do
Fundo da Marinha Mercante (FMM), realizada em dezembro de 2009, apro-
vou prioridades para a construção de 253 navios (R$ 8,9 bilhões) e im-
plantação e modernização de 17 estaleiros (R$ 2,3 bilhões).
3.2. O programa de modernização e ampliação da frota (Promef)

O Promef, já indicado anteriormente, representa um marco notável
no soerguimento da construção naval no País e, por isso, merecerá consi-
deração à parte.

Como nova política de incentivo à indústria naval brasileira, o
Promef foi estabelecido pela Transpetro91, subsidiária da Petrobras, em
2005, e ora faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC),
do governo federal.

A proposta do Promef é renovar a frota da companhia com a compra
de 49 novos petroleiros, objetivando não só garantir maior autonomia e con-
trole no transporte da produção da Petrobras, como servir de alicerce para o
renascimento da indústria naval brasileira. O programa foi dividido em duas
fases, denominadas de Promef I e II. Na primeira, Promef I, serão construídos
26 navios e as determinações do programa são de que sejam construídos no
Brasil, com a garantia de um índice de nacionalização de 65% e que os esta-
leiros sejam competitivos internacionalmente. A segunda fase, Promef II, foi
lançada em 26 de maio de 2008, em Niterói. Nela, serão construídos 23 no-
vos navios, com a garantia de um índice de nacionalização de 70% e de que
os estaleiros sejam competitivos internacionalmente. Com a frota renovada,
a Transpetro poderá melhor 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.
Promef I

Os 26 novos navios previstos na primeira fase terão capacidade de
transportar cerca de 2,7 milhões de tpb. Serão construídos dez navios
Suezmax, cinco Aframax, quatro Panamax, quatro de produtos e três
gaseiros (gás liquefeito de petróleo – GLP).

Tais navios estão sendo construídos pelas empresas ganhadoras do
processo de licitação:. Estaleiro  Atlântico  Sul  (PE):  dez navios Suezmax – Preço global:

US$ 1,2 bilhão;. Estaleiro Atlântico Sul (PE): cinco navios Aframax – Preço global:
US$ 693 milhões;. Estaleiro Ilha S.A. Eisa (RJ): quatro navios Panamax – Preço global:
US$ 468 milhões;. Estaleiro Mauá (RJ): quatro navios de produtos – Preço global: US$
277 milhões; e. três  navios  gaseiros  de 7.000 m³ (em licitação)  – Preço global:
US$ 130 milhões.

91 - A Transpetro é a maior armadora da América Latina e, também, a maior processadora
de gás natural do País.
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Promef II
A segunda fase do Promef foi lançada a 26 de maio de 2008. Os 23

navios nela  previstos terão capacidade de transportar 1,3 milhão de tpb e
deverão demandar cerca de 250 mil toneladas de aço durante o período
de construção. São quatro Suezmax DP, três Aframax DP, oito de produ-
tos, cinco gaseiros (GLP) e três de bunker (transporte de combustível).

Dez navios já estão contratados; sete deles, construídos pela pri-
meira vez no Brasil, são aliviadores de posicionamento dinâmico de última
geração e com sistema de carregamento pela proa. Sua finalidade é alivi-
ar as plataformas de produção de petróleo. Outros três petroleiros sãopara transporte de bunker.

Navios contratados:. Estaleiro  Atlântico Sul S.A. (PE) – quatro navios Suezmax DP (posicio-
namento dinâmico) – Preço global: US$ 746 milhões;. Estaleiro Atlântico Sul S.A. (PE) – três navios Aframax DP (posiciona-mento dinâmico) – Preço global: US$ 477 milhões; e. Superpesa  Industrial  Ltda. – três navios de transporte de bunker –Preço global: US$ 46,5 milhões.

Os treze restantes do Promef II estão em fase final de licitação:. três para produtos claros, de 45.000 t;. três para produtos claros, de 30.000 t;. dois para produtos escuros, de 30.000 t;. dois gaseiros semipressurizados, de 12.000 m³, para transporte deGLP;. dois gaseiros pressurizados, de 4.000 m³; e. um gaseiro pressurizado, de 7.000 m³.
Finalmente, o destaque de dois fatos auspiciosos sobre o Promef. O

primeiro, o lançamento ao mar, em maio de 2010, no estaleiro Atlântico
Sul, em Pernambuco, do primeiro navio do Programa. Trata-se de uma
embarcação tipo Suezmax, com 274 m de comprimento e capacidade de
transporte de um milhão de barris de petróleo. O destaque também é ca-
bível por ser o primeiro petroleiro construído no Brasil e entregue ao Siste-
ma Petrobrás, em mais de 13 anos. O segundo, outro lançamento, dessa
feita pelo Estaleiro Mauá, no Rio de Janeiro, em junho de 2010. Trata-se do
primeiro navio construído no Estado do Rio de Janeiro para o Promef. Com
183 m de comprimento, foi batizado com o nome de “Celso Furtado”, de-
mandou investimentos da ordem de US$ 71 milhões e irá operar na área
de transporte de derivados claros de petróleo. Com isso, o estado man-
tém-se como o maior polo de construção naval do País, com uma enco-
menda de 16 navios pelo Promef, totalizando investimentos de R$ 2,2 bi-
lhões. O programa visa a criar, só no Rio de Janeiro, cerca de 50 mil em-
pregos, sendo 10 mil diretos e 40 mil indiretos.
4. Questões críticas para uma política nacional de construção naval

A conjuntura da indústria naval no Brasil é muito favorável. Entre-tanto, o desenvolvimento permanente e sustentável do setor vai depen-
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der da consolidação de uma produção eficiente e competitiva em nívelinternacional. Como ocorreu em todos os países que desenvolveram in-dústrias de construção naval relevantes, o sucesso desse processo depen-derá de uma política industrial afirmativa e consistente.
A análise das causas da crise que sucedeu o ciclo de crescimentodas décadas de 1960 e 1970 indica a ausência de metas de produtividadee competitividade explícitas ou implícitas nos mecanismos de incentivo,que promovessem investimentos em infraestrutura, recursos humanos ecapacitação tecnológica e gerencial, compatíveis com o porte alcançado ecom o potencial da indústria marítima brasileira.
No sentido do desenvolvimento sustentável, será necessário que asestratégias dos agentes privados e, principalmente, as políticas governa-mentais, em todos os níveis, levem em conta algumas questões críticas:

a) Eficiência no sistema de financiamento
Naturalmente, o sistema brasileiro de financiamento da indústria

marítima vai demandar recursos suficientes para garantir os fluxos ne-
cessários 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, principal-
mente 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.
b) Capacitação tecnológica e gerencial

No passado, praticamente inexistiram investimentos em pesquisa,desenvolvimento e inovação diretamente no setor, seja de recursos públi-cos no âmbito das políticas de construção naval, seja pela própria indús-tria. Entretanto, nas últimas décadas, o País como um todo consolidouuma base tecnológica capaz de dar o necessário suporte para um novociclo de desenvolvimento da indústria naval. Existem em atividade univer-sidades (duas das principais delas, UFRJ e USP, mantêm importantes cen-tros de pesquisa e cursos de graduação e pós-graduação em engenharianaval) e centros de pesquisa (IPT, Cenpes, Marinha). Há empresas de en-genharia com alto grau de capacitação em projetos, sedes regionais desociedades classificadoras internacionais com quadros altamente capaci-tados, além de um nível de engenharia bastante avançado em outrossetores importantes,  como engenhar ia  industr ia l ,  mecânica,metalúrgica, elétrica. Assim, embora com uma defasagem importantea vencer, o País dispõe de uma base tecnológica que, mobilizada, po-
derá responder ao desafio, em curto prazo.
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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 MCT, inclusive o Fundo Setorial de Transporte Aquaviário e
Construção Naval.

A indústria do País permaneceu paralisada, numa época de acelera-
do desenvolvimento, em nível mundial. O déficit acumulado nesse perío-
do 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, par-
ticularmente no caso da construção naval, não se tem mostrado efetivo.
Mesmo os limitados recursos alocados ao setor poderiam ter melhores re-
sultados. 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 con-
tinuam sendo adotadas não estimularam a indústria a incorporar metas
reais de desempenho e, por via de consequência, de aprimoramento
tecnológico e gerencial.
c) 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 qua-
dros para a demanda já existente. A descontinuidade do setor provocou a
situação presente, em que não há trabalhadores com experiência compatí-
vel 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 expan-são dos estaleiros e de real modernização dos processos construtivos, isto é,no cenário em que se aproximem as práticas nacionais daquelas dos estalei-ros líderes de mercado, um novo perfil de trabalhador será requerido.
Os processos praticados nos estaleiros mais avançados demandamum novo tipo de trabalhador, com perfil multifuncional, formação longa(em geral três ou quatro anos de estudo técnico, após os anos de escola-ridade básica). Ou seja, as políticas de recursos humanos operacionaisdeverão conciliar dois objetivos: atender à demanda emergencial paramanter os estaleiros em operação e garantir os recursos humanos para osestágios mais avançados, que deverão (como pré-requisito da

sustentabilidade) ser alcançados em alguns anos.
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A formação desse novo perfil demandará a implantação de centros de
ensino profissional, nas áreas de maior concentração industrial, elevados in-
vestimentos e tempo de maturação. Centros desse tipo não poderão ser dis-
seminados 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 cons-
trução 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 in-
ternacional. Instituições desse tipo são elementos indispensáveis em qual-
quer sistema industrial de alto desempenho.

A Norma Reguladora 34 (NR 34) do Ministério do Trabalho e Empre-
go (MTE) criou uma Comissão Tripartite, com os seguintes vértices: a ban-
cada 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.
d) Cadeia de suprimentos

Todas as análises da crise da indústria naval no Brasil apontam,
como uma das causas, o processo forçado de nacionalização de compo-
nentes, que provocou impactos negativos, não apenas no custo e na qua-
lidade da produção, mas, principalmente, na própria eficiência do proces-
so produtivo. O desafio no presente é promover a reestruturação da ca-
deia 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 ar-
ticulado do conjunto da indústria naval. Certamente, essa é outra questão
crítica relacionada com decisões de localização industrial.
e) Localização

A construção naval é uma indústria cujo desempenho é extrema-
mente sensível a fatores relacionados com a localização. De um lado, há
os efeitos econômicos e logísticos de localização de uma empresa indivi-
dual. De outro, há os fatores relacionados com a concentração geográfica
das organizações da indústria marítima em geral e dos estaleiros em par-
ticular, que introduzem o que se pode chamar de economias de concen-
tração. A indústria de construção naval tende a concentrar-se geografica-
mente em quase todas as regiões ou países produtores.

Esse tema tem sido objeto de muitos estudos, tanto para a indús-
tria em geral (14, 26, 42) como, em particular, para a indústria marítima
(6, 18) e, especificamente, para a construção naval. A economia da con-
centração tem sido considerada em primeiro plano na discussão de políti-
cas marítimas nacionais, em vários países.
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No caso da construção naval, genericamente, alguns dos principais
benefícios econômicos da localização de estaleiros em regiões de concen-
tração geográfica da indústria marítima são:. a proximidade de fornecedores, além da redução de custos de trans-porte, favorece a articulação de planos de produção, de modo aviabilizar a eliminação ou, pelo menos, a redução de estoquesintermediários;. a proximidade de outros estaleiros favorece a formação de parceriasestratégicas;. a concentração de atividades ligadas à indústria naval pode viabilizaro desenvolvimento de centros de formação de recursos humanosespecializados, em todos os segmentos da força de trabalho espe-cífica do setor;. os investimentos compartilhados em programas de treinamento

de  mão  de  obra  podem  ser executados diretamente pelas
empresas;. a  consolidação  de  centros de pesquisa e desenvolvimento, com
níveis mais elevados de capacitação e escala, é viabilizada pelainteração com as empresas;. os investimentos em P&D podem ser compartilhados;. a instalação de estaleiros, em certos casos, demanda investimento
público  em  obras  de  infraestrutura,  cujo retorno é claramentereduzido pela pulverização;. o estímulo ao progresso tecnológico e gerencial realiza-se pelo
intercâmbio das  próprias  empresas  e destas  com associações einstituições de ensino e pesquisa, bem como pela mobilidade dosrecursos humanos. Os mecanismos de spill-over (ou contágio) são,em geral, alavancados pela existência de empresas líderes naregião. Nesse caso, uma empresa (ou instituição) líder seria a queapresentasse inserção internacional e atuação relevante em P&D;. a formação de parcerias no sentido de estabelecer programas de
procurement comuns, visando a ampliar o poder de mercado e pro-mover ganhos logísticos na aquisição de insumos; e. as empresas  de  prestação  de  serviços podem ser subcontratadas
por diversos estaleiros, nos casos de picos de demanda individuaisde  mão  de  obra. Assim, variações localizadas de demanda podemser absorvidas sem deseconomia para os estaleiros individuais.

Mas há um contraponto a apresentar em relação às vantagens daconcentração geográfica: no Brasil, a desconcentração também tem suasvantagens, pois vai permitir a criação de novos polos de desenvolvimento– casos do Nordeste e do Sul –, promovendo o surgimento de novos em-pregos e desenvolvendo tecnologicamente essas regiões.
O atual ciclo de expansão está associado a um ativo processo dedesconcentração 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
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avaliação mais cuidadosa dos decisores. Uma política nacional para o se-
tor não poderá ignorar um elemento dessa importância.

Nesse contexto, é necessário considerar dois cenários distintos. O pri-
meiro corresponde ao atual padrão de tecnologia, produtividade e estrutura
da cadeia produtiva. Um segundo, de médio prazo, seria o cenário de evolu-
ção 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 limi-
tado pelos seguintes fatores:. o tipo de mão de obra demandado é especializado (unifuncional),

com requisitos simples de treinamento, podendo ser recrutado e
preparado em programas rápidos, em qualquer região que dis-
ponha de oferta com nível razoável de educação e formação esco-
lar geral; e. a cadeia produtiva encontra-se desestruturada, com índices baixos
de nacionalização e escala limitada para o desenvolvimento com-
petitivo de fornecedores.

Já no cenário de desenvolvimento competitivo, os benefícios da con-
centração 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 for-
mação 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 econô-
mico 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 a:. redução dos custos de transporte;. transferência de tecnologia intersetorial;. integração de planos de produção e just in time;. compartilhamento de recursos tecnológicos, inclusive engenharia,

em benefício dos fornecedores, mas também dos estaleiros; e
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. 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 conjunta92.

Como ficou evidente nas considerações anteriores, a consolida-ção 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 ativi-
dades complementares.
f) Arcabouço legal

 Foi estabelecida uma política de desoneração fiscal, para forne-
cimento à indústria naval, pelo Decreto nº 6.704/2009 e pela Lei nº
11.774/2008, incidindo sobre o IPI, o PIS, o Cofins (alíquota zero), e
pela Lei nº 11.786/2008, com a criação do FGCN – Fundo Garantidor da
Construção Naval, conforme já mencionado –, com aporte de R$ 5 bi-
lhões, para garantias de credito e performance.

A construção naval brasileira, depois de uma prolongada crise de
cerca de 20 anos, passa por uma fase de grande dinamismo, demonstran-
do claramente o potencial de transformar-se em um dos setores com maior
contribuição para a economia do País. Ao mesmo tempo, esse processo
coloca desafios proporcionais ao potencial do setor. A consolidação de uma
indústria competitiva e sustentável requer a mobilização de todos os se-
tores envolvidos, bem como a implantação e a gestão de uma política
setorial afirmativa e racional.
5. Conclusão e sugestões

Pelo que foi exposto – e considerando-se principalmente as questões
críticas indicadas no item anterior – é julgado cabível o seguinte elenco de
sugestões a ser levado em conta pelos tomadores de decisão do País, que
venham a interessar-se por tal setor estratégico da economia nacional:
SUGESTÕES:. DESENVOLVER  políticas  adequadas  de  transporte  marítimo e de

construção naval.. ESTABELECER condições de competitividade e aumento da partici-
pação das empresas de navegação no mercado internacional de
fretes.. MANTER  o  mecanismo  de  saneamento financeiro dos estaleiros,
repactuando  os  passivos  ou  estabelecendo  condições  paravenda das instalações a outros grupos empresariais, dispostos a
reativá-las.. ESTABELECER linhas de crédito e condições para exportação de
navios e atração de clientes estrangeiros para reparação naval.

92 - É muito comum a produção de módulos ou blocos, como, por exemplo, superestruturas
completas, em plantas fora do estaleiro montador.
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CAPÍTULO XI
ECOSSISTEMAS COSTEIROS

Sinopse
A importância da gestão das áreas ambientais integradas da Zona

Costeira (ZC), que envolve a interação ar-terra-mar, desde as bacias
hidrográficas até a quebra da plataforma continental, é enfatizada;
apresenta-se o conceito de custo-benefício, com a valoração de recur-
sos naturais, conhecido como “pegada ecológica”; descrevem-se os
principais ecossistemas da ZC do Brasil, destacando-se as áreas
prioritárias de conservação; sob a luz da Conectividade, discute-se o
funcionamento dos processos ecossistêmicos e a conservação da ZC
brasileira em seus componentes, produtos, funções e atributos; carac-
terizam-se os tensores e principais impactos ambientais dessas áreas;
alinham-se os conflitos e desafios da gestão de tais sistemas comple-
xos, inclusive a questão das mudanças climáticas, em seus possíveis
cenários; listam-se as ações e programas de gestão integrada; por fim,
são feitas 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. Confl icts 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

As zonas costeiras foram, desde sempre, o principal recurso mari-
nho explorado pelo Homem (para pescas, portos, sal etc.). Com a amplia-
ção das trocas comerciais mundiais, bem como com o desenvolvimento
do turismo (em sua maior parte no litoral) e com a produção de energia
“limpa” a partir do oceano (p. ex.: ondas, eólica offshore, correntes e ma-
rés), além de uma vasta gama de atividades (aquicultura, dessalinização
de água, exploração de recursos minerais, construção e reparação naval,
emissores submarinos, entre outras), a exploração das zonas costeiras
atingiu níveis impensáveis até poucas décadas atrás, podendo afirmar-se
que a sociedade moderna delas está inexoravelmente dependente (26).
Por tudo isso, caracterizam-se pela complexidade das atividades que abri-
gam e pela sensibilidade dos ecossistemas, constituindo-se na interface
física e de transição funcional dos ambientes terrestre e marinho.
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No Brasil Colônia, tendo em vista sua extensão territorial, a reduzi-
da 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 (68). Após a Independência,
veio a ocupação acelerada do território, ocorrendo derrubadas e queima-
das dos elementos da cobertura vegetal, visando à posse da terra. Aliás, o
traço marcante do início e da posterior evolução do povoamento do atual
território brasileiro está em seu caráter fortemente periférico. O processo
de utilização do espaço que originou o Estado brasileiro teve início na cos-
ta atlântica (3).

De acordo com Silveira (1968), o litoral cristalino do Sudeste, ca-
racterizado pela Serra do Mar, foi, desde o início da colonização, área atra-
tiva, em planícies litorâneas formadas por deposições marinhas mais ou
menos extensas. A ocupação dessas planícies teria dado origem às con-
centrações urbanas de Paranaguá (PR), Cananeia, Iguape, Itanhaém, São
Vicente, São Sebastião e Ubatuba (SP), entre outras (71).

Associada à ocupação desses terrenos, segue crescente a necessi-
dade 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 compro-
metimento e de degradação ambiental, com perdas de recursos naturais.

Nas últimas décadas, vem ocorrendo um progressivo interesse glo-
bal pela gestão de áreas costeiras. Em praticamente todas as regiões do
mundo existem exemplos de nações desenvolvidas ou emergentes que
avaliaram ou que estão avaliando, em estudos de viabilidade, a implantação
de programas de gerenciamento costeiro. Problemas derivados de um
inexistente ou incorreto plano de ocupação das zonas costeiras podem deter-
minar custos econômicos e sociais elevados demais 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 percenta-
gem atinja os 75%. Essa estreita faixa de território corresponde, apenas, a
menos de 10% do espaço habitável existente na Terra. Por outro lado, ve-
rifica-se que, atualmente, cerca de dois terços das maiores cidades mun-
diais (com mais de seis milhões de habitantes) estão nas zonas costeiras.
O Brasil, segundo em extensão litorânea na América Latina, concentra
grande parte de sua população nos principais centros urbanos dispostos
ao longo do litoral.

Todos os ambientes integrados nas zonas costeiras são recursos
marinhos. Aliás, tal foi reconhecido, em 1992, pela Agenda 21, que inicia o
capítulo 17 afirmando que “o ambiente marinho, incluindo os oceanos e
todos os mares e áreas costeiras adjacentes, forma um conjunto integra-
do que constitui um componente essencial do sistema de suporte da vida
e um recurso essencial para o desenvolvimento sustentável”93.

Para os fins do presente capítulo, adotou-se o seguinte conceito de
ecossistemas costeiros: “sistemas naturais ou artificiais, limitados por um
93 - <http://www.un.org/esa/dsd/agenda21/>.
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espaço físico, onde interagem fatores bióticos (biológicos) e abióticos (fí-
sicos, químicos, geológicos, oceanográficos), caracterizando determina-
das estruturas e funções” (1, 82).

A ZC vem sofrendo os efeitos de regressões e transgressões mari-
nhas ao longo da história da Terra. Como região de interface do continente
com o mar, é dominada por processos originados nas bacias de drenagem
dos rios afluentes e por processos oceanográficos e atmosféricos (13). Ela
une a terra e o mar, espaços esses tidos como conexões com os sistemas
adjacentes, como também compartindo as influências das terras emersas
e das atividades antrópicas aí praticadas (65).

A ZC, pelo Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (II PNGC), é 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 afora, distando 12 milhas das linhas de base estabelecidas
de acordo com a CNUDM e compreendendo a totalidade do mar territorial;
e terrestre – faixa do continente formada pelos municípios que sofrem
influência direta dos fenômenos ocorrentes na ZC” (20).

É possível, portanto, incluir no conceito de ZC, por um lado, todas
as áreas contidas nas bacias hidrográficas que a afetam e, por outro, a
extensão marinha até a quebra da plataforma continental ou até o alcan-
ce da influência das plumas estuarinas94, ou o limite da ZEE (19, 41)95.

Na medida em que os ecossistemas incluem tanto os organismosquanto o ambiente abiótico numa unidade funcional, torna-se difícil,muitas vezes, definir seus limites e suas áreas de influência. Assimcomo os sistemas terrestres adjacentes são afetados pela ação do mar,o ambiente marinho recebe a influência terrestre. A magnitude dessasinterações é variável, de acordo com a maior ou menor extensão das baciashidrográficas, coletoras de sedimentos e de resíduos poluentes de vastasáreas interiores, e com as condições oceanográficas e climatológicas, queregulam a influência dos oceanos sobre a massa continental. Devido àssuas características ecológicas, os ecossistemas costeiros são altamenteprodutivos, funcionando como áreas de desenvolvimento, proteção e ali-mentação, tanto das espécies características desses ambientes, quantode outros animais que migram para as áreas costeiras durante a fase
reprodutiva (por ex., espécies catádromas, que descem dos rios para am-
94 - São formadas quando águas menos densas deixam o confinamento dos estuários e sedispersam sobre as mais salinas e densas da plataforma. O estudo da dinâmica das plumastem grande importância nos processos costeiros. Sua extensão pode ser influenciada pelascondições oceano-meteorológicas (p. ex.: condições de marés, correntes longitudinais eventos), além de fatores sazonais, como o regime de vazão fluvial. Assim, a complexidadeda dinâmica estuarina, tanto na seção superior quanto na inferior do sistema estuarino,dificulta a delimitação espacial da área de conectividade entre bacias hidrográficas e aZona Costeira adjacente. A área de influência do deságue fluvial na ZC, geralmente, variaconforme o tamanho da bacia, de modo que bacias de grandes dimensões podem influenciaruma extensa área das águas costeiras adjacentes, enquanto certos setores da costa podemnão ser influenciados pelos aportes fluviais de bacias hidrográficas de pequeno porte e combaixa vazão fluvial. Sua presença é muitas vezes utilizada para delimitar a extensão da ZC.
95 - Há que destacar-se a diferença de critérios existente quanto à extensão da ZC. Ao ladoda conceituação de faixa marítima, pelo II PNGC, que considera tal zona estendendo-se até12 M, a FAO e alguns autores apontam tal limite estendendo-se até as 200 M, ou ainda à
quebra da plataforma continental ou ao alcance da influência das plumas estuarinas.
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bientes estuarinos ou marinhos, para reprodução). Fauna e flora associa-
das 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 consti-
tuírem fonte de subsistência às populações costeiras, alcançam altos pre-
ços 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. O aumento da proporção de habitantes nas cidades e,
em especial, nas grandes cidades e capitais, faz a densidade das populações
nas zonas costeiras crescer mais que a média nacional, aumentando a pres-
são 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 comuni-
dades ao longo do litoral, passam a sofrer a concorrência de outras ações,
causadas por usos diversos da ZC, assim como o impacto da poluição, deri-
vada 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” (28), tem sido enfatizada, recentemente, nas análises de
valoração das funções ecológicas exercidas pelos ecossistemas costeiros.
Tal valoração concentrava-se, quase exclusivamente, nos recursos natu-
rais de uso direto – produção de pescado (47, 48, 16). Atualmente, obser-
va-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.

Nas avaliações de custo-benefício empregadas em conjunto com
valorações de recursos naturais, emprega-se o cálculo da chamada pega-
da ecológica (ecological foot-print), que corresponde aos valores monetá-
rios dos subsídios normalmente não valorados, que o ambiente natural
provê para a sustentação de determinada atividade de cunho econômico.

O grande desafio nacional tem sido gerenciar os problemas que en-
volvem a crescente utilização dos recursos naturais para satisfação dasnecessidades humanas, com a administração da explotação desses recur-sos, de maneira sustentável. Para tal, devem ser considerados não só osaspectos ambientais propriamente ditos, mas também o processo produ-tivo (27, 32), já que a produção envolve relações técnicas (homem-natu-reza) e sociais (entre seres humanos), e as últimas determinam as primei-ras, ou seja, as técnicas são produzidas, utilizadas e apropriadas de acor-do com a forma de organização social (27). Em muitos casos, entretanto,acontece também o inverso: a oportunidade de exploração de algumaszonas costeiras importantes influencia, de modo determinante, também aforma de organização social.

Como se observa, volta-se – com a mesma ênfase já exibida emcapítulos anteriores sobre os interesses econômicos no mar – ao aspecto
do desenvolvimento sustentável, verdadeiro sustentáculo das atividades
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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 correla-
ção mais se torna evidente no Item 9, a seguir. As várias sugestões apresen-
tadas 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
fisiográfica96, atingindo mais de 8.500 km de extensão, desde o Rio
Oiapoque (04o54’45"N), no setor setentrional, até o arroio Chuí
(33o45’10"S), no setor meridional, correspondendo a 32% do total das fron-
teiras nacionais (13) e tendo soberania ou direitos de soberania sobre o
mar territorial e a ZEE, incluindo cerca de três milhões e meio de quilôme-
tros quadrados, não considerada a plataforma continental.

A ZC brasileira possui uma superfície de cerca de 600.000 km2, dos
quais aproximadamente 450.000 correspondem ao território dos 395 mu-
nicípios distribuídos em 17 estados costeiros, enquanto os restantes
150.000 constituem o mar territorial. A densidade demográfica da ZC é de
88, contra média nacional de 19,3 hab./km2, porque a população se con-
centra, principalmente, em 16 regiões metropolitanas costeiras, das 28
existentes no País (72). Reveste-se de fundamental importância por abri-
gar um mosaico de ecossistemas de alta relevância ambiental, importan-
tes do ponto de vista ecológico (2, 12, 51).

Segundo Silveira (1968), a variação do tipo de costa tem grande
importância para o estabelecimento humano (71). Enquanto praias ex-
postas, em geral dunosas e recobertas por vegetação rasteira, são prati-
camente desérticas, 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 pesca de arrasto e proteção
contra o vento. Além disso, as enseadas e as baías protegidas têm-se mos-
trado 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 predominantemen-
te arenoso, sofrem ação mecânica dos ventos e influência direta da
maré, principalmente nas porções mais baixas. São consideradas
sistemas de baixa diversidade. Nas praias arenosas, a fauna é
pouco diversificada e predominantemente constituída por escava-
dores suspensívoros97, uma vez que há escassez de matéria orgâ-nica no sedimento. A flora aquática praticamente inexiste, devido àausência  de substrato consolidado, favorável  à instalação demacroalgas. As dunas costeiras são colinas de areia acumuladas
por atividade de ventos, às vezes, recobertas por vegetação. Ocor-

96 - Diversidade nas características da natureza, da Terra e dos fenômenos naturais.
Relacionada à geografia física.
97 - Assim são classificados organismos bênticos que cavam túneis no substrato, com diferentes
diâmetros, e que apresentam o hábito de consumir as partículas em suspensão.
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rem ao longo do litoral brasileiro, destacando-se os campos de
dunas dos Lençóis Maranhenses, e têm 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 en-
tremarés) 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 colinosos98 dos terrenos cristalinos inter-
rompam ou acompanhem de perto as baixadas, as praias e os cor-
dões arenosos pouco desenvolvidos, e apresentem um grande nú-
mero 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; são muitas
vezes submetidos à alta energia de ondas, condicionando o 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 princi-
palmente nos litorais norte e nordeste, próximos à costa ou aolargo, com extensão e largura variáveis. Junto às costas, os recifespodem formar linhas descontínuas, proporcionando proteção àspraias. Os recifes de corais são sistemas altamente produtivos,com elevada biodiversidade99, de lento crescimento e sensíveis avariações ambientais.  Sob o ponto de vista geomorfológico, sãoestruturas rochosas, rígidas, resistentes à ação mecânica dasondas e das correntes marinhas, construídas por organismos mari-nhos capazes de secretar um exoesqueleto carbonático (44). Na
costa brasileira, de forma geral, dispõem-se em sucessivas linhas
paralelas à costa, caracterizando formações coralíneas desenvol-
vidas sobre embasamento de arenito (42). Estudos desenvolvi-
dos a partir da década de 1980 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 su-

98 - Sistemas deposicionais que formam acúmulos como colinas. Sistemas deposicionais
envolvem a interação dos processos sedimentares que atuam em diversas escalas de tempo
e espaço. Essa interação apresenta dinâmica complexa e gera produtos de grande
variabilidade, os depósitos sedimentares, cujas partes elementares são as fácies
deposicionais. A compreensão da distribuição dessas fácies é de extrema importância, seja
para a interpretação das condições reinantes durante a formação do depósito, seja para a
exploração de bens minerais nele contidos. Os processos de produção, erosão, transporte e
deposição de sedimentos são irregulares e descontínuos no tempo.
99 - 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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perior à dos próprios corais (43). Além dos recifes coralíneos, exis-
tem, ainda, os recifes de arenito ou arrecifes (beach rocks), que
correspondem a estruturas formadas por grãos predominantemen-
te 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, onde haja encontro de águas de
rios com a do mar, 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 pe-
quena declividade, sob a ação diária das marés de água salgada
ou, pelo menos, salobra. Manguezais fornecem proteção contra
as enchentes, diminuindo a força das inundações e preservando
os campos agricultáveis adjacentes. A marisma caracteriza-se por
vegetação herbácea, enquanto o manguezal, por vegetação arbó-
rea. Este ecossistema, associado aos estuários, constitui o maior
segmento da ZC, atingindo cerca de 480 km de largura na foz do
Rio Amazonas e 650 km de extensão linear, ocupando um terço da
área total (63). Essa região apresenta a segunda mais baixa densi-
dade populacional relativa (16,4 hab./km²).. Prados  marinhos  são representados principalmente por faneróga-
mas100 de pequeno porte que ocupam os fundos de areia (quartzosa
ou calcária), rasos e com boa penetração luminosa, em áreas de
baixa intensidade de correntes. Podem comportar-se como forma-
ções pioneiras.. 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 (29). Na costa brasileira estão
presentes sistemas 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.. Deltas são definidos como sistemas deposicionais de rios que resul-
tam em progradações101 da linha de costa. Os principais deltas
da ZC brasileira estão associados aos rios Amazonas, Parnaíba,
São Francisco, Jequitinhonha e Paraíba do Sul (46, 71).

100 - Ocorrem em ambientes rasos como recifes, estuários e baías protegidas. 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.
101 - Progradação é um processo natural de ampliação das praias, devido aos sedimentos
arrastados pelos rios, em seu curso até a foz.



ECOSSISTEMAS COSTEIROS

258 O BRASIL E O MAR NO SÉCULO XXI

Ambientes costeiros abrigados, tais como lagunas, estuários e baí-
as, 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 de planejamento
ou áreas-problema, não só devido às suas características ecológicas e ao
uso intensivo que deles se faz em muitas partes do mundo, como também
pelas potencialidades para o crescimento de atividades humanas (portuá-
rias, turísticas, pesqueiras, entre outras).

O Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazô-
nia Legal (MMA) identifica algumas áreas prioritárias para conservação na
ZC, tendo em conta sua importância em termos de espaço coberto ou,
ainda, com respeito às funções exercidas (9, 12, 13).. Baías e estuários correspondem a 31,8% das áreas prioritárias –

Delta do Parnaíba (MA-PI), Tibau do Sul (RN), Estuário do Maman-
guape (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), Lito-
ral 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).. Planícies entremarés foram consideradas ecossistemas princi-
pais 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 de florestas não
foram considerados como os principais ecossistemas, em nenhuma
área do litoral. Observa-se, mais uma vez, que essas ocorrências
se referem, unicamente, ao conjunto de áreas selecionadas, não
implicando um levantamento exaustivo da costa brasileira.

3. Conectividade – interação de ecossistemas costeiros
É importante reconhecer que os ecossistemas estão funcional-

mente 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 abun-
dância de peixes e invertebrados. Manguezais, marismas e pradarias ma-
rinhas, como berçários para muitas espécies de importância comercial e
de alimentação para outros organismos, da mesma forma que para algu-
mas espécies de recifes (58).



259

ECOSSISTEMAS COSTEIROS

O BRASIL E O MAR NO SÉCULO XXI

A conectividade faz-se notar por meio de diversos processos, abran-
gendo tanto os aspectos bióticos quanto os abióticos, como exemplificado
abaixo:. Interações físicas – Recifes de corais, pradarias marinhas, maris-mas e manguezais interagem fisicamente de várias maneiras. Reci-fes são produtores ativos de estruturas calcárias. As elevadas taxasde produção de carbonato de cálcio permitem a construção de com-plexas e massivas estruturas calcárias. Essas estruturas consti-tuem barreiras efetivas na dissipação de energia, criando ambien-tes de baixa energia a sota-vento102. Os recifes também reduzem oembate 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, compro-
metendo suas estruturas. É mais frequente encontrar recifes alte-
rados por impactos terrestres do que pelo próprio ambiente ma-
rinho. Da mesma forma, as ondas, as correntes e as marés distri-
buem sedimentos entre a plataforma continental, as praias areno-
sas 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 trófica103 de sistemas adjacentes. No caso do carbono, é im-
portante ainda destacar que a fração armazenada em sistemas como
manguezais e marismas pode ser remobilizada (por atividades
antrópicas, p. ex.), retornando à atmosfera e intensificando o efeito
estufa. Isto pode ser amplificado em função de modificações
climáticas.. Fluxos de animais – Os animais também transportam nutrientes
entre esses ecossistemas. Qualquer tipo de criatura, desde aves
até invertebrados, que resida em algum deles, por mais que se
alimente em outro que lhe seja adjacente, tem o potencial de trans-
portar 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 pre-
sença 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 ter-
mos de ganho e de perda de energia para um determinado ecossistema.
102 - Termo náutico, referente ao lado para onde sopra o vento ou ao lado protegido do
vento.
103 - 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.



ECOSSISTEMAS COSTEIROS

260 O BRASIL E O MAR NO SÉCULO XXI

São conhecidos, pelo menos, dois tipos de migração: curtas para ali-
mentação, 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 desenvolvimento para o que abriga os adultos.

Manguezais, recifes de corais e pradarias marinhas encontram-se
interligados de inúmeras formas; entretanto, em ambientes não perturba-
dos, esses fluxos de energia são mais destacados. Assim, foi observado
fluxo de nutrientes dissolvidos dos manguezais, aumentando a produtivi-
dade primária das pradarias marinhas. Manguezais e pradarias marinhas
estimulam a produtividade primária de recifes de coral, ao ofertarem lo-
cais alternativos de alimentação para a fauna associada. Ecossistemas
como manguezais e pradarias marinhas também contribuem efetivamen-
te com funções de filtro biológico, controlando sedimentos em suspensão
de origem terrestre. Embora isso não seja tão evidente, sua importância
pode ser avaliada em termos práticos, quando diante de impactos vindos
da terra emersa, em direção ao mar.
4. Conservação da ZC brasileira – componentes, produtos, funções
e atributos dos ecossistemas costeiros

A ZC brasileira abriga um mosaico de ecossistemas de alta rele-
vância 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 sig-
nificativa riqueza, em termos de recursos naturais, que vem sendo coloca-
da 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 conserva-

ção 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, fun-
ções e atributos (9):. Os componentes dos ecossistemas são bióticos e abióticos e in-

cluem o solo, a água, as plantas e os animais.. Os 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, recrea-
ção e pesquisa científica (4).. As 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
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costa, recicla nitrogênio e melhora a qualidade da água. Ao benefi-
ciarem-se dessas funções, as populações humanas fazem uso indi-
reto dos ecossistemas. Ao prejudicarem tais funções, surge a ne-
cessidade de restabelecê-las, a um elevado custo econômico e
social.. Os atributos são características complexas dos ecossistemas,
traduzidas na noção de “paisagens”, resultantes do funcionamento
inter-relacionado de suas várias funções e produtos. Entre os atri-
butos estão a diversidade biológica e genética, bem como a cultu-
ral, 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 e produtos, em
relação a esses ecossistemas, são apresentados no Quadro 1.
Quadro 1. Síntese de funções e produtos obtidos em diferentes

ambientes costeiros.
 AMBIENTES COSTEIROS 1 2 3 4 5 6  7 8 9    10   11   12    13

           FUNÇÕES
disponibilização de águas X X X X
exportação de biomassa X X* X X X X X X
fonte de nutrientes X X X* X X X X
fonte de sedimentos X X X* X X X X X X
prevenção de erosão X X X X
prevenção de inundações X X X X
proteção contra tempestades X X X X
retenção de nutrientes X X X X X X X
retenção de sedimentos X X X X X X X X X X
via de transporte X X
PRODUTOS
campos e pastagens X X X X
espécies selvagens X X X X X X X X X X X X X
recreação e turismo X X X X X X X X X X
recursos agrícolas X X X X X X X
recursos florestais X X
recursos minerais X X X X X X X X X X X X X
recursos pesqueiros X X X X X X X X X

1. Baías e estuários; 2. Campos dunares; 3. Costões rochosos; 4. Dunas e falésias; 5.
Ilhas e arquipélagos; 6. Lagunas e banhados; 7. Manguezais e marismas; 8. Planícies
de deflação; 9. Planícies fluviais; 10. Planícies de maré; 11. Praias arenosas; 12. Recifes
coralíneos e pradarias; e 13. Restingas secas e paludosas (matas).
(*) – para ambientes aquáticos adjacentes.
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5. Caracterização dos tensores e principais impactos ambientais
 Com intuito de facilitar o entendimento dos ecossistemas costei-ros, seus tensores e principais impactos, a comunidade científica identifi-ca dois grandes domínios, característicos da faixa costeira: o bentônico,integrado pelos ecossistemas costeiros propriamente ditos, e o pelágico104.
1. O domínio bentônico litorâneo compreende a zona entremarése a plataforma continental, permanentemente submersas. A áreacosteira sob influência da zona entremarés inclui praias arenosas,praias lodosas, dunas, recifes de corais, lagunas costeiras, estuários,manguezais, baías e deltas. Esses ecossistemas encontram-sesubmetidos a diversas condições oceanográficas, diferindo bastantequanto à composição específica da fauna e da flora.

Biologicamente, pode-se afirmar que 80% das espécies conhecidaspela ciência pertencem ao ambiente terrestre, porém há maisordens e filos no ambiente marinho. Os táxons (terminologia equi-valente a espécies) animais, com exceção de um, têm representan-tes no mar, com cerca de metade exclusivamente marinhos. A gran-de 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 ele-
vado das que vivem no mar ainda seja totalmente desconhecido
para a Ciência.

2. O domínio pelágico compreende as águas que recobrem a pla-taforma continental até o início do talude. Essas águas exibempadrão de circulação menos estável que o do mar profundo, so-frendo forte influência dos aportes continentais (terras emersas).As áreas de ressurgências periódicas favorecem o afloramentode águas profundas, ricas em nutrientes, proporcionando desen-volvimento do plâncton. A disponibilidade de alimento concorrepara a manutenção dos estoques pesqueiros.
Em virtude de o presente capítulo estar dedicado aos ecossistemascosteiros, o domínio pelágico foi caracterizado apenas a título de apre-

sentação dos dois domínios que compõem a chamada “faixa litorânea”105.
A seguir, são apresentadas algumas características dos ecossistemas
costeiros brasileiros, tratados no Quadro 2 em conjunto com os principais
tensores que atuam sobre eles, ao longo da ZC (65).

Quadro 2 – Síntese dos principais tensores dos ecossistemas
costeiros brasileiros

  AMBIENTES COSTEIROS  1 2 3 4 5 6 7 8 9    10 11
         TENSORES

Agricultura (p.ex. arroz, mandioca, X X X X X
abacaxi)

104 - Há quem prefira caracterizar outros dois grandes domínios, a saber: um continental eoutro marinho.
105 - Sobre a expressão “faixa litorânea”, há legislação, jurisprudência etc., que se podemconstatar em pesquisa cuidadosa. Já a “faixa terrestre”, referida anteriormente nestecapítulo, é textualmente citada no Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. As duasexpressões coexistem.
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AMBIENTES COSTEIROS  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
         TENSORES
Âncoras/embarcações X
Aterros X X X X X
Canalizações X X X
Construções/especulação X X X X X X X X X X
imobiliária
Cultivos (p.ex. carcinicultura, X X X
ostreicultura)
Derramamentos X X X X X X X X X
Desmatamentos X X
Dragagens X X X X X
Drenagem X X X X X
Efluentes, emissários, esgotos X X X X X X X X X X
Estradas X X X X X
Expansão urbana X X X X X X X X X X
Exploração de petróleo X X X X X X X
Lixo X X X X X X X X X
Marinas X X X X X X
Mineração X X X X X X X X
Nível médio relativo do mar X X X X X X
Pesca X X X X X X X
Polos industriais X X X X
Portos, terminais, parcéis X X X X X X
Privatização de áreas X X X X X X X X X
Remoção de areia X X X
Salinas X X X X
Tráfego terrestre/marítimo X X X X X X X X X
Turbidez (erosão) X X X X X X X X X
Turistas/turismo X X X X X X X X X

1.Baías, deltas e estuários; 2. Campos dunares, dunas e falésias; 3. Costões ro-
chosos; 4. Ilhas e arquipélagos; 5. Lagunas e banhados; 6. Manguezais e marismas;
7. Planícies fluviais; 8. Planícies de maré; 9. Praias arenosas; 10. Recifes coralíneos
e pradarias; e 11. Restingas secas e paludosas (matas).
6. Conflitos e desafios da gestão dos ecossistemas

Na ZC convivem, em geral de modo conflitante, várias atividades de cu-
nho extensivo e intensivo, tais como portos, áreas urbanas, pesca, aquicultura,
exploração de petróleo, conservação ambiental, entre outras (9). 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 impor-
tantes e complexas nos processos de negociação entre aqueles que fazem, ou
pretendem fazer, uso sustentável dos recursos naturais. Os conflitos mais fre-
quentes incluem interesses e atores sociais, como pescadores artesanais e in-
dustriais; empreendedores imobiliários e populações tradicionais; produtores
agrícolas e extrativistas; turistas e conservacionistas.

Os maiores desafios da gestão dos ecossistemas costeiros, na atua-
lidade, 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.
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O processo de urbanização da ZC, extremamente diversificado, revelaalgumas tendências claras que interessam de perto à gestão ambiental. Aolado da diminuição do ritmo de crescimento de algumas metrópoles, intensi-fica-se a ampliação física das áreas urbanizadas, expressando-se, principal-mente, pelo crescimento da chamada “segunda residência”, em quase todaa ZC, com destaque para os trechos litorâneos acessíveis por rodovias asfal-tadas e relativamente próximos aos centros de maior dinamismo.
Além do fato de essa expansão vir ocorrendo de forma desordenadae às expensas da incorporação de áreas de grande relevância ambiental(dunas, restingas, manguezais), ela transfere para espaços novos partedos vetores de comprometimento ambiental típicos das grandes aglome-rações, especialmente aqueles relacionados à contaminação das águassubterrâneas, superficiais e das praias, à remoção da cobertura vegetal ede solos, à interferência na dinâmica de carreamento de sedimentos mari-nhos. 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, osesforços em torno de políticas de recuperação da qualidade ambiental re-querem a combinação de recursos humanos e financeiros, tecnologias inova-doras e processos de gestão conduzidos por instituições adequadamenteinstrumentalizadas.
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 ins-talada e diversificação de atividades relacionadas aos novos fluxos de pro-dutos da retroterra do País (grãos, principalmente). Em outros casos – comoem São Luís, Recife, Maceió, Aracaju, Salvador, Campos, Rio de Janeiro,Sepetiba, São Sebastião e Baixada Santista –, as expansões estão associ-adas à ampliação das atividades de exploração, transporte e estocagemde petróleo, granéis sólidos e líquidos, além de outros produtos. O aumen-to acelerado da construção naval no País também é fator que não deve sermenosprezado, com a instalação de grandes e novos estaleiros no Rio, emPernambuco e no Rio Grande, entre outros locais. Em todos os casos, hárepercussão direta na dinâmica populacional e urbana, principalmente.Esse quadro torna a gestão ambiental altamente problemática, especial-mente porque requer uma visão sistêmica, diante da necessidade de me-didas emergenciais – acidentes envolvendo derramamento de petróleo elançamento de efluentes químicos diretamente no mar não são raros.
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 seconfigura, igualmente, como atividade de impacto.
Os estudos produzidos para o já citado Macrodiagnóstico da ZC rela-cionam os níveis de comprometimento dos ecossistemas costeiros aos fa-tores de risco ambiental, abrangendo a vulnerabilidade natural (estabili-dade/instabilidade e produtividade primária), a densidade e o potencialda estrutura produtiva (infraestrutura e fluxos de investimento) e as con-dições de habitabilidade, expressas no acesso aos serviços básicos (água,esgoto, coleta de lixo, entre outros) que, em muitos casos, atinge as con-dições de emprego, renda e saúde da população (9).
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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 ativi-
dades 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 cenários106

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 relaciona-
dos a inundações, deslizamentos, eventos extremos, perda de
biodiversidade, demanda e oferta de água, energia e alimentos. Segundo
a ONU, a taxa de aumento no nível médio relativo do mar representa im-
portante 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 (17, 53, 60).

 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 prece-
dentes nos últimos 10.000 anos” (17). 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, per-
manecem incertezas quanto a estas predições, principalmente no que tange
à magnitude e aos padrões temporais e regionais dessas mudanças climá-
ticas. As mudanças climáticas terão consequências econômicas para pes-
ca, agricultura, navegação, recreação, lançamento de efluentes, proteção
costeira, produtividade e diversidade biológica (60).

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 (46, 72).

Acredita-se que, ao longo do litoral brasileiro, nos trechos domina-
dos por macromarés, como, por exemplo, a Baia de São Marcos, as altera-
ções serão sentidas de maneira menos drástica, uma vez que as elevadas
106 - O Capítulo XVII versa, exatamente, sobre Mudanças Climáticas. Neste item refere-se o
assunto, mais especificamente, quanto aos reflexos nos ecossistemas costeiros do País.
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amplitudes nessas regiões são por si mesmas bastante significativas. Por
outro lado, uma elevação de apenas 30 cm em trechos dominados por
mesomarés e micromarés (p. ex., a Praia de Cassino – RS), condições ob-
servadas 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, oceanográfi-
cas 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 chu-
vas e modificações na hidrologia das bacias de drenagem, podem ser
identificadas ao longo do litoral brasileiro. Grandes centros urbano-indus-
triais do País estão situados em áreas costeiras ou a elas contíguas e,
portanto, diretamente ameaçadas, ou em suas áreas de influência. Cida-
des como João Pessoa (PB), Recife (PE), Maceió (AL), Aracaju (SE), Salva-
dor (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 (64).

Há diferentes cenários, considerando o aumento do nível médio re-
lativo 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, ocorrerá a 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 (37). Os espaços das restingas seriam erodidos e
os sedimentos retrabalhados. As espécies adaptadas aos sedimentos are-
nosos, com baixa frequência de inundações, seriam privilegiadas na com-
petição 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 (82).

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 e no desenvolvimento regional, causando grandes prejuízos
econômicos (34).

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 (pla-
nos integrados, zoneamento e sistemas de informação ambientais) que
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definam uma política de ocupação e administração dos recursos naturais
dessas áreas. O diagnóstico deverá priorizar a escolha de sistemas indica-
dores das consequências das mudanças climáticas, enquanto o poder pú-
blico empregará ferramentas de gestão que possam garantir a segurança
e valorizar a qualidade de vida da população.

As consequências das modificações climáticas não decorrem, ape-
nas, da elevação do nível do mar. Serão observadas mudanças nos regi-
mes 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 al-
terações na estrutura e no funcionamento dos ecossistemas costeiros, que
se refletem, direta ou indiretamente, nas atividades socioeconômicas (55).

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 oceano-
gráficas, não podem ser esquecidas as influências climáticas, o ajusta-
mento 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 (55).

Considerando que as alterações ambientais terão consequências e
efeitos variáveis em cada setor geográfico, as estratégias adaptativas deve-
rão ter diretrizes locais. Os municípios costeiros devem 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, devem ser 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 deverão, em contraposição, contemplar maior in-
centivo à instalação das novas indústrias ou à relocação de indústrias
sediadas nas áreas costeiras, em terras mais afastadas da costa. Uma
eficiente política de reforma agrária, subsídios aos pequenos e médios
produtores rurais, sistemas de irrigação, ampliação e modernização da
malha ferroviária, que facilitem o escoamento da produção, reduziriam
sensivelmente a emigração do homem do campo para as saturadas con-
centrações urbanas litorâneas. Isto implica mudanças no modelo econômico
vigente, o qual privilegia a concentração de recursos. Uma nova postura po-
lítica (ecodesenvolvimentista) deverá incluir justiça social, rever o papel da
tecnologia e avaliar as diferentes estratégias políticas e econômicas (27).

Do ponto de vista ecológico, todos os ecossistemas costeiros de-
vem 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 ca-
racteriza-se por ser excelente indicador de alterações no nível do mar,
uma vez que a vegetação apresenta marcante caracterização estrutural,
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na faixa de transição oceano-continente, influenciada pela penetração ma-
rinha, fruto da dinâmica costeira (64). O controle das alterações dos pro-
cessos físico-químicos e biológicos desse ecossistema, mediante adequa-do programa de monitoramento, possibilitará aferir os efeitos decorrentesdas modificações ambientais, norteando as estratégias de adaptação àsnovas situações.

 Os recursos pesqueiros marinhos poderão sofrer alterações em ter-mos numéricos e de biomassa, em função das mudanças climáticas pre-vistas (47, 48). Segundo Shepherd et alii (1984), as variações ambientaispodem afetar os estoques pesqueiros de quatro principais maneiras: pelafisiologia, por certas combinações de fatores abióticos levando a doenças,pela cadeia alimentar e pelos predadores (70).
É oportuno destacar o papel dos ecossistemas costeiros, comomarismas e manguezais, na manutenção dos estoques de muitas espéci-es de interesse comercial, integrantes das faunas demersal, pelágica ebentônica. Estes grupos serão, provavelmente, os primeiros afetados pe-las mudanças climáticas, comprometendo seriamente o desenvolvimentoe o equilíbrio dos recursos pesqueiros dos mares e, por conseguinte, departe da fonte de alimentos do homem.

8. Gestão e conservação dos ecossistemas costeiros
O processo de administrar os ecossistemas costeiros exige não so-mente considerações socioeconômicas, como também conhecimentos so-bre seus sistemas biológicos e os processos físicos que os regem. Paradeterminar a vocação de uma área e a distribuição racional dos usos dosrecursos dos ecossistemas costeiros é preciso dispor de conhecimentossobre esses sistemas e seus processos, e como estes respondem – ostensores. Uma das questões-chave para a proteção ambiental é a aplica-ção de práticas de gestão ambientalmente corretas.
O manejo integrado da ZC e das bacias hidrográficas é uma das formasmais efetivas de garantir a proteção e o uso sustentável dos ambientes marinhoe costeiro. Soluções setorizadas que não levem em consideração as variáveissocial, econômica e ecológica normalmente são insuficientes para tratar de sis-temas e problemas complexos como os observados na ZC.
O conceito básico da Biogeografia, em terra, na água doce ou nomar, pode ser assim interpretado: os organismos só ocorrem em um dadolocal caso tenham a ele acesso e consigam sobreviver. Princípios daBiogeografia são, também, vitais para a conservação dos sistemas mari-

nhos, 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 po-
tencial 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 (56).

Para ser efetivo, qualquer programa de proteção, conservação ou
gestão integrada de ecossistemas costeiros deve ser preventivo, não cor-
retivo. Esses programas devem visar ao futuro e não somente ao presen-
te, contabilizando as experiências do passado, para efetivamente prote-
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ger 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 par-
tes. Uma boa coordenação entre as agências governamentais (municipais,
estaduais e federais) é de fundamental importância no caso do planeja-
mento desses programas, evitando que parceiros da administração públi-
ca implementem ações contraditórias (por ex., Ministério da Pesca e
Aquicultura e Ministério do Meio Ambiente), desacreditando o poder cons-
tituído e comprometendo os patrimônios natural, econômico e social (45).

A gestão de ecossistemas ou de ambientes que incluem comunida-
des humanas não pode estar fundamentada unicamente em conhecimen-
tos econômicos e científicos; ela deve levar em consideração preocupa-
ções culturais e sociais. Para determinar o uso e a ocupação de um deter-
minado ambiente é fundamental dispor de conhecimentos sobre esses sis-
temas 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 pro-
blemas potenciais, indicadores de efeitos indesejáveis.

O uso inadequado dos recursos dos ecossistemas costeiros implica
alteração de sua qualidade ou utilização excessiva, com prejuízo da quali-
dade 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.

As decisões somente serão bem sucedidas se amplamente aceitaspelas comunidades envolvidas. Propostas de gestão impostas sobre umadeterminada comunidade por meio de regulamentos e legislação poderãoser descumpridas, se não houver oportunidade de os atores manifestaremseus pontos de vista e suas experiências. Um esquema de manejo bemsucedido prevê a participação pública no processo de tomada de decisão.O envolvimento da sociedade no processo de tomada de decisão, quandoesta é integrante da área-alvo, é de vital importância em um regime de-mocrático. A implementação efetiva e o cumprimento das regras de ma-nejo pressupõem uma comunidade educada e motivada.
Nesse contexto, vale destacar os resultados práticos na orientação deincorporar as populações tradicionais ao manejo das unidades de conservaçãoe o engajamento promovido pelo projeto Tartaruga Marinha (Tamar), ao agregaras comunidades de pescadores de tartaruga como fiscais, guias, assistentes depesquisa e agentes de educação ambiental, com a geração de renda associadaà proteção da espécie (artesanato e outras atividades).
O propósito ou principal objetivo do planejamento e da gestão inte-grada das zonas costeiras é disciplinar e garantir o uso responsável dosrecursos, de forma a otimizar os benefícios de sua utilização, sem que sedegrade sua qualidade e a do ambiente, garantindo o patrimônio natural,tanto para a presente como para as futuras gerações.
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O problema da invasão de espécies exóticas no mar merece destaque.
As espécies conhecidas de plantas, animais e micro-organismos re-presentam, na atualidade, o resultado de longa história evolutiva. Suabiogeografia somente pode ser compreendida, na totalidade, se forcontextualizada quanto à distribuição passada e presente. Entretanto, tra-çar mecanismos para entender a biogeografia no ambiente marinho é par-ticularmente difícil, pois barreiras físicas, geográficas e ecológicas quedelimitam as regiões de expansão natural de uma espécie são menosmarcadas que nos ambientes terrestres (45).
Medidas de prevenção e controle das bioinvasões são difíceis deimplementar, pois, muitas vezes, afetam atividades econômicas ou fato-res associados a tais atividades, como as águas de lastro decorrentes dosnavios que cruzam diferentes mares e oceanos. Um exemplo é a introdu-ção do molusco bivalve isognomon bicolor, que tem causado prejuízos àaquicultura no litoral catarinense (45).

9. Ações e programas para gestão integrada de ecossistemascosteiros
A ZC do Brasil apresenta situações que dependem de ações tantocorretivas quanto preventivas para planejamento e gestão, no sentido deatingir padrões de desenvolvimento sustentável, isto é, com modos deutilização socialmente justos, economicamente viáveis e ambientalmenteadequados.
Pelos motivos indicados, é uma zona prioritária em face dos objeti-vos e interesses nacionais, de tal modo que, como realça o Plano Nacionalde Gerenciamento Costeiro II (Resolução nº 005/1997, da Cirm), a Consti-tuição Federal de 1988, em seu Artigo 225, parágrafo 4°, define com pro-priedade a ZC como patrimônio nacional. Nessa perspectiva, há ações eprogramas que, direta e/ou indiretamente, vêm contribuindo para a ges-tão integrada dos ambientes costeiros e marinhos:. Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro – PNGC, com a rea-lização de inúmeras ações e produtos visando ao ordenamentode usos e à ocupação, com apoio de zoneamento, monitoramentoe projetos intersetoriais de gestão, articulados por um sistema

de informação.. Programa de Avaliação do Potencial Sustentável dos Recur-
sos Vivos na Zona Econômica Exclusiva  – Revizee, que realizou
estudos para inventariar os recursos vivos e as características am-
bientais 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 bioló-
gica, estimando seu valor econômico, visando à conservação e à
utilização sustentável dos recursos bióticos.
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. 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.. Projeto Áreas Prioritárias para a Conservação da Biodiver-
sidade Brasileira (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 su-
porte técnico, normativo/legal e institucional/administrativo para instân-
cias 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 docu-mentação legal existente sobre o tema no Brasil. Afora a ratificação de váriasconvenções internacionais, que impõem normas de atuação na matéria, odireito brasileiro já consagra uma rica legislação e sólida jurisprudência naárea ambiental, em particular para a ZC. Existe legislação específica, discipli-nando 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 conservaçãona ZC (com grande número de figuras legais: parques, áreas de proteção,estações ecológicas, florestas nacionais).
10. Sugestões

Tendo em vista o que acima se expôs e considerando-se, ainda, aalta prioridade da matéria deste capítulo para o desenvolvimento susten-tável brasileiro, apresentam-se algumas sugestões, a serem avaliadas eeventualmente adotadas pelos tomadores de decisão do País, cabendodestacar 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 integradados recursos costeiros e marinhos, em especial o Plano Nacionalde Gerenciamento Costeiro (PNGC), estimulando a implementaçãode seus instrumentos.. INCENTIVAR o emprego da metodologia de gestão participativa que

incorpore as visões e os conhecimentos de comunidades locais etradicionais 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.
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. VALORIZAR,  nos  programas  de Gerenciamento Costeiro, a gestão
participativa que envolva as comunidades para a definição de prio-ridades de uso, bem como a informação sistematizada relativa aosprodutos e níveis de criticidade dos ecossistemas, de responsa-bilidade do setor público.. PROMOVER  o  zoneamento  municipal  (zoneamento  ecológico-
econômico),  aliado  ao  estabelecimento  de  um plano diretorabrangente.. INCENTIVAR  projetos de recuperação e de monitoramento de áreas
degradadas.. DAR ênfase, em regiões menos críticas, aos projetos de desenvolvi-
mento  para  a  melhoria  das  condições de vida das populaçõeslocais e INCENTIVAR a elaboração de planos de zoneamento munici-pais, como instrumento direcionador do desenvolvimento e da con-servação dos ativos.. FORTALECER o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, como
um instrumento de suporte ao gerenciamento integrado, atuandona proteção das espécies ameaçadas de extinção e na manutençãoda 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 eà implantação de projetos demonstrativos, replicáveis em áreasde características similares, envolvendo a população local no usomúltiplo e sustentável dos seus recursos naturais.. ADOTAR como prioridade os projetos de formação de recursos huma-
nos para atividades de gestão, especialmente nos municípios comambientes costeiros considerados em situação mais crítica.. COMPATIBILIZAR, nos três níveis de governo, o público incidente na
ZC com a geração de medidas alternativas, incluindo correspon-
dentes aportes tecnológicos.. SUBMETER a intensivo monitoramento ecológico todos os ecossiste-
mas marinhos costeiros, notadamente os complexos lagunares eestuarinos, para que os efeitos das alterações graduais do aumen-to do nível do mar possam ser detectados e mensurados, privile-giando a prevenção, ao invés do cômputo dos danos.. ESTIMULAR a aquisição de conhecimentos sobre os sistemas biológi-
cos  e  os processos físicos que regem os ecossistemas marinhoscosteiros, 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 degra-de 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 dosconhecimentos  empíricos  e  os patrimônios cultural e ecológico,
em nível regional.
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. ADOTAR abordagens interdisciplinares na solução dos problemas iden-
tificados 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 corre-
ta gestão costeira cientificamente suportada.. REALIZAR o monitoramento dos ecossistemas costeiros, a fim de ava-
liar a evolução da qualidade ambiental, 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 MARINHA

Sinopse
 Conceitua-se poluição marinha, em seus diversos tipos, relatando-

se a variação de seus impactos; listam-se contaminantes, fontes de polui-
ção e outras formas de degradação do mar; discutem-se as atividades
potencialmente poluidoras, como a expansão urbana, a distribuição espa-
cial da indústria, a dinâmica portuária e as áreas de risco na ZC; no cená-
rio internacional, relacionam-se as convenções e os tratados sobre a ma-
téria 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 planejamen-
to integrado e ordenamento das atividades socioeconômicas, apontando-
se fontes de financiamento e capacitação; após uma extensa análise conclu-
siva, 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 Zones 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 and aquiculture 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 and 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 pro-
voquem ou possam vir a provocar efeitos nocivos. Entre esses efeitos,
destacam-se: os danos aos recursos vivos, à vida marinha e à saúde hu-
mana; os entraves às atividades marítimas, incluindo a pesca e as outras
utilizações legítimas do mar; as alterações da boa qualidade da água do
mar, no que se refere à utilização e à deterioração dos locais de recreio
(23). Portanto, poluição tem um conceito mais amplo do que contamina-
ção 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 funcio-
namento das comunidades que nele vivem.

Os impactos da poluição variam em tempo (agudo e crônico), inten-
sidade e lugar (fontes pontuais, difusas e globais). Apesar de a poluição
mais visível e familiar ser a do petróleo, provocada pelos acidentes com
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navios petroleiros, e de a escala e a visibilidade desses impactos se-
rem 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 in-
dustriais, ambos insuficientemente tratados; escoamento de superfí-
cie urbano e industrial; acidentes marítimos como derrames e explo-
sões; operações de descarga no mar; exploração mineira; nutrientes e
pest ic idas or iundos das at iv idades agrícolas;  fontes de calor
desperdiçadas; sedimento remobilizado; transporte atmosférico e des-
cargas radioativas. 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.

A qualidade da água deve satisfazer as exigências de sua utiliza-
ção e de saúde pública, bem como estar em conformidade com as le-
gislações ambientais específicas. A água poluída é um veículo direto
de contaminantes causadores de doenças graves de caráter epidêmi-
co, 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 consequência séria (52). Na apli-
cação 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 tor-
nam 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 Desenvolvimen-
to (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 Glo-
bal para a Proteção do Meio Marinho frente às Atividades Baseadas em
Terra. Em seu documento final (81) estão definidos os contaminantes e as
fontes de contaminação, e outras formas de degradação do ambiente
marinho provenientes de terra, como consta a seguir.
A) Contaminantes:. esgoto sanitário;. poluentes orgânicos persistentes;. radioatividade;. metais;. nutrientes;. óleos e graxas, incluindo os hidrocarbonetos;
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. 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 am-
biente marinho:
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 marismas107 ou
manguezais); e. introdução de espécies exóticas.

Fontes não pontuais (difusas):. escoamento superficial de resíduos urbanos, industriais, agrícolas
e florestais;. 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.

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, são inseridos na lista de contaminantes os novos

compostos orgânicos sintéticos (fármacos, retardantes de chama, com-
postos perfluorados, nanocompostos etc.), as toxinas algais, os
atmófilos108 e os rejeitos hospitalares (quimioterápicos, antibióticos
persistentes e patógenos).
107 - Terrenos alagadiços situados à beira do mar ou de rios. Maiores detalhes, no item 2 do
Capítulo XI.
108 - Elementos encontrados principalmente ou exclusivamente no estado gasoso.
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Por outro lado, acordos internacionais têm sido firmados com ponto
focal nas atividades poluidoras não localizadas (difusas) por terra, princi-
palmente as relacionadas com o transporte marítimo e a 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 os óxidos de nitro-
gênio e enxofre;. lançamento de resíduos sólidos;. descarga de esgoto sanitário não tratado;. liberação de biocidas usados em pinturas anti-incrustantes, causan-
do o fenômeno “imposex”109, 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 da extensão continental, com ecossistemas extremamente di-
versificados, 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 ne-
cessária à produção e à circulação de mercadorias.

Nesse enfoque, as cidades crescem, como decorrência da concen-tração de empregos na presença maciça de infraestrutura. Tal cenário,característico das regiões costeiras, agrava-se no Brasil, como na maioriados países em desenvolvimento, em função da acentuada carência deinfraestrutura para drenagem urbana, saneamento básico, gerenciamentoadequado de resíduos sólidos e articulação institucional necessária àviabilização do planejamento e da gestão dos recursos naturais. Em ou-tras palavras, trata-se de um reflexo da ausência de uma política urbanaintegrada às demais políticas públicas. Um exemplo disso é que, atual-mente, no Brasil, a população atendida por rede de esgoto sanitário giraem torno de apenas 40%. Em termos regionais, tem-se: Norte: 2,8%; Nor-deste: 17,7%; Sudeste: 63,6%; Sul: 26,1%; e Centro Oeste: 33,1% (38).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 es-
forços para elaborar/implementar instrumentos legais de apoio ao proces-
so de ordenamento, que  tem convergido para a implantação dos acordos
e convenções internacionais vigentes. Isso possibilita a adoção de estra-
109 - “Imposex” é o fenômeno de indução de características masculinas em espécies marinhas
de gênero feminino, devido à exposição de tintas anti-incrustantes à base de composto de
tributil-estanho (TBT).
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tégias para aperfeiçoamento da ação gestora, resultando em avanços bas-
tante concretos, inclusive pelas exigências do comércio internacional, quan-
to aos produtos de exportação brasileiros.
2. Atividades potencialmente poluidoras
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 ou-
tras conurbações110 litorâneas mais expressivas, atinge-se quase o total
de 36 milhões de habitantes, distribuídos em apenas 11 aglomerações
urbanas na costa (62).

As cinco principais metrópoles correspondem às aglomerações
de Fortaleza, Recife, Salvador e Rio de Janeiro – diretamente assenta-
das à beira-mar –, e Belém, em região estuarina. Esse conjunto é res-
ponsável por uma população residente de mais de 22 milhões de indi-
víduos. O nível de concentração demográfica pode ser visualizado quan-
do se observa que tal contingente representa 56% dos habitantes da
ZC e 61% de sua população urbana. As referidas áreas, dada a magni-
tude das carências de serviços urbanos que nelas predomina, podem
ser consideradas como as mais críticas em toda a zona litorânea. Além
do mais, as cidades dessa zona abrigam complexos industriais dos se-
tores de maior impacto sobre o ecossistema aquático adjacente (in-
dústrias químicas, petroquímicas e de celulose, entre outras), além da
multiplicidade de usos próprios da vida metropolitana.

Essas áreas (pontas de metrópoles), somadas às outras conur-
bações encontradas no litoral – as pré-metrópoles –, definem uma se-
gunda classe na hierarquia urbana da ZC, a das cidades grandes, ge-
ralmente identificadas com capitais estaduais não metropolitanas e com
cidades dedicadas a funções especializadas (50). Somente as capitais
nordestinas – não metropolitanas – somam quase três milhões de habi-
tantes que, com os contingentes das conurbações Santos/São-Vicente/
Guarujá/Cubatão (913.121 hab.), e Vitória/Vila Velha/Serra (818.216
hab.), perfazem uma população total 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, as-
sim, 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 taxade crescimento populacional, aliado à flutuação sazonal do número dehabitantes, devida ao turismo, tal como ocorre na Região dos Lagos (RJ),
no litoral norte de São Paulo e no Balneário de Camboriú (SC).
110 - Conurbações são conjuntos de cidades em sequência, sem, contudo, se confundirem.
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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 imedia-
ta, 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, distri-
buído 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 me-
tropolitanas 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, objetivandoo 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)111, o que seagrava porque, quanto à população costeira, é bem menor o número dedomicílios providos de coleta e tratamento de esgotos. De acordo comdados do Programa de Despoluição da Baía de Guanabara (40), são trata-dos 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 res-tante da ZC, estima-se, grosso modo, um volume de 145 m3/s de esgotos,equivalentes a uma carga de 3.655 t/dia de Demanda Bioquímica de Oxi-gênio (DBO). Esse dado refere-se a um parâmetro químico indicador dosníveis de matéria orgânica biodegradável na água. O problema do aportede matéria orgânica é que essa, ao biodegradar-se em excesso, resultaem liberação de compostos nitrogenados e fosfatados, que favorecemflorações oportunistas, principalmente de cianobactérias, baixando abiodiversidade natural e desequilibrando o ecossistema aquático.
Esse tipo de processo ambiental é conhecido como eutrofização. Asflorações, quando intensas, alteram a composição química natural da água.Geralmente, os vegetais desenvolvidos em ambientes eutróficos têm ciclode vida curto e, assim, quando entram em senescência e morrem, aumen-tam mais ainda a taxa de matéria orgânica em decomposição microbiológica,gerando processos de anoxia se o ambiente não tiver muita aeração eoxigenação compensatória (por exemplo, pela alta hidrodinâmica). Numambiente 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.
111 - De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/2009). A situação
vem apresentando melhora: em 2004, tal porcentagem era de apenas 40%.
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Outro exemplo de degradação ambiental relaciona-se ao lixo. Por
exemplo, 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 cer-
ca de 56.000 t/dia de lixo, sendo coletadas apenas 42.000 t112. Tais núme-
ros 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 inten-
sas ou mais controladas, praticamente não há registros publicados. Nes-
ses locais, os efeitos diretos e combinados da urbanização são mais difí-
ceis 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.
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 (30).
Os principais complexos industriais da economia brasileira, em ordem de
importância, são: a) químico; b) metal-mecânico; c) agroindustrial; d) têx-
til 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 matérias-primas, 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 explo-
ra 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 comple-
xo 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, está situado dentro do perímetro

112 - Os lixões estão, paulatinamente, sendo substituídos por aterros sanitários.
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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 (35, 38).

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 vizi-
nhanças de Recife (Paulista, PE), com importantes concentrações
em Sergipe, Cubatão (SP), Paranaguá (PR), até a cidade de Rio Gran-
de (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 escoa-
mentos pluviais lavam a planta industrial empoeirada com emissões
aéreas e são desaguados no ambiente aquático, carreando os com-
postos 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 Man-
gueira), na cidade de Rio Grande (RS), onde estão instaladas duas
dessas indústrias (5).
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 respon-
sável por cerca de 90% de seu Valor da Transformação Industrial (VTI)113,
está fortemente orientada para o segmento do complexo químico.
O elevado grau de especialização deu-se em função da atividade por-
tuária intensamente desenvolvida na região e responsável pela loca-
lização 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.

113 - Valor da Transformação Industrial (VTI) – diferença entre o valor bruto da produção
industrial e os custos das operações industriais.
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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
navios-tanques. O terminal marítimo de petróleo da Petrobras, locali-
zado em São Sebastião (SP), responde por mais de 60% da movimen-
tação de petróleo e derivados, do País.
Com o pré-sal, tais atividades ainda assumirão desenvolvimento
muito maior. Segundo o Anuário Estatístico de 2006 da Agência Naci-
onal de Petróleo (ANP), o País conta com 58 dutos de transferência
de gás, na extensão total de 2.233 km, e 23 dutos de transporte,
com 5.432 km.
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 Gua-
maré (RN) e transformada em produtos como o gás natural liquefeito
(GNL), gás liquefeito de petróleo (GLP) e gasolina natural, abaste-
cendo 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 3.150
km de extensão, sendo 557 km do lado boliviano e 2.593 km em
solo brasileiro. Com a implantação deste gasoduto, o País passará
a dispor de um sistema de dutos interligados de aproximadamente
4.000 km, além do sistema já existente no Nordeste (Passos, 1998).
Como novos empreendimentos, conta-se com a inclusão do gasoduto
entre Urucu e Coari (280 km) e de um poliduto, entre Curitiba e
Cuiabá, com 1.432 km114

 .
A rede mais densa de oleodutos situa-se no Centro-Sul, para prover
o parque industrial. Tem-se o oleoduto de Cubatão-Utinga (SP) e o
que liga o Tefran (SC) à Repar, em Araucária (PR), a partir de um ter-
minal 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

114 - Quem é quem? Dutos do Brasil – <http://www.onip.org.br:8080/QuemQuem>.



POLUIÇÃO MARINHA

284 O BRASIL E O MAR NO SÉCULO XXI

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 nacio-nal e uma empresa estatal ligada à Petrobras, como a Fabor, atualPetroflex, 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 impac-tos ambientais decorrentes foram aos poucos fazendo-se sentir peladerrubada e pela contaminação de cerca de 11.800 km2 de mangue-zais, pela degradação da Baía e do Estuário de Santos e de toda aBaixada Santista; e pelo gradativo desaparecimento da mata atlânti-ca na área da Reserva Biológica da Serra de Paranapiacaba (SP), a10 km do complexo e a 800 m de altitude, ocasionando deslizamentosde terra e movimentação do regolito115 decomposto. Tal regolito ter-mina por depositar-se no pé da vertente, na planície ocupada por in-dústrias e no estuário, onde, por sua vez, é responsável pelo assorea-mento do Porto de Santos.
O Polo de Camaçari (Bahia), embora tenha tido um processo de pla-
nejamento que antecedeu sua implantação, está situado sobre os
principais mananciais que abastecem a região metropolitana de Sal-
vador. 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 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 bran-
co possibilitou o desenvolvimento das indústrias extrativas e de trans-
formação de produtos minerais não metálicos, que se dedicam à con-
fecção 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 explora-
ção, como Urussanga, Imbituba e Tubarão.
A atividade de extração do carvão provoca degradação ambiental,
não só por suas características intrínsecas, mas também devido ao

115 - Camada superficial desagregada, proveniente da ação de intempéries, que recobre a
rocha fresca e cuja espessura varia entre alguns centímetros e dezenas de metros.



285

POLUIÇÃO MARINHA

O BRASIL E O MAR NO SÉCULO XXI

alto teor de impurezas desse carvão, o que produz uma proporçãode rejeitos na ordem de 60%, originando problemas por sua inade-quada disposição (35, 38). As usinas termoelétricas contribuem signi-ficativamente para a degradação ambiental porque, na queima, ocarvão 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, constituem os principais produtos da pau-ta de exportações brasileira. Há duas grandes áreas produtoras, situa-das  no  interior  do território nacional: o Quadrilátero Ferrífero (MG)e  a  Serra  de Carajás (PA), de onde partem ramais ferroviários quedesembocam  em  terminais  especializados  com  unidades  de
pelotização. São os da Ponta da Madeira, em Itaqui (MA); de Tuba-
rão 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 Minera-
ções Brasileiras Reunidas (MBR).
Associadas ao beneficiamento de minério de ferro ou à proximidade
de terminais de desembarque de carvão siderúrgico, foram estabe-
lecidas grandes plantas industriais no litoral, como a Companhia Side-
rúrgica 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.

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 dé-
cada 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), utili-
zando 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. A
Icomi 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) e
titânio (pela Tibras) são expressivos no litoral da Bahia, ao norte
de Salvador, com impactos significativos sobre o ambiente costeiro.
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4. Construção naval: segmento do complexo metal-mecânico há dé-
cadas no litoral, de forte concentração no Rio de Janeiro, com os esta-
leiros Verolme, em Angra dos Reis, Ishibras e Mauá, na orla da Baía
de Guanabara (RJ). O setor atravessou grave crise, que teve início nos
anos 1980 e perdurou até meados da década de 1990, mas cujos
efeitos negativos já foram plenamente revertidos. Particularmente,
em Itaguaí (RJ), está sendo construído o maior estaleiro do País. Em
algumas cidades portuárias do litoral brasileiro, tais como Itajaí (SC) e
Ipojuca (PE), houve uma retomada da atividade e, nos complexos
industriais portuários de Suape (PE) e Rio Grande (RS), estão sendo
implantados grandes polos navais.

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 implementaram-se 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 nordesti-
nos. O emprego de fertilizantes e agrotóxicos na lavoura, a lavagem
da cana e os derrames de vinhoto afetaram a rede fluvial local, princi-
palmente 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 urbani-
zação acelerada, devido ao grande volume de trigo importado para
o consumo humano e ao crescimento da exportação de grãos, prin-
cipalmente 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 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 exem-
plo, pode-se destacar a rizicultura extensiva, no Rio Grande do Sul
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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 recep-
tores, 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 unida-des  de  processamento  próximas ao litoral exigem monitoramentoquali-quantitativo para evitar impactos sociais e ambientais.

4. Beneficiamento do pescado e pesca: tradicionalmente dispersosao longo do litoral, têm sofrido gradual especialização e tratamentotécnico, devido  às  exportações  de pescado nobre, como lagosta ecamarão.
A pesca industrial no Brasil pode ser dividida em duas grandes zonas:a Norte/Nordeste e a Sul/Sudeste. A Norte/Nordeste está voltadabasicamente para a produção de congelados para o mercado exter-no, com centros de processamento como Fortaleza (CE), onde alagosta constitui um dos mais importantes produtos de exportaçãoda economia cearense. No Sul/Sudeste, as indústrias produzem con-servas e congelados/resfriados, em sua maioria para o mercadointerno. Niterói/São Gonçalo (RJ), Itajaí (SC) e Rio Grande (RS) sãocentros industriais importantes, e cabe às autoridades locais zelarpara que essas empresas continuem operando e gerando empregos,produtos alimentícios e impostos, mas que tratem adequadamenteseus efluentes.
Conforme a avaliação preliminar do potencial da ZEE116, o parquepesqueiro possui uma estrutura de beneficiamento relativamentenova, 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 indústriaorientada para o consumo, está relativamente disperso no territórionacional. Entretanto, grandes plantas industriais estabelecidas nas prin-cipais regiões metropolitanas costeiras, bem como em núcleos indus-triais de porte médio, como Joinville (SC), Natal (RN) e João Pessoa (PB),devem ser consideradas quanto a seus impactos sobre a ZC. Especialatenção deve ser dada à localização dos curtumes e grandes unidadestêxteis, dado o potencial poluidor que trazem os processos de trata-mento do couro e o alvejamento e a tintura de tecidos.
e) Complexo de celulose, papel e gráfico: estudos recentes mostrama competitividade da produção brasileira de papel e celulose no cenáriomundial. Análises do BNDES preveem a expansão da capacidade deprodução de celulose, visando ao suprimento da demanda interna e à

participação do Brasil no mercado mundial.
116 - Brasil, MMA, 1993, b: 7 (9).
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Hoje, a produção de celulose na ZC, incluindo as áreas reflorestadas,
está concentrada no norte do Espírito Santo e no sul da Bahia, onde
operam a Aracruz e a Bahia Sul, subsidiárias da Vale. Investimentos
em reflorestamento também estão sendo realizados no Amapá pela
Icomi, que pretende substituir suas atividades de exploração do
manganês na Serra do Navio por produção de celulose, que ela tam-
bém explora na empresa Jari Florestal.
Grandes investimentos estão previstos para o corredor Carajás-Itaqui,
com reflorestamento destinado à produção de celulose. A Vale está
associada a capitais nacionais e japoneses na Celmar S. A. Indús-
tria 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 Rio-grandense, do grupo chileno CMPC,
antiga Aracruz, na cidade de Guaíba) e de outras novas como a  Voto-
rantim Celulose e Papel (VCP) estão em fase final, para serem im-
plantados 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). Forte-
mente 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 ornamen-
tais, 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 locali-
zada junto a centros urbanos litorâneos, como Fortaleza (CE), que
recentemente criou um Polo Graniteiro, voltado, em grande parte,
para a exportação de rochas ornamentais.
A distribuição relativa desses complexos industriais, nos 17 estados
litorâneos, por tipologia de empreendimento, está resumida nas
Figuras 1 e 2:
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Figura 1 – Distribuição da indústria ao longo da Zona Costeira brasileira.

Figura 2 – Concentração dos complexos industriais na Zona Costeira, por
estado litorâneo.
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Caracterização da dinâmica portuária117

Os transportes terrestres e o movimento portuário brasileiro têm
mantido um ritmo forte, devido, principalmente, ao desempenho (na ex-
portação) da agricultura, bem como à produção e à exportação de minéri-
os, entre outros produtos.

O crescimento econômico dos últimos anos no Brasil vem pressio-
nando 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 de-
mandas 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 indispen-
sáveis atividades forem executadas, devem ser monitoradas, a fim de se-
rem gerenciados e minimizados os impactos decorrentes. O ideal é que as
dragagens sejam acompanhadas de programas prévios e também simul-
tâneos de monitoramento ambiental da água, dos sedimentos e da comu-
nidade bentônica. Assim, 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.

Sob esse aspecto, salvo exceções – como terminais marítimos (exem-
plo: São Sebastião – SP) –, instalações até recentemente utilizadas em
caráter ultraespecializado, como os terminais de embarque de minérios,
são aproveitadas em sua infraestrutura geral para a anexação, por exem-
plo, de terminais para grãos (9).

O gerenciamento da água de lastro deverá ser realizado de acor-
do com a Convenção Internacional de Controle e Gestão de Água de
Lastro e Sedimentos de Navios (IMO/2004), que determina, entre ou-
tras 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.

É evidente o empenho do governo brasileiro em modernizar os por-
tos, procurando concentrar políticas e recursos na adaptação das instala-
ções à tendência internacional, que já privilegiava a especialização portu-
ária, aí destacada a construção ou a ampliação de terminais específicos
para contêineres e para embarque automatizado de grãos (9). As metasde médio prazo para o setor enfatizam o objetivo geral de modernização ea adaptação das instalações às novas tecnologias.

A atividade portuária, dada sua natureza intrínseca, exige as vanta-gens comparativas do meio urbano, fenômeno identificado, nas teorias dalocalização, como economia de aglomeração. No Brasil, conta-se com exem-plos que demonstram a imbricação, sob várias modalidades, das dinâmi-
cas urbana e portuária. Há casos, como o do porto de Santos, em São
117 - O Capítulo IX versa sobre Portos.
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Paulo, em que o crescimento e a diversificação têm óbvia conexão com o
planalto industrializado, mas que repercutiu localmente na contínua am-
pliação da própria cidade e também nas de São Vicente, Guarujá e Praia
Grande; nessa região, o conflito de usos dos espaços litorâneos entre ati-
vidades 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 os con-
flitos de natureza político-institucional entre as administrações munici-
pais, estadual e federal, quanto à partilha das atribuições, na gestão do
imenso e complexo espaço urbano-portuário-industrial (9). Nesse caso, a
canalização de investimentos federais e estaduais em ampliação e moder-
nização 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 aci-
dentes. 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.
Áreas de risco na ZC do Brasil

Uma das três categorias básicas de composição do conceito de ris-
co ambiental é o risco tecnológico, definido como o potencial de ocorrên-
cia 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, vazamen-
tos 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 necessá-
rias medidas de prevenção e controle da poluição, por monitoramento, e
intervenção corretiva das seguintes áreas ao longo da ZC118:

a) Sistema Lagunar Patos-Mirim-Mangueira (RS), em que sedestaca o Porto de Rio Grande, onde há uma relativa concentraçãoindustrial (fertilizantes, refinaria de petróleo, processamento degrãos e pescados), pesqueira e de construção naval. Destaquetambém para a área metropolitana de Porto Alegre (RS), com im-portante 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), que
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.

118 - Ver Egler, 1995 (30).
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c) Complexo Estuarino de Paranaguá e Baía de Guaratuba (PR),que reúnem o sistema produtivo no setor químico, principalmenteem fertilizantes, turismo e aquicultura. O porto de Paranaguá éo 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 concentraçõesdos  complexos químico  e  metal-mecânico do Brasil. Santos,Cubatão, Guarujá e o terminal de São Sebastião (Tebar) situam-senessa  região,  em que  as  condições da ZC com baixas altitudesno litoral e forte declividade na hinterlândia imediata favorecemsobremaneira a instabilidade dos sistemas naturais.
e) Baías da Ilha Grande, de Sepetiba e da Guanabara (RJ), queformam o principal conjunto de baías do Brasil e onde se localizamseus maiores aglomerados urbanos costeiros. Suas condiçõesnaturais associam superfícies planas no litoral, intensamente urba-nizadas – como as baixadas Fluminense, de Jacarepaguá e deSepetiba – com um entorno marcado por escarpas de forte decli-vidade, devida à proximidade da Serra do Mar e do Maciço daGuanabara, o que torna tais áreas vulneráveis a inundações edesabamentos. A área possui extenso e diversificado complexoindustrial químico e metal-mecânico, instalações térmicas e nucle-ares, assim como importantes zonas portuárias e estaleiros. As gran-des carências de serviços da população urbana, no que diz respeitoao esgotamento de resíduos e à coleta de lixo, bem como o lança-mento 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 seencontra o estuário do Rio Paraíba do Sul, que é a porção finalde uma bacia hidrográfica bastante impactada por atividadesindustriais, de mineração e da agroindústria, como as monoculturasde arroz e cana de açúcar. Nos últimos anos, esta região teve umaacelerada expansão econômica, devido à instalação de estruturasde suporte às atividades de exploração e produção offshore, e àimplantação de novos terminais e indústrias. Como consequência,destaca-se o crescimento urbano desordenado, observado emMacaé e Rio das Ostras, bem como um aumento dos riscos ambien-tais em áreas de elevada sensibilidade ambiental, como Arraialdo Cabo.
g) Estuário do Rio Doce (ES), onde estão presentes equipamentosprodutivos dos complexos metal-mecânico e de papel e celulose,e concentrações urbanas, como Colatina e Linhares.
h) Estuário do Rio Mucuri e Baía de Todos os Santos (BA). Noprimeiro, há a presença de equipamento produtivo do complexode papel e celulose, enquanto o recôncavo da Baía de Todos osSantos concentra um dos mais importantes complexos territoriaisquímicos do Brasil, com o Terminal de Aratu e o Polo Petroquímicode Camaçari, além de fábricas do complexo metal-mecânico ede equipamento energético do setor petrolífero. A área metro-politana de Salvador reforça o risco ambiental, pela forte carênciade serviços básicos.
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i) Estuário do Rio Sergipe (SE), onde existe uma expressiva con-
centração 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 aglome-
rado urbano da cidade de Aracaju.

j) Complexo Estuarino-Lagunar Mundaú-Manguaba (AL), onde
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 (PE), em Recife, onde se situa o Comple-
xo Portuário Industrial de Suape (CPIS), e dos Rios Beberibe e
Capibaribe, na área metropolitana, com a presença dos comple-
xos industriais químico, metal-mecânico e de têxteis e vestuário,
além dos dejetos da aglomeração metropolitana e da elevada
vulnerabilidade natural das áreas alagadiças densamente ocupa-
das 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, tam-
bém de elevada vulnerabilidade natural.

p) Golfão Maranhense (MA), área de grande vulnerabilidade na-
tural, onde está ocorrendo uma forte concentração de equipa-
mento 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
a exportação dos minérios de ferro e manganês da Serra de Carajás.

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 eleva-
da instabilidade natural, agravados pela presença de equipamento
produtivo do complexo metal-mecânico, principalmente no municí-
pio de Barcarena (PA), e pelo rápido incremento da população urba-
na sem serviços básicos, na área de influência de Belém.

Essas áreas selecionadas fazem parte de trechos do litoral brasilei-
ro 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.
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Deve-se destacar, ainda, que o cerne da maioria dos problemas
ambientais da ZC está na ocupação desordenada e não planejada dos so-
los e no acelerado processo de urbanização e industrialização.
3. Cenário internacional

A questão da poluição ambiental, em particular a marinha, ultra-passa os limites nacionais, já que seus impactos atravessam fronteiras,implicando a necessidade de acordos regionais e internacionais, que en-globam intrincados arranjos econômicos e harmonização de legislações.
O Brasil, além das características de um continente, tem sua inser-ção cada vez mais dinâmica no cenário do comércio internacional e nosacordos regionais referentes ao Mercosul, demandando uma evolução noaparato legal interno, de modo a fazer cumprir os compromissos interna-cionais ratificados, com a ocupação de uma posição de vanguarda, quevai refletir-se em avanços na gestão ambiental, em nível regional.
As especificidades no tratamento da questão dependem do fórumde discussão. Nesse contexto, a questão da poluição marinha vem sendotratada, 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 daanálise do estágio em que se encontrava a exploração dos recursosmarinhos e da necessidade, percebida pela comunidade interna-cional, de rever costumes antigos, não mais compatíveis com arealidade daquela época.. Agenda 21, elaborada em 1992 na Conferência das Nações Unidas
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Seu Capítulo 17 versasobre a proteção dos oceanos, de todos os tipos de mares, inclusivede mares fechados e semifechados e das zonas costeiras, e tam-bém da proteção, do uso racional e do desenvolvimento de seusrecursos vivos.. Agenda 21 Brasileira, lançada em junho de 2002. Teve como objeti-vo definir uma estratégia de desenvolvimento sustentável, a partirde um processo de articulação e parceria entre o governo e asociedade. O processo de sua elaboração foi conduzido pela Co-missão de Políticas de Desenvolvimento Sustentável e Agenda21 (CPDS), a partir de critérios e premissas específicas, que pri-vilegiaram uma abordagem multissetorial da realidade brasi-leira e um planejamento em longo prazo do desenvolvimento doPaís. A parceria entre governo, setor produtivo e sociedade civilfoi a base para a elaboração dessa Agenda.. Convenção da Diversidade Biológica. Assinada na Conferênciadas Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento em1992, no Rio de Janeiro. Foi oficializada pelo Decreto Legislativo
nº 2 de 1994.. 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 Con
venção.
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. Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios(Marpol 1973/1978). Norteia ações de prevenção e combate aesse problema.. Convenção de Basiléia sobre o Controle do Transporte Transfron-teiriço de Substâncias Perigosas e seu Depósito. Em 1989, foi ado-tada e reconhecida como documento de referência mundial e consti-tui-se em instrumento que representa o esforço internacional paraeliminar o trânsito de resíduos com periculosidade ambiental.O Brasil ratificou a Convenção em 1993.. Plano Global de Ação para Proteção do Ambiente Marinho da Polui-ção Causada por Atividades Baseadas em Terra. Convenção deWashington: tratado internacional, firmado em 1965. Asseguroua cooperação entre as Partes, de forma a que o comércio interna-cional de animais e plantas selvagens não ponha em risco suasobrevivência.. Convenção de Estocolmo para Poluentes Orgânicos Persistentes(POPs). Tratado internacional assinado em 2001, na Suécia, conce-bido pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Ela-borado para eliminar globalmente a produção e o uso de subtân-cias tóxicas produzidas pelo homem, como pesticidas, bifenilospoliclorados (PCBs)119 e dioxinas.. Convenção Internacional sobre o Controle e Gestão da Água de Las-tro e Sedimentos de Navios, adotada em 2004 pela IMO e ratificadapelo Brasil em 2010. A Normam nº 20 da Diretoria de Portos e Costas(DPC), em vigor desde 2005, além de implementar partes da conve-ção, determina regras específicas às particularidades brasileiras.. Convenção Sistemas Anti-incrustantes (já em vigor) e Normamnº 23/DPC, sobre controle de sistemas anti-incrustantes danososem embarcações.
Deve ser destacada, também, a importância da integração do PSRMcom os seguintes programas internacionais: Global Ocean Observing System

(Goos), Global Investigation of Pollution in the Marine Environment (Gipme),
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 AtlânticoSul 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 noplanejamento e na condução da pesquisa oceanográfica, solucionando pro-
blemas conceituais e metodológicos.
119 - Classe de compostos químicos que se acumulam ao longo da cadeia trófica, isto é,
presentes em pequena quantidade nos organismos microscópicos, multiplicam-se em pei-
xes que se alimentam de tais organismos e atingem valor muito alto nos mamíferos que
comem aqueles peixes.
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De forma geral, as principais diretrizes e tendências tratadas nes-
tes fóruns recaem nas seguintes questões:. o tratamento diferenciado das prioridades, em função das peculia-

ridades e demandas regionais e de cada país;. a necessidade do estabelecimento de mecanismos de maior inte-
gração das agências internacionais de cooperação e financiamen-
to, 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;. a necessidade de mecanismos de cooperação internacional entre
países desenvolvidos e em fase de transição, para formação de pes-
soal, transferência de tecnologia e aporte de recursos financeiros,
como fator essencial para dinamizar a implantação de programas/
projetos regionais e nacionais;. a disponibilização da melhor informação científica, inclusive pela
formulação de arranjos internacionais, regionais e nacionais, para
a realização de pesquisas e investigações, com vistas a estabele-
cer uma base de informação que subsidie as políticas de inter-
venção, 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 imple-mentação de ações conjuntas e integradas, referentes à manu-tenção da qualidade do ambiente costeiro e marinho.

Com base nesse cenário, os programas/projetos de caráter regionale nacional voltados à gestão integrada dos ambientes costeiros e mari-nhos têm sido direcionados, principalmente, para as seguintes ações:. investimento maciço na reconversão dos efeitos danosos da polui-ção, devido ao aumento dos níveis de exigência da sociedade,quanto à qualidade ambiental, e do mercado, quanto aos bens eprodutos destinados ao comércio internacional;. revitalização urbanística das cidades, visando à recuperação deambientes degradados e à valorização do ambiente urbano paralazer e serviços;. valorização da paisagem natural, como componente do meio rural/urbano, no que se refere à matéria-prima para o desenvolvimentode novas atividades – turismo/ecoturismo, educação – e para a ma-nutenção da qualidade ambiental;. estabelecimento de mecanismos de interação da ciência com aformulação de políticas, com vistas a melhorias na capacidadede previsão e controle da qualidade de dados, no conhecimentodas variáveis naturais e da dinâmica socioeconômica, no acessoe no uso de novas tecnologias ambientalmente adequadas, nouso de indicadores de qualidade ambiental, no conhecimento ena consideração dos fatores de interação dos ambientes terrestres
e marinhos e na troca de informações entre países e regiões; e
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. 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.

Xenobióticos
Cabe destacar, ainda, alguns agentes de poluição marinha que pas-

sam relativamente despercebidos, mas que merecem cada vez mais aten-
ção e desenvolvimento de medidas de remediação – os xenobióticos. São
eles compostos químicos estranhos a um organismo ou a um sistema bio-
lógico. Podem ser encontrados num organismo, mas não são normalmen-
te 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 assimila-
ção de hormônios humanos por peixes, a jusante de uma estação de trata-
mento de águas residuais).

A Sociedade Americana de Química demonstrou que há cerca dedez milhões de substâncias químicas mencionadas na literatura cientí-fica. Estima-se a existência de 70.000 de uso cotidiano, às quais seadicionam, 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 de-
las chegue ao mercado. Entre tais substâncias, em torno de 4.500 en-
quadram-se na categoria mais perigosa: os poluentes orgânicos per-
sistentes (POP) que, resistentes à decomposição, têm o potencial deacumularem-se nos tecidos dos organismos vivos. Os POPs podem tam-bém ser transportados a longas distâncias na atmosfera e depositados emregiões frias. Incluem substâncias altamente tóxicas, como as dioxinas eos PCBs, juntamente com vários pesticidas, como o Dicloro-Difenil-Tricloroetano (DDT) e a dieldrin. A produção em larga escala, se efetuadasem controle adequado, poderá resultar em efeitos ambientais negativos.
Fármacos120

Os produtos naturais são a maior fonte de inspiração para diversas
áreas da Química e da Ciência, de modo geral. Usando, copiando ou modi-
ficando as moléculas sintetizadas pelos seres vivos, o homem tem obtido
inovações para seu benefício em diversas áreas e, entre elas, a de produ-
ção de fármacos. Estudos químicos e farmacológicos realizados com orga-
nismos 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 (21). A produção em larga escala,
se efetuada sem controle adequado, também poderá resultar em efeitos
ambientais negativos.
120 - O Capítulo XVI – Biotecnologia Marinha – aborda a matéria.
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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 frequen-
tes dragagens. Por outro lado, haverá situações novas de ameaças ambientais,
exigindo técnicas de remediação cada vez mais aprimoradas.
Radionuclídeos

A contaminação radioativa no mar tem muitas causas. Historica-
mente, os testes com armas nucleares estão entre essas causas. Entre-
tanto, não deve ser feita uma generalização negativa, pois a presença de
muitos isótopos naturais no ambiente marinho pode constituir-se ferra-
menta 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 deba-
te sobre as mudanças globais do passado e do futuro.

Além disso, as distribuições de radionuclídeos naturais e artificiaispodem ser modeladas para a obtenção de taxas de uma diversificada gamade processos, incluindo o fluxo de material particulado expelido das águassuperficiais, o consumo e a remoção de espécies químicas reativas, bemcomo fluxos e transportes de elementos nos oceanos, em escalas de tem-po não atingíveis por medição direta.
Aquicultura121

A aquicultura é apresentada como o futuro da indústria de alimen-tos marinhos, porém pode ser causadora de impacto quando altera oecossistema e introduz espécies exóticas e substâncias. O cultivo de ca-marão é considerado como uma atividade potencialmente destrutiva einsustentável quando leva ao desmatamento de mangues e à destruiçãode fauna e flora. O cultivo de peixes também pode acarretar problemas,pela baixa capacidade de aproveitamento da ração, a maior parte produ-zida à base de pescado, e por todos os problemas ambientais associadosao cultivo feito, no continente ou em mar aberto (49).
Outro ponto importante no contexto dos países em desenvolvimen-to e de economia em transição é a necessidade da gestão de poluentes defontes difusas, principalmente os resíduos da agroquímica e os dejetos

urbanos. O atendimento de tal necessidade exige mecanismos de partici-
pação 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 in-
dustrialização e na forte concentração populacional das áreas urbanas. Con-
121 - O Capítulo VII – Maricultura – aborda a matéria.
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tudo, tal desenvolvimento não se faz acompanhar pela aplicação de políticasracionais de ordenamento e controle da expansão industrial e da ocupaçãodo espaço físico, o que provoca sérios impactos ambientais, como odesmatamento de encostas e manguezais, o aterro e o assoreamento deáreas marinhas, o lançamento de efluentes e resíduos sólidos de origem do-méstica e industrial em áreas estuarinas, entre outros. Dentro desse quadro,ressalta-se, ainda, a pouca importância que é dada às vocações epotencialidades naturais das regiões costeiras, no direcionamento do acrés-cimo das atividades humanas.
A DPC foi encarregada, em 2002, da gestão ambiental no âmbito daMarinha, atividade essa que vem sendo realizada, com foco nas organiza-ções militares potencialmente poluidoras, em termos de conscientizaçãoquanto ao emprego das melhores práticas preventivas. Também foi cria-da, em 2002, a Gerência de Meio Ambiente, que desenvolve ações de inte-resse da Marinha em matéria ambiental, como o estabelecimento de Nor-mas da Autoridade Marítima (Normans) para internalização de assuntosda IMO ligados à poluição por navios no meio marinho. Entre as principaisNormas estabelecidas, citam-se a Normam nº 20 e a Normam nº 23, jámencionadas, anteriormente122.
A normatização de instruções e procedimentos para proteger o meioambiente marinho teve forte impacto em todos os navios, bases eestabecimentos navais. Assim, as Normas Ténicas Ambientais (Nortam)são endereçadas a todas as unidades da Marinha do Brasil.
Alguns representantes da comunidade científica têm expressado aopinião de que, no contexto político, há uma forte tendência à centraliza-ção, na instância da União, das ações estratégicas para o setor ambiental,contrariamente às tendências internacionais, em que as questõesambientais 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 Paíse as distintas realidades socioeconômicas e ambientais regionais, seriam osresultados pouco efetivos, as dificuldades de implementação de planos, pro-gramas 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 suaconscientização, porque, de modo geral, o problema ambiental é tratadosob uma ótica muito ampla, dissociada das realidades da comunidade. Amobilização comunitária é a força propulsora de grande parte dos proje-tos de prevenção e controle da poluição ambiental que obtêm sucesso econtinuidade.
Sobre o que acima se expõe, os setores ligados à gestão dosecossistemas afirmam existir uma contradição, de vez que todo o esforçoaté aqui desenvolvido atribui justamente prioridade a uma estratégia detrabalho descentralizada e participativa, com ênfase na coordenação/re-

visão do II PNGC, a que se incorporaram os avanços da gestão ambiental
integrada, que envolve os diferentes níveis de governo, a iniciativa priva-
da e a comunidade costeira.
122 - Ver p. 295.
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Outro aspecto fundamental é a problemática da baixa escolaridademédia da população brasileira, o que dificultaria sua interação com o en-
torno 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 ma-
nanciais, 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 im-
propriedade de reduzir-se o fato da baixa qualidade de vida das popula-ções litorâneas à baixa escolaridade, quando, na verdade, se deveria con-siderar o impacto de diferentes vetores (turismo, indústria, urbanização,transporte etc.), em uma região com diferentes vulnerabilidades epotencialidades. Caberia reforçar a necessidade (o resgate) do papel estraté-gico da União e dos estados, no planejamento e no estabelecimento de dire-trizes para a questão ambiental, de modo que as decisões políticas sejamcentralizadas nos níveis federal e estadual, mas descentralizada a execução.

A maioria dos países da América Latina e de outros continentes doHemisfério Sul carece de instalações laboratoriais e pessoal técnico e ci-entífico qualificado nesse setor. No Brasil, no entanto, o cenário que seapresenta é de um contingente científico altamente qualificado, emborareduzido, localizado nas universidades, nos centros de pesquisa e em vá-rios laboratórios modernos. Esse contingente poderá constituir ummultiplicador para disseminação dos conhecimentos e/ou formação derecursos humanos na área ambiental. Os entraves ao avanço do conheci-mento técnico-científico, referentes a problemas da poluição marinha,derivam mais dos reduzidos investimentos públicos e privados do que deuma deficiência de capacitação científica. Quando esses recursos se apre-sentam, os entraves burocráticos dificultam sua utilização.
As defasagens regionais, em termos de capacitação instalada, podemser amenizadas por programas de colaboração, consistentes e de longo pra-zo, entre instituições mais desenvolvidas do setor e aquelas definidas comoestratégicas, nas regiões menos favorecidas. Satisfazendo essa necessida-de, foi desenvolvido o Programa Instituto do Milênio – Projeto Uso e Apropria-ção de Recursos Costeiros (Recos), que se dedicou a uma ampla análiselatitudinal de uma série de sistemas estuarinos da costa brasileira, desde oPará até o Rio Grande do Sul. O desenvolvimento do estudo, em parceria comequipes de diferentes conhecimentos de base, proporcionou um granderetorno em termos de transferência de métodos e técnicas de coletas,processamento de amostras, análises e interpretação de resultados. Aconsequência foi um nivelamento e a criação de redes de pesquisa paratrabalhos futuros. Atualmente, essas redes de integração estão organiza-das como Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia (INCTs), congregan-do grupos de pesquisa de diferentes regiões do Brasil, que atuam em áre-as estratégicas para o desenvolvimento sustentável e a produção científi-ca competitiva internacionalmente.
A partir das situações-problema que levam à poluição das águasnacionais, como a degradação da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro,pode-se estabelecer um esquema sintético das principais fontes de polui-ção no Brasil (Fig. 3).
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Figura 3 – Principais fontes de poluição no Brasil.

A atenção dada às reservas de petróleo não deve desconsiderar ou-
tros 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 pro-
duzir, por exemplo, metais residuais provenientes da extração mineira e das
indústrias de produção e proces-samento de metais, o que pode danificar a
saúde de plantas e animais marinhos, e tornar alguns alimentos do mar im-
próprios 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, principalmen-
te em áreas estuarinas, caracterizadas como de risco ambiental. Para tan-
to, necessita-se de ratificação ou aprovação, e posterior promulgação, con-
forme pertinente, de acordos, tratados e projetos de lei para controle da
poluição marinha, tais como:. Convenção de Preparação, Resposta e Compensação Financeira

para Acidentes por Óleo (OPRC/90). Pelo Decreto-Lei nº 9.966/2000

Fontes

Esgotossanitários Atividades Fumaça
negra

Resíduos sólidos
(lixo) urbanos e

hospitalares
Refinarias,

Terminais terrestres,
Terminais marítimos,

Estaleiros,
Postos de serviços,
Outras indústrias,

Moradores
Efluentes
líquidos Emissões

atmosféricas Resíduos
industriais

Chorume,
Fármacos
sintéticos

Carga orgânica,
Nutrientes,

Fenóis,
Metais,

Óleos e graxas,
Gorduras,
Cianetos

Emissão de partículas,
Óxido de enxofre e

Nitrogênio,
Hidrocarbonetos

Lodos de estação de
tratamento de efluentes,

Líquidos contaminados por
metais pesados, Resíduos
de processos de indústrias
químicas e metalúrgicas,

Embalagens contaminadas,
Borras ácidas, Solventes,

Ácidos, Resíduos de
pesticidas, Ascarel

Óleos e Lixo
flutuante
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(Lei do Óleo) foram criadas as normas e os procedimentos frentea acidentes com óleo. A Resolução Conama nº 293/2001 indicoucomo fazer um plano de emergência e foi atualizada pela Resolu-ção Conama nº 398/2008, que a complementa quanto ao com-bate à poluição por óleo e substâncias nocivas.. Protocolo/96 à Convenção de Londres sobre Alijamento no Mar(LC/1972). Foi promulgado no Brasil pelo Decreto nº 87.566, de16 de setembro de 1980.. Convenção Internacional sobre o Controle e Gestão da Água de Las-tro e Sedimentos de Navios (2004), ratificada pelo Decreto Legis-lativo nº 1.053/08. Foram estabelecidas, no País, as “Diretrizes parao controle e o gerenciamento da água de lastro dos navios paraminimizar a transferência de organismos aquáticos nocivos e agen-tes patogênicos”.. Anexo VI (Poluição do Ar) da Convenção Internacional para aPrevenção da Poluição por Navios (Marpol 1973/78). O governo bra-sileiro ratificou esta Convenção, que foi revisada em 2008, com aassinatura do Decreto Legislativo nº 2.508, de 1998.. Convenção sobre Responsabilidade e Compensação por Dano emConexão com o Transporte de Substâncias Nocivas e Perigosaspelo Mar (HNS/1996). Após a implementação, em 1996, ocorreuem Londres, em 2010, a International Conference on the Revision
of the HNS Convention, com delegados de 79 países-membrosda IMO, em cuja Resolução 4 trata-se da Implementação do Pro-tocolo da HNS 2010.. Protocolo de Kyoto. Implementado em 1997, pela Terceira Confe-rência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobreMudanças 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.. 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.

Implementação de tratados internacionais, programas regionais
existentes e legislação ambiental específica, como:. Marpol 1973/78, promulgada em março de 1998.. Lei de Crimes Ambientais (Lei da Natureza ou Lei nº 9.605, de 12 de

fevereiro de 1998).. Programa de Mares Regionais. O Programa das Nações Unidaspara o Meio Ambiente (Pnuma) gerou acordos ou convenções inter-nacionais em âmbito regional para o combate às diferentes for-mas de poluição e para a gestão do meio ambiente marinho, nes-
sas regiões. O Brasil participa, com a Argentina e o Uruguai, do
programa do Atlântico Sudoeste, acrescentado ao Programa dos
Mares Regionais em 1980.
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. Programa de Ação Global de Controle da Poluição Marinha das Ativi-
dades Baseadas em Terra (Convenção de Washington). Revisado
pela Segunda Reunião Intergovernamental do Programa PGA, na
China, em 2006.. 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 logís-
ticas, 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 quan-
do tal cooperação se expressa no contexto de atuação de um respeitado
organismo internacional, dotado de tradição e experiência, caso da IMO.
Gestão de ordenamento das atividades socioeconômicas, a partir de:. estabelecimento de projetos de proteção ambiental dos ecossis-

temas costeiros e marinhos relevantes ou frágeis, para manu-
tenção da qualidade do solo, da água e do ar;. implantação de programas de monitoramento, com indicadores
ambientais baseados em critérios de uso do solo e da água, pro-
venientes dos estudos de diagnóstico socioambiental e cartas-
síntese de fragilidade e potencialidade;. projetos de gestão de resíduos sólidos, no âmbito de programas
de gerenciamento integrado;. 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;. controle sobre as descargas operacionais das atividades de nave-
gação e exploração petrolífera;. capacitação à resposta de emergências relacionadas com a polui-
ção marinha (Plano Nacional de Contingência para Derramamento
de Óleo);. identificação, avaliação e operacionalização das fontes de informa-
ção e conhecimento sobre o problema da poluição marinha (Goos,
Pirata, Sigerco, Gloss etc.);. utilização dos diagnósticos socioambientais, propostas de uso e
planos de gestão desenvolvidos para a ZC, como subsídio aos Pla-
nos Diretores Municipais;
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. programas de proteção dos estuários, em áreas de risco ambiental;
e. programa  de  gestão  e controle de água de lastro, nos portos
nacionais.

Identificação de fontes de financiamento, tais como:. Banco Mundial;. PNUD;. Carl Duisberg Gesellschaft (CDG) (Alemanha);. IMO;. países doadores tais como Canadá, Alemanha e Suécia;. MCT e suas agências e programas de financiamento;. Programa Nacional da Biodiversidade;. Global Environment Facility (GEF) e FNMA. Fundações de Apoio à Pesquisa estaduais.
Identificação de fontes de capacitação/treinamento dos técnicos re-lacionadas com a questão e o controle da poluição marinha, tais como:. universidades e centros de pesquisa nacionais;. Train-Sea-Coast  do Brasil, como parte da rede das Nações Unidas;. programas de treinamento da IMO;. programas de treinamento da Japan International Cooperation

Agency (Jica);. programas de treinamento da Petrobras;. planos de gestão desenvolvidos pelo Gerco;. participação em fóruns internacionais de troca de experiência e
aperfeiçoamento (IMO, UNEP, Coastal Zone); e. programas do Training Education and Mutual Assistance (Tema),
da COI.

Planejamento integrado, com vistas a evitar duplicidade de ações
e otimizar a aplicação dos recursos financeiros, tais como:. implantação de um Plano de Ação Federal para a ZC; e. fortalecimento do Grupo de Integração do Gerenciamento Costeiro,

no âmbito da Cirm.
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 Consti-
tuição 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



305

POLUIÇÃO MARINHA

O BRASIL E O MAR NO SÉCULO XXI

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se aoMinistério Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lopara 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 depolíticas públicas para conhecimento, proteção e recuperação doecossistema aquático e terrestre, em todos os níveis e instâncias de go-verno e sociedade. Dentre seus vários órgãos colegiados, destaca-se aatuação do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama).
O Conama, em 1986, publicou a Resolução nº 20, que estabele-cia a classificação dos corpos de água naturais doces, salinas e salo-bras do território nacional e as diretrizes ambientais para seu enqua-dramento, bem como as condições e padrões de lançamento de efluentes.Considerava essa ferramenta legal como básica para a defesa dos ní-veis de qualidade dessas águas, avaliados por parâmetros analíticosquímicos e microbiológicos. Assim, foram definidos limites aceitáveisde concentração desses parâmetros, diferenciados para cada uma detrês ou quatro classes de águas, como águas doces, salobras ou sali-nas, em função da característica natural do ambiente aquático, de seususos preponderantes e vocações.
Dessa forma, o enquadramento de um ambiente aquático em umadessas classes não deve necessariamente estar baseado em seu estadoatual, mas nos níveis de qualidade que a água deveria ter para atender àsnecessidades da comunidade local e suas vocações. Portanto, essa legis-lação pode representar um instrumento de medida da melhoria da quali-dade das águas e contribuir para o gerenciamento do ambiente.
Desde 1986, esses limites foram atualizados, surgindo a ResoluçãoConama nº 357/2005. Após a publicação dessas duas resoluções, os ambien-tes aquáticos do território nacional devem ser submetidos a monitoramentosou avaliações de suas qualidades, em termos de composição da água (5). 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) implica-
rá a necessidade de serem identificadas as fontes da contaminação (não
conformidade) e a identificação dos infratores, os quais poderão sofrer san-
ções 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 na própria Resolução Conama nº 357, em seu Artigo 48.
5.  Considerações finais e conclusões

Na concepção do Sistema Nacional de Meio Ambiente (Sisnama),
estabelecido pela Lei nº 6.938/1981, ressalta-se que o estado tem papel
destacado, cabendo-lhe 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 po-
luição marinha.
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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 liga-do à gestão ambiental e ao processo de tomada de decisão para ogerenciamento da ZC, fazendo-se necessário o envolvimento da socieda-de, em suas diferentes formas de organização. A adoção de instrumentosregulatórios – normas de procedimento, produção, consumo, controle deresíduos e qualidade de produtos, e instrumentos econômicos (taxas eincentivos) – não deve ser vista de forma isolada, mas, sim, integrada àspolíticas de estímulo, no contexto de uma adesão voluntária a normas epadrões de qualidade. A legislação ambiental do Conama, em sua Resolu-ção nº 357, precisa ser respeitada, para garantia da qualidade dos recur-sos hídricos do território nacional. Para tanto, tornam-se imprescindíveis aexecução e a viabilização de programas de monitoramento ambiental e decapacitação e qualificação técnicas, que se configuram como elementosessenciais para a consecução desses objetivos e a correção de fontespoluidoras e de desequilíbrios ambientais. Nesse contexto, muito bem-vindo é o envolvimento eficaz da comunidade científica atuante na áreacosteira e ambiental, gerando e disponibilizando seus dados.
Devido à diversidade de fontes de entrada e transferência depoluentes, destaca-se a complexidade dos estudos ambientais que exi-gem apoio, esforço continuado e habilidades ímpares dos pesquisadores,além do profundo conhecimento do ambiente estudado. É importante iden-tificar as principais fontes de poluentes e saber sob que forma estes sãolançados e, ainda, os processos de que participam, como os biológicos,químicos, geoquímicos e físicos. Os processos atmosféricos de transportede poluentes ainda são mal compreendidos e estimados, mas não podemser negligenciados. Avanços na pesquisa sobre fluxos de água subterrâ-nea para a região oceânica têm demonstrado a existência dessa impor-

tante 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 afe-tar 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 de-
senvolvimento 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 científi-
co-tecnológica como fornecedora de informações para identificar a qualida-
de ambiental, principalmente de ecossistemas costeiros e marinhos, de in-
teresse socioeconômico. A partir disso, cabe à comunidade científica exte-
riorizar esse conhecimento como subsídio para programas de gerencia-
mento ambiental em níveis municipal, estadual e federal, além de tam-
bém fornecer subsídios para que os órgãos responsáveis pela fiscalização
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ambiental [o Ibama e os órgãos estaduais de meio ambiente (Oemas)]
possam atuar com mais embasamento científico nos locais e nas situa-
ções necessárias.

Em sequência, os órgãos públicos ambientais precisam ainda da
atuação das forças operacionais brasileiras, mediante o exercício do po-
der de polícia, por meio do qual se tentarão coibir condutas que sejam
lesivas ao meio ambiente, contando com um suporte legal, dado pela le-
gislação ambiental e pelo apoio político (dos tomadores de decisão), para
que seja alcançado o objetivo final, em prol da conservação e da preserva-
ção do meio ambiente marinho. Nesse ponto de vista, essas ações não
podem ser compartimentadas, como hoje. Ressalte-se, também, que asdecisões devem ser centradas em níveis federal e estadual, mas a coloca-ção em prática deve ser descentralizada.

Quanto a desenvolvimento, cadastramento e difusão de alternati-vas tecnológicas que subsidiem a inserção da dimensão ambiental nasatividades socioeconômicas, com envolvimento do setor produtivo e dacomunidade científica, ainda há muito caminho a percorrer.  O CNPq eoutros órgãos similares de fomento à pesquisa incentivam ações a respei-to. No entanto, esse esforço deve ser mais estimulado e financiado pelo
governo, de forma isolada ou buscando parceria com o setor privado.

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:. A Agência Nacional de Águas (ANA), em cumprimento à Lei nº 9.984/

2000, outorga, por autorização, 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.. MMA/Ibama: executa a PNMA, definindo e cobrando as exigências
ambientais legais para que o empreendedor obtenha várias licenças,como de instalação, de operação etc... MMA/Conama: 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, afunção de entidade reguladora e fiscalizadora das atividadesportuárias e de transporte aquaviário.. Ministério Público da União (MPU), que tem contribuído para que
os bens ambientais, antes considerados “coisa de ninguém”, poiso acesso a eles era indiscriminado (águas dos rios e mares, aratmosférico, animais silvestres), fossem aceitos como bens detodos, a todos cabendo o dever de sua proteção e sua preservação.Nesse sentido, o Ministério Público promove o inquérito civil e aação civil pública para a proteção do patrimônio público e social,do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos.
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Finalmente, destaque-se a importância do “Projeto Orla” (GestãoIntegrada da Orla Marítima), que visa à definição de normas gerais de usoe ocupação desse espaço estratégico, à redefinição do conceito de praiae, ainda, ao estabelecimento de uma linha de proteção costeira, bem comoà garantia do pleno acesso público às praias (Operação Praia Limpa). Éuma estratégia para descentralização das políticas públicas que visem arepassar atribuições de gestão da orla, atualmente no governo federal,para a esfera municipal, ampliando, assim, a capacidade de gestãoambiental no município. Esse projeto está atuante em 14 estados litorâne-
os, com metodologias para planejamento de uso e ocupação do território,
técnicos capacitados e respaldo para interesses difusos e coletivos.
6. 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 prazo, 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 alter-

nativas tecnológicas que subsidiem a inserção da dimensão am-
biental 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 incen-
tivado 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 doGerenciamento Costeiro, mas atualmente se destaca a ação do Ibama,que exige, para certas atividades, como a dragagem em áreas de navega-ção, que a obtenção das Licenças de Operação esteja vinculada a um pro-
grama de monitoramento dos potenciais impactos ambientais.. Definir normas que condicionem a liberação de verbas federaispara municípios à existência de planos diretores e planos de ges-

tão 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 pro-
postas do referido documento da ONU à realidade particular. Estes docu-
mentos municipais são necessários para a captação de recursos públicos.
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. Operacionalizar as fontes de informação e conhecimento sobre
o problema da poluição marinha (Goos, Pirata123, 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.

� No passado, a Cirm desenvolveu bem esse papel. Atualmente, o
Ministério da Ciência e Tecnologia tem apoiado e estimulado novas
pesquisas e tecnologias nas áreas costeiras e oceânicas, visando
ao desenvolvimento sustentável do Brasil, por meio da Coorde-
nação para Mar e Antártica da Secretaria de Políticas e Progra-
mas de Pesquisa e Desenvolvimento – Seped.

� Com relação ao PSRM em vigência (VII PSRM/2008-2011), além
de dar continuidade aos programas anteriormente implemen-
tados, ele tem como objetivo: conhecer e avaliar as potenciali-
dades do mar e monitorar os recursos vivos e não vivos e os fenô-
menos oceanográficos e climatológicos das áreas marinhas sob ju-
risdição e de interesse nacional, visando à gestão e ao uso sus-
tentável desses recursos e à distribuição justa e equitativa dos
benefícios derivados dessa utilização. Atualmente, vários pro-
gramas estão em desenvolvimento.. Estabelecer um sistema de fiscalização integrada da ZC.

Situação atual: o Ibama, os órgãos ambientais vinculados aos Con-
selhos Estaduais do Meio Ambiente (Consemas), a Polícia Federal e a Mari-
nha do Brasil esforçam-se para viabilizar estratégias de atuação em con-
junto neste sentido, para cumprimento da legislação referente à proteção
ambiental costeira.. Implantar os instrumentos do Gerco (zoneamento, planos de ges-

tão 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 dife-
rentes, o que torna impossível determinar um padrão de problemas. A
historicidade ajudará na tomada de decisões integradas aos instrumen-
tos do Gerco.. Fortalecer e modernizar o monitoramento da qualidade ambi-

ental 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 for-
ma regular, continuada e mais completa possível, os RQA-ZC.
. Realizar o inventário das fontes de poluição na ZC.

123 - Pilot Research Moored Array in the Tropical Atlantic.
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Situação atual: para instalação de qualquer atividade potenci-
almente poluidora, o órgão ambiental estadual requer informações das
emissões que possam ser geradas. Esse material em conjunto, em teo-
ria, viabiliza o inventário das fontes de poluição de cada estado. É ne-
cessário 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 2008/2011, no eixo/objetivo 7, no qual são indicados a “conserva-
ção e o uso sustentável dos recursos naturais” e no eixo de atuação 8, que
se refere ao “fortalecimento da gestão ambiental”.
. 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/implemen-
tação 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
(Marpol73/78); a Convenção sobre Responsabilidade e Compen-
sação 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 quími-
cos para óleo (Marpol 73/78), promulgada em março de 1998; o
Programa de Mares Regionais; o Programa de Ação Global de Con-
trole 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.
7. Sugestões da presente edição

A rede de monitoramento ambiental, indicada por uma das “suges-
tões atuais”, a seguir, aparece esboçada na Figura 4.
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Figura 4: Sugestão do estabelecimento de uma rede de controle
ambiental das águas jurisdicionais (bacias hidrográficas e áreas

marítimas).

SUGESTÕES ATUAIS. VIABILIZAR o apoio à formação técnico-científica  de recursos huma-nos na área de Ciências do Mar, especialmente na pesquisa dasfontes  de  poluição,  do transporte de poluentes, da forma comosão lançados, bem como dos processos biológicos, químicos, geoquí-micos e físicos envolvidos e seus efeitos.. INCENTIVAR o apoio dos órgãos governamentais, em todos os níveis,à pesquisa científico-tecnológica, como fornecedora de informaçõessobre a qualidade ambiental, principalmente de ecossistemas deinteresse 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 bra-
sileiras, mediante o exercício do poder de polícia, para coibir con-
dutas 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 14 estados litorâneos
onde  já  funciona e sua implantação, nos três ainda não aderentes.. VALORIZAR os esforços permanentes para o desenvolvimento, o
cadastramento e a difusão de alternativas tecnológicas para inserir
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a dimensão ambiental nas atividades socioeconômicas, com envol-
vimento 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 MCT 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 bus-

car 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 am-

biente com os municípios, para atender ao propósito de estabele-
cimento de critérios de sustentabilidade quando ocorrer financia-
mento 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 (Ver Figura 4).
. AMPLIAR a formação de recursos humanos especializados em avali-

ação, prevenção e controle da poluição marinha, elaborando e for-
necendo 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 ade-
quação e a atualização constantes da legislação brasileira.. CRIAR um Banco Nacional de Amostras Ambientais, para armazena-
mento sistemático de amostras de sedimento, organismos etc. dos
diferentes ambientes, a fim de viabilizar estudos espaço-tempo-
rais, confirmatórios e retroativos da poluição marinha.
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. INTEGRAR, em um único órgão, a responsabilidade da gestão sobreos diferentes compartimentos aquáticos (águas subterrâneas e
superficiais), visto que a ciclagem das águas é única e não obe-
dece 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.. PROMOVER uma rede de monitoramento ambiental permanente nas
zonas costeiras oceânicas portuárias.
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CAPÍTULO XIII
TURISMO MARÍTIMO

Sinopse
 Define-se o objeto do Turismo Marítimo, como uma das modalidades

do Turismo Náutico; analisa-se 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 o 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 de estrangeiros,
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 presented, 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 Marítimo diz respeito a toda atividade de navegaçãodesenvolvida como prática turística, em águas do mar. É uma dasmodalidades do Turismo Náutico, mais amplo, que também engloba aquelerealizado em rios, represas e lagos. Ele pode referir-se a dois tipos: o dazona litorânea e o da navegação costeira ou em alto-mar. Cogitou-se, então,de examiná-los em termos da contribuição para o desenvolvimentoeconômico e social das regiões e do País, com ênfase nos aspectos relativosà geração de empregos, à melhoria do nível de vida das populações e àutilização racional dos recursos naturais, evitando-se a degradação dosprodutos e do meio ambiente.
Da bibliografia sobre o assunto, dois documentos chamavamparticularmente a atenção do observador, em 1998: o primeiro, submetido

em abril de 1996 pelo Secretário-Geral das Nações Unidas ao plenário da
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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 (59); 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” (8). Volta-
se, portanto, e logo ao início do capítulo, a realçar o primado do Desen-
volvimento Sustentável em relação a todas as atividades que têm a ver com
a exploração do mar, no caso, o Turismo Marítimo.

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
diversidade, entre a condição geográfica do País e a da 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 os programas em curso, questões relevantes e perspectivas,
bem como, ao final, conclusões e sugestões.
2. Classificação

a)  Turismo Náutico de cruzeiro
Os cruzeiros podem ser classificados como:. Cruzeiro de cabotagem, aquele cuja viagem tem início e término

em porto nacional, com trânsito exclusivo em portos e pontos
nacionais;. Cruzeiro internacional, aquele cuja viagem tem início em porto
estrangeiro e término em porto nacional, ou início em porto nacional
e término em porto estrangeiro;. Cruzeiro misto, aquele cuja viagem tem início e término em porto
nacional, com trânsito em portos e pontos nacionais e portos
estrangeiros; e. Cruzeiro de longo curso, aquele cuja viagem tem início e término
em qualquer porto estrangeiro.

Segundo Bayard Boiteux, Diretor da Faculdade de Turismo do Centro
Universitário da Cidade (Univercidade), datam de 1962 as primeiras grandes
incursões de navios de cruzeiro ao País. A partir de então, a atividade muito
prosperou. De acordo com a Associação Brasileira de Representantes de
Empresas Marítimas (Abremar), apenas nas temporadas 2007/2008 e 2008/
2009, houve um aumento de 32% no número deste tipo de turistas; na última
dessas temporadas, o setor registrou um movimento financeiro de 342 milhões
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de dólares, o que contribuiu para melhor estruturação e criação de portosturísticos internacionais. Conforme informações do Conselho Europeu deCruzeiros, cada milhão de euros gasto pela indústria dos cruzeiros, naquelecontinente, cria outros 2,2 milhões em rendimentos. Ainda segundo aAbremar, foram gerados, em 2009, cerca de quatro mil empregos a bordoe 500 nos portos, englobando 40 mil empregos diretos e indiretos124. Dizainda Boiteux que, na temporada 2009/2010, 18 navios visitaram portosnacionais. Para 2010/2011, são esperados 20125, movimentando 884 milcruzeiristas, que irão conhecer mais de 20 cidades do litoral, o que justificajá estar o Brasil em 5º lugar no ranking da Cruise Line Internacional
Association (Clia).

Cabe assinalar, ainda, que o Turismo Marítimo deverá experimentarum enorme impulso por ocasião dos grandes eventos programados para oRio de Janeiro, a saber, a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos, quando, àsemelhança do que ocorreu em outros países por ocasião de eventos de igualmagnitude, os navios de turismo chegaram até a servir como hotéis flutuantes.
Segundo o Ministério do Turismo, a carência de infraestruturaportuária (insuficiência de berços, instalações precárias para turistas), alegislação inadequada e a falta de preparo no atendimento ao públicodestacam-se entre os fatores que prejudicam o avanço do setor, no Brasil.Outras fontes ainda assinalam as elevadas taxas portuárias, que teriaminduzido o deslocamento de navios para outras rotas, na temporada 2011/2012126.

b) Turismo Náutico de recreio e esporte
Realizado em barcos de pequeno e médio porte, que podem ser depropriedade do turista ou alugados. Devido à autonomia127 de cadaequipamento náutico, há vocações específicas para as áreas de atuaçãodo turista (regional, nacional e internacional).

c) Barcos conduzidos pelos proprietários. Veleiros: por dependerem principalmente do vento, possibilitamque o proprietário navegue pela região em que o barco está fun-deado128, ou realize grandes viagens transoceânicas;. Lanchas: devido à baixa autonomia, são mais utilizadas para oturismo regional; e. Iates: com tanques de combustíveis maiores, podem viajar pelacosta e também se aventurar a navegações transoceânicas.
d) Barcos alugados

Podem ser encontrados em duas estruturas principais:. Bases de charter: estruturas náuticas em que barcos de médioporte, principalmente veleiros, são colocados à disposição deturistas que queiram alugá-los para vivenciar uma aventura náutica,
no destino escolhido.

124 - O Brasil, os cruzeiros e o turismo in Jornal do Brasil (virtual), 11 nov. 2011, p. 21.
125 - A oferta mundial de navios de turismo deverá chegar a 219, em 2012.
126 - O Brasil, os cruzeiros e o turismo in Jornal do Brasil (virtual), 11 nov. 2011, p. 21.
127 - Distância que se pode percorrer com o consumo total do combustível a bordo.
128 - Ancorado.
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A depender da experiência do turista com a navegação, os pacotes
preveem a possibilidade de alugar as embarcações com 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 esse 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.. Passeios organizados por agências, clubes e marinas: reali-

zados em barcos de médio porte, tripulados. Na maioria das vezes,
os bilhetes são vendidos avulsos e o turista divide a embarcação
com outros clientes que não fazem parte de seu grupo.

3. 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, entre outros
exemplos da atividade antrópica, 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
se destinavam ao Brasil, gerando uma receita anual da ordem de dois
bilhões de dólares, ou cerca de 5% das exportações129. Estimava-se que o
turismo representasse, em seu conjunto, a manutenção de mais de dois
milhões de empregos e participasse com 3% do Produto Interno Bruto.

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
129 - Já se percebia, em 1998, que alguma alteração desse quadro estava ocorrendo. Pesquisada Organização Mundial de Turismo, relativa às Américas, revelava que o Brasil, em 1997,tinha atingido a maior taxa de crescimento anual (12,3%) na captação de turistasestrangeiros. A Argentina obtivera o 2º lugar, com 5,9%, e os Estados Unidos o 3º, com5,5%, embora este último país fosse o recordista absoluto do número bruto de visitantes.
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ao esporte e ao lazer náutico e apresentar um grande número de paraísos
naturais intocados, o Brasil dispõe de um dos maiores potenciais de
desenvolvimento do Turismo Náutico do mundo.

Durante anos, o País simplesmente se manteve 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. Essa situação
começou a mudar a partir de setembro de 2006.

Com a publicação do Decreto nº 5.887, 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 nº 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, a cada ano vem crescendo o número
de barcos estrangeiros a circularem por águas brasileiras, muitos atraídos
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 à divulgação do potencial
náutico brasileiro por meio de um site sobre o Turismo Náutico130, criado
e levado ao ar pelo Instituto Brasileiro de Turismo. Várias ações em
andamento tendem a transformar o Brasil em um dos principais destinos
náuticos do mundo.

Situação semelhante foi experimentada pelo setor ligado aos navios
de cruzeiro. Devido à proibição da navegação de cabotagem131 para navios
de bandeiras estrangeiras, muitos armadores132, durante anos, evitaram a
inclusão do Brasil nas rotas de viagem. Isto só começou a modificar-se em
agosto de 1995, a partir da aprovação da Emenda Constitucional nº 7/95,
que liberou a navegação no litoral brasileiro para as embarcações de
turismo.

Vale destacar que o Turismo Náutico está diretamente ligado ao
desenvolvimento da náut ica como um todo,  à ampl iação e à
modernização da indústria nacional de barcos e navios. Pesquisa
realizada pela Allen Consulting133 aponta que 90% da produção mundial
dos barcos de lazer está concentrada nos países que melhor
desenvolveram o Turismo Náutico.
130 - <http://www.braziltour.com/coast>
131 - Entende-se por navegação de cabotagem “aquela realizada entre portos brasileiros,
utilizando exclusivamente a via marítima ou as interiores” (Lei nº 9.432, de 8 de janeiro de
1997).
132 - Trata-se de empresas que oferecem serviços de transportes aquaviários (marítimo,
fluvial e lacustre).
133 - Empresa australiana de consultoria, fundada em 1988.
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4. 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. De maneira geral, a
infraestrutura disponível é equivalente e o turismo apresenta oportunidades
de desenvolvimento e diversif icação 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, pode oferecer 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 a indústria do turismo, o Brasil segue duas tendências ora
identificáveis no plano global. Em primeiro lugar, estima-se que as viagens e
o turismo internacionais continuarão a crescer em taxas razoáveis. A outra
tendência é a expansão da demanda pelo turismo especializado, em vista do
interesse crescente pela natureza, da preocupação com a saúde e da 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 seu sustento.

O chamado “turismo sustentável” depende, 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 tradições culturais
e manifestações artísticas locais deve ser previamente avaliado, podendo
transformar-se 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 biodiver-

sidade 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;
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. degradação do litoral pela intensa retirada de areia, mangues e
vegetação, pela erosão terrestre e marinha e pela destruição depaisagens; e. redução na disponibilidade de água doce em função do aumento
da demanda, da utilização excessiva das reservas de água do subsoloe subterrânea, e do rebaixamento do lençol freático.

No Livro Azul do Turismo Náutico, produzido pela Fundação de Es-portes da Galícia, em parceria com a Escola de Negócios Caixa Nova (2005),há a seguinte observação, aliás adotada como epígrafe de um dos itensda publicação “Turismo Náutico: orientações básicas”, 3ª edição, do Mi-nistério do Turismo brasileiro:
“O esporte é um dos principais motores do avanço das atividadesnáuticas, porém só se conseguem alcançar os benefícios sociais eeconômicos com o desenvolvimento das atividades marítimas quandose transcende o esporte e se chega à promoção da cultura e doturismo.”134
Na confirmação desse parecer, cabe ressaltar que experiências emdiferentes regiões do planeta e também no Brasil demonstram que o focoexclusivo no esporte, sem o envolvimento das ações necessáriasrelacionadas ao meio ambiente, ao turismo e à indústria, não auxilia nacriação de um ciclo autossustentável de desenvolvimento e acaba porfrustrar 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 postosde trabalho por barco acima de 25 pés;. um barco gasta em média 8% de seu valor de compra por ano, emmanutenção;. 90% da produção mundial da náutica de recreio estão concentradosnos países que melhor desenvolveram o Turismo Náutico135; e. o desenvolvimento do Turismo Náutico está diretamente ligado aofomento e ao desenvolvimento da indústria náutica, em que amédia de criação de empregos é de sete por barco produzido136.
No Brasil, como o desenvolvimento do turismo ainda é incipiente,dados e pesquisas que retratem seus impactos econômicos, perfil do turistae demanda potencial ainda são escassos, o que dificulta o planejamento ee o monitoramento das ações planejadas e em execução nesse ramo deatividade. O setor de cruzeiros marítimos constitui-se uma exceção, pois aAbremar divulga, anualmente, entre outros, dados sobre impactoeconômico, geração de empregos e tributos.
É de fundamental importância que os responsáveis por destinosturísticos interessados no desenvolvimento da atividade possuam dadosconfiáveis e atualizados acerca de demanda existente, potencial, perfil doturismo e impactos econômicos, com vistas a subsidiar ações deestruturação e promoção.

134 - Fonte: O Livro Azul da Náutica, produzido pela Fundação de Esportes da Galícia em
parceria com a Escola de Negócios Caixa Nova, 2005.
135 - Fonte: Allen Consulting.
136 - Fonte: Acobar/Allen Consulting.
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5. 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 viabil izar condições para a geração de emprego, renda e
desenvolvimento em todo o País. Pretendia-se que a iniciativa, por meio
de incentivos fiscais e diversos fundos, viesse estimular a atividade e a
expansão da infraestrutura correspondente.

Em 1992, foi elaborado um Plano Nacional de Turismo (PNT) e, conse-
quentemente, 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 ZC – 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 acima referidos 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 recursos financeiros correspondentes 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 janeiro de 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 polít icas públicas com um modelo de gestão
descentralizado, orientado pelo pensamento estratégico.

Em sua estrutura organizacional, situa-se 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 de planos, programas e ações,  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.
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Destaque-se, também, o Plano Nacional de Turismo – PNT 2007/2010– como instrumento de gestão que coloca o turismo como indutor dodesenvolvimento e da geração de emprego e renda no País. O Plano é frutodo consenso de todos os segmentos envolvidos, no objetivo de transformar aatividade em importante mecanismo de promoção do Brasil e estimular ainclusão social, que pode ser alcançada por duas vias: a da produção, criandonovos postos de trabalho, ocupação e renda, e a do consumo, com a absorçãode novos turistas no mercado interno.
O PNT 2007/2010 avançou na perspectiva de expansão e fortale-cimento do mercado interno, com especial ênfase na função social do turismo.Mas é também um compromisso de continuidade das ações já desenvolvidaspelo Ministério do Turismo e pela Embratur no sentido de consolidar o Brasilcomo um dos principais destinos turísticos mundiais, além de ser uma garantiade que as ações iniciadas pelo governo federal terão continuidade. Mais doque uma carta de intenções, foi um instrumento de ação estratégica, bemdelineada em seus macroprogramas e nas metas para o quadriênio que ora

se encerra. E apresenta ao País, de forma consolidada e sistemática, a
Política Nacional de Turismo.

Outro avanço foi a promulgação da Lei nº 11.771, de 17 de setembrode 2008, que define as atribuições do governo federal, em planejamento,desenvolvimento e estímulo ao setor turístico, cabendo ao Ministério doTurismo estabelecer a política nacional, planejar, fomentar, regulamentar,coordenar e fiscalizar a atividade, bem como promover e divulgarinstitucionalmente o turismo em âmbito nacional e internacional. Alémdisso, a Lei disciplina a prestação de serviços turísticos, o cadastro, aclassificação e a fiscalização dos prestadores desses serviços.
Diz o Artigo 2º: “Para os fins desta Lei, considera-se que o turismo éconstituído pelas atividades realizadas por pessoas físicas durante via-gens e estadas em lugares diferentes de seu entorno habitual, por umperíodo inferior a um ano, com finalidade de lazer, negócios ou outras.“
Acrescenta, ainda, o parágrafo único do Artigo 3º: “O poder públicoatuará, mediante apoio técnico, logístico e financeiro, na consolidação doturismo como importante fator de desenvolvimento sustentável, de distri-buição de renda, de geração de emprego e de conservação do patrimônionatural, cultural e turístico brasileiro.”

6. Questões relevantes e perspectivas
Na primeira edição de “O Brasil e o mar no século XXI”, 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.
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Os benefícios decorrentes do turismo deveriam, entretanto,
compensar o eventual impacto causado pelas atividades que lhe são
inerentes, na forma a ser estabelecida em diretrizes 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 ZC e da criação de áreas de proteção tanto em terra como no mar.

Normas legais mais abrangentes e generalizadas – segundo se
considerava na primeira edição deste Relatório – 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 cinco metros 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 de descartes de embarcações137.

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, a fim deque o ritmo das realizações não viesse a exceder a capacidade do governoem prover a infraestrutura adequada, visando a oferecer, na medidadesejável, serviços de utilidade pública, como vias e meios de transporte,estradas e aeroportos, telecomunicações, suprimento de energia, variedadede hotéis e restaurantes, além de pontos de lazer e de diversões.

A disponibilidade de recursos humanos era outro aspecto defundamental preocupação, não só no âmbito do setor público, encarregadode fiscalizar o cumprimento de normas e padrões, mas também na esferaprivada.
Acentuava-se a conveniência de intensificar-se a colaboração entreos países do Mercosul. Sob esse aspecto, as iniciativas de caráter regionalpoderiam abranger os seguintes tópicos:. harmonização de padrões e regulamentos visando ao apoio recíproco

entre turismo e meio ambiente;
137 - Ver o Capítulo XII, que trata especificamente de Poluição Marinha.
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. parcerias na formulação de projetos que apresentem comple-
mentaridade;. mecanismos para o intercâmbio de informações e experiências;. integração dos planos nacionais de turismo e, por consequência,
desenvolvimento de mercados e 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 das inquietações, ideias e sugestões daquela época – 1998 –
o tempo encarregou-se de resolver.

Partindo-se do conceito de que Rede é um modo de organização –
constituído de elementos autônomos, que cooperam entre si de forma
horizontal138 – e seus princípios se baseiam em cooperação, colaboração,
trabalho conjunto, gestão compartilhada e gestão autônoma integrada a
uma visão coletiva, percebe-se que esta pode ser uma importante
ferramenta para estabelecer-se uma política relacionada ao segmento.

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 a discussão, elaboração e implantação de políticas
públicas voltadas ao Turismo Náutico torna-se importante instrumento de
gestão governamental, participativa e descentralizada.

Tal ferramenta, além de promover uma gestão coordenada, divide, por
toda a Rede, as responsabilidades da execução, o que aumenta o controle exer-
cido 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.

Como exemplo, pode-se citar o Grupo de Trabalho de Turismo Náutico,
criado pela Portaria nº 54, de 26 de março de 2009, cujo objetivo é desenvolver
uma política que permita o gerenciamento eficiente da atividade, 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 pode ser uma iniciativa interessante para estados e municípios
interessados em desenvolver este segmento.
7. 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 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.
138 - Fonte: Cadernos da Regionalização do Turismo – Conteúdo Fundamental – Formação
de Redes.
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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 em franca expansão.

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 atividadespromocionais e mercadológicas para o máximo crescimento do número deturistas, enquanto se configura um quadro institucional propício à realizaçãodos citados objetivos, que leve em conta os aspectos ambientais.

O imenso potencial turístico de que o Brasil desfruta ao longo de seuextenso litoral requer cuidadoso planejamento, eficiente coordenação entreos vários níveis e setores de governo, incentivos ao setor privado, acentuadosenso de responsabilidade e preocupação com a imagem do País e da regiãoespecífica, mas também com o bem-estar de sua população. Da parte desta,requer, fundamentalmente, uma atitude e um comportamento que, aocontribuir para a preservação da identidade e da integridade de sua região,faça do turismo uma atividade confiável e progressista, a exemplo do queocorre nas regiões onde ela se encontra mais desenvolvida.
Não devem ser esquecidos, por outro lado, os problemas decorrentesde carências nas áreas de serviço e formação de pessoal para o TurismoMarítimo. Podem-se adotar medidas no sentido de aproveitar o avançodas telecomunicações – com ênfase no emprego de meios como a Internet– para desenvolver programas de treinamento, até mesmo virtual, e criaçãode novas tecnologias de apoio ao turismo.
Apesar de possuir um grande potencial marítimo, somente há poucosanos o Brasil passou a incentivar o desenvolvimento deste segmento. Defato, o setor dos cruzeiros marítimos, ao longo da última década, sofreuum crescimento consistente e substancial.
Com respeito ao setor de pequenas e médias embarcações, emborade forma ainda incipiente, o Brasil começa a despertar grande interesse deinvestidores e turistas internacionais. Águas límpidas e cristalinas, o clima, atemperatura da água, as correntes marítimas favoráveis, entre outros fato-res, fazem do País a “bola da vez” do Turismo Marítimo internacional.
No entanto, para que não se perca a oportunidade de consolidaçãono mercado turístico internacional, alguns eixos de desenvolvimento devemser trabalhados, como os relacionados a Tributação, Promoção,Capacitação, Infraestrutura e Segurança.

SUGESTÕES:. ESTABELECER critérios para a definição de portos turísticos interna-
cionais, conforme competência delegada ao Ministério do Turismopelo Decreto nº 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 cresci-mento do IDH, para os setores de cruzeiros, tripulantes e reparos
de pequenas e médias embarcações.
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. ARTICULAR a criação de linhas de crédito para incentivo à imple-
mentação 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.. EVITAR o surgimento de comunidades fechadas ou encravadas,
além  da  possível  escalada da violência e do comportamento
antissocial, mediante a participação ativa da Sociedade no desen-
volvimento da náutica e a ação eficaz de entidades governamentais
e não governamentais.. APROVAR  normas e regulamentos referentes a estudos de impacto
ambiental e controle da poluição, relativos ao Turismo Marítimo.. INCENTIVAR a reabilitação das áreas degradadas e o controle da expan-
são 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.. CONSOLIDAR  um marco regulatório para o setor.
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CAPÍTULO XIV
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Sinopse
Neste capítulo, completa-se o ciclo econômico e ecológico do presen-

te 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 pre-
venção, 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 ZC são tratados, à luz da
sustentabilidade; aborda-se, por fim, o ponto de vista econômico do Desen-
volvimento Sustentável, tema central do capítulo, e alinham-se algumas su-
gestões, para superação dos óbices apontados.

Abstract
This chapter concludes the economic and ecologic cycle of this

Report. It methodically presents concepts, criteria, problems and principles
of Sustainable Development, establishing a broad perspective for the
process. Precaution and Prevention Principles are explicited, which must
guide the use and exploitation of coastal and oceanic resources. Fishing
resources and their management, mariculture, 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 natu-
rais, em quantidade e qualidade, em escala temporal e espacial.

Conforme Harris (2000), são três os pilares do Desenvolvimento
Sustentável (30):. 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.
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. 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, repou-
sa nos aspectos econômicos, sem que a escolha importe em desmerecer
os outros enfoques.

Os capítulos anteriores deste Relatório abordaram diversos aspec-
tos da atividade humana, ligados ao uso direto ou indireto dos recursos
oceânicos ou que se relacionam, de algum modo, ao meio ambiente mari-
nho, em função de seus desdobramentos e impactos. O presente capítulo
apresenta o conceito, os critérios, os problemas e princípios do Desenvol-
vimento 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 dis-
cussão tomou como base as diversas contribuições preparadas como sub-
sídio para o relatório apresentado à Comissão Mundial Independente so-
bre os Oceanos (CMIO), em 1997. As referências, apesar de citadas como
manuscritos, incluem conceitos e propostas incorporados ao relatório fi-
nal da Comissão (32).

Fruto da importância do tema, estudado em dois dos três workshops138
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 apa-
rente, no contexto dos capítulos constantes das quatro partes anteriores:
fonte de energia e recursos minerais, fonte de alimentos, meio de trans-
porte 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 volu-
me 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 profundida-
des, 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 for-
mas. Estima-se que, anteriormente ao censo, 250.000 espécies já haviam
139 - Detalhes sobre os workshops realizados constam no Anexo C.
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sido catalogadas, porém a maioria dos registros refere-se a águas superfi-
ciais, 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 (51).

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 ca-
pacidade de armazenar calor e absorver CO2.

Os oceanos e seus recursos podem ser entendidos como um ca-
pital, 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 nutrien-
tes, 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, importan-
tes 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 am-
pliado com a integração de outros serviços ainda não considerados nos
cálculos, a incorporação de representações mais realísticas quanto à di-
nâmica e à interdependência dos ecossistemas e, mais ainda, à medida
que os serviços se tornarem mais caros, devido ao esgotamento dos recur-
sos, resultante das pressões antrópicas (17).

A magnitude desses números fica mais evidente quando se consi-
dera que o Produto Bruto Mundial, em 2008, foi de cerca de US$ 60 trilhões(53). No entanto, se os serviços prestados pelos ecossistemas fossem efe-tivamente pagos, o sistema de preços global e o próprio Produto Brutoseriam muito diferentes, em termos de magnitude e composição, em fun-ção da inclusão da rubrica “serviços oceânicos” no cálculo de preços deprodutos e mercadorias deles dependentes.

As intervenções humanas nos oceanos podem dar-se de forma direta,pela explotação de recursos pesqueiros, minerais e de uso e ocupação; eindireta, como subproduto de uma vasta gama de atividades geradoras depoluição, próximas ou remotas, tais como os esgotos urbanos, resíduos damineração e das atividades agrícola e industrial, carreados pelos rios ou trans-
portados pela atmosfera, cujos efeitos podem ser a destruição ou a degrada-
ção de habitats. Ainda, efeitos decorrentes do aquecimento global podem,
também, interferir drasticamente sobre os ecossistemas costeiros e oceâni-
cos, contribuindo para a redução de sua biodiversidade.
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Por exemplo, a estimativa de ingresso de óleo nos oceanos mun-
diais 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 aci-
dentais); 13%, de fontes atmosféricas (refinarias e exaustão de veículos);
e 10%, de fontes naturais (22).

A explotação dos recursos minerais e do petróleo põe em questão o
dimensionamento das reservas e a velocidade em que se dará sua utiliza-
ção. 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 recur-
sos vivos, impõem-se limitações de outra ordem: as populações biológi-
cas, 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 am-
pla, não é novo, correspondendo, apenas, à expressão mais recente da
postura ética que regulamenta as relações do homem com o meio ambi-
ente e as responsabilidades de cada geração com suas subsequentes, im-
plicando 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 valida-
de conceitual, é relativamente recente. Deve-se ter em conta que, duran-
te todo o curso da civilização, os processos econômicos não tinham a mag-
nitude 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 prá-
ticos, ser consideradas como infinitas, ainda no início do século XX. O cres-
cimento populacional e a ocupação costeira, bem como os processos in-
dustriais e agrícolas, além da atividade pesqueira, voltados para a produ-
ção intensiva, iriam alterar radicalmente esse quadro.

Em 1987, a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento (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 Rela-
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tório Brundtland era sobre a possibilidade de encontrar-se um caminho do
desenvolvimento econômico para a economia global que fosse ao encon-
tro das necessidades da presente geração, sem comprometer as chances
das futuras em satisfazer as suas (43). 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 Climáti-
cas, 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 alcan-
çar-se o Desenvolvimento Sustentável, pois ela é um grande inventário
dos problemas que a Humanidade enfrenta e das providências necessári-
as 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” (55).
Outros enfoques privilegiam a relação do meio ambiente com o de-

senvolvimento econômico, como, por exemplo:
“Sustentabilidade é a doutrina pela qual o crescimento econômico
e o desenvolvimento podem ser mantidos ao longo do tempo, de-
vendo ter lugar dentro dos limites determinados pela ecologia, em
sentido amplo – pela inter-relação dos seres humanos com suas ati-
vidades, a biosfera e as leis físicas e químicas que a governam [...].
Tem-se, portanto, que proteção ambiental e desenvolvimento eco-
nômico são processos complementares, não antagônicos” (48).
O desenvolvimento requerido no presente direciona-se para o

posicionamento da sustentabilidade, cujos principais enfoques, de acordo
com Sachs (1986; 2000) (47, 48) 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;
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. 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 estra-
tégias 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 renová-
veis; 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 re-
lação 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 in-
ternacionais, 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, políti-
cos e sociais, mesmo naquelas áreas com jurisdição nacional bem defini-
da. O Desenvolvimento Sustentável terá, portanto, seu elemento central
na preservação dos recursos vivos, por meio da limitação dos efeitos ne-
gativos diretos e indiretos, de modo a garantir o equilíbrio espacial e tem-
poral dos sistemas naturais.

O desafio do Desenvolvimento Sustentável é, portanto, adminis-
trar os conflitos gerados pela necessidade de crescimento econômico
e pela importância da preservação dos recursos ambientais, para al-
cançar-se o objetivo de igualdade intergeracional. Conforme Rncreq
(1998) (45), o conceito permite o desenvolvimento econômico e a proteção
do meio ambiente, para harmonizar Economia e Ecologia. Para Freire (1998)
(26) e Tozoni-Reis (2004) (54) 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 pro-
blemas 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
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particulares. Por exemplo, uma proposta de Desenvolvimento Sustentável
para recursos pesqueiros deve estar voltada, de forma ideal, ao atendi-
mento simultâneo das diversas “sustentabilidades” (13):. sustentabilidade ecológica, qual seja, a manutenção do re-

curso-alvo e das espécies correlatas, em níveis tais que garantam
sua utilização futura, assim como sua qualidade e resiliência –
resistência  ao  choque  –;  sustentabilidade  dos ecossistemas
envolvidos;. sustentabilidade socioeconômica – manutenção do capital
natural e de seu rendimento, garantia de sua viabilidade e distri-
buição equitativa, nas escalas econômicas local e global;. sustentabilidade das comunidades – manutenção e fortaleci-
mento 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 garan-
tir 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 espé-
cies 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 ce-
nário ideal:. Em que medida é possível conciliar a explotação de um recurso

com a manutenção do equilíbrio ambiental? Ou, como definido
no Capítulo 17 da Agenda 21 (Item 17.74 c) – “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?. Quais as estruturas organizacionais necessárias ao ordenamento
da explotação, nas ZEEs e em águas internacionais?
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Eis alguns dos principais problemas a serem enfrentados, caso se
pretenda, de fato, garantir a sustentabilidade no uso dos recursos costei-
ros e oceânicos (49):
Uso comum

Os oceanos constituem, talvez, o último recurso para o qual prevale-
cem 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 ga-
rantam o uso contínuo ou exclusivo de um certo recurso, enquanto ele per-
manece em seu meio natural. Em princípio, não há porque, por exemplo,
deixar de capturar um peixe, abaixo do tamanho apropriado, se aquele mes-
mo 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 conser-
vação 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 vi-
vos 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.
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 con-
servação. Na ausência de qualquer acordo de cooperação entre as na-
ções, que estabeleça um sistema de incentivos à conservação, acaba-
rá 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, ten-
derá a colocá-lo em desvantagem, em função dos custos extras, relativa-
mente 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 causa-
va 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,
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foram proibidas as importações do atum de origem mexicana, dando-se
início a uma batalha jurídica no âmbito do Acordo Geral sobre Tarifas Adu-
aneiras 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 conserva-
ção 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.
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 efei-
tos 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 desen-
volvimento industrial. Os interesses políticos e econômicos em jogo ten-
dem a considerar esses impactos como inevitáveis, induzindo a sociedade
a ignorar ou minimizar os efeitos distantes no tempo e no espaço, decor-
rentes 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 ne-
cessários à prevenção de práticas potencialmente poluidoras. Ao contrá-
rio, quando se deixam de lado os esforços de preservação, muitas vezes
os efeitos sobre o ambiente só deverão ser sentidos e pagos pelas gera-
ções futuras.

Apesar dos argumentos em contrário, baseados na tese de que não
se podem exigir sacrifícios excessivos de uma geração em função das ge-
rações 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 be-
nefícios 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 ques-
tão da sustentabilidade passa pela descoberta ou invenção de sucedâne-
os, capazes de garantir os mesmos benefícios para o futuro.
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 incorpo-
rar 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
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valores. No campo das incertezas quanto aos recursos abióticos, podem-
se mencionar os contratos de risco e, mais recentemente, a comprova-
ção da incapacidade de controlar um vazamento de petróleo em gran-
de profundidade.
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 esti-
mar, com alguma precisão, os custos da poluição decorrente dos proces-
sos de mineração, agrícolas e industriais. Por exemplo, o mercado não
considera os efeitos da poluição por mercúrio, decorrente 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 pri-
vadas, com incentivos e restrições, de modo a evitar que sejam penaliza-
dos indivíduos e comunidades não envolvidos nas decisões que deram
origem àqueles custos.
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 fu-
turas de suas ações. A insegurança em relação à posse ou ao controle dos
recursos ambientais no futuro e a desinformação reforçam essa tendên-
cia, 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, con-
tribui, também, para aumentar a pressão sobre os recursos naturais.

No entanto, se esses conceitos são válidos localmente, deve-se ob-
servar que a distribuição do rendimento econômico global é muito desi-
gual, 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 adota-
do, quanto à magnitude e à abrangência de seus efeitos na natureza.

Apesar de não se poder falar em soluções para esses problemas, cer-
tos princípios podem ser usados como moldura conceitual para reflexão (49):. 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 formu-
lação, sua implementação e seu monitoramento.. O direito de uso dos recursos ambientais implica obrigações, relati-
vas à  equidade  na  distribuição de seus benefícios e à sua susten-
tabilidade. A distribuição igualitária dos benefícios vai indicar a
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necessidade da definição de preços a serem pagos pelo benefi-
ciário direto, seja pela utilização do recurso, seja pela quantificação
de seus efeitos sobre o ambiente.. 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 (55) ”o princípio da precaução

deve ser aplicado pelos Estados, de acordo com seus recursos, como me-
canismo de proteção ambiental. Sempre que haja ameaças de danos séri-
os 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 singu-
lar para o estabelecimento dos limites que deverão pautar as possibilida-
des 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 so-
ciedade 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 ineren-
tes à própria ação preventiva (50). O princípio se baseia, portanto, no ní-
vel de risco que pode ser aceito pela Sociedade, quando um de seus agen-
tes atua sobre um sistema complexo e não previsível.

A possibilidade de uso sustentável de recursos naturais vivos devecoexistir com três fontes geradoras de incerteza: erros de medida ouobservação, conceituais ou de modelagem e de implementação ou hu-manos. Os de medida têm origem na impossibilidade do conhecimentoexaustivo do sistema, implicando o uso de algum procedimento esta-tístico de amostragem; os conceituais derivam da necessidade de sim-plificação da estrutura e das funções do sistema, para que se possafazer sua modelagem matemática; e, finalmente, os de implementaçãosão aqueles determinados pelo componente humano e por sua açãosobre os recursos. Nesse caso, estão incluídos os desvios em relaçãoàs regras estabelecidas e as dificuldades de sua imposição pela autori-
dade competente.

Como resultado, a informação sobre a qual uma determinada deci-
são vai basear-se está contida numa faixa de incerteza. Por exemplo, na
questão mais comum, quando se pretende a explotação de um determina-
do 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 deter-
minaria a escolha de um valor muito mais próximo de 50 do que de 5.000.
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O princípio aplica-se quando existem incertezas consideráveis quan-
to a causalidade, magnitude, probabilidade e natureza do dano potencial.
Como o princípio trata de efeitos e probabilidades desconhecidos ou pou-
co 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 proba-
bilidades 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 as-
segurar o Desenvolvimento Sustentável, os dois princípios – o da precau-
ção 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 susten-
táveis. Para tanto, exige-se que a explotação do sistema seja feita em
níveis tais que a parte não controlável, correspondente aos processos eco-
lógicos, possa continuar a funcionar, dentro de seus limites naturais de
variabilidade (44).

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 im-
possibilidade 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 su-
peração, pode-se passar à consideração dos aspectos da atividade huma-
na 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
Recursos pesqueiros

Até a Segunda Guerra Mundial, a pesca estava voltada para as es-
pécies demersais, que superavam largamente a captura de espécies
pelágicas (que habitam a massa d’água). Ao final da década de 1940, na-
vios com capacidade de congelamento e tratamento da captura e inova-
ções 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 fabrica-
ção de farinha.
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Essa série de inovações permitiu uma rápida expansão da indústriapesqueira. Entre 1900 e 1970, a produção mundial de pescado marinhopassou de quatro para 70 milhões de toneladas anuais, o que correspondeua uma taxa de crescimento maior que a de qualquer outro setor de produçãode alimentos. A partir de 1972, o declínio da captura da anchoveta peruanamarcou a redução do índice de crescimento da pesca mundial, estimadahoje em torno de 82 milhões de toneladas/ano (23, 40). Quando seconsideram as possíveis estimativas de totais descartados e as pescariasclassificadas como IUU140, podem-se supor totais anuais superiores a 140milhões de toneladas (41). O total de pescado descartado, nas diversaspescarias mundiais, foi estimado em cerca de 27 milhões de toneladasanuais, podendo variar entre 18 e 40 milhões de toneladas (2).
A expansão constante das pescarias, para novas espécies e novasáreas, produziu alterações nos padrões de explotação, levando o fenôme-no da sobre-explotação, antes restrito a casos isolados, a um número sig-nificativo de estoques pesqueiros mundiais.
O impacto principal das pescarias se refere à redução na abundân-cia das espécies-alvo. Com o declínio das populações dos grandes preda-dores, observa-se também uma redução no nível trófico médio das captu-

ras, 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 co-
mercial. A simplificação das teias alimentares, em conjunto com a redu-
ção das classes etárias nas populações das espécies-alvo, ambas induzidas
pela pesca, contribui para que a biomassa remanescente dependa bas-
tante do recrutamento anual (41).

Os ecossistemas mais afetados pela atividade pesqueira passam
por uma redução da biodiversidade, a qual, por sua vez, tende a diminuir
sua estabil idade e seu potencial de recuperação dos estoques
sobrepescados (56).

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-pre-
dador) e o caráter pouco previsível dos fatores ambientais, que interferem
diretamente sobre o processo de recrutamento de juvenis à população adul-
ta, além dos aspectos econômicos e sociais envolvidos nos processos pes-
queiros, levaram a que se procurassem novos modelos, que permitissem a
adoção de critérios mais abrangentes de sustentabilidade.
140 - Illegal, unreported and unregulated fishing.
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O conceito de gestão pesqueira com base na abordagem
ecossistêmica, a despeito de sua complexidade – necessidade da conside-
ração 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 esto-
ques isolados teve como causa básica não apenas sua simplificação, mas,
antes de tudo, a inobservância dos resultados das avaliações que prog-
nosticavam menor esforço de pesca (41).

O reconhecimento da inadequação das técnicas tradicionais simpli-
ficadas, 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 pesquei-
ros pode envolver medidas de ordenamento, tais como a manutenção das
populações em níveis de abundância não substancialmente inferiores àque-
les 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 (15). Trata-se de medi-
das 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), come-
ça a ser entendida como uma forma simples de garantia de preservação,
diante das incertezas inerentes à avaliação de estoques pesqueiros (19).
A interdição de áreas, além de sua eficiência como medida de preserva-
ção, 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 MPAs não podem ser entendidas como uma
panaceia. No caso das pescarias voltadas para espécies com alta mobili-
dade e com pouco ou nenhum impacto sobre os ecossistemas associados
– descartes associados à espécie-alvo e degradação do substrato – as re-
servas 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 (31).

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 con-
trário, sugerir que os oceanos devem permanecer vedados à pesca, com
pequenas exceções (35).

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
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preservação. As regras gerais relativas à conservação e ao uso dos recur-
sos pesqueiros foram estabelecidas pelo Artigo 61, da CNUDM:. “O Estado costeiro fixará as capturas permissíveis dos recursos

vivos em sua zona econômica exclusiva.. 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 compe-
tentes sub-regionais, regionais ou mundiais, cooperarão, conforme
o caso, para tal fim.. 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 comuni-
dades 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 mí-
nimos recomendados, sejam sub-regionais, regionais ou mundiais.. 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 popu-
lações de tais espécies associadas ou dependentes, acima de
níveis em que sua reprodução possa ficar seriamente ameaçada.. 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 apro-
priado, e com a participação de todos os Estados interessados,
incluindo aqueles cujos nacionais estejam autorizados a pescar
na ZEE”.

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 “por que a
Sociedade (o conjunto dos cidadãos) deve ceder direitos de uso àqueles
que vão, efetivamente, apropriar-se do recurso? Que benefícios serão ge-
rados (para a Sociedade), a partir dessa concessão?” (14). A questão é
irrelevante, enquanto não se interfere no livre acesso ao recurso, mas tor-
na-se procedente, quando o acesso é restrito, regionalmente (reservado
para uma ou mais comunidades), ou por meio de um sistema de licen-
ças 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.
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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, restri-
tas 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 mecanis-
mo tradicional de contenção do esforço de pesca, podendo visar à prote-
ção de ecossistemas costeiros, de áreas de criadouro e de épocas de de-
sova 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 cap-
tura 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 ine-
rentes 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 fro-
tas), o que tende a pressionar os valores para cima. Dois outros critérios
de uso mais recente vêm sendo amplamente discutidos: as cotas individu-
ais negociáveis (Individual transferable quotas – ITQ), para pescarias in-
dustriais, 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 livre-
mente no mercado. A ideia inicial sugeria o estabelecimento de cotas fi-
xas, sendo o governo obrigado a comprá-las, caso quisesse impor uma
redução sobre a captura total permissível. O sistema evoluiu para a ado-
ção 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, deve-
ria 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 indústri-
as 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 comporta-
mentos danosos ao equilíbrio ambiental, à medida que o pescador tenda a
aumentar a rejeição de espécies da fauna acompanhante, de modo a re-
servar 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 tam-
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bém pode induzir a uma certeza ilusória (13), quanto às quantidades de
peixe, passíveis de captura, durante determinada estação de pesca, difi-
cultando 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 ta-
manho (e menor valor). Este comportamento, conhecido como highgranding
tende a aumentar os custos de fiscalização e de manutenção do sistema
como um todo (52).

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 mecanis-
mos de autorregulação ou de gestão participativa.
Gerenciamento dos recursos pesqueiros no Brasil

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 regulamen-
tação 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, ain-
da, áreas de exclusão à operação da frota permissionada.

 Em 1996, o Ibama deu início a um processo de discussão (9), visan-
do ao estabelecimento de instrumentos para a administração participativa,
voltada  para a pesca artesanal. Foram propostas normas específicas, de-
nominadas “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 específi-
ca, 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 con-
flitos em áreas de pesca continental, mais ou menos isoladas, o que per-
mitiu deixar de lado uma definição mais precisa de direito de uso territorial.
Quando se trata de áreas marinhas, de fácil acesso a interessados de ou-
tras regiões, as restrições devem ser mais explícitas. Enquadram-se nessa
categoria as Reservas Extrativistas Marinhas, como a de Arraial do Cabo,
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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 utili-
zados 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 interes-
sados bem definido (população extrativista do Município de Arraial do Cabo).

Mais recentemente, o MPA vem trabalhando com os pescadores na
região da Baía da Ilha Grande (Rio de Janeiro), visando à implementação
de acordos de pesca. A proposta tem forte sustentação participativa e
pretende, entre outras medidas, promover o zoneamento das áreas de
pesca na baía:. determinando áreas de pesca por tecnologia, petrechos ou barcos

de tamanhos diferentes;. determinando o tamanho mínimo de malhas de rede por tipo de
pescado de maior importância comercial; e. discriminando áreas que possam ser usadas como pesqueiros
dentro dos acordos de pesca e, alternativamente, aquelas a serem
consideradas  como  intocáveis  (para pesca, turismo e outras
atividades) (7).

6. Maricultura
Estima-se que a maricultura contribua com uma produção mundial

em torno de 20 milhões de toneladas anuais (5), envolvendo aproximada-
mente 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 ca-
marão, em sistemas intensivos, Tailândia, Filipinas, Malásia e Austrália, e
de salmão, Chile, Noruega e Reino Unido (23).

Apesar do crescimento da maricultura e de suas potencialidades,
seus fatores limitantes parecem aumentar na mesma proporção de seu
desenvolvimento.

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 mostraram-se, rapida-
mente, inadequadas. A complexidade dos ciclos de nutrientes e as incerte-
zas decorrentes da variabilidade do oceano aberto restringiram a
maricultura à estreita faixa litorânea, onde as condições ambientais po-
dem 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 limi-
tando, de maneira drástica, a margem de crescimento da maricultura. Não
obstante, estudo sobre a domesticação de animais marinhos (20) mostra
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que a taxa de crescimento em número de espécies marinhas cultivadas
(3,3% ao ano) é cerca de 100 vezes superior àquela observada para ani-
mais 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 espé-
cies exóticas ou alterados geneticamente para o meio ambiente, tudo isso
vem determinando uma postura cautelosa, relativamente 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 produ-
ção de 1 kg de salmão (38).

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 conta-
bilizado e integrado ao preço do produto final, a estrutura de preços
dos produtos derivados do cultivo, assim como da pesca extrativa, se-
ria 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, permi-
te a redução do acúmulo de poluentes em condições ambientais muito
menos destrutivas, produzindo resultados próximos a 75% daqueles obti-
dos 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, con-
siderados 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” (21).
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7. Biodiversidade
O valor da biodiversidade como indicativo da saúde ambiental e

elemento-chave para o funcionamento dos ecossistemas é, hoje, ampla-
mente 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 coexistên-
cia de espécies potencialmente redundantes, do ponto de vista funcional.
Uma composição flexível, em termos específicos, contribuindo, em ciclos al-
ternados, 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 espéci-
es de menor valor comercial, ocupando os nichos liberados por espécies so-
bre-explotadas ou mais sensíveis à degradação ambiental.

O Artigo 15 da Agenda 21 aborda a questão, enfatizando a necessi-
dade do melhor conhecimento da biodiversidade, como pré-condição para
seu uso sustentável (Item 15.3):

“[...] Os recursos biológicos constituem um capital com grande po-
tencial de produção de benefícios sustentáveis. Urge que se ado-
tem medidas decisivas para conservar e manter os genes, as espé-
cies 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 re-
forçada no plano nacional e no plano internacional.
 É preciso que se adotem ações nacionais eficazes e que se estabe-
leça 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 es-
senciais para o sucesso de tal abordagem.
Os progressos realizados recentemente no campo da biotecnologia
apontam o provável potencial do material genético contido nas plan-
tas, nos animais e nos micro-organismos para a agricultura, a saú-
de, 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 biológi-
ca, de usar seus recursos biológicos de forma sustentável e de as-
segurar que as atividades empreendidas, no âmbito de sua jurisdi-
ção 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
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ecossistemas terrestres, basicamente em função do conceito que identifi-
cava o oceano profundo como um ambiente quase desértico. Apesar de
contar com um espaço potencialmente habitável, muito superior ao ter-
restre, prevalecia a ideia da ausência de diversidade e da dominância de
espaços vazios.

Em termos de espécies conhecidas, o ambiente terrestre conti-
nua 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 diversi-
dade genética, trófica e funcional.

Evidências mais recentes, trazidas pela utilização de técnicas mo-
dernas de investigação do oceano profundo, indicam que mesmo a diver-
sidade específica pode ser muito superior àquela reconhecida atualmen-
te, o que sugere a existência, apenas no substrato oceânico, de um mi-
lhão ou mais de novas espécies (37, 51). 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 fragmen-
tação genética. Enquanto em águas rasas a complexidade ambiental po-
deria 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 ci-
clos do carbono e dos nutrientes. Esse conhecimento será essencial para a
intervenção em processos de enriquecimento em mar aberto, pela introdu-
ção de micronutrientes, naturalmente limitantes, para incremento da produ-
ção 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
(50). Em 2009, quase 20.000 produtos naturais novos, derivados de organis-
mos marinhos, estavam identificados141. Esses compostos envolvem uma gran-
de 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 condi-
ções mais extremas e limitantes impostas aos organismos marinhos, ao
longo do processo evolutivo, que levou à necessidade de produção de to-
141 - Apud Marine Literature Database, 2009 (MarinLit).
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xinas 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 identi-
ficação e o isolamento de estruturas, pela aplicação de técnicas sofistica-
das 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 consi-
derada uniforme entre as grandes regiões e o endemismo relativamente
baixo (<5%), restrito às espécies recifais. A sobre-explotação para consu-
mo 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 levanta-
mento 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 obser-
vadas, para o Brasil ou para o Atlântico Sul (29).
8. Zona costeira142

Um aspecto, especialmente crítico, relativo ao uso dos recursos mari-
nhos, é sua concentração espacial na região costeira, favorecendo a
explotação preferencial pelas populações: sabe-se que a distribuição dos se-
res 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 ahumanidade. Nós devemos, também, aceitar que a zona costeira éum recurso finito e um sistema complexo e sensível, que abriga
uma extraordinária inter-relação de processos e pressões” (4).

142 - Ver o Capítulo XI – Ecossistemas Costeiros, onde o assunto é abordado, em profundidade.
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A ZC, como região de interface dos ecossistemas terrestres e mari-
nhos, 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).

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 au-
mento substancial dos custos de prevenção de danos causados por tem-
pestades à linha de costa, à medida que obras de engenharia deverão
restabelecer as funções de proteção (redução da energia das ondas), an-
tes providas pelos manguezais.

Usa-se o conceito de ativos ambientais para caracterizar as “cole-
ções de recursos naturais prestadores de serviços ambientais economica-
mente valoráveis” (18). 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 po-
pulações 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 impac-
tos e vetores de desenvolvimento mais importantes (taxas de crescimen-
to 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 par-
tir 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. O ponto de vista econômico

Em que medida a ciência econômica ajuda a compreender os pro-
cessos 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;
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. 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 benefício-custo das medidas
propostas (11).

No entanto, quando se consideram as questões mais amplas
subjacentes ao Desenvolvimento Sustentável dos recursos marinhos e cos-
teiros, o escopo da análise econômica vai transcender a simples análise
de custos e benefícios. Torna-se necessária a compreensão das forças di-
nâmicas 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 (44).

A dificuldade da análise econômica baseia-se na ausência de valo-
res de mercado, que permitam a quantificação dos custos, para a Socieda-
de, dos efeitos externos resultantes da atividade humana sobre o meio
ambiente. Apesar de ser possível fazer-se a estimativa desses custos, as-
sim como dos valores relativos aos serviços oceânicos, trata-se de núme-
ros inerentemente incertos. Assim como é possível estimar valores de acor-
do 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 co-
muns 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 con-
trole explícito sobre o cumprimento de determinadas regras de proteção, por
parte da autoridade local, nos casos em que diversos países estão envolvi-
dos, torna-se necessária alguma forma de acordo entre as partes.

Os acordos internacionais, mesmo quando intermediados por insti-
tuições multinacionais, em geral não preveem autoridade legal para im-
posição 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 signatá-
rios. 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 cau-
sa e efeito suficientemente bem estabelecidas e quando a não adesão
pode significar ganhos econômicos de curto prazo.
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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, po-
rém com potencial de desenvolvimento. Outro fator complicador ocorre
quando as áreas de pesca, percorridas pelo estoque em questão, englo-
bam diferentes ZEEs, além do alto-mar. Em 1996, a Comissão para a Con-
servação do Atum Atlântico (International Commission for the Conservation
of the Atlantic Tunas – Iccat) determinou a limitação da captura do espa-
darte 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%) (39). Para o ano de 2009, a Comissão estipulou uma captura máxi-
ma 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 (33).

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 sis-
tema de incentivos ou compensações, geridos por um fundo comum, de
tal forma que sejam utilizados por países que, por exemplo, precisem ade-
quar 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 (49): o estabeleci-
mento de taxas e incentivos, visando à redução dos impactos negativossobre o ambiente, ou a regulamentação, por meio de acordos ou do con-trole direto.

A aplicação de taxas que penalizem os processos produtivos, res-ponsáveis em grande parte pela degradação ambiental, tem sido propos-ta, a partir da ideia geral de taxas ecológicas. A ideia é passar a taxar,prioritariamente, os efeitos ecológicos negativos, em lugar dos valorespositivos, tais como o trabalho e a renda (como bem caracterizado no jogode palavras em inglês: “to tax ‘bads’ rather than ‘goods’”).
O sistema de taxas e tarifas pode eventualmente ser aplicado, tan-to para desestimular a depleção do capital natural, quanto para a

internalização dos custos ecológicos no sistema de preços (16):
a) Taxa correspondente à depleção do capital natural. A taxa tem por objetivo reduzir a destruição do capital natural.

Assim, por exemplo, para que se evitasse a taxação, o uso de recur-
sos naturais não renováveis teria de ser compensado por investi-
mentos em recursos naturais renováveis. As taxas seriam repas-
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sadas ao consumidor, de modo a apontar a sustentabilidade relati-
va de cada produto e induzir o consumo na direção de um conjunto
de produtos com características mais sustentáveis.

b) Taxa correspondente à poluição precautória. A taxação teria por objetivo forçar a incorporação do custo dos pre-
juízos ecológicos aos preços dos produtos, derivados de processos
potencialmente danosos. Seriam considerados os danos conhe-
cidos, 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.

c) Sistema de tarifas ecológicas. Um sistema de tarifas especiais deveria ser adotado para o comér-
cio internacional, de modo a não estimular a mudança dos produ-
tores, à busca de países onde as taxas a) e b) 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 produto-
res 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 (49).

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 interna-
cionais ou inter-regionais, favoreceria a criação de um fundo comum, res-
ponsável 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 (15).

A aplicação do Desenvolvimento Sustentável para os recursos oce-
ânicos implica o atendimento a princípios que, em muitos casos, envol-
vem 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 prote-
ção ambiental ou à limitação quantitativa ou qualitativa da explotação de
recursos naturais. Quando se exige, por exemplo, a instalação de equipa-
mentos para limitar a emissão de poluentes, ou quando se proíbe a ativi-
dade pesqueira sobre um dado estoque, durante uma fase do ano, im-
põem-se custos extras à atividade econômica. A proibição do uso de equi-
pamentos de captura mais eficientes, do ponto de vista da espécie-alvo,
porém impactantes sobre o meio ambiente ou, ainda, indutores da prática
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de rejeição da fauna acompanhante, implica a contenção de inovaçõestecnológicas ao processo de pesca. Trata-se, no entanto, de valores muitolimitados, quando comparados a uma possível adoção de taxas, que incorpo-rem 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 oponhainteresses concorrentes, quanto ao uso do espaço costeiro ou marinho. Mes-mo quando definida a alternativa menos impactante, a partir da avaliação deinúmeras opções e compromissos, sempre haverá alguma polarização, emdecorrência de valores conflitantes. Para cada escolha, haverá benefícios clarospara alguns, prejuízos para outros e ainda consequências incertas para ter-ceiros, muitas vezes não perceptíveis em curto prazo; as prioridades nacio-nais frequentemente não serão coincidentes com aquelas de nível local ouregional; e, mesmo tendo em conta informações científicas acuradas, muitasdecisões permanecerão sem consenso (36).
O uso sustentável dos recursos oceânicos e sua preservação, assimcomo da biodiversidade que garante a estabilidade funcional dosecossistemas, exigirá serem definidos e aplicados novos mecanismosregulatórios, talvez ainda mais restritivos. Se, por um lado, esses meca-nismos implicam ineficiências de curto prazo na alocação de recursos eco-nômicos, por outro, tornar-se-ão, provavelmente, fundamentais para agarantia da sustentabilidade.
Outro aspecto importante refere-se à contraposição de pescariasartesanais e industriais, em termos do uso eficiente dos recursos naturais.Em que medida a manutenção das comunidades, que na atividade pesqueiracorresponde à pesca artesanal ou de pequena escala, não comprometeria amaximização dos rendimentos econômicos? Ou, mais diretamente, não seestaria fazendo uma concessão social, pela manutenção de atividades eco-nômicas atrasadas, impedindo o desenvolvimento de economias de escala?
A resposta deve ser estabelecida levando-se em conta as caracte-

rísticas próprias da pesca artesanal, de suas áreas de atuação e dos recur-
sos capturados.

As pescarias artesanais constituem um setor dinâmico mais frequen-temente voltado para os mercados domésticos e para o consumo de sub-sistência, sendo, portanto, fundamentais para a manutenção da seguran-ça alimentar. A atividade artesanal caracteriza-se pelo uso intensivo demão de obra, tanto na captura, quanto no processamento e na distribui-ção do pescado (23).
Avaliações mais consistentes mostraram que as pescarias artesanaissão responsáveis por uma fração dos desembarques globais, tão impor-tante quanto aquele proveniente das pescarias industriais, ao menos quan-

do se considera o pescado dirigido ao consumo humano (40).
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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%), con-
tribuindo com um menor percentual na Região Sudeste-Sul (15%) (29). 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.
10. Considerações finais
A moldura econômica

Os processos de explotação dos recursos naturais renováveis, de modo
especial a atividade pesqueira, têm, como característica singular, sua conti-
nuidade 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, doen-
ças, 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 ques-
tões ecológicas imediatas, valores econômicos, de manutenção do capital
natural e dos rendimentos pertinentes; sociais, relacionados à distribui-
ção 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 pa-
drões para a explotação dos recursos naturais, à medida que não tem a
capacidade de tornar presentes, na estrutura de preços, os diversos fato-
res externos à atividade econômica, que se manifestam como degradaçãoambiental e riscos para a sustentabilidade.

A gestão dos recursos oceânicos, ao envolver bens públicos, vai exigira participação da autoridade nacional, quando se trata de recursos sob suajurisdição, ou de entidades globais ou inter-regionais, quando vários paísesestão envolvidos. Por exemplo, na atividade pesqueira, o controle exercidopela autoridade pública, além de garantir a conservação biológica dos recur-sos e ecossistemas marinhos e sua sustentabilidade, deve, também, evitaras ineficiências econômicas associadas a superinvestimentos, tanto na in-dústria de processamento como nas frotas pesqueiras, fenômeno comum erecorrente nas grandes pescarias comerciais (28).
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 pa-
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gamento de indenização aos proprietários de embarcações que desejemtransferi-las para entidades públicas ou sem fins lucrativos, entidades es-trangeiras governamentais de pesquisa e treinamento, ou similares, ou,simplesmente, afundá-las. No entanto, a medida pode ser entendida, emúltima instância, como subsídio aos barcos remanescentes, que terão re-duzida a competição pelos recursos pesqueiros.
Os subsídios concedidos à atividade pesqueira em escala global sãoestimados em US$ 15 a 20 bilhões anuais. Seus efeitos envolvem um au-mento da capacidade e do esforço de pesca, além da distribuição de ren-dimentos, visto que seus detentores são privilegiados, em detrimento dossetores não atendidos. Os recursos são obtidos a partir de impostos e ta-xas pagas pela Sociedade, mas a retribuição na forma de pescado maisbarato é apenas transitória; em longo prazo, os subsídios levam à escas-sez do pescado e a preços comparativamente mais altos (42).
Com frequência, é proposto o estabelecimento de instituiçõessupranacionais como responsáveis pela explotação de recursos oceânicos,variando, apenas, quanto ao escopo de suas atribuições. A CNUDM, ao defi-nir os fundos oceânicos, exteriores às ZEEs, como patrimônio comum da hu-manidade, propôs um sistema paralelo para a exploração de seus minerais,envolvendo uma organização internacional (a chamada “Empresa”), que fa-ria a mineração em proveito da comunidade mundial, e outras organizaçõesprivadas e estatais. Essas organizações devem solicitar licença para explora-ção à “Autoridade Internacional para os Fundos Oceânicos”, especificandosempre duas áreas de igual valor comercial. A Autoridade cederá um doslocais à “Empresa” e o outro à organização solicitante. Esse arranjo exemplificaa extensão das possibilidades de convivência futura entre organismos regu-ladores e usuários dos recursos oceânicos.
A busca pela sustentabilidade não implica somente custos, podendo,

ao contrário, estimular vendas. A disseminação mundial da consciência eco-
lógica, expressa como preocupação quanto à preservação dos recursos natu-
rais e materializada pelo apoio a movimentos conservacionistas, adquire for-
ça 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 CFC143 (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
143 - O clorofluorcarboneto (ou 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.
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gerenciadas corretamente. A despeito dos esforços bem sucedidos, há pro-
blemas 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 pro-
blemas associados às pescarias não envolvem apenas impactos negativos às
espécies-alvo, mas também àquelas incluídas nas capturas acidentais e à
destruição de habitats (35).

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.

O MPA 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 Co-
munidade Europeia (10).
As políticas brasileiras para a sustentabilidade

O Brasil foi o primeiro país a assinar a Convenção sobre Diversidade
Biológica – CDB. Para 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 socieda-
de 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 Bioló-
gica 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 aque-
las situadas na ZC. Em 2007, foi realizada uma nova avaliação, objetivando
maior detalhamento das áreas prioritárias. As novas áreas foram reconhe-
cidas 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 va-
lor intrínseco, pois cada forma de vida é única, merecendo respeito, inde-
pendentemente de seu valor para o ser humano.

O Brasil possui também um extenso sistema de áreas protegidas fede-
rais que promovem a conservação da biodiversidade, incluindo mais de 6%
do território terrestre em Unidades de Conservação e 12% em terras indíge-
nas, além de extensas Áreas de Preservação Permanente e de Reservas Flo-
restais Legais. Essa rede de áreas protegidas conta com 646 unidades de
conservação, cobrindo uma área total de mais de 50 milhões de hectares.
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As Unidades de Conservação marinhas incluem dois Parques Nacio-
nais (Fernando de Noronha, com 11.270 ha, e Abrolhos, com 88.249 ha); o
Parque Estadual Marinho de Parcel Manuel Luis – 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, 1.750 ha). Tam-
bém integram o sistema as Reservas Biológicas Marinhas de Atol das Rocas
(36.249 ha) e Arvoredo (Santa Catarina, 17.600 ha), as Áreas de Proteção
Ambiental de Fernando de Noronha (93.000 ha); Costa dos Corais
(Pernambuco/Alagoas 413.563 ha) e Baleia Franca (Paraná, 156.100 ha),
além de outras APAs estaduais e Reservas Extrativistas marinhas,
totalizando pouco mais de um milhão de hectares.

Como signatário da Convenção de Zonas Úmidas de ImportânciaInternacional ou Convenção de Ramsar, o governo brasileiro assumiu, tam-bém, o compromisso de promover a conservação e o uso sustentável daszonas úmidas do território nacional, bem como manter as característicasecológicas daquelas áreas incluídas na Lista de Zonas Úmidas de Impor-tância Internacional, conhecidas como Sítios Ramsar. O Parque EstadualMarinho de Parcel Manuel Luis e o Parque Nacional Marinho dos Abrolhossão sítios Ramsar brasileiros (8).
Mais especificamente em relação aos oceanos, o Brasil é signatárioda CNUDM, tendo assumido, portanto, perante a comunidade internacio-nal, o compromisso de conservação e uso sustentável dos recursos vivosda sua ZEE. Concretizando a decisão de implementar as deliberações daConvenção, incorporou à Constituição de 1988 os conceitos de espaçosmarítimos por ela definidos, além de normatizar, pela Lei nº 8.617, de 04de 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 desdobramen-tos nacionais, que implementem suas determinações, na forma de políti-cas e projetos.
Em relação aos recursos pesqueiros da ZEE brasileira, o esforço degestão, como já visto em detalhe anteriormente144, foi atribuição da Supe-rintendência para o Desenvolvimento da Pesca – Sudepe, subordinada adiferentes ministérios, no decorrer de sua existência. A Sudepe passou aintegrar, em 1989, a estrutura do Ibama. Em 1998, o Decreto nº 2.840,tendo como meta “regular atividades das embarcações pesqueiras naszonas brasileiras de pesca”, estabeleceu uma divisão de competênciasentre o novo Departamento de Pesca e Aquicultura – DPA, do Ministério daAgricultura, Pecuária e Abastecimento – Mapa, e o Ministério do Meio Am-biente – MMA. O Decreto transferiu ao Mapa “o estabelecimento de medi-das que permitam o aproveitamento adequado, racional e conveniente”para “espécies migratórias e que estejam subexplotadas ou inexploradas”,ficando o MMA com aquelas consideradas como sobre-explotadas. Em 2000,a Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca – Seap – substituiu o DPA,assumindo suas funções, mantendo-se o critério de gestão bipartida dosestoques pesqueiros. Por fim, em 2009, a Seap foi transformada em Mi-nistério da Pesca e Aquicultura, pela Lei nº 11.958, mas a dubiedade do man-

dato institucional, inaugurada com a criação do DPA/Mapa, ainda perdura.
144 - Ver item 2 do Capítulo VI.
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A legislação, provavelmente sem paralelo internacional, determi-
nou um retrocesso no esforço de coleta de dados estatísticos e de avalia-
ção de estoques. Pela Portaria Interministerial nº 2, de 13 de novembro de
2009, o MMA e o MPA propuseram um novo “sistema de gestão comparti-
lhada 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 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 dos ministros da
Pesca e Aquicultura e do Meio Ambiente. Quando não houver consenso nos
comitês, ou na Comissão Técnica Interministerial, também caberá aos cita-
dos ministros a decisão final.

O desenho da proposta parece mais voltado ao atendimento de in-
teresses políticos e à manutenção de poder de decisão setoriais do que à
preservação da sustentabilidade das pescarias. A viabilidade de seu funci-
onamento ainda é uma incógnita.

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 abor-
dagem ecossistêmica na gestão dos recursos pesqueiros, como contraposição
aos modelos simplificadores baseados em estoques isolados.

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 (41), o insucesso dos modelos de avaliação de estoques pes-
queiros 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 ado-
tada 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.
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11. Sugestões
Considerando-se as conclusões apontadas acima, sugerem-se al-

gumas providências pertinentes à matéria:
SUGESTÕES:. INSTITUIR uma câmara técnica permanente no Conama, com repre-

sentantes de MMA, Ibama, ICMBio, MPA, Mapa, comunidade cientí-
fica e organizações da sociedade civil, visando ao acompanha-
mento e à avaliação do atual sistema compartilhado de gestão pes-
queira, 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 (Lei nº 9.985/2000) que prevê categorias de Prote-
ção Integral e de Uso Sustentável.. LEVAR na devida conta a flexibilidade necessária para o estabeleci-
mento de diferentes opções de gestão pesqueira, limitando moda-
lidades 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 sus-
tentável dos recursos marinhos.
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CAPÍTULO XV
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Sinopse
Desdobram-se os conceitos de Ciência, Tecnologia e Inovação, aplica-dos ao mar, e os fundamentos históricos das disciplinas oceânicas, com ênfa-se na participação brasileira em tal evolução; citam-se as instituições e osprogramas, planos e projetos que foram surgindo no País, em apoio ao de-senvolvimento do setor, com destaque para a criação da ComissãoInterministerial para os Recursos do Mar (Cirm) e do Ministério da Ciência eTecnologia (MCT); reflete-se sobre a conjuntura nacional, em face de umanova consciência do papel dos oceanos, com os institutos nacionais de C&T;a influência do mar nas mudanças climáticas é considerada; avalia-se a ques-tão dos navios de pesquisa para suporte acadêmico; na conjuntura internaci-onal, estuda-se o envolvimento brasileiro em projetos regionais, a participa-ção do País na Antártica, com o Programa Antártico Brasileiro (Proantar), bemcomo a questão dos navios dedicados a este programa; relatam-se algunsdesafios prospectivos, particularmente a questão da Área, resultante daCNUDM; após a discussão dos óbices e de uma análise conclusiva, apresen-tam-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 and Technology (MCT). 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, taking into
consideration the ocean influence on climate change and the evaluation of
the issue of research vessels for 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 at-
mosfera, formam um sistema complexo interligado, responsável pela sus-
tentação 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 natu-
reza especifica de cada uma: Oceanografia Física, Oceanografia Química,
Oceanografia Geológica e Oceanografia Biológica. As Ciências do Mar en-
globam os oceanos, mares e ecossistemas costeiros. Considerando-se que
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os oceanos ocupam mais de 70% da superfície terrestre, pode-se avaliar amagnitude da tarefa dos cientistas, que exige elevados níveis de coopera-
ção, 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 ocea-nos e de como eles variam espacial e temporalmente, para melhorar as pre-visões climáticas e meteorológicas, gerenciar de forma sustentável os recur-sos marinhos, bem como encontrar novas aplicações e utilizações para essesrecursos. Em linhas gerais, a Ciência Marinha enfoca a pesquisa básica eaplicada, que objetiva avançar no conhecimento dos processos físicos, quí-micos, geológicos e biológicos dos oceanos e das regiões costeiras, incluindosuas 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. Muitas inovações tecnológicas, envolvendo com-putação, robótica, biótica, exploração espacial, além das pesquisas geoló-gica, química, bioquímica e biomolecular, são utilizadas em proveito dasCiências do Mar. Sob outro enfoque, em termos organizacionais, a Inova-ção constitui-se no diferencial maior que caracteriza os Organismos deVanguarda (redes e centros de excelência), incluídos,  naturalmente, aque-

les dedicados ao estudo do mar145.
Os oceanos contêm 97% da água existente no planeta e desempe-

nham 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, emgeral, recursos minerais, ecossistemas costeiros, mudanças climáticas efenômenos decorrentes, como a elevação do nível do mar, poluição mari-nha – assuntos da maior importância, por suas repercussões econômicas,políticas e sociais –, mesmo tendo por base de suas atividades o conheci-mento científico e tecnológico, não serão tratados neste capítulo, pois sãoobjeto de tratamento específico, em outros.
O conhecimento científico não leva, por si só, à solução dos proble-mas relacionados aos oceanos e seus usos, se não houver transferênciadesse conhecimento à sociedade, permitindo que os que mantêm o poderpolítico – tomadores de decisão – tenham ferramentas corretas e adequa-das para medidas de gerenciamento do ambiente e dos recursos mari-nhos. Por sua vez, os tomadores de decisão devem saber que não se po-dem queimar etapas na pesquisa científica, sendo necessário um períodode estudos coerente com a periodicidade dos eventos ambientais; em sín-tese, 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 ambi-
entes marinhos. Para congregar a comunidade científica, existe um siste-
ma político composto por diversos ministérios, visando a assessorar o Es-
145 - Exemplo recente e bem sucedido é o próprio Centro de Excelência para o Mar Brasileiro
(Cembra), sob cuja responsabilidade foi produzida esta segunda edição.
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tado em questões pertinentes à Ciência e à Tecnologia no mar, além deuma Comissão Interministerial sobre os Recursos do Mar (Cirm). No entan-to, o Brasil ainda não possui uma Política de C, T & I para o mar, que, entreoutras diretivas, possibilite centralizar os investimentos pertinentes e ga-rantir periodicidade na manutenção das atividades de pesquisa. O investi-mento crescente em C, T & I no mar ocorre de maneira dispersa, o que otorna difícil de ser medido. Nos Editais Universais do MCT, que aprovamprojetos de diversas ciências, os relacionados ao setor podem ser encon-
trados em quinze áreas distintas de conhecimento.
2. Histórico

Somente depois da viagem do Challenger (1872-1875), navio de pes-
quisa britânico, começou-se a ter uma ideia mais precisa, embora geral e
preliminar, do meio marinho e do relevo submarino. O resultado das pesqui-
sas, publicado em 32 volumes, contribuiu para o início da ciência oceanográ-
fica. 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 documen-
to “Avaliação & Perspectivas”, do CNPq, em seu Item 7, Oceanografia (50):

“A Oceanografia Biológica, entre nós, surgiu como Biologia Marinha, aOceanografia Física como Levantamentos Hidrológicos, a Oceanogra-fia Geológica como Sedimentologia Marinha e a Oceanografia Quími-ca como Química da Água do Mar, tendo mais um caráter de apoio àsdemais atividades. Essa tendência, até certo ponto, era determinadapela estrutura das universidades e institutos de pesquisa, que nãocontavam com infraestrutura adequada à realização de pesquisas multie interdisciplinares, e pela insuficiência de recursos humanos devida-mente qualificados para integrar equipes aptas à condução de pesqui-
sas de cunho realmente oceanográfico.”
Historicamente, assinale-se que o primeiro documento conhecido, re-

lativo às Ciências do Mar, no País, foi escrito em 1560 por José de Anchieta,
não por outra razão declarado patrono dos naturalistas nacionais. No docu-
mento, 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 (41).

As primeiras informações oceanográficas da costa brasileira, demaior vulto, foram obtidas durante a expedição do Meteor, de 1925 a 1927.Em 1946, foi criada a primeira instituição nacional voltada aos estudos denatureza oceanográfica, o Instituto Paulista de Oceanografia, subordinadoà Divisão de Proteção e Produção de Peixes e Animais Silvestres, do Depar-tamento de Produção Animal da Secretaria da Agricultura, Indústria e Co-mércio do Estado de São Paulo. Foi incorporado à USP, em 1951, com o
nome de Instituto Oceanográfico.
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Ao longo dos anos, várias iniciativas impulsionaram a pesquisa oce-
anográfica no País. Dentre elas, não se pode deixar de citar a participação
brasileira no Ano Geofísico Internacional (1957/58), que resultou na trans-
formação, pela MB, do antigo Navio-Escola Almirante Saldanha em navio-
oceanográfico. Tal fato propiciou a execução de inúmeras campanhas oce-
anográficas ao longo da costa brasileira, envolvendo os diversos grupos
de pesquisa nacionais, com a participação institucional da MB, especial-
mente de Paulo de Castro Moreira da Silva, primeiro comandante daquele
navio, durante e depois da transformação. Posteriormente, como almiran-
te, Moreira foi diretor do Instituto de Pesquisas da Marinha e criador do
Projeto Cabo Frio, em Arraial do Cabo146.

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 De-
senvolvimento Científico e Tecnológico, com o propósito básico de financi-
ar a pesquisa científica e tecnológica. Também em 1951 foi criada a Ca-
pes, órgão do Ministério da Educação, atualmente denominada Coordena-
ção 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 delega-
ção brasileira, a Conferência Intergovernamental de Pesquisa Oceanográ-
fica 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 efe-
tivassem o impulso pretendido. Em 1970, foi criada a Comissão Interministerial
de Estudos de Assuntos Relacionados com a Política Brasileira para os Recur-
sos 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 Reco-
nhecimento da Margem Continental Brasileira (Remac), um dos maiores
programas de pesquisa geológica da costa brasileira, que mapeou a mar-
gem 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.
146 - Hoje, Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira.
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Desde 1974, o Brasil é membro do  Comitê Científico para Pesqui-
sas 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 Oce-
anografia I, II e III, coordenados e financiados pela Finep, visando a esti-
mular 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 cria-
ção da Cirm, em 1974, com a finalidade de coordenar os assuntos relati-
vos 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 deli-
neavam com o advento da CNUDM, essencialmente associados aos co-
nhecimentos científicos e ao domínio de tecnologias, a Cirm logrou mobi-
lizar 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 de-
creto que fixava como finalidades da PNRM:. a promoção da integração do mar territorial e da plataforma conti-

nental 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 traba-
lhos 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 inte-
grados e promoveu ampla e produtiva cooperação interinstitucional, naci-
onal 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 pesqui-
sas sobre os recursos da ZEE; levantamentos sobre recursos vivos ganharam
maior dimensão e foram sistematizados sob a denominação de Programa de
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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 esten-
deu 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 (MCT) 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 MCT 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 desen-
volvimento 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 responsabili-
dade 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 e Tecnologia, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento, Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do
Mar, Bahia Pesca S/A e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Re-
cursos Naturais Renováveis.

O Revizee repercutiu para além da avaliação de estoques, biomassa
e ocorrência de espécies, com vistas à determinação do potencial pes-
queiro da ZEE brasileira. Assim, também possibilitou o desenvolvimento
de importantes projetos científicos, como o levantamento para caracteri-
zação do fundo marinho e estudos hidrobiológicos. Além desses projetos,
o Programa gerou expertise e resultados estruturais de emprego do mo-
delo 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 Re-
pública para a formulação e a implementação da política nacional de de-
senvolvimento 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 Excelên-
cia (Pronex) e, logo a seguir, dos Institutos do Millenium.

Em 2006, o MCT estabeleceu seu primeiro plano estratégico, deno-
minado Plano de Ação em Ciência, Tecnologia e Inovação (Pacti).
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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, fundamen-
tada 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.

Vários destes fatos históricos propiciaram a formação do arcabouço
gerencial, administrativo, cientifico e tecnológico que possibilitou o crescen-
te interesse do País em Ciências do Mar, no século XXI. Muitos de seus com-
ponentes 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 envol-
vem 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
(re)conhecimento 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 atribuídos à integração de fenô-
menos 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 entendi-
mento 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 dura-
mente vêm-se refletindo no entendimento de que deve ser cobrado dos cien-
tistas 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 enga-
jamento político capaz de superar as lacunas e alargar as fronteiras técnico-
científicas. 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, mascom entusiasmo, dedicação e competência, o Brasil tem estado presentee seus pesquisadores têm contribuído substancialmente para o êxito dosgrandes programas internacionais de Oceanografia, Interação Oceano-
atmosfera e Mudanças Climáticas.
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Em 2009, foi criado, no MCT, o Programa Institutos Nacionais deCiência e Tecnologia (INCT). Esse Programa tem metas ambiciosas eabrangentes em termos nacionais: mobilizar e agregar, de forma articulada,os melhores grupos de pesquisa em áreas de fronteira da Ciência e emáreas estratégicas para o Desenvolvimento Sustentável do País; impulsio-nar a pesquisa científica básica para tornar-se competitiva internacional-mente; e estimular o desenvolvimento de pesquisa científica e tecnológicade ponta, associada a aplicações para promover a inovação e o espíritoempreendedor, em estreita articulação com empresas inovadoras, nasáreas do Sistema Brasileiro de Tecnologia (Sibratec).
A criação dos institutos conta com parceria da Capes/MEC e dasFundações de Amparo à Pesquisa do Amazonas (Fapeam), do Pará(Fapespa), de São Paulo (Fapesp), de Minas Gerais (Fapemig), do Rio deJaneiro (Faperj) e de Santa Catarina (Fapesc), do Ministério da Saúde e doBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
Com respeito ao mar e à Antártica foram criados três INCTs; os doisprimeiros referem-se a atividades antárticas e serão abordados em subitemespecífico, a seguir (4.1). O terceiro é sobre a Transferência de MateriaisContinente-Oceano. O INCT correspondente, com sede no Instituto de Ci-ências do Mar (Labomar)/Universidade Federal do Ceará, tem como mis-são quantificar o transporte, as transformações e o destino de sedimen-tos, nutrientes, matéria orgânica e metais-traço, do continente para o mar,na costa leste-nordeste brasileira, e sua interação com as cadeias produ-tivas locais e os processos naturais. Objetiva subsidiar a construção decenários ao desenvolvimento sustentado da região costeira, em face dasmudanças regionais e globais, e contribuir para a diminuição das desi-gualdades regionais, no que tange à formação de recursos humanos e ao

desenvolvimento científico avançado.
Levando-se em consideração a importância dos oceanos para o Es-tado brasileiro, bem como os avanços conquistados na última década, naárea de Ciências do Mar, acredita-se ser estratégica a ativação de umInstituto Nacional de C&T do Mar (INCT/Mar). Para tal, O MCT, por intermé-

dio do CNPq, ao lançar edital, em fins de 2010, visando a promover a forma-
ção ou consolidação de dois desses institutos, com foco na plataforma
continental brasileira, formalizou o passo inicial.

Os INCTs/Mar buscarão atingir, inicialmente, o objetivo “grandes em-preendimentos e infraestrutura” – que inclui desenvolvimento e construçãode equipamentos, planejamento e organização de grandes campanhas, ban-co de dados e navios oceanográficos (e embarcações costeiras). Seguir-se-áa busca pelos objetivos específicos – valorização de recursos vivos, conhe-
cimento dos fundos marinhos, papel dos oceanos em mudanças climáticas,
formação de pessoal e transferência de conhecimento para a sociedade.

Em relação aos recursos humanos das Ciências do Mar, atualmente
(2010) estão registrados no Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq 202
grupos, nas seguintes categorias:. 1.737 pesquisadores;. 2.127 estudantes; e. 321 técnicos.
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Foram mapeadas 52 instituições nacionais, entre universidades, cen-tros de pesquisa e institutos, distribuídos em 16 unidades da Federação.
Conforme pode ser observado na Figura 1, a maior concentração degrupos de pesquisa encontra-se na Região Sudeste, com o mesmo padrãoevidenciado em outras áreas do conhecimento. Não foi encontrado ne-nhum 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, pos-sibilitando, dessa forma, a integração das diversas unidades da Federa-ção, por colaboração científica. Os grupos de pesquisa estão distribuídosem pelo menos 25 áreas do conhecimento, entre as quais predominam aOceanografia, as Geociências, a Ecologia e as Engenharias.
A área de Ciências do Mar não possui programa próprio de Pesquisae Pós-Graduação – PPG da Capes. Existem, atualmente, seis PPGs relacio-nados a essa área, com conceito quatro, segundo a Capes, para os cursosde Mestrado e Doutorado. São eles:
Biologia Ambiental ................................................... UFPA (PA)
Biologia Marinha ....................................................... UFF (RJ)
Ciências Marinhas Tropicais ..................................... UFC (CE)
Oceanografia ............................................................ UFPE (PE)
Oceanografia (Oceanografia Biológica) .................. USP (SP)
Oceanografia Biológica ............................................ Furg (RS)
Soma-se a esses o curso de Pós-Graduação em Oceanografia, daUerj, apenas na modalidade de Mestrado, com conceito 3, também segun-do a Capes.
Ainda em relação à formação de recursos humanos, o Edital Capes– Ciências do Mar, lançado em julho de 2008, bem demonstra o avançodessa área estratégica. A chamada pública atende à necessidade do Paísde formar recursos humanos de alto nível nessa área. Aborda 22 áreastemáticas, que vão desde a Oceanografia Biológica até o estudo dos im-

pactos do aquecimento global sobre o comércio marítimo internacional.

Figura 1 – Distribuição dos grupos de pesquisas em Ciências do Mar, por região
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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 im-
plantação dessas linhas.

Sabendo da importância da C, T & I do Mar para o desenvolvimento
nacional, o MCT contemplou-a devidamente quando instituiu o 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 elabora-
ção do Orçamento Geral da União, pelo governo.

Cabe ressaltar, ainda, que o MCT 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 responsá-
vel pela elaboração e pelo acompanhamento de um Programa para Ciênci-
as 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, mecanis-
mos de estímulo à formação de recursos humanos e estratégias de
monitoramento atmosférico e climático dos oceanos.

Os investimentos do MCT e seus parceiros, por meio de editais lan-
çados no período de 2004 a 2009, aumentaram significativamente em 2008
e 2009 (Fig. 2). 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.

Figura 2 - Evolução dos investimentos do MCT em editais que aprovaram projetos
de Oceanografia (2004 – 2009).  Em 2009, estão relacionados apenas Editais
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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 le-
que e a profundidade dos conhecimentos científicos, a quantidade e a
qualidade dos detentores desses conhecimentos. Tal mobilização im-
plica, obrigatoriamente:. incentivar e manter, de forma continuada e responsável, progra-

mas de pesquisa sobre os processos básicos e as interações que
controlam e determinam a dinâmica e o funcionamento dos ambi-
entes 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 comple-
xidade dos objetivos e problemas nacionais.

A outra diz respeito ao desenvolvimento de tecnologias em todas
as áreas de interesse do conhecimento cientifico. Como exemplo desse
desenvolvimento no Brasil, cita-se o satélite Sabiá-Mar, destinado à ob-
servação global dos oceanos e ao monitoramento do Atlântico nas proxi-
midades 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 contri-
buir com a atividade pesqueira, entre outras aplicações. Caberá ao Insti-
tuto 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 benefici-
ando 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) tem trabalhado 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 aperfeiçoa-
da, grande quantidade de dados. A análise desses dados exige modelos
computacionais e pessoal qualificado. Sistemas de informação eficientes,
incluindo armazenamento, manipulação, gestão, intercâmbio e transmis-
são de dados vêm-se constituindo necessidade premente para o avanço
da C, T & I no mar, no País.
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A DHN abriga e opera o Banco Nacional de Dados Oceanográficos
(BNDO), ligado ao Sistema Mundial de Dados Oceanográficos. Além de ou-
tras responsabilidades, o BNDO recebe, arquiva e dissemina os dados ob-
tidos na região oceânica adjacente à costa brasileira e mantém intercâm-
bio com instituições estrangeiras congêneres, no âmbito da COI. Mesmo
possuindo dados históricos anteriores, o acervo do BNDO concentra prin-
cipalmente 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 quí-
micas 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 abril de 2010, esse siste-
ma integrava mais de 30 bancos de dados e já somava mais de 27,5 mi-
lhões 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 mari-
nho 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 ori-
gem a toda uma geração de agentes antivirais ora em uso, como o acyclovir
e o azidotimidina (AZT). No Brasil, a Biotecnologia Marinha147, 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 coor-
denação do MCT. 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 funda-
mental, como se constata no capítulo referente àquelas mudanças148. O Bra-
sil, 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 internacio-
nal, 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.
147 - Este Relatório contém, logo a seguir, um capítulo específico sobre Biotecnologia Marinha– o XVI.
148 - Capítulo XVII.
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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 platafor-
ma continental brasileira, bem como para as de cabotagem e segurança
no mar. Da mesma forma, os estudos diagnósticos dos ecossistemas mari-
nhos são beneficiados por informações e resultados obtidos da rede
observacional e de modelagem.

Está em andamento a chamada pública do MCT/CNPq, denominada
“Papel do Oceano Atlântico nas Mudanças Climáticas”, que objetiva
implementar, no contexto multidisciplinar, estudos sobre o papel dos oce-
anos no clima, com ênfase no atual cenário de mudanças ambientais glo-
bais, objetivando, em última instância, ampliar a participação do Brasil no
cenário científico mundial, dentro do tema “Oceanos & Clima”.

Objetiva-se, ainda, desenvolver, a partir da rede de boias ancora-
das do Projeto Pilot Research Moored Array in the Tropical Atlantic (Pira-
ta), 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 par-
ticipa 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 previ-
sões de tempo e clima, realizadas por órgãos operacionais e de pesquisa
no Brasil e no mundo. Adicionalmente, as séries temporais de dados obti-
dos 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.

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,
2007-2010;. ampliar a rede de monitoramento meteo-oceanográfica com boias
fixas e instrumentação adequada em ilhas oceânicas no Atlântico
Tropical e Sul;
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. 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 científi-
co do CNPq e sob administração da Secirm (Secirm/Proarquipelago eProtrindade). A ocupação permanente do Arquipélago de São Pedro e SãoPaulo e das ilhas de Trindade e Martim Vaz é estratégica, pois amplia aárea de exploração de petróleo, gás, minérios, biodiversidade e pesca.

Em 2010, foram comemorados dez anos de pesquisas no Arqui-pélago São Pedro e São Paulo, ocupado pela Estação Científica na IlhaBelmonte, além de inaugurada a Estação Científica da Ilha da Trinda-de, já permanentemente ocupada pela Marinha, com o Posto Oceano-
gráfico da Ilha da Trindade (Poit).

As seguintes áreas do conhecimento estão sendo apoiadas pelo Pro-grama Arquipélago e Ilhas Oceânicas: geomorfologia, geoquímica, geofísica,petrologia, estrutura e geotectônica; circulação oceânica, interação ocea-no-atmosfera e clima, e processos de enriquecimento local; dinâmica econtaminação da cadeia trófica; ecologia, comportamento e biodiversidade;recursos pesqueiros; impacto de ações antrópicas e recuperação de áreasdegradadas; e história e arqueologia.
As áreas técnico-científicas de sísmica, batimetria, gravimetria emagnetometria são hoje de domínio do Brasil, a partir do Leplac, que per-mitirá submeter-se à jurisdição nacional uma extensa área além das 200M, a partir das linhas de base149.
Deve-se ressaltar que a pesquisa brasileira avança até a região de-nominada “Área”, definida pela CNUDM como o leito do mar e seu subsolo,além dos limites das jurisdições nacionais e que apresenta possibilidadeadicional de aproveitamento da diversidade geológica e biológica. 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/
MCT) de consolidar C, T & I enquanto Política de Estado, que assegure
perenidade às políticas e aos programas associados à produção e à utili-
zação do conhecimento, como componentes centrais do desenvolvimento
econômico e social do Brasil, contribuindo para que os benefícios decor-
rentes sejam distribuídos de forma justa, a toda a Sociedade.
149 - Matéria tratada, com detalhe, no Capítulo I.
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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 im-
põem um conjunto de definições estratégicas no campo de C, T & I.

Para que as políticas de C, T & I tenham efeitos favoráveis, é indis-
pensável que todos os setores da população delas tirem proveito, sem
excluir e sem contribuir para aumentar a exclusão. Assim sendo, educa-
ção e cultura científica e tecnológica fazem parte do principal caminho
que viabiliza o processo desejado de compartilhar o conhecimento. O ní-
vel de escolaridade da população e a qualidade e a amplitude da educa-
ção estão fortemente relacionados à competitividade das nações moder-
nas e refletem a capacidade de inovar, na solução de problemas e no
equacionamento do futuro.
3.1. Meios flutuantes para pesquisa e suporte acadêmico150

Como ponto nevrálgico, é preciso destacar a questão dos meios flu-
tuantes. Apesar dos esforços em contrário, são poucos e, por vezes, anti-
gos, os navios e as embarcações de pesquisa existentes. A necessidade
de estudo e monitoramento sistemático da ZEE, a extensão da plataforma
continental e da própria linha do litoral são evidências de que, com os
existentes até 2010, NOc Antares (DHN), NOc Prof. W. Besnard (IO-USP) e
NOc Atlântico Sul (Furg), de características as mais distintas, não será
possível atender ao conjunto básico de necessidades e responsabilidades
nacionais. Precisa-se ampliar a capacidade brasileira nas Ciências do Mar,
cujo gargalo atual é a escassez de meios flutuantes que possam ser consi-
derados laboratórios embarcados, para a realização de pesquisas oceano-
gráficas. As poucas embarcações existentes devem ser munidas com equi-
pamentos que permitam a realização simultânea de pesquisas geológicas,
físicas, químicas e biológicas, visando à otimização de seu emprego.

De forma a atenuar esta demanda essencial, o Navio-Hidroceanográfico
(NHOc) Cruzeiro do Sul (Fig. 3), considerado como Laboratório Nacional
Embarcado, foi incorporado à Marinha do Brasil, em novembro de 2007,
tendo sido adquirido em cooperação formalizada pelo Convênio Finep, en-
volvendo recursos do MCT e da Marinha do Brasil.

O emprego do NHOc Cruzeiro do Sul viabiliza pesquisas dasinterações de processos biológicos, químicos e físicos que ocorrem no Atlân-
tico Sul, podendo ser estudados vários aspectos do meio ambiente oceâ-
150 - 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”.
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nico, 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 biológi-
cas, e as consequências para os ecossistemas e a biodiversidade, além do
impacto das mudanças ambientais passadas e presentes.

Figura 3 – Navio-Hidroceanográfico Cruzeiro do Sul.
Atualmente, o MCT e a MB (DHN) estão provendo o NHOc Cruzei-

ro do Sul – valendo-se de um projeto para adequação do navio à insta-
lação e à operação de equipamentos de pesquisa hidro-oceanográfica,
biogeológica e meteorológica –, 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 acadêmi-
co-científica passou a dispor, anualmente, de cerca de 80 dias de marpara atividades e projetos de pesquisa afins, com o uso do Cruzeiro doSul. Os projetos que necessitarem de dias de mar serão avaliados epriorizados por um comitê científico ad hoc e, posteriormente, as co-missões de apoio serão planejadas por um comitê gestor, compostopor representantes da MB e do MCT.

A 18 de maio de 2010, foi publicada, no Diário Oficial, PortariaInterministerial (MCT e Ministério da Defesa – MD) que prevê açõespara estimular as parcerias entre as instituições de pesquisa e a Mari-nha, para maximizar a utilização do NHOc Cruzeiro do Sul e aumentara análise critica dos projetos. Essa portaria muda o paradigma para aspesquisas no mar, incentivando projetos articulados, de característi-cas interinstitucionais e interdisciplinares e instituindo uma Coordena-ção Científica Embarcada, que servirá como interlocutora do Comando
do navio com os pesquisadores, a bordo.
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O uso compartilhado do NHOc Cruzeiro do Sul – MB/DHN e MCT/
Seped – foi posto à prova na I Campanha Transatlântica Brasil-África, rea-
lizada entre outubro e dezembro de 2009. Nessa comissão, o navio reali-
zou dois perfis oceanográficos ao longo do Atlântico Sul, atracando em
Cape Town (África do Sul) e Walvis Bay (Namíbia). Comissões dessa natu-
reza propiciam conhecimento privilegiado do ambiente oceânico, incluin-
do o Brasil no seleto grupo de países que realizam pesquisas oceanográfi-
cas de caráter global. O monitoramento do transporte de calor e da varia-
ção de CO2, ao longo do paralelo de 30ºS, é uma das prioridades em ter-
mos 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 reali-
zado em 2003, para a identificação das prioridades observacionais relaciona-
das 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 MCT, proporcionará, pela aplicação de diversas técnicas e
métodos, um quadro multidisciplinar dos processos ocorrentes nessa re-
gião 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 in-
ternacionais, visando a avaliar efeitos ligados às mudanças climáticas.

Também se considera auspiciosa para a Oceanografia no País a aqui-
sição do Aviso de Pesquisa Aspirante Moura – Laboratório Nacional Embar-
cado 2 –, incorporado em janeiro de 2010.

Vale ressaltar que a  comunidade científica brasileira, além dos proje-
tos 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 (MCT
e MB), em fainas oceanográficas.

Em 2011, estará operativo o antigo Urago Maru, apreendido pela
Receita Federal e cedido ao Instituto de Ciências do Mar (Labomar/UFC),
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 novo navio-oceanográfi-
co tem 35,2 m de comprimento e capacidade para 27 pessoas, entre
tripulantes e pesquisadores/alunos. Ainda de acordo com notícia de
fins de 2010, o IO-USP irá adquirir um navio-oceanográfico, em substi-
tuição ao NOc Professor Besnard.

A publicação “Mar e Ambientes Costeiros” (2008) (9), organizada
pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, também recomenda, como
ação prioritária, a expansão da frota oceanográfica brasileira.
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Algumas universidades e instituições de ensino superior que for-
mam futuros oceanógrafos e profissionais das áreas afins possuem expe-
riência em laboratórios embarcados, mas todos estão obsoletos. O núme-
ro 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, em 2014, possa haver cerca de 40 cur-
sos, 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 atual disponibilidade de somente
14 meios flutuantes, dos mais diversos portes, para a pesquisa nas 65
instituições de ensino superior envolvidas com Ciências do Mar, dá mar-
gem a que se considere tal limitação numérica como o principal ponto de
estrangulamento para o atendimento do embarque necessário à forma-
ção de recursos humanos.

Quanto à formação de tais recursos, vale enfatizar que a consolida-
ção e a ampliação dos cursos de graduação, dos programas de pós-gradu-
ação 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, pretende-se apoiar
a aquisição de seis embarcações de cerca de 19 metros e duas de cerca
de 50 metros de comprimento, para trabalhos multidisciplinares, conten-
do, entre outros itens, instrumentação de navegação, posicionamento glo-
bal, guinchos, CTDs, Rosettes, 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, sonar e ecossonda mono e multifeixe.

As embarcações apoiadas por tal ação serão projetadas para incluí-
rem tanto equipamentos necessários à coleta de dados geológicos, oceano-
gráficos e meteorológicos, como dados biológicos e de prospecção pesquei-
ra, pois destinam-se  a usos múltiplos e compartilhados. Não serão necessa-
riamente 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 inclu-
sive para a necessidade de insumos e recursos humanos específicos, quan-
do da apresentação do projeto. Deverão, também, apresentar um históri-
co de atuação na área de conhecimento de Ciências do Mar. Serão estimu-
ladas 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 universida-
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des e instituições envolvidas, a manutenção da embarcação e avaliar, peri-
odicamente, 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 gradu-
ação 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 núme-
ro 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 embarca-
ção teve seu projeto coordenado pelo Centro de Gestão de Estudos Estra-
tégicos (CGEE/MCT) 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 funda-
ção, sob controle de um grupo com representantes das diversas institui-
ções de pesquisa, é algo que parece promissor e que, se bem sucedida,
poderá ser estendida como opção aos demais 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 se-
gunda metade da década de 1980, sendo bastante intenso atualmente.
Tal cooperação é estimulada pela Comissão Oceanográfica Intergover-
namental (COI), da Unesco.
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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 com-
põem suas atividades de Ciências e Serviços Oceânicos. Em âmbito nacio-
nal, o MCT 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 institui-
ção 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 Cien-
tífico para Pesquisas Oceanográficas é uma organização não governamen-
tal 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 pesqui-
sas. Também promove a capacitação de cientistas de países em desenvol-
vimento, por meio de esforços para incluí-los em suas atividades, conce-
dendo-lhes a possibilidade de participação em aproximadamente 75 via-
gens por ano e também em faculdades regionais de Oceanografia e outras
Ciências do Mar.

Atualmente, diversos grupos de trabalho do Scor possuem brasilei-
ros, mas é preciso despertar maior interesse da comunidade oceanográfi-
ca nacional por esse comitê, tendo em vista que, pela maturidade científi-
ca que atingiu, já deveria internacionalizar-se mais. Em 2010, foi proposto
um GT pelo Brasil, Biodiversity Patterns of the South Atlantic Mid-Ocean
Ridge, que ainda será examinado.

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 fir-
mado 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 Universi-
dade 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
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Biomass Experiment (Sibex) e no Biological Investigation of Marine Antarctic
System and Stock (Biomass), e a instalação da Estação Antártica Coman-
dante 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 per-
manente na região, o País mantém-se 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 pes-
quisa, formação e aperfeiçoamento de pesquisadores e aquisição dos equi-
pamentos e insumos necessários.

O Proantar envolve, basicamente, três segmentos:
1. Científico: constituído pelo Comitê Nacional de Pesquisas Antárti-cas (Conapa), órgão assessor do MCT para assuntos antárticos, epelo CNPq, que coordena a execução das pesquisas científicas rea-

lizadas 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.

2. 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 antárti-
cas 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.

3. 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 entendi-
mento do sistema climático sul-americano e brasileiro e na modela-
gem climática da região – o clima no Hemisfério Sul é essencialmen-
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te gerado e controlado por massas de ar frio provenientes do Conti-
nente Gelado; possibilidade de realização de previsões meteoro-
lógicas 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 Sulnos modelos climáticos é essencial para o entendimento da influ-ência antártica no território nacional e para aperfeiçoar a precisãodas previsões meteorológicas;. o efeito estufa, o balanço de massa do gelo e o aumento do nível
do mar e suas consequências socioeconômicas para populaçõeslitorâneas;. a evolução geológica da Antártica, da América do Sul e do Brasil;
os processos geológicos que levaram à formação e à fragmentaçãodo 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 ambienteantártico 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 compreen-
der processos biológicos e oceanográficos importantes que ocor-
rem 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 bási-
cas, 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 dóla-
res/mês/navio; a pesca na Antártica é regulamentada pela Conven-
ção sobre Conservação dos Recursos Vivos Marinhos Antárticos
(cuja sigla em inglês é CCAMLR); a abordagem ecossistêmica utili-
zada pela CCAMLR no gerenciamento da pesca antártica visa a pre-
servar a sustentabilidade do ecossistema marinho da região;. os estoques de pescado na Região Sul do Brasil são fortemente in-
fluenciados pelas características hidrológicas específicas do Ocea-
no Austral, como o encontro das correntes tropical do Brasil e suban-
tártica das Malvinas (Convergência Subtropical), além do aporte
de água doce do Rio da Prata e da Lagoa dos Patos; maior compre-
ensão da oceanografia dessa região permitirá melhor aproveitamen-
to dos recursos vivos próximos ao Brasil;
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. organismos antárticos interagem com o Brasil em suas rotas migra-
tórias, seja para se alimentarem, seja quando entram em contato
com poluentes de várias naturezas, seja quando capturados, aciden-
talmente, durante a pesca ao largo da costa, sendo fundamental
seu conhecimento biológico, com vistas à sua preservação; mere-
cem 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 so-
mente 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 con-
tinental constituída de sedimentos; essas rochas e esses sedimen-
tos são provavelmente detentores de numerosos recursos mine-
rais; 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 pos-
sa, em longo prazo e tendo em conta os requisitos de proteção
ao meio ambiente antártico, voltar a ser objeto de interesse inter-
nacional; o aproveitamento racional e sustentado desses recur-
sos demanda pesquisa científica no sentido da obtenção de da-
dos 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 integra-
dos da América do Sul, com Antártica e oceanos adjacentes;. a evolução da biota antártica sob as condições climáticas extrema-
mente rigorosas da região resultou em adaptações bioquímicasnotáveis, cuja investigação poderá levar a descobertas farmaco-lógicas e genéticas de interesse médico;. o estudo da ionosfera terrestre possui importância para o conheci-
mento dos processos naturais do planeta e é essencial para a enge-nharia de telecomunicações e a navegação; e. as características climáticas da Antártica permitem que o parque
industrial brasileiro possa utilizá-la como laboratório para o desen-volvimento tecnológico de equipamentos a serem exportados parapaíses 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 auxiliarno levantamento de recursos e na transposição de obstáculos, para obteros meios necessários ao desenvolvimento daquele programa.
Prova da consolidação do Proantar é que, em 2008-2009, o Brasilparticipou ativamente do Ano Polar Internacional e, ao longo dos últimos28 anos, a Estação Antártica Comandante Ferraz (EACF) – implantada na
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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 partici-
pação do NApOc Ary Rongel, da Marinha do Brasil. E, a partir de 2008,
do Navio-Polar Almirante Maximiano (Fig. 4), que já participou da
Operantar XXVIII.

151 - Para os laboratórios “molhados” levam-se as amostras a serem tratadas; “secos” sãoaqueles laboratórios em que se coletam dados dos equipamentos utilizados.

Figura 4 – Navio-Polar Almirante Maximiano.

O Navio-Polar foi adquirido, em sequência à visita presidencial à
Antártica, por meio de convênio assinado em 2008, entre a MB, a Finep,
empresa pública vinculada ao MCT, 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 molha-

dos151 e um misto, os quais abrigarão os mais modernos equipa-
mentos para o desenvolvimento de projetos científicos no ambien-
te antártico;
. a ampliação das acomodações de 50 para 106 pessoas, mais de

um terço delas destinadas à comunidade científica; e
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. um amplo passadiço, com sistema de cartas eletrônicas (Electronic
Chart Display and Information System – Ecdis), sistema de aquisi-ção automatizada de dados hidro-oceanográficos, Automatic
Identification System (AIS) e cinco estações de controle dos propul-sores do navio.

O navio será operado e mantido pela DHN, por intermédio doGrupamento de Navios Hidroceanográficos (GNHo), com a supervisãotécnico-científica do Centro de Hidrografia da Marinha (CHM).
A presença desses dois navios da Marinha do Brasil no continentegelado é uma grata novidade e eleva a capacidade logística e tecnológicado Proantar, possibilitando a melhoria no desenvolvimento de pesquisascientíficas e na coleta de dados hidro-oceanográficos naquela região, alémde flexibilizar o apoio logístico à EACF.
Finalmente, cabe referir que, no contexto dos Institutos Nacionaisde Ciência e Tecnologia (INCTs), já mencionados anteriormente, para aAntártica foram criados dois deles:. o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Antártico de Pesquisas

Ambientais (INCT-APA); e. o INCT da Criosfera.
Com sede no Instituto de Biologia da UFRJ, o INCT-APA soma 51 es-tudiosos de vários estados. Seu objetivo é estudar as mudanças ambientaisque ocorrem na Antártica – continente mais preservado e mais frágil doplaneta. Sua atuação tem como foco a Ilha Rei George, onde se instalou aEACF. Essa região é a mais sensível do planeta às variações climáticas; suaspeculiaridades permitem, portanto, que se detecte, precocemente, a respos-ta do ambiente às mudanças globais. Outra tarefa importante do INCT-APAserá o monitoramento ambiental da Baía do Almirantado, com estudos sobreo impacto que as atividades humanas têm causado sobre o ambiente.
O INCT da Criosfera, com sede no Instituto de Geociências, UFRGS,Porto Alegre, reúne 137 pesquisadores do País e do exterior e integrarásete laboratórios associados, dedicados aos estudos da variabilidade dediferentes componentes da massa de gelo planetária (gelo marinho antár-tico, geleiras e manto de gelo antártico, geleiras andinas, permafrost152) esua resposta a mudanças climáticas. O programa inclui a montagem deum laboratório nacional para análise e interpretação de testemunhos desondagem de gelo e do centro nacional de monitoramento da criosfera(principalmente para avaliar o impacto do derretimento de parte dacriosfera para o nível médio dos mares).

5. Desafios prospectivos
Com a entrada em vigor da CNUDM, os países  defrontaram-se como problema da demarcação de suas plataformas continentais. Trabalho demagnitude, em relação ao qual o Brasil demonstrou grande rapidez deresposta. De fato, adiantando-se a países mais desenvolvidos e com mai-or tradição no mar – e, certamente, pioneiro entre os com idêntico grau dedesenvolvimento –, a Cirm e a MB, em 1985, já adotavam as providências

152 - Permafrost  deriva de “permanent+frost”, isto é, significa algo como “permanentementecongelado”. O termo designa um tipo de solo que permanece sempre congelado.
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preliminares visando à realização do Leplac, concluído, em sua primeira
fase, em 2004153. 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 in-
formações sobre a “Área” no Oceano Atlântico contíguo, como forma de asse-
gurar respaldo às suas pretensões sobre os recursos minerais desse imenso
solo marinho, segundo o que preceitua a CNUDM a respeito. Para tal, provi-
dências concretas já estão em curso. A Cirm ora coordena a execução do
Programa de Prospecção e Exploração de Recursos Minerais da Área Interna-
cional do Atlântico Sul e Equatorial (Proarea). Com ampla participação de
órgãos governamentais e da comunidade científica, tem como propósito iden-
tificar e avaliar a potencialidade mineral de áreas com importância econômi-
ca e político-estratégica para o Brasil, localizadas na “Área”. O assunto já foi
objeto de consideração anterior154 mas há que destacar-se, aqui, a importân-
cia dos trabalhos desenvolvidos, com fundamental apoio científico. A Figura
5, a seguir, apresenta a topografia da área da Elevação do Rio Grande, onde
foram iniciadas as atividades do programa.

Figura 5 – Topografia de região da “Área”. Em cor vermelha, a localização para os
estudos prioritários, com  batimetria de 800 a 1.400 m de profundidade.

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 previ-
síveis 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 equipa-
mentos acessórios de alta resolução, como CGPS e gravímetros

153 - Já foram concluídos os trabalhos no mar necessários a reforçar o complemento daproposta brasileira à CLPC/ONU, visando à incorporação ao País de cerca de 200 mil km2.
154 - Ver Capítulo V.
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para maior precisão, bem como de ondógrafos e boias meteo-
oceanográficas, que hoje é reduzida. Essas informações são reque-
ridas para que se possa, entre outras coisas, dimensionar as estra-
tégias de proteção da costa e os necessários planos de contingên-
cia. 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 MCT/CNPq denominada
“Papel do Oceano Atlântico nas Mudanças Climáticas”, mencio-
nada anteriormente.. A queda da produtividade pesqueira está exigindo maior investi-
mento em pesquisas científicas para o gerenciamento dos esto-
ques, 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 in-
tensiva e para desenvolvimento de estruturas de apoio flutuantes
e submersas.. A extensão das atividades ligadas à Oceanografia Operacional pas-
sa 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 marí-
timas derivadas do grande crescimento da exploração de petróleo
offshore, por exemplo, o caso do pré-sal, merece particular aten-
ção. 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 des-
conhecidos. 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 repercus-
sões que terá no campo de C & T.. No momento em que a Marinha, por meio do SisGAAz, se preocupa
em desenvolver meios de gerenciamento das águas jurisdicionais,
há que cogitar-se do suporte em C, T & I necessário para desen-
volver o Sistema, que não deve ficar somente adstrito à MB, ca-
recendo do apoio dos setores governamentais capazes de contri-
buir na tarefa, de interesse nacional.. O aumento populacional brasileiro, sua fixação crescente no litoral
e até o ritmo de desenvolvimento do País estão a motivar, forte-
mente, a execução de estudos e pesquisas ligadas ao Desenvolvi-
mento Sustentável das atividades em seu mar jurisdicional.
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. 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 reco-nhecida competência. Mas tudo indica que, em algum momento, acomunidade científica nacional ligada ao mar vá ser chamadaa prestar serviço, em escala crescente.

6. Óbices e conclusões
As reflexões anteriores permitiram identificar e delimitar necessi-dades e interesses que hoje são de alta relevância para o País em relaçãoao mar, tendo em vista, inclusive, os compromissos e benefícios decorren-tes da entrada em vigor da CNUDM. Em praticamente todas as situaçõeslevantadas, 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 fatorde diferenciação seja atualmente mais que óbvio, até o evento da Con-venção e, portanto, em qualquer época anterior da história da humanida-de, jamais as nações se defrontaram de maneira tão direta e generalizadacom uma situação em que a Ciência e a Tecnologia assumissem o papel deinstrumento básico para definição e implementação de políticas públicase para garantia de direitos e prerrogativas.
A questão de C, T & I, portanto, de modo absolutamente geral, pra-

ticamente 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 sen-
do feito e, principalmente, demonstram que se dispõe de capacidade, co-
ragem e decisão para fazê-lo, a saber:. levantamento de dados sobre a geologia da plataforma continen-

tal, 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 limi-
tes sustentáveis de captura, informações vitais para a adminis-
tração da pesca;. presença brasileira na Antártica, mantendo em operação perma-
nente e satisfatória, com reconhecimento internacional, uma basede pesquisas em condições ambientais dificílimas, a milhares de
qui1ômetros 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 (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
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. projeto e construção de embarcações de praticamente todos os
tipos e tamanhos.

Tal volume de realizações, contudo, é insuficiente. Só de linha decosta, tem-se mais de 7.400 km; o mar territorial e a ZEE alcançam cercade 3.540.000 km2; e a plataforma continental chega a 960.000 km2,correspondendo tais áreas a mais de 50% do território emerso e concen-trando grandes perspectivas de reservas minerais.
O problema, se é que se pode considerar “problema” toda essa pu-jança, é de tamanho, de número de pessoas e equipamentos, de meiosflutuantes e, por tudo isso, de volume de recursos. Essa invejável situaçãopeculiar faz, contudo, com que os erros, indefinições e imprecisões políti-cas e gerenciais tenham consequências sérias, potencializadas ainda pelaescassez de recursos. Assim sendo, pelo menos os seguintes óbices preci-sam ser superados, com urgência e determinação, a fim de que se possaampliar o ritmo da produção de conhecimentos, de modo a guardar me-

lhor sintonia com as necessidades nacionais:. fixação de políticas, planos e programas de pesquisa com baixo
nível de audiência aos segmentos diretamente interessados, sejameles 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 pessoalqualificado, das disponibilidades materiais quanto a instalaçõesfísicas,  laboratórios,  equipamentos e meios flutuantes, e dosrecursos financeiros;. descontinuidade das ações, que provoca desperdício de recursos,
às vezes volumosos, desmobiliza instituições, desmonta equipesde pesquisa lenta e laboriosamente construídas e desmotiva atodos, pesquisadores, usuários e comunidade em geral, em suma,que atenta contra os interesses da sociedade brasileira;. 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, como foi bastante enfatizado, torna-
se necessário o aumento de seu número. Mas também se impõe a per-
manente atualização de seu instrumental científico. Sua substituição
sistemática, por equipamentos tecnologicamente atualizados, que per-
mitam 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 apresen-
tados pelo Brasil no atendimento de compromissos decorrentes da ade-
são à CNUDM. A automação de metodologias clássicas e obrigatórias
de análises, por exemplo, permitirá que cada subárea da Oceanogra-
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fia, além de apoiar as demais, possa desenvolver novas linhas de pes-
quisa em seu campo específico, tanto em nível nacional como na coo-
peração internacional. Recomenda-se que a ação de financiar qualquer
equipamento só aconteça dentro de uma proposta abrangente e da
qual seja parte imprescindível.
7. Sugestões

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 contempo-
râneas maiores, como a biodiversidade, as mudanças climáticas, a explora-
ção 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 plenitu-
de, evitando-se o vício restritivo da visão tradicional oceanográfica.

Pelo que foi acima exposto, alinham-se a seguir algumas indica-
ções, para orientação dos tomadores de decisão – membros do poder pú-
blico, 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 pre-
missas do Desenvolvimento Sustentável e do compromisso com as
futuras gerações, particularmente com relação a atividades pro-
dutivas e/ou econômicas de qualquer natureza.. ESTABELECER  a Política Nacional de C, T & I para o mar.. ESTIMULAR e CONSOLIDAR as redes de pesquisadores, tecnólogos e ins-
tituições, como instrumentos de política pública, para fortalecimen-to do sistema de C, T & I do Brasil.. FORTALECER  os programas do CNPq, da Capes e das FAPs, relativos
ao fomento à pesquisa, à formação e à fixação de recursos huma-nos 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 institui-
ções públicas do País, bem como na 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 MARINHA

Sinopse
Apresenta-se 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 repre-
sentantes 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; levanta-se a questão das patentes,
com foco no crescimento quantitativo entre 2001 e 2010, sendo seus prin-
cipais detentores as indústrias farmacêutica, química, de combustíveis e
alimentícia; apresentam-se os fármacos obtidos a partir de métodos in-
dustriais; revela-se o montante elevado de vendas relativas à Biotecnologia
Marinha, naquele período; a formação de recursos humanos no Brasil é
auferida, pela quantificação de trabalhos de pós-graduação disponíveis,
relativos ao tema; ainda sobre redes de pesquisa, são lembrados os traba-
lhos da Redealgas, já citada, e da Rede Nordeste de Biotecnologia
(Renorbio), entre outras; após uma análise conclusiva, são feitas algumas
sugestões pertinentes à matéria.

Abstract
This chapter defines Marine Biotechnology and presents its historical

process, which, in Brazil, was marked by the creation of Marine Macro-Algae
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 2010, their main holders being the pharmaceutical, chemical,
fuel and food industries. A description of the drugs obtained through in-
dustrial 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. After a conclusive analysis, some suggestions
regarding the topic are provided.
1. Introdução

Os organismos marinhos são responsáveis pela produção de subs-
tâncias de simples a muito complexas, ainda em grande parte desconhe-
cidas, que atuam na comunicação entre espécimes, na defesa contra ani-
mais herbívoros ou predadores, entre competidores por espaço ou recursos,
na reprodução sexuada (feromônios sexuais) ou, simplesmente, como pro-duto de seu metabolismo para reserva, ou de função ainda não estabe-
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lecida. Estas substâncias, produzidas para torná-los mais eficientes no meiomarinho e garantir sua sobrevivência, também podem ser uma nova espe-rança para tratamento ou cura de muitas doenças humanas e animais.
O Brasil, detentor de uma imensa costa e grande diversidade bioló-gica, começa a despertar para esses recursos, tendo, atualmente, muitosgrupos de pesquisadores que investigam substâncias isoladas de bactéri-as, algas, fungos e invertebrados marinhos, e seu possível potencial con-tra várias doenças.
A Biotecnologia Marinha busca moléculas de potencial econômico,como as que são empregadas na indústria farmacêutica e na produção detintas anti-incrustantes, além de promover o desenvolvimento das seguin-tes tecnologias:. tecnologia biológica para identificação de pontos de estresse eco-

lógico no ambiente (ex.: sondas moleculares de floração de algasnocivas, 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 recursosbiológicos (ex.: mapeamento de DNA de peixes);. tecnologia molecular para ensaios de diagnóstico rápido, que ga-
rantem a segurança dos recursos alimentícios, provenientes da aqui-cultura e da maricultura (ex.: aplicação de reações em cadeia dapolimerase – PCR – para identificar, num só ensaio e simultanea-mente, vários micróbios patogênicos, em tecidos de ostras, inclu-indo Vibrio e Salmonella).

O mar tem despertado o interesse de vários profissionais, em parti-cular de biólogos, bioquímicos e químicos, sobre seu potencialbiotecnológico. As dificuldades de coleta, no entanto, retardaram o inícioefetivo do estudo desse potencial. Contudo, os avanços nos métodos demergulho autônomo e o desenvolvimento de equipamentos para coletaem maiores profundidades, associados às novas técnicas cromatográficas,espectroscópicas e de cultivo, entre outras, resultaram no desenvolvimentodesta tecnologia a partir dos anos 1970, em particular nos Estados Unidosda América, no Japão, na Austrália e na Itália.
O desenvolvimento de novas estratégias em Biotecnologia, incluindobancos de germoplasma, ensaios em larga escala, química combinatória edesenho racional de fármacos, pelos avanços da modelagem molecular, po-dem produzir maior número de novas substâncias químicas com potencialtecnológico, em menor tempo.  No entanto, sabe-se ainda muito pouco sobre

essa enorme fonte de diversidade molecular e a descoberta de novos protó-
tipos com atividade biológica in vitro e in vivo permanece fundamental para
a ciência (51). Vários produtos marinhos têm aplicação comercial hoje ou
potencial industrial para os próximos cinco anos (44, 30, 19).

A enorme potencialidade dos oceanos para a Biotecnologia perma-
nece, em grande parte, desconhecida. Mesmo para os organismos mais
investigados, como algas e invertebrados marinhos, ainda existe um co-
nhecimento insuficiente para permitir sua gestão e sua utilização inteli-
gente. A Figura 1 ilustra uma pesquisa realizada na UFF com produtos
naturais de algas marinhas que possuem potencial antiviral.
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Figura 1 - Alga marinha Dictyota pfaffii, coletada no Arquipélago do Atol das
Rocas (RN), da qual é isolada, em laboratório da UFF, uma substância química

com potencial antiviral contra o herpes humano (HSV) e a síndrome da
imunodeficiência adquirida (HIV).

Na década de 1950, substâncias isoladas de esponjas marinhas
Tethya Crypta, como a espongouridina e a espongotimidina (2), 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 medi-
camentos 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 proces-
sos celulares, também são exemplos de utilização de produtos isolados de
organismos marinhos. Inúmeros desses produtos têm sido testados no com-
bate a tipos distintos de câncer e vários deles já se encontram em fases
clínicas adiantadas ou em uso comercial. 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 cinco anos, o número de produtos isolados de fontes
marinhas tem sido enorme. Segundo o Marine Literature Database, 2009
(MarinLit), já se está próximo a 20.000 metabolitos isolados de organis-
mos marinhos, com mais de 30 compostos em fases clínicas distintas. Em
sua última revisão anual sobre os produtos naturais marinhos, Blunt e co-
laboradores (2010) relacionam mais de 1.000 moléculas isoladas, apenas
em 2008, em todo o mundo, conforme publicado em cerca de 370 artigos
de vários países. Este número significou um aumento de mais de 11% do
número de moléculas conhecidas em 2007, o que revela o grande desen-
volvimento da área.

Os usos tradicionais dos recursos do mar estão relacionados às ati-
vidades de pesca, à exploração de petróleo e gás, à maricultura e às ativi-
dades envolvendo o turismo e o lazer, enquanto os recursos minerais e
biológicos em águas profundas e o potencial biotecnológico da
biodiversidade marinha – a bioprospecção – permanecem pouco utiliza-
dos. Os métodos ou formas de localizar, avaliar e explorar, sistemática e
legalmente, a diversidade de vida existente, tendo como principal finali-
dade a busca de recursos genéticos, bioquímicos e químicos para fins in-
dustriais, começa a ser uma realidade, em vários locais do mundo.
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Figura 2 - Principais passos no processo de descoberta de novas drogas
a partir de organismos marinhos.

No Brasil, a área de Biotecnologia Marinha, que abrange a biopros-pecção, tem sido apoiada pelo Programa de Levantamento e Avaliação doPotencial Biotecnológico da Biodiversidade Marinha, desde 2005, com de-bates na comunidade científica, criação de redes de conhecimento, estu-do sobre o estado da arte e promoção de editais para financiamento deprojetos 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 tecnológicaque utilize sistemas biológicos, organismos vivos ou seus derivados, parafabricar ou modificar produtos ou processos para utilização específica”. Osconceitos de Biotecnologia variam muito na literatura; um simples, aceitopor todos, qualifica-a como o uso dos organismos pelo homem.  É um conjun-to de técnicas, de natureza variada, que envolve uma base científica comum,de origem biológica, e que requer crescentemente o aporte de conhecimentocientífico e tecnológico, oriundo de outros campos.
Biotecnologia é o conjunto de conhecimentos que permite a utiliza-

ção de agentes biológicos (organismos, células, organelas, moléculas) para
obter bens ou assegurar serviços. Além disso, é a mais promissora estra-
tégia para elevar a produção mundial de alimentos e melhorar a qualida-
de de vida do homem.

Segundo alguns autores, a Biotecnologia Marinha é o desenvolvimen-
to de drogas viáveis obtidas pela bioprospecção marinha e o desenvolvimen-
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to de organismos geneticamente modificados, para propósitos ambientaisou aquicultura. No entanto, de acordo com as principais sociedades interna-cionais de Biotecnologia Marinha, que utilizam um conceito mais amplo, po-dem-se reconhecer as seguintes subáreas: “genômica em aquicultura (ex.:biotecnologia aplicada a doenças em aquicultura, transgênicos, abordagemmolecular para melhoramento [da performance e da sustentabilidade] emaquicultura); microbiologia marinha (ex.: biorremediação); biologia moleculare biotecnologia de organismos marinhos (ex.: cultura de células [deinvertebrados]); genômica, proteômica e metabololômica [em biotecnologiamarinha] – produtos naturais marinhos bioativos [e bioprodutos]; biotecnologiadas algas (ex.: biodiesel); anti-incrustantes e anticorrosivos; toxinas mari-nhas; e biotecnologia marinha e o meio ambiente”155.
2 . Histórico, no Brasil

Um marco histórico para o estabelecimento e o avanço dos estudosbiotecnológicos marinhos foi o I Workshop em novos bioativos de macroalgas:manejo e cultivo, conservação, biotecnologia e técnicas de bioatividade, em2005, na cidade de Angra dos Reis (RJ), promovido pelo MCT, por meio daSecretaria de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento (Seped/MCT) e do CNPq, com a participação de pesquisadores, da Sociedade Brasi-leira de Ficologia, bem como de gestores e empresários.
Nesse encontro, foi elaborado o documento para a criação da Redede Biotecnologia de Macroalgas Marinhas (Redealgas)156, um projetomultidisciplinar implantado pelo MCT, que engloba diversas entidades depesquisa e é dividido em vertentes temáticas e de aplicação biotecnológicadas substâncias retiradas das algas marinhas. A Rede tem como objetivoso mapeamento da diversidade de macroalgas marinhas; o estudo da eco-logia, seu manejo e conservação; o estudo da fisiologia; a maricultura eseu uso sustentável; o isolamento, a identificação e a caracterização demoléculas; a caracterização da atividade biológica; a modelagem, a sínte-se, as modificações químicas e a expressão de moléculas bioativas; o de-senvolvimento de produtos; a proteção da propriedade intelectual; e aprodução de insumos de aplicação industrial.
Em 2006, foi lançado um edital  pelo CNPq (Edital nº 10/2006 – Sele-ção pública de propostas para apoio às atividades de pesquisa direcionadasao desenvolvimento de fármacos e insumos farmacêuticos a partir de algasmarinhas),  como resultado de uma parceria entre o MCT e a o Ministério daSaúde (Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos). Como re-sultado, foram implementados, na área de Biotecnologia Marinha, quatro gran-des projetos, com o aporte de três milhões de reais.
O Comitê Executivo para o Levantamento e a Avaliação do PotencialBiotecnológico da Biodiversidade Marinha (Biomar) foi criado pela Portarianº 230/MB, de 14 de setembro de 2005, subordinado à Subcomissão parao PSRM. Segundo essa portaria, o citado Comitê, coordenado pelo re-

155 - Anais da 62ª  Reunião Anual da SBPC - Natal, RN - Julho/2010, Ciências Exatas e daTerra / Química / Química de Produtos Naturais, Biodiversidade e Sustentabilidade –Biotecnologia Marinha no Brasil. Valéria Laneuville Teixeira, Departamento de Biologia Ma-rinha, Instituto de Biologia, Universidade Federal Fluminense, RJ. Fonte: <http://
www.sbpcnet.org.br/livro/62ra/simposios>.
156 - A primeira coordenadora da Redealgas foi a Dra. Yocie Yoneshigue-Valentin (2005-
2009), da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
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presentante do  Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT),  é compostopor representantes do Ministério das Relações Exteriores (MRE), do Mi-nistério da Educação (MEC), do Ministério do Desenvolvimento, Indús-tria e Comércio Exterior (MDIC), do Ministério do Meio Ambiente (MMA),da Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca da Presidência da Repú-blica (Seap/PR), da Marinha do Brasil (MB), do Instituto Brasileiro doMeio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), do Conse-lho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), daSecretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar(Secirm) e da Empresa Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras).
Tal comitê tem como competência elaborar uma Proposta Nacio-nal de Trabalho (PNT), com a finalidade de avaliar o potencialbiotecnológico dos organismos existentes nas áreas marítimas sob ju-risdição e de interesse nacional e submetê-la à aprovação da Cirm, porintermédio da Subcomissão para o PSRM; acompanhar e viabilizar ocumprimento das metas da PNT, adotando as medidas necessárias àsua operacionalização e ao seu atendimento; assessorar a Subcomissãopara o PSRM na supervisão dos trabalhos relativos à condução das ati-vidades da PNT; e convocar membros e consultores ad-hoc da comuni-dade científica, quando necessário.
A implementação do Comitê Executivo ocorreu, efetivamente, em me-

ados de 2007, possibilitando a elaboração do Programa de Levantamento e
Avaliação do Potencial Biotecnológico da Biodiversidade Marinha (Biomar),
hoje denominada apenas Biotecnologia de Organismos Marinhos.

Surge a PNT em Biotecnologia Marinha, após a realização, na
Escola Naval (RJ), de várias reuniões com os membros da comunidade
científica. A PNT tem como objetivos: estimular, apoiar e promover os
meios para desenvolvimento e aproveitamento sustentável do poten-
c ia l  b iotecnológico da b iodivers idade mar inha existente nos
ecossistemas costeiros e nas áreas marítimas sob jurisdição brasileira
e de interesse nacional, definindo focos prioritários para atuação go-
vernamental no incentivo à pesquisa, ao desenvolvimento tecnológico
e à inovação no Brasil, tomando como base a capacidade existente, as
prioridades de cada um dos atores governamentais e o incremento da
articulação entre os setores públicos e privados.

Durante essas reuniões, ficou evidente a necessidade de um diagnós-
tico 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 (Departa-mento de Biologia Marinha), deu-se início, ao final de 2008, ao diagnósticoda capacidade de pesquisa, desenvolvimento e inovação em biodiversidade
marinha no Brasil.
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Para apoiar os grupos de Biotecnologia Marinha, o MCT, o CNPq e o
Fundo Setorial do 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 apro-
vados 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. O edital selecionou
11 grupos na área, sendo dois da 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), Universi-
dade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Universidade Federal de San-
ta Catarina (UFSC), Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e Univer-sidade Federal de Goiás (UFG), todas com experiência científica na área,sendo disponibilizado um total de R$ 25.271.518,71.

Novo edital foi lançado em 2010, o MCT/CNPq/FNDCT nº 03/2010,com o objetivo de selecionar propostas para apoio financeiro a projetosque visem a contribuir, significativamente, para o desenvolvimento cien-tífico e tecnológico do País, apoiando a cadeia de produção e uso debiodiesel. Entre as diretrizes do edital está a produção e a obtenção dematérias graxas, a partir de microalgas marinhas.
 Finalmente, cabe ressaltar duas iniciativas importantes, ocorridas

recentemente no Brasil, o II Workshop em Novos Bioativos de Macroalgas:
Manejo e Cultivo, Conservação, Biotecnologia e Técnicas de Bioatividade,
em Ilha Bela, São Paulo, em 26-29 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.
3. Estado da arte, no Brasil
3.1. Pesquisa nas subáreas da Biotecnologia Marinha

Segundo os dados obtidos no estudo sobre a caracterização do es-
tado da arte em Biotecnologia Marinha no Brasil (2010), pôde-se observar
que existem muitos laboratórios cadastrados que atuam nesta 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 Mari-
nha, em particular na Universidade Federal do Ceará (UFC) (23 grupos
cadastrados), na Universidade de São Paulo (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 gru-
pos), na Furg (14 grupos), na UFBA (13 grupos) e na UFPR (11 grupos).
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Uma característica dos grupos de atuação em Biotecnologia Marinhaé a parceria com o setor produtivo. 120 empresas são citadas como parcei-ras, públicas e privadas, no banco de dados do CNPq. Apesar da possibilidadede ter ocorrido a omissão de algumas empresas no preenchimento do diretóriodos grupos de pesquisa, a presença de empresas em cerca de ¼ dos gruposcaracteriza o interesse do empresariado na área e o potencial tecnológicodos organismos marinhos. Por outro lado, vários grupos citam o apoio deinstituições públicas de fomento ou estão ligados às secretarias estaduais oumunicipais. Diversas empresas estão relacionadas à área e podem usufruiros resultados das pesquisas. Outras apenas apoiaram financeiramente gru-pos de pesquisa, sem correlação com os resultados.
A Petrobras, por exemplo, apoia principalmente grupos nas subáreasde combustível alternativo, como biodiesel a partir de algas, biorreme-diação, ecotoxicologia e avaliação de impacto ambiental. Várias são asempresas ligadas à pesca que suportam grupos de Biotecnologia aplicadaà Aquicultura. No entanto, poucas indústrias farmacêuticas têm apoiadogrupos de Bioprospecção, diferentemente do que ocorre em outras partesdo mundo. As indústrias de alimentos também apoiam, de modo tímido, apesquisa em Biotecnologia Marinha.
Indica-se, ao final, que o Instituto de Estudos do Mar Almirante PauloMoreira (IEAPM) dispõe de um  Laboratório de Recursos Marinhos (Laremar),com capacidade de execução de atividades em Biotecnologia Marinha, edesenvolve pesquisas nessa área, em parceria com a UFF e a UFRJ.

3.2. Patentes em Biotecnologia Marinha, no Brasil e no mundo
O desenvolvimento de ciência e tecnologia em um país é um dosprincipais elementos que demonstram sua evolução em relação aos de-mais. A propriedade intelectual é um bem comercial importante, tendoem vista os benefícios que pode gerar. Sem dúvida, o pesquisador ou in-ventor brasileiro precisa desenvolver uma cultura de proteção à proprie-dade intelectual. O principal entrave mencionado pelos cientistas em to-dos os congressos e reuniões científicas é a desinformação em relação aosprocedimentos necessários e o receio de adiar sua produção científica.
O Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual (IBPI), escritório quecuida da concessão de patentes no Brasil, está entre os 20 que mais con-cedem patentes no mundo: 12º lugar. No entanto, é lento o processo deconcessão de patentes no Brasil, podendo ocorrer uma demora de mais detrês anos, após o registro inicial.
Pelos dados da Organização Mundial da Propriedade Intelectual(Wipo), o Brasil apresentou ligeiro aumento, de 1,7%, em 2009, em rela-ção a 2008, no registro de patentes internacionais. Apesar de ser conside-rada uma ampliação discreta, o número ficou bem acima da média mundi-al, que teve queda de 4,5%. Por aqui, foram 480 solicitações, no total, em2009, o que coloca o Brasil entre os últimos países, quanto às patentesobtidas. Mas cabe notar que, em cinco anos, o registro internacional depatentes, feito por instituições brasileiras, aumentou quase 75%. Entre osemergentes, o Brasil ficou atrás da Coreia do Sul, com 8.066 pedidos, daChina, com 7.946, da Índia, com 761, e de Cingapura, com 594. Os Esta-

dos Unidos ainda lideram o ranking, com quase um terço dos depósitos
em 2009, 45.790, mas queda de 11,4%, em relação a 2008.
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Outro dado importante e que diferencia o Brasil é que, ao contrário do
que ocorre nos países desenvolvidos, 80% dos pesquisadores estão traba-
lhando 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, algu-
ma dificuldade no uso desse termo, motivo pelo qual, no levantamento
de patentes internacionais, utilizam-se as palavras-chaves marine alga,
marine product, marine bacteria etc.. Deve-se destacar o grande nú-
mero de patentes que envolvem biologia molecular e química de pro-
dutos naturais.

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.

Figura 3 - Número de patentes em  Biotecnologia Marinha no mundo (1984 a 2010)
Fonte: (Wipo, abril de 2010) (54).

 Há um expressivo aumento do número de patentes em Biotecnologia
Marinha a partir de 2001 (Fig. 3), mesmo levando-se em consideração que
a palavra-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 norte-americana em relação aos
outros países, com mais de 60% das patentes em Biotecnologia Mari-
nha, 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 palavra-chave marine product, o número
de patentes aumenta consideravelmente, porém a participação norte-ameri-
cana permanece em 63% do total de patentes do mundo. O Brasil, com
esta nova forma de busca, apresenta 21 patentes.
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Entre as maiores instituições detentoras de patentes, ao utilizar-
se como chave “produtos marinhos”, encontram-se indústrias farmacêu-
ticas, 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 sintéti-
co pela Pharma Mar a partir do tunicado marinho Ecteinascidia
turbinata – é um medicamento anticancerígeno, que impede o pro-
cesso 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.

Apresentação Nome Atividade Fonte Modo de
biológica marinha produção

original industrial
Ara-A (Vida- Droga antiviral Esponja Fermentação
rabina®) (Colírio contra o marinha microbiana

vírus herpes Cryptotethya de análogos
simplex e crypta
varicella zoster

Ara-C(Cita- Droga anti- Esponja Síntese de
rabina®) câncer marinha análogos

Cryptotethya
crypta

Neovastat® Comprovada Extrato A produção do
(Æ-941) eficácia em padronizado da extrato

estabilizar a fração < 500 depende
progressão kDa da diretamente do
tumoral e em cartilagem do sacrifício dos
aliviar a dor tubarão tubarões.
associada à Squalus
metástase acanthias.

Yondelis®- Anticâncer, Ascídia Síntese a partir
aprovado para caribenha da cianosafracina
uso clínico no Ecteinascidia B, da cultura
tratamento de turbinata da bactéria
sarcoma de Pseudomonas
tecidos moles fluorescens

Prialt® Potente Molusco O ziconotídeo
(ziconotídeo, analgésico Conus magnus é sintetizado
ω-conotoxina a partir de
MVIIA) aminoácidos

naturais
NPI-2358, Inc. Anticâncer, (NPI-2350), Dicetopiperazina

agente uma substância sintética
antiangiogênico natural isolada análoga da

de Aspergillus halimida
sp. de origem Desenvolvida
marinha pela Nereus

Pharmaceuticals

Para obtenção do maior número possível de informações sobre as pa-
tentes e 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 or-
ganizado e gratuito. Para tal, opta-se pelo uso de diversas palavras-chaves
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para a busca nos bancos de dados (mar, marinho/marinha, algas, moluscos,equinodermas, esponjas, aquicultura, maricultura, pesca, produto mari-nho, Biotecnologia Marinha, cultivo de alga, bactéria marinha, micro-or-ganismo marinho, microalga). Foram obtidas cerca de 200 patentes, de-pois lidas e selecionadas.
Até abril de 2010, 39 pedidos de depósito ou patentes [<http://

www.inpi.gov.br>, <http://www.patentesonline.com.br>] foram feitos. 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 Mari-
nha, apresentaram números impressionantes: 100 bilhões de dólares, de
produto natural derivado de uma esponja marinha no tratamento do her-
pes; 50-100 milhões de dólares, na venda de agentes anticâncer de orga-
nismos marinhos; um bilhão de dólares (231 bilhões em 2005) na de cos-
méticos; e, finalmente, é estimada a venda de 150 milhões de dólares por
ano de enzimas obtidas de fontes hidrotermais. Pelo menos 14 companhi-
as 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 farma-cêuticas, como Merck, Lilly, Pfizer, Hoffman-La Roche e Bristol-Myers
Squibb, que possuem departamentos de Biologia Marinha (UNU-IAS 2005).
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)157. Para o ano de
2009, utilizaram-se informações dos bancos de dados do CNPq158, no en-
dereço eletrônico Domínio Público159, e do Google160.

Nessa amostragem foram obtidas 223 teses e dissertações defendi-
das 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 disserta-
ções concluídas no período (Fig. 4).
157 - Ver <http://serviços.capes.gov.br/capesdw>.
158 - <http://lattes.cnpq.br>.
159 - <http://www.dominiopublico.gov.br>.
160 - <http://www.google.com>.
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A instituição com mais teses e dissertações é a UFC (40) seguida daUSP (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 e Furg totalizammais de 70% das teses e dissertações na área, sendo as grandes formado-ras de recursos humanos, em bioprospecção de substâncias de origem

marinha com potencial tecnológico.

Figura 4 - Distribuição das teses e dissertações por área de programa de pós-
graduação, evidenciando o número total de trabalhos finais por grupo de áreas

afins (Fonte: Capes, 2009) (18).

Os Programas de Pós-Graduação foram reunidos em grupos de áre-
as afins, segundo a metodologia discriminada abaixo:

1. Química (inclui Química, Físico-Química, Química Analítica, Quími-
ca Orgânica, Química de Produtos Naturais, Produtos Naturais e
Sintéticos Bioativos).

2. Genética e Biologia Molecular (inclui Biologia Celular e Molecular,
Biologia Molecular, Genética, Genética e Biologia Molecular, e Ge-
nética e Evolução).

3. Aquicultura (inclui Aquicultura e Recursos Pesqueiros e Aquicultura).
4. Alimentos (inclui Engenharia e Ciência de Alimentos, Ciência dos

Alimentos, Engenharia de Alimentos e Ciência e Tecnologia de
Alimentos).

5. Bioquímica (inclui Bioquímica, Bioquímica e Fisiologia, Farmácia,
Farmacologia, Ciências Farmacêuticas, Química Biológica, Toxicologia
e Análises Toxicológicas).
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  6. Biotecnologia (inclui Biotecnologia e Biotecnologia Vegetal).
  7. Ciências do Mar (inclui Biologia Ambiental, Biologia Aquática,

Biologia Marinha, Ciências Marinhas Tropicais, Oceanografia e
Oceanografia Biológica).

  8. Engenharia da Pesca.
  9. Botânica (inclui Botânica e Fitopatologia).
10. Micrologia.
11. Fisiologia (inclui Ciências Fisiológicas, Fisiologia e Fisiologia

Geral).
12. Ciências da Saúde (inclui Ciências da Saúde, Neuroimunobio-

logia, Fisiopatologia Clínica Experimental e Patologia Buco-
dental).

13. Ecologia (inclui Ecologia e Desenvolvimento e Meio Ambiente).
14. Outros (inclui Biociências Nucleares, Zootecnia e Ciências

Morfológicas).
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 políti-
cas 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 governa-
mentais e empresas envolvidas na produção e no aproveitamento das
macroalgas elaboraram um mapeamento das competências multidis-
ciplinares existentes em diferentes áreas de pesquisa científica e
tecnológica em macroalgas marinhas, definindo estratégias para a
implementação da Redealgas.

Com o intuito de avaliar as ações realizadas e discutir estratégi-
as 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, con-servação, biotecnologia e técnicas de bioatividade”, realizado emIlhabela, SP.

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 dePesquisas 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 pesquisadores-colaboradoresdistribuem-se pelas seguintes áreas temáticas: mapeamento da diversidade
de macroalgas; ecologia, manejo e conservação; fisiologia; maricultura e
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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.

A ativação da Rede Nordeste de Biotecnologia (Renorbio) vinha sendo
discutida desde 1998, mas, somente em 2003,  teve o protocolo de cola-
boração celebrado, quando se definiu uma proposta conceitual que deu
margem ao recebimento de recursos do MCT para financiamento dos pro-
jetos de pesquisa (Edital BNB/Fundeci/Renorbio/2004). Nenhum projeto na
área marinha recebeu aprovação nesse edital. Em 2004, criou-se, formal-
mente, a rede de colaboração, definindo sua estrutura e seus objetivos.

Sua proposta científica, com foco nos grupos de pesquisa do Nor-
deste, 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 cará-
ter 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 pers-
pectiva 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 Espírito Santo (Ufes).

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, Universi-
dade Estadual de Feira de Santana (UEFS), Universidade Estadual do Sudoes-
te da Bahia (UESB), Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), UFPE, UFPB,
Universidade Federal de Sergipe (UFS), UFRJ, Universidade Federal de Itajubá
(Unifei), Universidade Salvador (Unifacs), Centro Federal de Educação
Tecnológica da Bahia (Cefet-BA)161, e a Rede Brasileira de Tecnologia de
Biodiesel162, na qual estão presentes grupos que pretendem atuar ou já estão
atuando, na área de biodiesel, a partir de algas marinhas (micro e macroalgas).
4.  Conclusões e sugestões

 O uso crescente de produtos marinhos em alimentos, cosméticos, in-
dústrias e agricultura vem criando uma demanda de profissionais qualifica-
dos 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 desenvolvi-
161 - <http://www.cienam.ufba.br/recombio.html>.
162 - <http://www.biodiesel.gov.br>.
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mento de novos medicamentos, a partir dos recursos marinhos, agora re-
querem 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 forma-
ção multidisciplinar é necessária para preencher essa lacuna no desenvolvi-
mento da área no Brasil.

Em 2009, a Cirm recomendou, ao Comitê Executivo para a Consoli-
dação e Ampliação dos Grupos de Pesquisa e Pós-graduação em Ciências
do Mar (PPG-Mar), apoio à criação de uma disciplina de Biotecnologia Ma-
rinha nos cursos de graduação. Essa recomendação pode, no futuro, con-
tribuir para despertar e/ou ampliar o interesse de alunos, nessa 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 in-
telectual por patentes, valorizar os grupos com histórico de atuação na
área e que devem ser estimulados a nela permanecer, pois foram forma-
dos 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), prepa-
rando os futuros profissionais para a ciência do amanhã.

Finalmente, grupos na área deveriam associar-se para a criação de
um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia (CNPq), incluindo pesquisa e
criação de um programa de pós-graduação em Biotecnologia Marinha, em
associação com a iniciativa privada e com aporte financeiro do governo,
nos moldes dos centros internacionais de Biotecnologia Marinha.
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 gra-
duação da área, para despertar e/ou ampliar o interesse de alunos
nesta área.
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. PRIVILEGIAR as redes nacionais existentes e estimular a criação de
novas redes de pesquisa nas subáreas de Biotecnologia Marinha.. CRIAR a Rede Nacional de Biotecnologia Marinha a partir da Redeal-
gas, 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 entrada de grupos experientes na área de Biotecnologia
para a área marinha.. CRIAR 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.. CRIAR um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia no CNPq,
incluindo pesquisa e criação de um programa de pós-graduação
em Biotecnologia Marinha, em associação com a iniciativa priva-
da e com aporte financeiro do governo, à semelhança dos centros
internacionais de Biotecnologia Marinha.
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CAPÍTULO XVII
MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Sinopse
Apresentam-se alguns conceitos básicos sobre mudanças climáticas;o oceano e a atividade humana são estudados, como componentes dosistema climático; conceitua-se e discute-se o efeito estufa; explica-se omecanismo da circulação geral dos oceanos, em que estes desempenhampapel vital na manutenção do clima; enfatizam-se as possíveis influênciasdo Atlântico Sul sobre o clima da América do Sul; referem-se as ações ecarências do País quanto a esta matéria complexa e controvertida; porfim, alinham-se algumas sugestões pertinentes ao tema.

Abstract
This chapter presents basic concepts about climate change. The

ocean and the human activity are studied as compounds of climate system.
The greenhouse effect is defined and discussed, explaining the general
ocean circulation mechanism, which plays a vital role in the climate
maintenance. Possible influences of South Atlantic in South America climate
are emphasized. Brazilian actions and needs in this complex and
controversial issue are discussed. Finally, some suggestions regarding the
theme are given.
1. Introdução

O clima da terra é o resultado de um sistema de interações altamente
complexas, que vão desde as trocas de energia nas camadas superiores
da atmosfera até processos físicos e biogeoquímicos nas profundezas do
oceano (Fig. 1).

Figura 1 - O sistema climático é formado por diversos componentes, desde a
energia solar incidente até os movimentos nas profundezas do oceano. A partir
da intensificação da ação humana sobre o meio ambiente, principalmente após

a Revolução industrial, tal ação pode ser considerada como um importante
componente do referido sistema.
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O sol é a fonte primária da energia que alimenta o sistema climáti-co, fornecendo a radiação incidente na forma de ondas curtas, no topo daatmosfera. Uma quantidade equivalente de energia, em ondas longas, éirradiada pelo planeta de volta ao espaço. De acordo com princípios bási-cos da Física, ao receber uma quantidade de energia, todo corpo varia suatemperatura e irradia calor, até atingir um estado de equilíbriotermodinâmico no qual a quantidade de radiação emitida é igual à recebi-da. Na Terra, esse equilíbrio não é estacionário nem estável. A energiasolar que atravessa a atmosfera divide-se em diferentes componentes,até atingir a superfície do planeta (Fig. 2). Variações na forma como estaenergia se divide em partes e as condições e interações dos diferentescomponentes do sistema podem resultar em alterações significativas noestado de equilíbrio climático.
Ao longo da história do planeta, o clima tem passado por diversasvariações naturais, em múltiplas escalas de tempo (24, 32). Isso significa queo balanço entre a energia incidente, proveniente do Sol, e a energiaretransmitida pela Terra de volta ao espaço pode ter variado ao longo dotempo. Essas variações foram certamente forçadas por mecanismos natu-rais, como, por exemplo, alterações na radiação incidente devido a variaçõesna atividade solar, variações no albedo163 terrestre, deriva continental, mu-danças na circulação oceânica, alterações nos processos biogeoquímicos doecossistema terrestre, atividades vulcânicas e variações da órbita do plane-

ta. Menos óbvio é o papel das atividades humanas, nesse contexto.

Figura 2 - Balanço radiativo do sistema climático. A maior parte da energia quechega do Sol atravessa a atmosfera e aquece a superfície do planeta. Noequilíbrio, o planeta devolve ao espaço a mesma quantidade de calor recebidano topo da atmosfera. O aumento dos gases causadores do efeito estufa naatmosfera aprisiona parte da radiação de onda longa emitida pela superfície,fazendo com que a temperatura aumente.
163 -  Relação entre a radiação refletida por uma superfície e a que nela incidiu, ambasmedidas na faixa das ondas curtas.
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Nas últimas décadas, uma grande quantidade de estudos indepen-
dentes vem apresentando evidências indiscutíveis de variações na tem-
peratura média do planeta. Sinais ou causas de mudança do clima, essas
variações, sejam elas naturais ou não, globais ou limitadas a determina-
das regiões do planeta, implicam importantes consequências econômicas,
sociais e políticas. Isso levou a comunidade científica internacional a dedi-
car-se cada vez mais à busca de respostas a questões fundamentais sobre
temas como as causas, as formas de manifestação, a intensidade e os impac-
tos dessas mudanças, além de sua previsibilidade. Mesmo com a crescente
constatação de que algumas mudanças já estejam acontecendo, muito es-
forço deve ainda ser despendido na identificação de causas e efeitos dessas
mudanças, em escalas de tempo que variam de anual a interdecadal.

Neste capítulo é abordado um dos componentes mais importantes,
porém muito pouco entendido, do sistema climático: o oceano. Antes, po-
rém, no Item 2, é feito um breve comentário sobre a inserção das ativida-
des humanas como um dos componentes do sistema climático, por meio
do efeito estufa, descrito no Item 3. Na parte seguinte, Item 4, faz-se
uma introdução, de uma forma geral, do papel do oceano no sistema
climático. Na continuidade, no Item 5, descreve-se brevemente um dos
mecanismos pelo qual o mar desempenha um papel de vital importân-
cia na manutenção do clima, a circulação geral dos oceanos. Finalmen-
te, no Item 6, volta-se a atenção para a parte do oceano que mais inte-
ressa ao Brasil, o Atlântico Sul. Nessa última parte, além de descrever-
se a circulação, são feitas inferências sobre alterações que podem re-
fletir no clima da América do Sul.
2. Atividades humanas e sistema climático

É inegável que, em escalas geológicas, o planeta apresentou, ao
longo do tempo, uma grande variedade de 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. Por outro
lado, é muito difícil aceitar que a intensa atividade de uma população
humana de vários bilhões de indivíduos não tenha algum tipo de influên-
cia no equilíbrio climático, nos dias atuais.

A Revolução Industrial, no Século XIX, deu início a uma utilização
cada vez mais intensa de combustíveis fósseis, em escala mundial. A in-
dustrialização intensificou a busca por trabalhadores nas cidades, provo-
cando um crescente êxodo rural. Essa tendência tem prevalecido, drasti-
camente, nas últimas décadas, quando a população nas cidades superou
em muito a população rural. Melhor modo de viver estendeu a expectativa
de vida do ser humano, resultando em incremento acelerado da popula-
ção global. Para alimentar e acomodar esse aumento da quantidade de
gente, mais e mais florestas tiveram que ser destruídas. A grande deman-
da por energia e transporte multiplicou ainda mais a queima de com-
bustíveis fósseis, produzindo maior emissão de dióxido de carbono para
a atmosfera. A criação cada vez maior de animais de corte para ali-
mentação, a produção de energia e certas práticas de agricultura, como
o plantio de arroz irrigado, também fizeram crescer, de forma conside-
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rável, a emissão do gás metano para o meio ambiente. O resultado tem
sido um aumento, a uma taxa crescente, na concentração de gases que
produzem o efeito estufa.
3. Efeito estufa

O efeito estufa é um fenômeno físico bastante comum na natureza.
Está relacionado à opacidade seletiva de algum meio à radiação eletro-
magnética. Por exemplo, o vidro é transparente à radiação de onda curta.
Porém, é consideravelmente opaco à radiação de ondas mais longas. O
telhado de vidro de uma estufa permite a penetração da radiação de on-
das curtas do Sol (espectro visível). Essa radiação é absorvida pelos cor-
pos no interior da estufa, que se aquecem e passam a irradiar calor na
forma de ondas mais longas (infravermelho). Como o vidro dificulta a saí-
da da radiação de ondas longas, o calor fica aprisionado e as temperatu-
ras aumentam até atingir-se 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, princi-
palmente, pelo vapor d’água presente na atmosfera. 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. Em
que pese o efeito estufa ser um fenômeno físico presente no sistema cli-
mático de modo natural, há ainda bastante controvérsia quanto ao au-
mento desse efeito, que se deve aos gases produzidos pela ação antrópica.
Muitos indivíduos de diferentes segmentos da sociedade, incluindo até
mesmo cientistas, não aceitam a hipótese de que o aumento acelerado da
emissão de CO2 pela espécie humana desde a Revolução Industrial esteja
contribuindo para o aumento da temperatura do planeta. Essa controvér-
sia resulta do conhecimento, ainda bastante limitado, tanto das contribui-
ções individuais dos diferentes componentes do sistema climático, quan-
to de suas interações altamente não lineares. Assim, para melhor enten-
der as variações do clima, é de fundamental importância investigar minu-
ciosamente todos os componentes do sistema e suas interações.
4. O oceano, componente importante do sistema climático

O grande volume d’água, que cobre cerca de três quartos da super-
fície do planeta, e a alta capacidade térmica desse fluido levam o oceano
a atuar como um eficiente amortecedor de qualquer variação no sistema
climático. Por exemplo, na ausência dos oceanos, as variabilidades climá-
ticas ocorreriam de formas tão extremas e rápidas que as reações quími-
cas que resultaram em vida na Terra seriam definitivamente inefetivas.
Além do mais, a circulação oceânica 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 decisi-
vamente para a estabilidade do clima. Também, seja pela dissolução de
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CO2 por processos turbulentos na superfície do mar ou por sua fixação
pela fotossíntese, o oceano é altamente eficiente no “sequestro” de gás
carbônico da atmosfera.

Apesar de sua importância, porém, as limitações tecnológicas e os
altos custos inerentes à pesquisa oceanográfica fazem com que o papel
do oceano no sistema climático não seja ainda muito bem entendido164.
4.1. Possíveis impactos do aquecimento global no oceano

Independentemente de suas causas, o aquecimento do planeta pode
eventualmente causar alterações no oceano, que, por sua vez, irão provo-
car mudanças importantes no sistema climático como um todo. Apesar
disso, até recentemente, pouca atenção era dada ao mar nos estudos do
clima. Uma possível explicação para isso é a lentidão com que o oceano
reage às alterações do meio ambiente.

Por exemplo, a emissão de dióxido de carbono tem aumentado sig-
nificativamente há várias décadas devido às atividades humanas. Estudos
recentes sugerem que a absorção de gás carbônico pelos oceanos se te-
nha reduzido pela metade nos últimos 15 anos. No entanto, apenas cerca
de 60% da quantidade estimada dessas emissões estão presentes na at-
mosfera. O oceano é um dos principais sumidouros desse gás e acredita-
se que, nos dias de hoje, ainda esteja contribuindo decisivamente na re-
moção da maior parte da diferença. A má notícia é que um dos possíveis
efeitos do aumento da temperatura no oceano é sua acidificação, reduzin-
do sua capacidade de absorver e reter o carbono.  Essa redução da efici-
ência do oceano em “sequestrar” o carbono pode desencadear um pro-
cesso de retroalimentação, aumentando ainda mais a concentração de
CO2 na atmosfera. Estudos recentes sugerem que o pH oceânico se esteja
reduzindo, com consequente redução em sua capacidade de absorção de
gás carbônico (40).

Outra importante consequência do aquecimento global, além do
aumento no volume dos oceanos, é o aumento correspondente da massa,
devido ao degelo de parte substancial das geleiras continentais e das ca-
lotas polares. Maiores volume e massa, por efeito combinado de aqueci-
mento e degelo, resultarão, certamente, em aumento do nível médio do
mar. Apesar de ainda haver muita controvérsia quanto ao índice desse
aumento de nível, estudos recentes indicam que ele está cada vez mais
alto (38, 45, 33). O aumento do nível do mar é um dos sinais já detectáveis
de mudanças no planeta. Por exemplo, várias ilhas na Oceania encontram-
se em perigo de submersão. Em 2007, cerca de 2.000 residentes das Ilhas
Carteret, na Papua Nova Guiné, tiveram que ser evacuados, em
consequência do avanço do mar sobre suas casas, constituindo, possivel-
mente, a primeira comunidade de “refugiados do clima”. Outros exemplos
são as Ilhas Kiribati e Tuvalu, também 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 aque-
164 - Maiores informações sobre o assunto podem ser obtidas no site: <http://www.lbl.gov/
Science-Articles/Archive/sea-carb-bish.html>.
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cimento global. Em um artigo na Nature Online, Sanderson (2008) comen-
ta que os valores previstos pelo Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC) para o presente século (30-50 cm de aumento do nível médio glo-
bal) é uma estimativa até conservadora e que, mesmo nesse cenário, já é
muito tarde para salvar as Kiribati.

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 combina-
do dessas diferentes mudanças deverá impactar significativamente a for-
ma como o oceano se move. Em contrapartida, tais alterações na circula-
ção oceânica podem causar mudanças radicais no equilíbrio climático,
havendo até mesmo a possibilidade do desencadeamento de uma nova
era glacial no Hemisfério Norte. No caso específico da América do Sul,
além das consequências das alterações em escala global, existe a possibi-
lidade de várias mudanças em escala regional. Áreas costeiras são parti-
cularmente vulneráveis ao modo pelo qual o oceano responde às mudan-
ças climáticas. O aumento do nível do mar pode causar inundações de
vastas áreas litorâneas, alterações nos sistemas de ressurgências costei-
ras e intrusão de águas do mar em lençóis aquíferos. O aumento da tem-
peratura da superfície do mar pode resultar em aumento de intensidade
de ciclones extratropicais do tipo do Furacão Catarina, ocorrido em 2004
(43). Alterações do fenômeno El Niño e dos modos de variabilidade do
Atlântico podem resultar em importantes modificações no clima continen-
tal. Mudanças no regime de monções podem alterar o padrão de circula-
ção atmosférica sobre o continente, resultando em mudanças no regime
de precipitação em uma vasta área da América do Sul, incluindo as Regi-
ões Sul e Sudeste do Brasil e, praticamente, toda a Bacia do Prata.

Dada a imensidão do oceano, as observações necessárias para omelhor entendimento de seu papel no clima requer um alto grau de coo-peração e coordenação internacional. Essa constatação ganhou grandeimportância a partir do programa Toga-TAO, na década de 1980, cujo ob-jetivo central era estudar o efeito acoplado oceano-atmosfera conhecidocomo El Niño-Southern Oscillation (Enso). Além de contribuir para a com-preensão do Enso, outro importante resultado do Toga-TAO foi aconstatação de que o estudo do oceano é crucial para o entendimento doclima. Desde então, vários programas internacionais importantes têm sidoimplementados, em uma cooperação cada vez mais sinérgica entre ascomunidades meteorológica e oceanográfica. No Brasil, algumas açõesimportantes têm sido conduzidas no sentido de entender-se o papel dooceano nas mudanças climáticas, a maioria por meio de estudos teóricosou de modelos numéricos. Alguns estudos observacionais têm tambémsido desenvolvidos, como, por exemplo, os trabalhos do Projeto Pirata, noAtlântico Tropical, e do Consórcio South American Climate Change (SACC)165,no Atlântico Sul. O primeiro é um ambicioso programa tripartite, conduzi-do pelo Inpe e pela DHN (Brasil), pelo Institut de Recherche pour le
Développement (IRD) (França) e pela National Oceanic and Atmospheric
Administration (NOAA) (Estados Unidos). O segundo é um consórcio de insti-
tuições do Brasil, da Argentina, do Chile, do Uruguai e dos Estados Unidos,
165 - <http://www.sacc.org.uy>.
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financiado pelo Inter-American Institute for Global Change Research (IAI),
com o objetivo principal de entender o papel do Atlântico Sul no clima regio-
nal. A contribuição da comunidade oceanográfica brasileira só não é maior
devido ao limitado acesso a meios flutuantes para a realização de pesquisas.
5. Circulação oceânica em grande escala

A circulação oceânica é um dos mecanismos principais pelo qual o
oceano contribui para o clima e sua variabilidade. O enorme volume de água
que cobre cerca de três quartos da superfície terrestre está em constante
movimento, em diferentes escalas espaciais e temporais. Com respeito ao
clima e suas variabilidades, é fundamental entender os movimentos oceâni-cos de baixa frequência – períodos muito mais longos que o inercial – quetambém são movimentos de grandes escalas espaciais (ordem de centenasde quilômetros ou mais). Nessas grandes escalas espaço-temporais, os prin-cipais agentes fornecedores de energia são a gravidade terrestre, os gradi-entes de densidade resultantes das diferentes distribuições de temperatura
e salinidade, e o arrasto do vento na superfície do mar.
5.1. Circulação forçada pelo vento

O vento é o agente predominante nas camadas superiores do ocea-no. O movimento resultante da ação do vento restringe-se, no máximo,aos primeiros 1.000 m de profundidade, com velocidades típicas da or-dem de 0,1 a 1,0 m/s. Esse movimento é usualmente denominado de
“circulação forçada pelo vento”.

Figura 3 - Representação esquemática da circulação forçada pelo vento nacamada superior do oceano (no máximo até 1.000 m), sobreposta à distribuiçãode temperatura da superfície do mar. Esse padrão médio da circulação oceânicaé responsável pelo transporte do excedente de calor desde as regiões tropicaisem direção a latitudes médias. Nas altas latitudes, perturbações sinóticas dacirculação atmosférica completam a redistribuição do calor transportado pelos
oceanos166.

166 - O azul representa temperaturas da ordem de 0o C (zero graus Celsius) e o vermelho
temperaturas por volta de 30o C (30 graus Celsius).
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O termo “circulação” resulta de esse movimento ser caracterizado
por circuitos fechados. Isto é, as parcelas de fluido circulam ao longo de
“linhas de corrente”, completando giros horizontais. As regiões subtropicais
dos oceanos são caracterizadas por grandes células de circulação
anticiclônicas (sentido horário no Hemisfério Norte e anti-horário no He-
misfério Sul), como ilustra a Figura 3. 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.
5.2. Circulação termo-halina

O movimento resultante das diferenças latitudinais de temperatura
e salinidade é denominado “circulação termo-halina” e se estende até as
profundezas do oceano. Em escala global, a circulação termo-halina mé-
dia pode ser representada por um circuito tridimensional que se asseme-
lha a uma esteira transportadora de uma fábrica, conduzindo e
redistribuindo calor por todas as bacias oceânicas (Fig. 4).

Figura 4 - Representação artística da circulação termo-halina global dos ocea-nos. Esse padrão de circulação médio pode ser interpretado como uma correiade transmissão, transportando águas em duas camadas. Na superior, águasmais quentes e mais salinas eventualmente atingem o Atlântico Norte, ondecedem calor para a atmosfera e afundam, retornando pela camada profunda emdireção às outras bacias. O ciclo completo dessa “correia transportadora
termo-halina” pode durar até mil anos.
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No Atlântico, a componente da circulação termo-halina é umacélula vertical na direção norte-sul, denominada Célula Meridional doAtlântico (CMA), mais conhecida pelo nome em inglês: Meridional
Overturning Cell (MOC). Essa célula é ilustrada pela Figura 5, a qualrepresenta a salinidade em um corte vertical, ao longo de uma longitu-de. A circulação termo-halina global é mantida, geralmente, pelo se-guinte mecanismo: águas superficiais das outras bacias oceânicasadentram o Atlântico Sul pela passagem de Drake e pelos anéis libera-dos na retroflexão da Corrente das Agulhas, ao sul da África e, eventu-almente, são transportadas para o Atlântico Norte. Ao passar pela re-gião equatorial do Atlântico, essas águas aquecem-se e tornam-se maissalinas, devido à evaporação. Ao atingir altas latitudes no HemisférioNorte, particularmente no Mar da Noruega, as águas mais quentes vin-das do sul liberam calor para a atmosfera e, em virtude da maior con-centração de sal em comparação com as águas de origem local, tor-nam-se 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 termo-halina.

Figura 5 - Distribuição vertical da salinidade ao longo da longitude 035ºW, no
Atlântico, mostrando a “Célula de Revolvimento Meridional”. Essa célula pode ser
considerada o mecanismo de manutenção da circulação termo-halina. Ao atingir
altas latitudes do Atlântico Norte, as águas mais quentes e salinas vindas do sul
cedem calor à atmosfera, tornam-se mais densas e afundam. Nas profundezas,

essas águas iniciam então o lento retorno em direção ao Hemisfério Sul.
6. Oceano Atlântico Sul

O ramo superior da circulação termo-halina global é formado no
Atlântico Sul por águas mais frias e menos salinas, provenientes do Ocea-
no Pacífico, e águas mais quentes e mais salinas do Oceano Índico (5).

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 aprisi-
onadas em anéis ou laços, formados e destacados da Corrente das Agu-
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lhas, devido a instabilidades hidrodinâmicas na região onde essa corren-
te retroflete e se volta para leste167 (Fig. 6).

 O laço formado pela retroflexão da Corrente das Agulhas tem, em
média, 340 km e pode ser encontrado entre 016ºE e 020ºE  (34). Em torno de
seis vezes por ano, o laço formado pela retroflexão se fecha, formando anéis
com cerca de 320 km de diâmetro, os quais se destacam e derivam para
noroeste, com velocidades da ordem de 12 cm/s (26). Esses anéis aprisio-
nam enormes quantidades de água com temperatura cerca de 5ºC mais alta
e salinidade cerca de 0,3 psu 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 38ºS essa corrente encontra-se com a
Corrente do Brasil (CB) e volta-se para sudeste, reintegrando-se à CCA (5).
Na região de confluência com a CB, uma parte dessas águas vindas do
Pacífico se mistura com águas locais e, eventualmente, contribui para a
formação da massa d’água das regiões superiores do Atlântico Sul.

Figura 6 - O “Vazamento das Agulhas”. A Corrente das Agulhas desloca-se aolongo da borda leste da África. Ao ultrapassar o limite sul do continente, fluipara oeste até cerca de 010ºE, onde retroflete e passa a escoar no sentidoleste. Instabilidades hidrodinâmicas resultam em crescimento e eventualfechamento e destacamento do laço formado pela retroflexão. Esses anéis, comcerca de 320 km de diâmetro, aprisionam em seu interior e transportam para o
Atlântico Sul consideráveis quantidades de água oriundas do Oceano Índico.

167 - Abordada no subitem a seguir.
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Figura 7 - As águas provenientes do Oceano Índico juntam-se a águas vindas
do Pacífico através da Passagem de Drake, formando o ramo superior da

Célula Meridional do Atlântico. Essas águas fluem em direção ao continente
sul-americano, pela Corrente Sul-Equatorial. Próximo ao Nordeste do Brasil,
essa corrente bifurca-se, dando origem à Corrente do Brasil (para sul) e à

Corrente Norte do Brasil (para norte). Anomalias no “Vazamento das
Agulhas” podem ter implicações importantes para as condições oceânicas
na parte oeste do giro subtropical e, por meio da conexão atmosférica, no

clima sobre o território brasileiro.
Nas camadas superiores da região subtropical do Atlântico Sul, es-

sas duas massas d’água provenientes do Índico e do Atlântico contribuem
para a formação da Corrente Sul-Equatorial (Fig. 7).

Essa corrente dirige-se para noroeste até as proximidades da costa
brasileira, entre aproximadamente 5ºS e 10ºS, 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 um sistema complexo de correntes que resulta em um trans-
porte líquido de águas para o Hemisfério Norte.
6.1. Evidências de aumento no “Vazamento das Agulhas”

Um artigo publicado em novembro de 2009, na conceituada revista
Nature (3), sugere que o “Vazamento das Agulhas” tem aumentado nos
últimos anos, em resposta a um deslocamento para sul do sistema de ven-
tos no Atlântico Sul. Outros artigos recentes também chamam a atenção
para possíveis alterações na circulação do Atlântico Sul. Goni et al. (2008)
analisaram dados de satélite, de elevação da superfície do mar, para o
período de 1992 a 2006, e 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 três centímetros por
década. Esses autores levantaram a hipótese de que essas alterações se
devem ao maior armazenamento de calor na camada superior do oceano
(25). Tal hipótese parece ser confirmada pelo trabalho independente de
Sato e Polito (2008), baseado em dados de altimetria de satélite para o
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período de 1993 a 2006. Eles encontraram um crescimento na salinidade
da superfície do mar e uma tendência de aquecimento devido a mudanças
no armazenamento de calor na camada de mistura oceânica (46).
6.2. Possíveis impactos no Atlântico Sudoeste

Conforme mostra a Figura 7, 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 armazenada na região oceâ-
nica ao largo do continente sul-americano, conforme parece confirmar o
mencionado trabalho de Sato e Polito (2008).  Por outro lado, estudos ba-
seados em observações atmosféricas (27, 28, 29) indicam que anomalias
da temperatura da superfície do mar na região sudoeste do Atlântico Sul
subtropical estão associadas à circulação atmosférica e às anomalias de
precipitação sobre a região continental adjacente.

Com o objetivo de monitorar possíveis alterações nas condições
oceânicas e atmosféricas na região oceânica ao largo do litoral sudeste do
Brasil, um projeto de pesquisa no contexto do Instituto Nacional de Ciên-
cia e Tecnologia para Mudanças Climáticas (INCT-MC) irá fundear uma boia
meteo-oceanográfica similar às boias Atlas mantidas no Atlântico Tropical
pelo Projeto Pirata. Com os dados a serem obtidos dessa plataforma de
observação, será possível acompanhar a evolução de variáveis importan-
tes na superfície do mar, como temperatura, salinidade, pressão atmosfé-
rica, velocidade do vento e precipitação. Serão também medidas condi-
ções oceânicas de subsuperfície, até cerca de 500 metros de profundida-
de. Esses dados serão transmitidos em tempo real por satélites e
disponibilizados imediatamente no Global Telecommunication System
(GTS), mantido pela Organização Meteorológica Mundial (OMM). Eles de-
verão aumentar substancialmente a capacidade de acompanhar a evolu-
ção, entender e até mesmo prever a ocorrência de eventos extremos as-
sociados com as condições oceânicas ao largo do território nacional.
7. No Brasil: o que se faz e o que se deveria fazer – Sugestões

Vários estudos vêm sendo desenvolvidos pela comunidade oceano-
gráfica brasileira, com o objetivo de entender os impactos das mudanças
climáticas no Atlântico e sugerir as possíveis respostas a essas mudanças no
clima regional. Programas de monitoramento permanentes como o Programa
Nacional de Boias (PNBoia) e o Pirata são importantes contribuições brasilei-
ras para o sistema global de observação oceânica. Outras iniciativas, na for-
ma de projetos de pesquisa, têm também produzido valiosas informações.
Uma dessas iniciativas, conduzida por grupo de pesquisadores de Brasil, Ar-
gentina, Uruguai, Chile e Estados Unidos da América, é o SACC.

Não obstante sua importância, a contribuição brasileira está ainda
muito aquém da capacidade do País, em termos de recursos, tanto huma-
nos quanto financeiros. Considerando-se a enorme extensão de seu litoral
e sua intensa relação com o oceano, o Brasil investe muito pouco em pes-
quisa oceanográfica em grande escala. Excetuando-se poucas ações como
o Pirata e o Proantar, são praticamente inexistentes as pesquisas brasilei-
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ras relacionadas com o papel do Atlântico Sul no clima. Um dos mais sinto-
máticos exemplos é a falta de navios dedicados exclusivamente à pesqui-
sa oceanográfica. As poucas – porém valiosas – contribuições só têm sido
possíveis graças ao inestimável apoio da Marinha do Brasil (MB). Os navi-
os operados pela Marinha, incluindo-se o Cruzeiro do Sul, recém-adquiri-
do, em parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia, apresentam li-
mitações, uma vez que o ideal seriam navios civis, que propiciam maior
flexibilidade tanto no número de pesquisadores embarcados quanto na
condução das pesquisas propriamente ditas.

Aparentemente, o argumento principal para não se investir em
embarcações oceanográficas civis é não haver uma instituição federal que
cuide da manutenção e da operação desses navios. Isso seria resolvido
pela adoção de uma política que leve à criação de um organismo nos mol-
des da National Oceanographic and Atmospheric Administration (NOAA),
dos Estados Unidos, ou do Institut Français de Recherche pour l’Exploitation
de la Mer (Ifremer), da França. Afinal, com seu grande potencial e vocação
para assumir importante papel de liderança regional, o Brasil não se pode
furtar de investir no estudo dos oceanos, como tem feito em outras áreas
da pesquisa climática.
SUGESTÕES:. APOIAR intensivamente programas nacionais de pesquisa oceano-

gráfica, bem como a participação de pesquisadores brasileiros em
programas internacionais.. PROMOVER a constante atualização e a melhoria da qualificação de
pesquisadores e grupos de pesquisa universitários na área oceano-
gráfica/meteorológica, com ênfase no estudo da interação oceano-
atmosfera.. CONCEDER maiores recursos financeiros e humanos aos programas
de pesquisa oceanográfica/meteorológica, no campo da interação
oceano-atmosfera.. PROMOVER a aquisição de navios oceanográficos civis, bem como
a instituição de organismo nos moldes da NOAA, do Ifremer, ou
de outra organização congênere.
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CAPÍTULO XVIII
O MAR VISTO PELO BRASILEIRO

Sinopse
Menciona-se como surgiu, em 1997, a iniciativa, pioneira no País,  deexecutar uma pesquisa de opinião pública cobrindo todas as principaisatividades 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 porelas obtidos, que permitem, em grandes linhas, conhecer-se como evoluiu opensamento 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 Na-
cional 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 outraspalavras, 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 talpesquisa, baseada em questionário com 48 quesitos, constituíram um doscapítulos (o XV) da primeira edição de “O Brasil e o Mar no século XXI [...]”.

Constituído o Cembra em 27 de agosto de 2009, a reedição de “OBrasil e o Mar [...]” é abordada, pela primeira vez, na segunda reunião de suaComissão de Coordenação Executiva, em outubro daquele ano, como ProjetoEstruturante. Em novembro, foi elaborado um projeto, parte integrante damencionada reedição, acerca da realização de uma segunda pesquisa deopinião sobre o mar, em sequência a consultas informais a institutos de pes-quisa, para melhor balizar os custos envolvidos. Após alguns entendimentos,que não frutificaram, e busca de doações, visando a obter-se apoio para oprojeto, a situação só veio definir-se, favoravelmente, quando a Marinha doBrasil, um dos Parceiros Fundadores do Centro de Excelência, concordou emcustear o trabalho, afinal concretizado por meio de convênio com a Femar,
que se responsabilizou por efetuar uma concorrência a respeito.
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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 possívelconhecer a evolução do pensamento e do comportamento do brasileiro acer-ca 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.
2.  Dados técnicos

Selecionada pela Femar, a Virtu definiu como propósito da pesquisade opinião pública o seguinte:
“Auscultar a opinião pública brasileira, visando a identificar sua per-
cepção a respeito dos assuntos relacionados ao mar, a fim de regis-
trar 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 propor-
cional 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:. A amostra reflete o perfil da população brasileira.. 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.
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. 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 contaprópria ou são autônomos, 5% são funcionários públicos e 5%têm negócio ou empresa próprios.

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 aprofun-
damento posterior ou atualizações periódicas, um quadro digno de análi-
se 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 ou-
tras, são listadas a seguir:
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 (Fig. 1). 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% acredi-
tavam que os brasileiros dão muita importância ao mar.
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Figura 1 - Os brasileiros consideram o mar muito importante.. Como na pesquisa anterior, o principal motivo para dar-se impor-
tância ao mar é o fato de ser fonte de alimentos. Apesar da coinci-dência 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.
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Poluição das praias. Para 15% dos entrevistados, a totalidade das praias brasileiras é
poluída. Para  53%, a maioria é poluída, opinião compartilhada, prin-cipalmente, pelos mais jovens, com maior nível de instrução e mo-radores das Regiões Nordeste e Sul. Semelhante percepção, quan-to 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 poluiçãodas praias brasileiras. O fator seguinte seria o lixo dos frequentadores(67%). Em 1997, essa percepção tinha ordem inversa: atribuía-seao lixo dos frequentadores 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 instru-
ção, varia entre 94 e 99%. Para a maioria dos entrevistados, apoluição do mar prejudica não apenas quem mora perto, mastambém quem mora longe, opinião compartilhada pelos mais jo-vens (até 44 anos) e de maior escolaridade, bem como pelosmoradores da Região Nordeste. Em 1997, 91% consideravam apoluição das praias prejudicial à vida das pessoas.

Importância dos mangues e manguezais. 75% dos entrevistados consideram muito importante a existência
dos mangues e manguezais. Para os de maior escolaridade, bemcomo para a Região Nordeste, esses ecossistemas são muito im-portantes. Na comparação com a primeira pesquisa (1997), emque 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 própriospara a vida marinha em geral (60%).

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 extinçãodos animais marinhos, mantendo-se a poluição das praias comoa segunda maior preocupação.. Para praticamente toda a amostra, os animais marinhos devem
ser protegidos, com vistas à conservação das espécies. Todos ostipos de entrevistados confirmaram a assertiva, em níveis quevariam de 97 a 99%, diferentemente do que ocorreu na primeirapesquisa (1997), em que a percentagem dos que concordaramcom esta afirmação não passou de 75%.. Quanto ao conhecimento da existência de programas de governo
para tal proteção, 64% responderam afirmativamente (2011). Oconhecimento é superior entre os homens, pessoas de nível su-perior e moradores da Região Sudeste.
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Importância do conhecimento dos oceanos. Com entendimento similar ao de 1997, 93% dos entrevistados
compartilham a opinião de que um maior conhecimento dos ocea-nos pode trazer benefícios para a humanidade. Em 2011, parapraticamente quatro em cada dez entrevistados, os recursos vivos,peixes e algas, são os mais importantes recursos do mar. A extra-ção de recursos minerais, em geral, bem como de petróleo e gás,aparece na segunda colocação. Destaque-se a menção do aprovei-tamento 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 sãomais importantes do que as descobertas no espaço. Em 1997, oresultado da pesquisa era na mesma direção, mas de valor me-
nor (42%).

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 pri-meira 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 ne-cessidades dos brasileiros, sendo tal percepção preferencial entreas mulheres. 41% dos entrevistados julgam que o País deva explo-rar também os recursos exportáveis. Na primeira pesquisa (1997),maior era o percentual dos que achavam que o Brasil devia retirardo 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 comescolaridade superior e dos moradores do Nordeste. A preocupa-
ção quanto à exploração e ao cuidado com o meio ambiente tam-
bém 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 petro-
líferas descuidam da poluição do mar.
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. 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 maiora escolaridade, maior o conhecimento. 31% mencionam desconhe-cer o assunto, principalmente os de menor grau de escolaridade,os mais velhos e os moradores da Região Nordeste.

O peixe como alimento. Os brasileiros comem menos peixe do que carne bovina e de fran-
go, na visão dos entrevistados (88%) e tal constatação é mais fre-quente entre os de maior escolaridade (2011). O estudo de 1997apresentava o mesmo resultado. Quanto às razões para isso, opreço mais elevado do pescado (46%) e a falta de hábito (41%)são as principais (2011). Na pesquisa anterior, a segunda razãoera 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 eCentro Oeste. Apenas 15% consideram o peixe mais barato doque a carne de boi. Comparado ao frango, 67% julgam ser o peixemais caro, principalmente os moradores das Regiões Norte/CentroOeste e Nordeste, bem como a população mais idosa. Os valoresdeste item são semelhantes aos encontrados em 1997.. Não há falta de peixes, mas a existência de atravessadores/inter-
mediários no comércio pesqueiro (55%), os custos dos transportes(45%) e o valor alto de impostos (39%) contribuem para diminuiro consumo.. Praticamente seis em cada dez entrevistados (58%) acreditam
que exista grande quantidade de peixes marinhos no Brasil. Paramais 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 au-mentar a produção e baratear os custos. O resultado é semelhanteao 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 dopreço do pescado. A resposta a esses dois desafios, na opiniãode 15% da amostra, seria a industrialização da pesca, perto dolitoral.

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 detrês pontos percentuais, em relação à pesquisa de 1997. 72% nãoconhecem e 6% não sabem ou não responderam.
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. Apenas 13% dos entrevistados já ouviram falar do Leplac – Plano
de Levantamento da Plataforma Continental Brasileira. 80% nãoouviram e 7% não sabem ou não responderam.
. Pouco menos de metade dos entrevistados (42%) não soube infor-

mar até quantas milhas da costa vai a soberania brasileira sobreseu mar territorial. Releva indicar que 49% não souberam ou nãoresponderam. Quanto maior a idade e menor o nível educacional,maior é o desconhecimento sobre o assunto. Entre as regiões, osentrevistados da Região Sul são os que menos deixaram de res-ponder (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.

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 consi-
derados 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 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.

1997 2011
Extração de petróleo 58% 66%
Turismo marítimo 34% 38%
Pesquisa do mar 23% 37%
Construção de navios brasileiros 18% 27%
Indústria da pesca em alto-mar 23% 19%
Marinha de Guerra 24% 17%
Controle de poluição das praias 20% 16%
Marinha Mercante 21% 15%
Funcionamento dos portos 19% 14%
Controle da poluição do mar 19% 10%

Os setores “Extração de petróleo”, “Turismo marítimo”, “Pesquisa
do mar” e “Construção de navios brasileiros” obtiveram maiores percen-
tuais em 2011, em relação a 1997. Já os setores “Indústria da pesca em
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alto-mar” (menos quatro pontos percentuais), “Marinha de Guerra” (me-
nos sete pontos), “Controle de poluição das praias” (menos quatro pontos),
“Marinha Mercante” (menos seis pontos), “Funcionamento dos portos” (me-
nos 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 “Funcio-
namento dos portos” (36%).. 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.

1997 2011
Controle da poluição das praias 43% 50%
Controle de poluição do mar 49% 50%
Funcionamento dos portos 41% 36%
Construção de navios brasileiros 29% 24%
Indústria da pesca em alto-mar 18% 22%
Pesquisa do mar 23% 21%
Turismo marítimo 24% 16%
Marinha de Guerra 16% 14%
Marinha Mercante 12% 10%
Extração de petróleo 11% 9%

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).
Melhor aproveitamento do Mar Brasileiro

As principais medidas que o Brasil poderia adotar para aproveitar
melhor o mar brasileiro são apresentadas no quadro comparativo a se-
guir, que considera as duas pesquisas realizadas.
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 1997 2011 (1º+2º Menções)
Melhorar o funcionamentodos portos 75% 53%
Pesquisar os recursos naturaisdo mar 61% 50%
Aumentar o transporte depassageiros pelo mar 39% 27%
Aumentar a extração de petróleodo mar 31% 21%
Aumentar o número de navios
brasileiros 27% 20%

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.
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 pontospercentuais a mais do que no estudo de 1997). Os de maior escolari-dade dão maior importância a essa alternativa (87%). Os da Re-gião 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 percen-tual, 85%. As faixas seletivas dos de maior escolaridade, com87%, e da Região Nordeste, com 95%, também aqui se destacaram.Apenas 11% dos entrevistados dão pouca importância a esta possi-bilidade. A pesquisa de 1997 indicava que 82% consideravam muitoimportante o Brasil possuir uma indústria naval, num resultadobastante próximo do atual.. Para 47% dos entrevistados, os navios aqui construídos possuem
o mesmo nível dos construídos no exterior e para 36% o níveldos navios brasileiros é superior aos construídos pelos estrangei-ros. Assim, 83% consideram os navios construídos no Brasil de
qualidade igual ou superior aos estrangeiros (em 1997, 55% con-
cordavam 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 transpor-
te 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, atual-
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mente, embora 34% ainda considerem passar o País por uma crise.
Em 1977, 48% reconheciam a crise, então existente. Essa percep-ção é maior entre os mais novos e moradores das Regiões Nordestee Centro Oeste. 25% da amostra acreditam que a indústria navalestá 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 funcionamentofoi apontado por 25% (em 1997, 48% opinaram pelo mau funcio-namento, sendo 19% por culpa do governo, 18% por falta de inves-timentos e 16% por culpa dos portuários). A pesquisa atual apontana direção de que os principais entraves ao funcionamento dosportos são, principalmente, a falta de investimentos e a falta demodernidade da regulação. Esses dados comparativos indicamuma melhora na avaliação da estrutura portuária/naval e acom-panham o otimismo crescente em relação à economia.. Uma porcentagem apreciável (89%) da amostra reconhece a im-
portância da Marinha, para o Brasil: a defesa da costa (46%), agarantia dos interesses no mar (23%), a defesa da soberanianacional (12%) e o impedimento do ingresso de navios que nãointeressam ao País (8%). Em 1997, apontava-se a defesa da costa(28%) e a defesa da soberania nacional (12%) como as principaisrazões para a existência da Marinha. Isto parece indicar mudançade 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 maisjovens, os de nível médio (antigo ginasial) e, principalmente, osmoradores das Regiões Norte e Centro Oeste. 32% acreditam quea frota brasileira é antiquada e obsoleta, mormente entre os denível 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 Marinhamaior (neste mesmo item, os da pesquisa anterior, em 1997, eram61%). Essa percepção é principalmente dos mais jovens e dos daRegião Nordeste. Por outro lado, 35% acham que, com as dimen-sões atuais, a Marinha pode dar conta de suas responsabilidadese, portanto, deveria manter-se como está.

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 ob-serva-se um crescendo na frequência à praia, por grau de instru-ção. Destaque-se o fato de que 58% dos entrevistados das RegiõesNorte 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 sãoos que visitam com maior frequência a praia.. 59% dos entrevistados demonstraram vontade de fazer uma via-
gem em navio de passageiros ao longo do litoral. O interesse é
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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 cam-
po de exploração petrolífera.

A exploração do pré-sal é conhecida e muitos sabem de sua finali-
dade, embora falte essa informação entre as pessoas com menor nível
escolar. A exploração de petróleo é vista como uma das atividades mari-
nhas 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 diminuin-
do 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 sobe-rania no mar, percentual de petróleo explotado offshore e, também, quan-to à Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar e o Leplac –
Programa de Levantamento da Plataforma Continental Brasileira.
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A indústria naval brasileira é considerada relevante, embora careça
de maior desenvolvimento. Para aqueles que sustentam o mau funciona-
mento dos portos, falta investir em infraestrutura e atualizar a regulação
do setor portuário.

A Marinha é bem avaliada. Possui, para a maior parte dos entrevis-
tados, uma frota moderna e capacitada, e seu objetivo principal é defen-
der a costa. Muitos entrevistados, no entanto, acreditam que, com a me-
lhor 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 se-
guinte sugestão:
SUGESTÃO:

• Repetir, periodicamente, pesquisa de opinião pública, como as
realizadas em 1997 e 2011, sobre opiniões e atitudes dos brasi-
leiros em relação ao mar, com vistas a uma permanente aferição
do processo de amadurecimento da Mentalidade Marítima no País.



455

MENTALIDADE MARÍTIMA

O BRASIL E O MAR NO SÉCULO XXI

CAPÍTULO XIX
MENTALIDADE MARÍTIMA

Sinopse
Desenvolvem-se os conceitos de maritimidade e continentalidade,

no campo da Geopolítica; apresenta-se a história da formação do Brasil,
em seus estados, nas fronteiras terrestres e marítimas; analisam-se as
condições que afetam o Poder Marítimo nacional, adaptando-se as condi-
ções de Alfred Thayer Mahan; para concluir, acentua-se a necessidade de
despertar a consciência marítima brasileira e alinham-se algumas consi-
derações pertinentes à matéria.

Abstract
This chapter develops the concepts of maritimity and continentality,

in the field of Geopolitics. It presents the history of the formation of Brazil,
in federative states, the land and maritime frontiers. Conditions affecting
National Maritime Power are analyzed vis-à-vis adaptation to Alfred Thayer
Mahan’s conditions. Concluding, the need for an awakening in Brazilian
maritime consciousness is emphasized, and some considerations regarding
the subject are made.
1. Introdução

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 utili-
zar, 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 valo-
rizar a forma sustentável de utilizar o mar. Contudo, por sua abrangência,
oferece pouco efeito prático para a compreensão dos múltiplos desdobra-
mentos 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 menta-
lidade 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 simples-
mente de refinar a crença ou os sentimentos sobre o tema.

Por outro lado, seria estéril uma discussão sobre o que mais impor-
ta, a mentalidade marítima em si mesma ou o desenvolvimento dos fato-
res 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 pro-
cesso dialético que alcança estágios cada vez mais avançados, no com-
passo da História do País.

No Capítulo XVIII deste relatório, há uma boa análise da pesquisa
realizada em 2011 (que foi comparada com outra, idêntica, efetuada em
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1997), reafirmando  a grande consciência individual dos brasileiros quan-
to 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.

O emprego das potencialidades do mar só tem sentido na dimensão
de grandes empreendimentos, como a exploração de petróleo, a consolida-
ção do transporte marítimo ou o desenvolvimento de meios de defesa ade-
quados. Portanto, ainda que se apresentem neste capítulo considerações his-
tóricas e gerais, o apoio dos tomadores de decisão só terá utilidade nas esca-
las econômica, social, política e estratégica, em níveis de Estado e de gover-
nos, 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 teste-
munho concreto desse fato os grandes progressos alcançados no campo
da exploração de petróleo off-shore. E a disseminação do conceito de “Ama-
zônia Azul” (26) reflete a evolução dos entendimentos internacionais so-
bre o Direito do Mar. Além disso, fundamenta a análise e a definição dos
objetivos nacionais relacionados ao Oceano.

Devem-se ilustrar as principais causas dessa situação, o que será
feito, primeiro, pela discussão de alguns conceitos necessários, quais se-
jam, maritimidade e continentalidade, e, a seguir, pelo estudo das razões
históricas que a determinaram.

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 conti-
nente, 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 exerci-
am, 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 Ratzel168, criou o termo
“Geopolítica”, ciência que considera as características geográficas como
atuantes no processo político, relacionada à disputa e ao exercício do po-
der. Como afirma Marcelo Luiz Corrêa:

“O termo ‘Geopolítica’ foi criado pelo cientista político sueco RudolfKjellén, no início do século XX, inspirado pela obra de Friedrich Ratzel,
Politische Geographie, (Geografia Política) de 1897" (7).

168 - O livro principal de Ratzel é citado nas referências bibliográficas (24).
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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” (2).

É discutível o método adotado. Uma simples menção ao que seria,
por tal critério, a “maritimidade infinita” do Reino Unido, apesar do pres-
suposto 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 desprovi-
dos 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 expor-
tação 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, gradien-
te térmico, energia de ondas); a ocorrência de minerais de águas pouco
profundas (algas calcárias e outros recursos aluvionares oriundos do con-
tinente, como ouro e diamante); as perspectivas de exploração de nódu-
los polimetálicos, crostas cobálticas e sulfetos polimetálicos, nos fundos
marinhos (níquel, em quantidades algumas vezes superiores às existen-
tes em terra firme e, secundariamente, cobalto, cobre, vanádio e
manganês); tudo isso representa expectativa de riqueza, nesta era em
que a descoberta de reservas gigantes do pré-sal robusteceu a crença nofuturo do País. Acresce, ainda, a necessidade de conhecimento e uso do po-tencial pesqueiro das águas jurisdicionais, que se acentua com a vigência daCNUDM, haja vista não só a necessidade de o Estado costeiro fixar as captu-ras permissíveis dos recursos vivos em sua ZEE, mas também o dever de dara terceiros Estados o acesso ao excedente da captura sustentável permissí-
vel, quando não for capaz de efetuá-la, em sua totalidade169.

O Rio Amazonas prolonga – até o fim das fronteiras do Brasil com
os países do norte e do oeste da América do Sul – a ação estimulante
do oceano, com navios que se articulam às rotas do alto-mar. A fantás-
tica bacia amazônica é, pois, fator de maritimidade. E quando se consi-dera o papel histórico do Rio-Mar, na penetração dos pioneiros, na fi-xação dos limites extremos do Norte, na conquista dos espaços conti-nentais contra a invasão de potências europeias, maior terá sido o pesodesse complexo geográfico, que leva o meio de transporte, o homem eo próprio mar ao coração do Brasil. E nem somente as nações europeiasambicionaram a selva amazônica. Também os Estados Unidos da Amé-rica, em diferentes oportunidades, projetaram disputá-la ou utilizá-la.Há algumas décadas, o então famoso instituto Hudson, advogando
169 - Ver Capítulo I, Item 2.
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ideias de um “futurologista”, divulgou a hipótese de transformar a bacia
num grande lago. E, vez por outra, surgem boatos sobre 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. Naque-
le ano, o navio americano a vapor Amazon obteve autorização para des-
carregar no Pará e navegar a frete entre as povoações das margens do rio.
Chegando ao destino, o vapor pretendeu seguir rio acima com carga pró-
pria 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 Uni-
dos, tendente à abertura do Rio-Mar à livre navegação, procurando envol-
ver interesses preexistentes não só dos países ribeirinhos superiores (Peru,
Equador, Venezuela, Nova Granada e Bolívia) como da Inglaterra e da Fran-
ça. Várias ações sucederam-se até a solução do assunto, em 1867 (mais
de 40 anos após seu início, portanto), quando decidiu o Brasil, por decre-
to, 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 (15).

O interesse pelos oceanos está presente em Mário Travassos, o qual,
apesar do fundamento continental de sua obra, enfatiza as articulações
com o Pacífico e o Atlântico e discute o papel funcional dos portos brasilei-
ros (27). Alguns estudiosos também acentuam a ligação marítima com
outros continentes: o Brasil não se defronta mais com uma África distante,
mas próxima, e as linhas essenciais ao seu comércio exterior, pelo mar,
com Estados Unidos e Europa, são cada vez mais valorizadas. “O mar é o
caminho de ligação para todos os demais países da Terra logo que tam-
bém banhados pelo salso elemento” (2).

A partir dos anos 1950, o Brasil deu largos passos na pesquisa cien-
tífica além do litoral. Defendiam os pioneiros – na Universidade e na Mari-
nha, representada nesse campo pela DHN – a ciência oceânica aplicada,

que indicasse caminhos para
a produção industrial de ali-
mentos. Pregava-se o equilí-
brio entre o esforço de pesca
e a produtividade, a medida
balanceada entre o lucro opor-
tunista e o benefício real para
o País (17).

O Ano Geofísico Interna-
cional (1957/58) estimularia a
DHN a aproveitar em pesquisa
o antigo Navio-Escola Almiran-Figura 1 – O Navio-Escola Almirante Saldanha

te Saldanha, que veio a ser transformado em oceanográfico, com apoio da
Unesco, e passou a prestar serviços, associado às universidades. O interesse
pelo oceano não se limitaria às questões físicas e biológicas, mas envereda-
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Figura 2 – O Saldanha, como navio-oceanográfico

ria pela Química, pela Geolo-
gia e pela Geofísica Marinhas
(17) e por todas as disciplinas
que, integradas, vêm formaro mosaico das ciências oceâ-nicas. Diversas operaçõesoceanográficas foram realiza-das a partir dos anos 1960,concretizando os sonhos dospioneiros. O Almirante Paulode Castro Moreira da Silva, umdos mais notáveis entre eles,termina sua obra mais divul-gada, “O desafio do mar”,com a seguinte 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 bonsprofetas do mar é que nos apropriaremos desse Mar com uma pos-se real, profunda, apaixonada, definitiva” (17).
Apesar de todas as dificuldades, é preciso reconhecer que amaritimidade brasileira, mais que uma vocação, é um destino. Não é alterna-tiva, mas necessidade. Não é questão de gosto, mas caminho fundamental.

2. Formação do Brasil
O Brasil, nascido colônia, começou fixando-se no litoral, pois essa eraa única forma possível de estabelecer-se. No entanto, havia que firmar-secomo país, como nação, assumindo a posse efetiva de seu território. Foi na-tural e historicamente desejável que, nesse sentido, houvesse um crescentepredomínio da continentalidade indispensável à sua consolidação. Territóriovasto, nação jovem, dependeu dessa continentalidade para existir. Porém,necessita agora incrementar sua maritimidade, em equilíbrio com o presen-te, para suprir-se da energia necessária à construção do futuro.
Recorde-se como ocorreu a formação continental do Brasil.
Na alvorada do século XVI, Portugal e Espanha dividiam o globo entresi. Essa divisão, estabelecida por Alexandre VI em suas bulas Inter Coetera,de maio de 1493, tornar-se-ia definitiva pelo Tratado de Tordesilhas, de 1506,acarretando repercussões para o mundo, particularmente para a América doSul. Criava-se, neste continente, com a partilha universal de terras e oceanosentre as duas potências europeias, a fronteira fundamental, que desempe-nharia papel decisivo na formação dos países meridionais do Novo Mundo.Uma reflexão em torno do eixo de Tordesilhas, de sua origem e de suas

consequências, de sua permanência e de sua mutação, de seus protagonis-
tas iniciais e sucedâneos, dos antagonismos transmitidos de uma a outra
época, permitiria acompanhar um processo em que se defrontam duas rea-
lidades geográficas e esferas de poder, duas condições econômicas e huma-
nas, duas concepções políticas e sociais específicas.

De fato, o confronto ibérico fazia-se em espaço mais amplo, como
projeção de interesses econômicos, e a primazia lusitana inicial, na virada
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dos 1500, firmava um grande empório, com a dominação das rotas maríti-mas no Atlântico e no Índico. O mare clausum português (6), como partede uma estratégia global de obtenção de portos de escala, favorecia aposse de territórios situados até 370 léguas a oeste de Cabo Verde.
O Brasil era, então, ilha que se colocava entre as muitas terras dealém-mar, a fornecer produtos primários à metrópole. Sua ocupação sefez beirando o litoral. A litoraneidade inicial e quase crônica – por vezesclassificada, imprecisamente, de maritimidade – é referida na expressãode Frei Vicente de Salvador, que compara as primeiras populações a ca-ranguejos arranhando as costas. Esse posicionamento junto ao litoral deveser visto como a fixação entre dois vazios: o continental, que se pretende-rá reduzir, mais tarde, pela integração das ilhas do arquipélago (9), e ooceânico, cujo resgate está a depender da visão e do esforço conjuntodesta e das futuras gerações de brasileiros.
No continente, a divisão de espaços configura-se a partir do eixooriginal de Tordesilhas e deforma-se, na história dos povos que herdaramas civilizações hispânica e lusíada, pela interferência de outros eixos geo-gráficos. O primeiro deles, proximamente meridional, a bacia hidrográficado Prata, hospedava poderosos rivais em suas margens e foi importantereferência na formação das nacionalidades ribeirinhas; o segundo, trans-versal, a bacia do Amazonas, ofereceu ao espírito aventureiro, que se trans-mitia de Portugal ao Brasil, o caminho de penetração nos vazios da selva,para contestar Tordesilhas e desenhar novos limites.
Em 1621, fundava-se o Estado do Maranhão, que incorporava asCapitanias do Rio Negro, do Grão-Pará e do Piauí. O Brasil expandia-se,com as Capitanias de Mato Grosso, Goiás, São Paulo, Santa Catarina e SãoPedro (atual Rio Grande do Sul). A Colônia do Sacramento, que se fixaraem 1680, em nome de Portugal, na margem esquerda do Prata, serviriadepois como elemento de barganha para obtenção dos Sete Povos dasMissões, troca que se consagraria pelo Tratado de Madri, em 1750; a anu-lação deste pelo Tratado de El Pardo, em 1761, e a assinatura do Tratadode Santo Ildefonso, em 1777, contradizendo a troca, não impediriam quese consolidassem os interesses brasileiros, envolvendo Missões (6)170. Amargem esquerda do Amazonas não se integrara, até meados do séculoXVIII, ao resto do País, e acolhia invasores ingleses, franceses e holande-ses. É nesse período, em 1755, que o Marquês de Pombal cria a Compa-nhia de Comércio do Grão-Pará e do Maranhão.
Pedro Teixeira, percorrendo o Amazonas no sentido inverso ao de Orellana,isto é, subindo o rio (1637-1639), Raposo Tavares, projetando-se na direção doRio Uruguai e da foz do Amazonas, pelo Rio Madeira (1628-1648), e, depois,Moreira Cabral, na direção de Cuiabá (1723), traçaram a estrutura prévia doBrasil, 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 oes-
te, nos atuais Estados de Mato Grosso do Sul, Rondônia e Acre.
170 - Para estudo mais detido da matéria, ver Jones Muradás (19).
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O setor norte da fronteira terrestre brasileira tornou-se comple-
xo devido ao colonialismo das potências europeias (2). A Guiana e o
Suriname, independentes, e a Guiana Francesa, território ultramarino,
situados entre Venezuela e Brasil, dão testemunho da presença, no conti-
nente 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, ar-
ticulada às rotas de comércio, dentro do sistema colonial: lançada sobre o
estreito do Atlântico, equidistante em relação à Europa, aos núcleos colo-
niais 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 sub-
mete a Castela, o mesmo fato lhe faculta, nesta parte, a iniciativa de rom-
per Tordesilhas. Avançam as fronteiras do Brasil, levando mais para o nor-
te os poderosos europeus.

As potências que disputam o controle do mundo colonial não conse-
guem 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.

Os condicionantes da formação do Brasil acentuaram seu peso con-
tinental. Mas ainda se devem considerar as contribuições humanas:. O índio, que aqui estava, quando Cabral fundeou em Porto Seguro.

O estágio de sua civilização era basicamente de sobrevivência esimples ocupação da terra, voltado para os espaços continentais.Tomados de surpresa com a chegada do colonizador, os tupis-guaranis, os gês ou tapuias, em todas as suas modalidades, foramsendo aculturados. Mas ainda estão presentes, na imensidão ama-zônica, na face das populações pobres do litoral, como pescadoresartesanais ou em outras atividades, e resistindo, embora enfra-quecidos, tutelados pelo Estado.. O português, do século das descobertas, chegando e desembar-
cando em terras de além-mar, de abundantes riquezas vegetais
e  minerais,  obrigando-se a consolidar a posse da terra, sob o
assédio de outras potências europeias.. O negro escravo, proveniente da África em navios negreiros, para
servir aos senhores da terra. Sua civilização na origem era tambémterrestre, continental, de sobrevivência e ocupação, não com-portando projeção marítima, ainda mais nas condições de sub-
missão em que foram mantidos. Protagonista de uma história de
sofrimento e horror, que se estendeu até o fim do século XIX e
até hoje repercute, deu seu trabalho, seu sangue e seu suor para
construir o Brasil.

A esfera geográfica, nos aspectos político, econômico e social, en-
tra 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
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manter seu território e até de expandi-lo para os vazios políticos, criar sua
economia, constituir-se como povo e forjar a nacionalidade, de tal modo
que sua independência viria, em 1822, não como um beneplácito, mas
como uma conquista oportuna. Em sucinta e interessante análise, de umtrabalho publicado na Internet, lê-se o seguinte (13):

“Somente através de uma atenção geopolítica prioritária, constan-te e competente, um país continental como o nosso consolidariasuas fronteiras. Pelo Tratado de Tordesilhas, assinado ao final doséculo XV [sic]171, entre Portugal e Espanha, o território brasileiroseria da ordem de 1/3 do que é hoje. No decorrer dos três primeirosséculos de sua existência como território português, o novo povoque surgia se expandiu a oeste da linha de Tordesilhas, de tal formaque, na última metade do século XVIII, já construíra vários fortes
delineadores de fronteiras muito próximas das atuais. Estas se con-
firmaram 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.”
Restava, da formação do País, a litoraneidade como marca original.

Mas não faltara o sentido da ocupação necessária, que permitiu incorpo-
rar-se ao território a Grande Floresta e o Grande Rio. Todavia, o vetor con-
tinental terá deixado o Gigante de costas para o mar, desatento a seu
chamado, esquecido de sua origem.
3. Condições que afetam o Poder Marítimo do Brasil

Segundo Alfred Thayer Mahan172, devem-se considerar as seguintes
condições que afetam o Poder Marítimo das nações: posição geográfica,
configuração física, incluindo produção natural e clima, extensão do terri-
tório, população, caráter do povo, caráter do governo, envolvendo as ins-

171 - De fato, o Tratado de Tordesilhas foi assinado em 1506, isto é, no início do século XVI.
172 - Publicou, em 1890 e 1892, respectivamente, The Influence of Seapower upon History,1660-
1783, e The Influence of Sea Power upon the French Revolution and Empire, 1793–1812, que
influenciaram o pensamento estratégico naval norte-americano e mundial, no século XX (14).

Figura 3 – Aquífero Guarani

tituições nacionais (14). Essas podem seradaptadas à realidade brasileira, segundo
Flores (10), modificado por Oliveira (20):
Posição

Longa fronteira terrestre integra o
País ao continente sul-americano, sem pres-
sões desfavoráveis, senão episódicas. A face
leste apresenta-se como extenso litoral, pla-
taforma continental, ilhas oceânicas e águas
jurisdicionais, desde o Atlântico Norte-Equa-
torial até o Atlântico Sudoeste. A faixa lito-
rânea articula-se por via marítima às Amé-
ricas Central e do Norte, ao continente eu-
ropeu, ao norte e ao oeste da África, via
Atlântico Norte; e ao sul da África, à Ásia e à
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Oceania, e aos países da costa ocidental do continente sul-americano,
via Atlântico Sul e Pacífico. Contudo, o Brasil é ainda um país periféri-
co, em relação às principais rotas internacionais.
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, dosquais 80% da bacia amazônica (4). O Brasil possui 69,3% da área doAquífero Guarani, nos Estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais,São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul173 (Fig. 3).
Uso do litoral e distribuição populacional

Razoável quantidade de áreas abrigadas e profundas favorece aexistência de portos economicamente competitivos no litoral brasileiro.Esse fato foi, em décadas passadas, decisivo para a criação de corredoresde exportação na Região Sul, em confronto com os portos de águas rasase constantemente assoreados dos países da bacia do Prata.
O litoral, com suas extensas faixas de areia branca, sempre ocupoulugar privilegiado no imaginário social. Embora não herdando o vetor maríti-mo de Sagres, o brasileiro afeiçoou-se às praias, sobre as quais Anchietaescreveu seu poema à Virgem e onde Caymmi situou sua música dolente.Além disso, mercê das influências do mundo ocidental e de sua crescenteveiculação por meio das técnicas de propaganda, o espaço litorâneo, de modoespecial aquele que se vincula geograficamente às cidades, foi-se tornando,ao longo do tempo, cada vez mais valorizado. Segue-se o fenômeno davilegiatura174 marítima junto às cidades, mais particularmente aquelas quefacultem acesso natural às praias, que resultou numa grande corrida em di-reção a esses lugares e, enfim, na febre especulativa desenfreada. A casa depraia passou a ser objeto de agudo desejo das classes favorecidas, o que seestendeu à classe média como verdadeira necessidade, naturalmente ocasi-onando conflitos nos mais diversos municípios litorâneos, como a disputa deterreno com as populações tradicionais de pescadores (8).
A concentração do ecúmeno na costa tem sido reforçada pelo êxodorural crônico, apesar dos esforços de colonização e povoamento das regiõescentrais do País. Permanece o desequilíbrio, portanto, especialmente entre o

hinterland e as áreas de intensa conurbação175 do litoral – que concentragrande parte da população nacional na faixa de até 200 km. Movimentossociais da atualidade apresentam contraponto ao êxodo rural. Eles teriam osentido de reconduzir ao campo os lavradores desprovidos de terra cultivá-vel 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.
173 - O Aquífero Guarani é o maior manancial de água doce subterrânea transfronteiriço
do mundo. Referência: <http://www.daaeararaquara.com.br/guarani.htm>.
174 - Temporada que se passa fora das grandes cidades, no campo ou na praia; veraneio.
175 - Conurbação: conjunto formado por uma cidade e seus subúrbios ou por cidades reunidas,
que constituem uma sequência, sem, contudo, se confundirem.
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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 21 da Rio-92176

já vinham sendo desenvolvidos no Brasil desde a década de 1980 e  estende-
ram-se aos 17 estados litorâneos, mercê de iniciativa da Cirm. Notável exem-
plo do êxito desses programas é o Macrodiagnóstico da Zona Costeira do
Brasil, publicado pelo MMA, que reflete a continuidade do processo (5).
Produção nacional

O País tem aumentado e diversificado a produção agrícola e indus-
trial, 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 marí-
timos teve incremento na década de 1970, sofreu forte crise, com queda
acentuada da construção naval nos anos 1980 e, desde o final dos anos
1990, apresenta uma tendência à recuperação.

Parcerias com Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile e, bem assim,
com Bolívia, Venezuela e demais países da América do Sul visam a multi-
plicar o potencial produtivo, num contexto de globalização da economia.
O Mercosul, um mercado de quase 300 milhões de pessoas, não apresen-
ta, ainda, os grandes resultados que dele se esperavam.
Escoamento

Para escoamento interno da produção, usa-se, principalmente, o
modal rodoviário: é reduzido o aproveitamento hidroviário e não se em-
prega de forma sistemática o transporte intermodal. A existência de por-
tos 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 ma-
lhas 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.
Clima

Nesse aspecto, a importância do Oceano tem sido acentuada pelos
cientistas. Já dizia Eugen Seibold, na década de 1980 (26):

“...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].

176 - O Capítulo 17 da Agenda 21 – documento básico da Conferência das Nações Unidassobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), realizada no Rio de Janeiro, em 1992–, cujo título é “Proteção dos Oceanos, de Todos os Tipos de Mares – inclusive Mares Fechadose Semifechados – e das Zonas Costeiras, e Proteção, Uso Racional e Desenvolvimento deseus Recursos Vivos”, propõe que todos os países implementem programas de gestãointegrada da zona costeira e marinha, para utilização sustentável desses espaços.
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Portanto, a relação entre o ar e o mar é considerada “o coração dosistema meteorológico do globo”. Esse mar, que funciona como um imen-so 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 es-
pacial e temporal do clima177.
Maritimidade

O povo brasileiro – que vive, durante séculos, preferencialmente à
beira do mar, dele retirando sustento e alimentação, nele realizando co-
mércio e comunicação com outros países – não possui, ainda, como seria
natural, uma verdadeira e sólida mentalidade marítima. E, embora reco-
nheça a grande importância do oceano, não demonstra especial atração
por ele, mas sim, pelo litoral.

O estímulo à prática do esporte e do lazer ligados ao mar muito
poderá contribuir para o desenvolvimento da maritimidade brasileira, prin-
cipalmente quando se considera um país de tais dimensões e de tantas e
belas características naturais. Sua extensa e diversificada costa, 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 fazer, em barco a vela, a circum-navegação da Antárti-
ca. Na vela, esporte olímpico, o País tem-se destacado. Mas também os
esportes litorâneos, como o futebol de areia, o vôlei de praia, o surf, o
body boarding são bastante populares. Em todos esses esportes, os brasi-
leiros estão colocados entre os melhores.

Desportistas de surf colaboraram extensa e voluntariamente com o
projeto Sentinela dos Mares, dirigido pelo Professor Dr. Eloi Melo Filho, da
UFSC, registrando observações de ondas durante quatro anos (1990-1993),
em todo o litoral brasileiro. Tais observações, feitas por surfistas, permiti-
ram caracterizar correntes litorâneas e fundamentar estudos da Coppe-RJ
sobre transporte de areias na praia do Leblon. A participação desses atle-
tas em trabalhos científicos contribuiu, sem dúvida, para expressar a
sinergia esporte-ciência, no campo da mentalidade marítima.

Cabe, ainda, registrar dois projetos de elevado alcance social. Pri-meiro, a ótima atuação do Programa de Mentalidade Marítima (Promar),desenvolvido no âmbito nacional pela Cirm. O programa tem estimulado,por meio de ações planejadas, o desenvolvimento da consciência maríti-
ma na população brasileira (3).
177 - Explicação mais detalhada, no Capítulo XVII, sobre Mudanças Climáticas.
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Destaque-se, igualmente, o Centro de Convívio dos Meninos do Mar
(CCMar), uma realização recente que se tornou possível graças a uma par-
ceria entre a Furg e o BNDES. Trata-se de um espaço para o desenvolvi-
mento de ações educativas e cursos básicos pré-profissionalizantes para
estudantes entre 14 e 17 anos da comunidade do Rio Grande, em situação
de vulnerabilidade. A missão formal do Centro é “ratificar a desejada edu-
cação plena, através do intento de formação integral de jovens em situa-
ção 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”. Seus objetivos incluem, entre outros:. “Engajar os jovens em ações voltadas para o aprendizado e para

respeitosa convivência 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”.

Pode-se, também, fazer um exercício de comparação, no campo da
mentalidade marítima, entre os brasileiros e seus antepassados portugue-
ses. Adote-se, para exemplificar, a produção literária, notadamente a po-
esia. Portugal tem uma tradição de poetas marinheiros (21). O épico
Lusíadas, de Camões, é todo ele um vasto poema de gente marinheira. E
Fernando Pessoa, o maior poeta português do século XX, nos deu a Ode
Marítima e o Mar Português:

“Ó mar salgado, quanto do teu salSão lágrimas de Portugal!” (23).
Os poetas do Brasil não são marinheiros. São poetas da praia. Nãose possui um Camões ou um Pessoa.
Mesmo Vicente de Carvalho, conhecido como “poeta do mar” (22),em “Palavras ao Mar”, fala das praias:
“Mar, belo mar selvagemDas nossas praias solitárias!...”
 Dorival Caymmi, enamorado, canta o mar das costas da Bahia:
“ Quem vai pra beira do marNunca mais quer voltar...”
Cecília Meireles (16) chegou mais perto, pois sabia: “foi desde sem-pre o mar”. Em seu “Mar Absoluto”, ela profetiza a nova idade do mar,para o Brasil.
Todavia, se Portugal foi, nos 1500, o desbravador dos oceanos, ovetor português trouxe homens continentais para a ilha de Vera Cruz.

4. Conclusão: é hora de despertar
As condições que afetam o Poder Marítimo, acima descritas, podem

ser consideradas, no contexto planetário, como antecedentes de maritimidade:
posição, configuração física, uso do litoral e distribuição populacional, produ-
ção, escoamento da produção, clima e mentalidade marítima.
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A discussão desses antecedentes revela que o País ocupa status
privilegiado entre as nações marítimas: posição geográfica e estratégica
voltada para o Atlântico, equidistante dos centros mundiais de decisão;
ponte para a África Austral, ligação ao resto do mundo por transporte
marítimo; disponibilidade de portos de águas profundas; extenso litoral
intensamente povoado na costa sudeste e nas cidades mais importantes do
Sul e do Nordeste; inserção entre os grandes produtores mundiais, evidenci-
ando a necessidade de aumentar a comunicação pelo mar; clima favorável.
Quanto à questão da mentalidade marítima, pode-se afirmar que ela existe
no Brasil, mas ainda de forma difusa e mal informada em certos aspectos.

E, depois, a necessidade que tinha Portugal, de fixar seu domínio
no chão da nova terra. A criação de feitorias, antes da partilha do litoral
em capitanias hereditárias, numa extensão menor que 800 léguas, cerca
da metade dos 7.408 km atuais178. A instalação do Governo Geral. E a
longa penetração continental, para norte e para oeste, na calha principal
do Amazonas. A fixação do limite exterior da fronteira terrestre, com o
cinturão defensivo constituído de fortes. As bacias hidrográficas, propici-
ando caminhos naturais de colonização. E a continuidade de tudo isso por
um longo período, em que surgiam as primeiras vozes de afirmação da
nacionalidade brasileira, de brancos, negros, índios, caboclos, mamelucos.

No período colonial, a Ilha de Vera Cruz, a Terra de Santa Cruz, o
Brasil, era só mais um entreposto do Reino de Portugal e Algarves. O nome
definitivo, tomado a uma árvore “cor de sangue, cor de brasa”, diz bem o
que era este país: uma imensa floresta, de onde se extraíam toros de
madeira: uma grande fazenda, produtora de cana, fornecedora de açúcar;
ou, mais tarde, a terra do ouro, dos diamantes, das esmeraldas...

José Bonifácio de Andrada e Silva terá sido, talvez, o primeiro
estadista brasileiro a assumir consciência da maritimidade nacional:

“O Brasil é potência transatlântica. Que venham, pois, todos aqui
comerciar, nada mais; porém, em pé de perfeita igualdade...” [o
grifo não consta no original] (25).
Retome-se o caminho do Patriarca da Independência. É hora de

despertar.
Despertar para o Gerenciamento Costeiro, como técnica de gestão,

em escala nacional. Esse vasto e pioneiro Plano que, dentro do regime
federativo, acolhe o princípio da descentralização e prestigia a adminis-
tração local, formando consciências e agregando interesses solidários em
torno de áreas bem definidas, a começar pelas mais críticas.

Despertar para os projetos de vida no Litoral e no Mar, que preser-vam manguezais, que despoluem estuários, bacias e baías, que promo-vem o defeso das espécies pesqueiras, que reproduzem tartarugas mari-nhas, como o projeto Tamar. Ou para projetos que evitam a destruição deanimais, como o Peixe-Boi-Marinho, o Pequenos Cetáceos, o Pinípedes
Marinhos, o Baleia Jubarte, o Baleia Azul, o Orca, o Baleia Franca.
178 - Considerando a costa então conhecida, apenas um quinto (um décimo da extensão
atual) foi aproveitado no século XVI, em trechos esparsos, distantes uns dos outros (11).
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Despertar para as parcerias Norte-Sul, especialmente nos aspectos
científicos, com vistas a uma real geração de tecnologia conjunta, ao in-
vés de simples repasse, compra ou transferência. Para as parcerias bem
sucedidas, que devem ser convenientemente reforçadas e realimentadas.

Estimular a solidariedade, a inovação e a participação, não só entre
os diversos níveis de governo, mas também entre grupos de pesquisa,
universidades, unidades da federação, países, continentes, em todos os
setores da atividade humana. Estimular tais valores na própria Sociedade,
por seus grupos organizados, por suas entidades de classe, associações,
sindicatos e comunidades. Este é, sem dúvida, um rumo a ser adotado.

Salvar e recuperar o mar aberto e o litoral deste imenso país. O Arqui-
pélago de São Pedro e São Paulo, a bela formação coralígena do Atol das
Rocas, os botos de Fernando de Noronha, o Parque Nacional Marinho dos
Abrolhos, as ilhas vulcânicas de Trindade e Martim Vaz. Os extensos
manguezais da costa do Amapá, a linda praia de Salinópolis, no Pará, o penedio
forte de Manoel Luís, no Maranhão. Os verdes mares bravios do Mucuripe
cearense, a rústica beleza da Redinha, em Natal, o magnífico recorte de
Itamaracá, em Pernambuco. A linha de recifes do litoral baiano, junto a Porto
Seguro e Cumuruxatiba, a sinuosa entrada do porto de Vitória, o mar de Cabo
Frio. As ilhas, enseadas, montanhas e praias da formosa Guanabara. E São
Sebastião. E toda a magnífica costa sul, até o limite extremo, das águas do-
ces do arroio Chuí. Brasil do Orange ao Cassiporé, do Gurupi ao Calcanhar, do
Cabo Branco a São Tomé, de Santa Marta a Rio Grande.

Despertar para a Solidariedade. Despertar para o pescador e para
as colônias de pesca. Que têm sido sistematicamente hostilizadas pela
especulação imobiliária e pelo turismo predatório. E de cujos remanescen-
tes está a depender a manutenção da atividade pesqueira artesanal. Des-
pertar para o jangadeiro, esse emblema de Brasil nordestino e marítimo,
homem do mar curtido, de muito sal e de muito sol, que é preciso preser-
var, mantendo-lhe o trabalho e a esperança de viver com dignidade.

Despertar, enfim, para a importância do Mar Brasileiro, a “Amazô-
nia Azul”. Para as fontes de energia alternativa, de marés, de gradiente
térmico, de ondas. Para as riquezas minerais de hoje e do futuro. Desper-
tar para a necessidade de uma Marinha forte, capaz de defender e prote-
ger tão magnífico patrimônio. Mas despertar também para o uso pacífico
do alto-mar, para que se percorram novos caminhos, para que se descu-
bram novas trilhas, para que os bens sejam partilhados. E que esses bens
se distribuam entre nações ricas e pobres, homens e mulheres de todos os
lugares, crianças, jovens, velhos, todos enfim, num só Planeta, numa só
Terra, num só Oceano.

A consciência, a parceria e a solidariedade no uso do mar ainda
estão por ser assumidas integralmente. Os índios foram perseguidos. Os
negros foram humilhados pela escravidão hedionda. Os brancos tinham
saudade da velha terra. A brasilidade foi assim surgindo, no seio de con-
tradições e dores. Foi preciso descobrir o chão, fincar o pé na estrada,
abrir caminhos de terra. Agora, é a hora do Oceano. Nada mais nos impe-
de de assumir, plenamente, o destino desta Pátria.
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Tomar-se-ia emprestado de Fernando Pessoa o grande grito:
“No mar, no mar, no mar, no mar,
Eh! Pôr no mar, ao vento, às vagas
A minha vida!” (22).

5. Sugestões
Seguem-se algumas indicações de providências possíveis, aos

tomadores de decisão, com vistas a estimular uma crescente melhoria de
qualidade da Mentalidade Marítima no País.
SUGESTÕES:. VALORIZAR o Programa de Mentalidade Marítima (Promar) desenvol-

vido pela Cirm em âmbito nacional, considerando sua importân-
cia para uma adequada conscientização marítima do Brasil.. APOIAR o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, objetivando
sua implantação em todos os estados e municípios litorâneos do
País.. ADOTAR medidas de apoio aos Projetos Tamar, Peixe-Boi-Marinho,
Pequenos Cetáceos, Pinípedes Marinhos, Baleia Jubarte, Baleia Azul,
Orca, Baleia Franca e outros, de salvaguarda da vida marinha.. PROVER APOIO institucional adequado aos programas de levanta-
mento de recursos vivos e não vivos da ZEE e da Plataforma Con-
tinental brasileiras.. FACILITAR e APOIAR a constituição de parcerias interinstitucionais,
de universidades e institutos de pesquisa brasileiros com seus
congêneres de outros países, com vistas a desenvolver a ocea-
nografia nacional.. VALORIZAR as iniciativas que visem à participação da Sociedade,
por seus grupos organizados, por suas entidades de classe, as-
sociações, sindicatos e comunidades em geral, em projetos ligados
ao mar.. APOIAR as iniciativas que tenham como propósito a preservação
racional e soberana do meio marinho brasileiro.. APOIAR medidas efetivas de apoio às colônias de pesca e às co-
munidades pesqueiras em todo o litoral brasileiro.. ESTIMULAR a realização de exposições itinerantes, que contribuam
para divulgar a mentalidade marítima no País.. ESTIMULAR a retomada da produção de embarcações de esporte e
recreio, com vistas a realimentar a participação brasileira nos
esportes náuticos e nas atividades de lazer ligadas ao mar.
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CAPÍTULO XX
CONCLUSÕES

Sinopse
Relata-se o método adotado para a produção deste Relatório, a par-

tir 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; promo-
ve-se uma análise interdisciplinar de tais sugestões, de modo a sublinhar
o caráter holístico das matérias estudadas no âmbito do Relatório; ali-
nham-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 resul-
taram 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 provi-
dências de criação do Centro de Excelência para o Mar Brasileiro e elabo-
ração da obra que ora se publica, segunda edição daquele Relatório, pri-
meiro Projeto Estruturante do referido Centro.

A primeira edição trazia 16 capítulos temáticos, distribuídos em qua-
tro partes, e um capítulo conclusivo, procurando estabelecer, com proprieda-
de, 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 esta obra, surgiram algumas sugestões de temas
que deveriam ser acrescentados aos da primeira edição, para uma abor-
dagem adequada da nova realidade, na primeira década do século XXI.
Além disso, no decorrer do intenso trabalho de atualização da obra, op-
tou-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 recur-
sos minerais (com um novo capítulo, sobre Energia dos Oceanos)
(2ª Parte) e também como fonte de alimentos (3ª), meio de trans-
porte (4ª), [espaço de] Ecologia e Turismo (5ª), sob a regência
básica do Desenvolvimento Sustentável (6ª);
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. A antiga 3ª, Ciência e Tecnologia, agora 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.

Esta segunda edição totaliza, portanto, oito partes temáticas com
19 capítulos, além deste, conclusivo, que configura 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 acres-
cidos, redigir novos capítulos, todos em consonância com o conhecimento de
ponta, relativo às matérias selecionadas. Tais textos foram distribuídos, com
a devida antecedência, aos pesquisadores e técnicos que participariam dos
três workshops regionais, de Rio Grande, Rio de Janeiro e Fortaleza.

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 interliga-
dos. 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 a extrair-se é a de que a simples crítica a tex-
tos 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 referên-
cias genéricas.

Outro aspecto merece ser citado, quando se trabalha com as ciên-
cias 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 disci-
plinas, e, por outro lado, realidades ou problemas cada vez mais
polidisciplinares, transversais, multidimensionais, transnacionais,
globais, planetários. Em tal situação, tornam-se invisíveis: os con-
juntos complexos; as interações e retroações [das] partes [com o]
todo; as entidades multidimensionais; os problemas essenciais.”179
Assim, será de todo conveniente que, em futuras atualizações vir-

tuais previstas, necessárias em vista da dinâmica do campo científico e
tecnológico, bem como das constantes alterações por que passam as ati-
vidades profissionais ligadas ao mar, tenha-se uma atenção ainda mais
aguda do que se teve até aqui à questão da interdisciplinaridade.
179 - MORIN, Edgar, 1921. A Cabeça Bem-Feita: Repensar a Reforma, Reformar o Pensamento.
Tradução Eloá Jacobina, 17ª ed., Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2010, p. 13.
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2. Análise das sugestões
2.1. 1ª Parte – Direito e Segurança no mar

A análise das recomendações capitulares da primeira edição do Re-latório iniciava com algumas considerações relacionadas com a “basenormativa e institucional fixada pelo regime da CNUDM”, que deveria ser-vir de referência para que as nações harmonizem seu ordenamento jurídi-co relativo ao mar. Evocavam-se, também, a Lei, a Ética e a Civilizaçãocomo 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 esco-lhido para iniciar o Relatório. A mesma escolha foi feita, nesta segundaedição, cabendo apenas observar que, passados 13 anos da primeira, estasegunda reflete o aprofundamento da experiência de emprego da Conven-ção, bem como a consolidação dos trabalhos do Leplac, nesse novo tempo,em que o Brasil apresenta, soberanamente, argumentos sólidos para justifi-car sua pretensão original de extensão das águas jurisdicionais, junto à CLPC.
Na introdução do assunto, há uma constatação, refletindo despa-cho da Corte Internacional de Justiça, assim expressa: “a interação dostrês diferentes níveis da política – internacional, externa e interna – adqui-re maior dinamismo nos assuntos marítimos, nos quais tendem a sobre-por-se mútua e coesamente, o que não ocorre em assuntos terrestres: osespaços marítimos intercomunicam-se e influenciam-se e é impossívelseccioná-los em razão de interesses específicos de cada um dos níveis dapolítica”. Embora a citação se refira ao campo da Política e tenha sidoutilizada para lembrar o Preâmbulo da Convenção, quando reflete o fatode que “os problemas do espaço oceânico são estreitamente relacionadosentre si e devem ser considerados como um todo”, o argumento tambémserve a um dos propósitos deste capítulo conclusivo, citado no item ante-rior, a interdisciplinaridade dos assuntos oceânicos.
Menciona-se – tema recorrente em vários capítulos posteriores – oPlano de Levantamento da Plataforma Continental Brasileira (Leplac), quebusca estabelecer os limites exteriores da plataforma continental, alémdas 200 M, com base nas disposições do Artigo 76 da CNUDM. Indica-se oencaminhamento da proposta brasileira, em 2004, à Comissão de Limitesda Plataforma Continental (CLPC) da ONU e as recomendações recebidasque, embora não desfavoráveis em relação a cerca de 85% da área deplataforma continental inicialmente pleiteada, não satisfizeram inte-gralmente os interesses nacionais. Finalmente, menciona-se a decisãode encaminhar novos estudos, insistindo nos limites exteriores inicial-mente estabelecidos, para o que navios de pesquisa contratados estão

produzindo dados adicionais, visando a maior respaldo, ainda, à pro-
posta brasileira.

Das indicações alinhadas ao final do Capítulo I, as três primeiras são
quase as mesmas da primeira 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 preocu-
pação, já presente em 1998, quanto ao “aproveitamento econômico susten-
tável da ZEE” e ao “uso sustentável dos recursos do mar”. A quarta e última
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fala em “mecanismos” para acelerar análises de propostas na CLPC. O inte-
resse pela sustentabilidade deve ser, portanto, registrado.

Passa-se do Direito ao instrumento indispensável para que sejam respei-
tados seus preceitos, no caso, a Segurança no Mar. Inicia-se o Capítulo II com a
afirmação de um fato ainda ignorado por muitos brasileiros: o Brasil é uma na-
ção 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, al-
guns 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 surgidascom a Estratégia Nacional de Segurança do governo Obama; a reorganizaçãoda Otan e sua semelhança com a agenda internacional norte-americana, oque mereceu pronunciamento do Ministro da Defesa brasileiro, apontandoriscos para o Brasil; a aprovação da Estratégia Nacional de Defesa, com au-mento da capacidade de monitorar e controlar águas brasileiras, pelo empre-go de novas tecnologias; a criação do Sistema de Gerenciamento da Amazô-nia Azul.

Sobre a pretendida reorganização da Otan, o Ministro da Defesa pon-derou que o texto permite justificar intervenções da organização em qual-quer parte do mundo, “[...] para proteger [...] outros interesses vitais dosmembros da Aliança!”. Acrescentou, ainda, que tal reorganização, como pre-tendida, “poderia fornecer verniz de legitimidade às ações militares que osdecisores estadunidenses não queiram abraçar de maneira unilateral ou nãopossam ver aprovados no Conselho de Segurança das Nações Unidas”. Econcluiu, indicando que as “questões de segurança relacionadas às duas meta-des desse oceano [o norte e o sul do Atlântico] são notoriamente distintas”.
A Política de Defesa Nacional, cujos desdobramentos voltados ao marinteressam a este trabalho, configura uma postura não belicista, da índole dopovo brasileiro, fundamentando-se na “busca da solução pacífica das contro-vérsias e do fortalecimento da paz e da segurança internacionais”. No qua-dro de incertezas nela descrito, enfatiza-se que “a defesa continua a merecero cuidado” por parte de cada governo, e que “a expressão militar [permane-ce] de importância capital para a sobrevivência dos Estados como unidades

independentes”.
A END afirma a necessidade estratégica de desenvolver e dominar a

tecnologia nuclear, levando a cabo o projeto do submarino de propulsão nu-
clear. 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 deci-
são 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.

Quanto às sugestões, propõe-se que sejam estimulados os mecanis-
mos de diálogo e uso pacífico do mar, aumento da segurança marítima glo-
bal e regional, bem como de meios flutuantes para melhorar a fiscalização
efetiva das águas jurisdicionais.
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2.2. 2ª Parte – O mar – fonte de energia e recursos minerais
O Capítulo III, Exploração de Petróleo, que refletia, em 1998, a en-tão recente implantação da ANP, mostra as grandes mudanças por quepassou o Brasil, em 13 anos, isto é, até os dias atuais (dezembro de 2010):o aumento da população, com 30 milhões de pessoas a mais, a produçãode petróleo que chegou ao dobro do que era, cerca de dois milhões debarris diários, cobrindo a demanda interna e produzindo saldo líquido con-sistente. O País está, neste final da primeira década do novo milênio, situ-ado entre os 15 maiores produtores mundiais e 90% desse grande desem-penho vêm das bacias sedimentares, em águas nacionais, em que Cam-pos é recordista, com 70%.
Registra-se, igualmente, nesta segunda edição, um aperfeiçoamentoda informação técnica sobre o petróleo e o enriquecimento dos dados his-tóricos. Mas a grande novidade são as descobertas proclamadas, que seexplicitam em detalhes, sobre os sistemas petrolíferos do pós-sal e do pré-sal. As descobertas do pré-sal, informa-se, “deixam a Petrobras em situa-ção semelhante à vivida na década de 1980, quando os campos de Albacorae Marlim, em águas profundas da Bacia de Campos, foram encontrados”.Mais tarde, ao falar dos desafios a enfrentar, o capítulo registra as “grandesacumulações de petróleo leve e gás [...] nas águas ultraprofundas”, bem comoo “aproveitamento das jazidas abaixo da espessa camada de sal”.
Quanto às sugestões, quer-se que sejam “estipulados” investimen-tos nas áreas de tecnologia de exploração de petróleo, isto é, que sejam“determinados, estabelecidos”. Se a segunda sugestão fala em propiciara exploração, quer dizer, continuar favorecendo o trabalho avançado daPetrobras, a última novamente se refere à “preservação do meio ambien-te marinho”, o que parece ser uma constante preocupação dos autores ecolaboradores deste Relatório.
O Capítulo IV, Energia dos Oceanos, é o primeiro dos acréscimos,

em relação à primeira edição do Relatório, sendo, assim, novidade entre
as matérias ligadas ao mar, nesta publicação. 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 fon-
tes 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-Terra-Lua. 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 aprovei-
tamento 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 pes-
quisa, busca de conhecimento do Mar Brasileiro, criação de campos de
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teste para protótipos, incentivos fiscais à indústria nacional e oferecimen-
to 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 explora-
ção 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 platafor-
ma continental e em áreas oceânicas adjacentes como “Áreas de rele-
vante interesse mineral” (Arim). Quando localizadas além da platafor-
ma, na Área, poderão ser requisitadas pelo Brasil à Autoridade  Inter-
nacional dos Fundos Marinhos, para exploração.

Entre os fatos portadores de futuro – em termos prospectivos –, sãocitados: a corrida internacional para obtenção de sítios de exploração mine-ral na Área; a crescente exploração em águas cada vez mais profundas; aerosão costeira; a exaustão das reservas continentais e as restriçõesambientais para exploração de agregados; e a crescente dependência defertilizantes importados. Estes são alguns dos fatos que devem estar na agendados governantes, para permitir o uso sustentável da riqueza mineral mari-nha. Para isso, devem-se observar as prioridades socioeconômicas e político-estratégicas que norteiam as políticas de exploração.
Os projetos estruturantes e os horizontes temporais antecedema formulação de sugestões, as quais se referem, exatamente, a essasduas relações: o apoio político e financeiro àqueles projetos e aos ato-res envolvidos no cumprimento dos horizontes temporais do ProjetoBrasil Três Tempos.

2.3. 3ª Parte – O mar – fonte de alimentos
Na análise das sugestões do Capítulo VI, Pesca, começa-se por con-siderar o fato de que os recursos pesqueiros estão quase nos limites dasustentabilidade, o que aumenta a importância da pesca oceânica e damaricultura, ainda mais porque a competição pela água doce determinaque as espécies marinhas e estuarinas devam ser priorizadas. Pesca sus-tentável e responsável é preconizada, assim como o conhecimento relati-vo ao ordenamento e à recuperação de estoques, e à minimização de per-das e descartes. Em consequência, sugere-se o apoio a pesquisas que te-nham como propósitos: a biologia das principais espécies; estimativas dopotencial de captura sustentável; modelos de gestão para conservar es-pécies-alvo, com enfoque ecossistêmico; efeitos da variabilidade climáti-ca e oceanográfica; e novas tecnologias de captura.
Apela-se, ainda, pela continuidade do Revizee e, particularmente, daação Revimar, assim como pela criação de um banco de dados único, depesca e aquicultura. No tocante a promover a formação de mão de obra qua-lificada, sugere-se fortalecer cursos e escolas de pesca nos diversos níveis,bem como a educação ambiental no campo da pesca responsável.
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Reconhecendo-se que “o Desenvolvimento Sustentável do setor pes-
queiro implica a viabilidade econômica dos diversos empreendimentos,
em todas as fases da cadeia produtiva”, considera-se fundamental a cria-
ção de programas e projetos de qualidade total, em paralelo com meca-
nismos 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 socie-
dade 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 integra-
da dos recursos pesqueiros, sob órgão único.

Resumidamente, na questão da Pesca, foram enfatizadas suges-
tões sobre: Desenvolvimento Sustentável da atividade; continuidade
do Revizee e implementação do Revimar; treinamento e capacitação
de mão de obra; economicidade dos empreendimentos; aperfeiçoamen-
to do Profrota; modernização dos regulamentos pesqueiros; fortaleci-
mento do sistema de controle, fiscalização e inspeção; definição de
competências de órgãos oficiais; aprimoramento do Sinpesq; investi-
mentos para espécies subexplotadas; estímulo à cogestão de recur-
sos, 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 estra-
tégico seu desenvolvimento, tendo em vista as necessidades de pro-
dução de pescado e a preocupação com a escassez de água doce. Ob-
serva-se que o problema legal é um gargalo que dificulta esse propósi-
to 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 estabi-
lidade da produção. Camarões com maior biossegurança, moluscos bivalves
em long-lines, em meia-água, e peixes marinhos surgem como alternati-
vas. É preciso intensificar pesquisas sobre tecnologias de cultivo para es-
pécies 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 espé-
cies de base da cadeia trófica e, por fim, estabelecer e aplicar medidas
regulatórias aos ecossistemas costeiros.

Em resumo, as sugestões relativas à Maricultura referem-se aos se-
guintes tópicos, entre outros: agilização do licenciamento ambiental; con-
solidação de programas, planos e sistemas de desenvolvimento e infor-
mação; fortalecimento de serviços de assistência técnica e expansão pes-
queira; promoção de políticas públicas para empreendimentos aquícolas;
programas de capacitação de pescadores artesanais e pessoal técnico;
apoio à participação das comunidades tradicionais de pescadores e à in-
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serção da mulher e do jovem; estímulo ao cultivo de espécies nativas, aprogramas de controle sanitário, a planejamento territorial para desenvol-vimento sustentável da carcinicultura; implantação de centros regionaisde maricultura; formação de redes de pesquisa e de um sistema padroni-zado de coleta de dados; uso de alimentos alternativos em substituição àsrações e ingredientes tradicionais; fomento à aquicultura orgânica e aocultivo de espécies de base da cadeia trófica; inserção do pescado na ali-mentação; incentivo a pesquisas para uso de resíduos; suporte aocooperativismo e ao associativismo, à certificação ambiental e àrastreabilidade dos produtos; e medidas para que a indústria nacionaldesenvolva equipamentos necessários ao setor.
2.4. 4ª Parte – O mar – meio de transporte

A sugestão básica do Capítulo VIII, Marinha Mercante, é fortalecer aempresa nacional de navegação e formar frota mercante própria, em con-dições de competir interna e externamente. Propõe-se que essa recupera-ção da bandeira brasileira comece pela cabotagem, mas afirme-se no co-mércio marítimo internacional, por empenho das empresas nacionais ecom apoio do governo federal. Relata-se que é preciso promover uma re-versão da política que prioriza o transporte rodoviário, mesmo quando oemprego do navio é mais barato. Sugerem-se esforços, também, para quea bandeira nacional possa competir em igualdade de condições com navi-os estrangeiros, no longo curso.
A esse propósito, relembra-se o fato de que “a existência de frotasmercantes próprias garantiu independência econômica ou vantagens es-tratégicas importantes, no cenário das disputas geopolíticas mundiais”.
Enfim, os seguintes itens figuram como preocupações do setor, eaparecem listados nas sugestões: separação das políticas de navegação econstrução naval; incorporação das medidas de desoneração de empre-sas nacionais, do Pro-REB; fortalecimento do Ensino Profissional Marítimo;estabelecimento de perfil de frota própria para o País, com redução dopreço do navio de construção nacional; manutenção da reserva decabotagem a navios de bandeira brasileira; condições para desenvolverparque industrial de reparação naval no País, com o FMM; harmonização edesburocratização de procedimentos, para facilitar transporte marítimonos portos nacionais, especialmente na cabotagem; regularização de pre-ços dos serviços que oneram navios brasileiros; e estímulo à formação dementalidade marítima na sociedade.
Nas conclusões do Capítulo IX, Portos, sugerem-se inicialmente pro-vidências para evitar congestionamentos de fluxo viário para os terminaisespecializados em movimentação de contêineres. Também se sugere abusca de mecanismos de expansão das atividades portuárias com a devi-da celeridade, sem desconsiderar a dimensão ambiental.
Retoma-se a questão da prioridade concedida, no País, ao modalrodoviário, com o abandono das ferrovias e do modal aquaviário marítimo,que foi levantada no capítulo precedente. Desta vez, reputa-se o fato àinexistência de uma política integrada de transportes. Lembra-se a neces-sidade de observar as vantagens do transporte marítimo, especialmentequando se trata de grandes volumes, com menor consumo energético e

menor custo por quilômetro.
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Na lista final de sugestões, os seguintes anseios do setor são consi-
derados: criação de uma política integrada de transportes, com metas per-
manentes; celeridade nas obras de acesso marítimo aos portos, aumen-
tando a capacidade de receber navios maiores, 24 horas por dia;
compatibilização do marco regulatório ambiental da área portuária à di-
nâmica econômica do País; definição clara de competências de órgãos
ambientais licenciadores, entre União, estados e municípios; moderniza-
ção e ampliação dos acessos terrestres aos portos, evitando congestiona-
mentos; investimentos em infraestrutura, com transformação de áreas
portuárias em centros de negócios; criação de órgão coordenador de fis-
calização 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 cus-
to 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, para susten-
tabilidade socioeconômica.

Ao analisar as questões consideradas críticas para uma política na-
cional de construção naval, o Capítulo X registra que o sucesso na criação
de uma indústria naval relevante depende de uma política industrial afir-
mativa 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 financiamen-
to”. A respeito, observa-se que, embora o sistema brasileiro de financia-
mento à indústria marítima vá demandar recursos para viabilizar a expan-
são necessária, a disponibilidade de tais recursos não é suficiente, isto é,
o atual modelo demanda ajustes.

Quanto à “capacitação tecnológica e gerencial”, embora com im-
portante defasagem, o País tem base tecnológica que poderá responder
ao desafio, em curto prazo. No entanto, para vencer-se o déficit acumula-
do em relação ao desenvolvimento mundial, principalmente na engenha-
ria de processos, são necessários recursos e ações coordenadas, lidera-
das 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 incor-
poração de metas reais de desempenho, pela indústria, para aprimora-
mento 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 intermediári-
os. 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, in-
vestimento e maturação. Requer-se, igualmente, a disseminação do ensino
especializado superior e a consolidação de centros de excelência.
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Em termos de “cadeia de suprimentos”, recordando que uma das
causas da crise da indústria naval foi o processo forçado de nacionaliza-
ção de componentes, afirma-se que o desafio atual é a estruturação da
cadeia produtiva em bases eficientes e competitivas. Os agentes priva-
dos, com apoio do sistema de financiamento e de fomento, deverão pro-
mover, por sua vez, o desenvolvimento articulado do conjunto da indús-
tria naval.

Na próxima questão examinada, a “localização”, constata-se a ex-
trema 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 algu-
ma vantagem na desconcentração, como a criação de novos polos, com no-
vos empregos e possibilidades de desenvolvimento. Comenta-se a política
estabelecida e reflete-se que o grau de dispersão promovido pelo ciclo
atual mereceria avaliação mais cuidadosa dos decisores. São examina-
dos, então, dois cenários. O primeiro corresponde ao atual padrão de
tecnologia, produtividade e estrutura da cadeia produtiva. O segundo, de
médio prazo, configura uma evolução de padrões tecnológicos e gerenciais
superiores e recomposição do conjunto da cadeia produtiva, aproximan-
do-se o Brasil, como decorrência,  dos padrões praticados pelos líderes do
mercado.

Em “arcabouço legal”, registra-se o grande dinamismo por que pas-
sa 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: promo-
ção de políticas adequadas de transporte marítimo e construção naval;
estabelecimento de condições de competitividade e participação das em-
presas 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 confli-
tos mais frequentes incluem interesses e atores sociais, como pescadores
artesanais e industriais; empreendedores imobiliários e populações tra-
dicionais; 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 aumen-
to 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 pro-
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blemas que acarretam concentração das populações no litoral, sejam in-
centivados, nos níveis federal e estadual, programas de manutenção do
homem em terras interiores e outros, desestimulando grandes empreen-
dimentos 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 fer-
roviária, para escoamento de produção, enfim, um novo modelo econômi-
co 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 comunida-
des, 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 re-
cuperação 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 instrumen-
tos de desenvolvimento e conservação de ativos; fortalecimento do SNUC,
para proteção de espécies ameaçadas, da diversidade biológica e dos re-
cursos genéticos; conclusão do zoneamento ambiental e do plano de ges-
tão das APAs; apoio a projetos de formação de recursos humanos para
gestão, em municípios costeiros de situação ambiental crítica;
compatibilização do público incidente na ZC; monitoramento ecológico dos
ecossistemas marinhos costeiros; aquisição de conhecimento sobre siste-
mas 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 con-
trole da Poluição Marinha”. Sugere-se, então, planejamento integrado
e participativo, além de critérios de sustentabilidade no desenvolvi-
mento preconizado por políticas públicas. Instrumentos regulatórios de-
vem ser considerados na adesão voluntária a normas e padrões de qua-
lidade. Acentua-se a necessidade do envolvimento da comunidade ci-
entífica nesse processo.

Compostos industriais poluentes devem ser combatidos com
tecnologias limpas, assim como é necessário apoiar pesquisas que iden-
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tifiquem a qualidade ambiental. Considera-se também que a coerção a
condutas lesivas ao meio ambiente continue a ser promovida por for-
ças operacionais, em apoio aos órgãos ambientais. Registra-se a im-
portância 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 atuais
sugestões, que refletem algumas preocupações a seguir resumidas: for-
mação 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 mari-
nho; 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 pes-
quisa 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 exten-
so litoral brasileiro, como região turística, requer planejamento e coorde-
nação entre níveis e setores de governo, além de incentivos ao setor pri-
vado, responsabilidade e preocupação com a imagem do País e da região,
e com o bem-estar das populações. E, destas populações, espera-se atitu-
de que faça do turismo uma atividade confiável e progressista.

Carências nas áreas de serviço e formação de pessoal são conside-
radas 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 incen-
tivado no Brasil. Com pequenas e médias embarcações, há grande inte-
resse de investidores e turistas internacionais, devido às condições climá-
ticas e geográficas do litoral brasileiro. Indicam-se eixos de desenvolvi-
mento 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; pro-
moção internacional para atrair turistas estrangeiros; captação de even-
tos e regatas internacionais de apelo turístico; pesquisa de impacto eco-
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nômico do Turismo Náutico; realização de regatas nacionais de apelo tu-
rístico interno; prevenção contra situações de fechamento de comunida-
des, escalada da violência, comportamento antissocial, estimulando a so-
ciedade à participação ativa em eventos náuticos; normas e regulamen-
tos de estudos de impacto social e controle da poluição; reabilitação de
áreas degradadas e da expansão urbana; pesquisa de recursos ambientais
e tecnologias limpas; desoneração das importações de embarcações es-
trangeiras como charters; permissão para uso econômico de embarcações
estrangeiras que navegam pelo Brasil, mediante pagamento de tributos;
extinção da cota de 25% de mão de obra brasileira para pequenas e médi-
as embarcações; e consolidação do marco regulatório para o setor.
2.6. 6ª Parte – O mar – Desenvolvimento Sustentável

A importância da matéria apresentada no Capítulo XIV, Desen-volvimento 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, sobre se o capitulo deveriavir em primeiro lugar – entre os assuntos econômicos ou entre todos osdemais – ou mesmo em último, como fecho e síntese da obra. A deci-são do Cembra foi mantê-lo onde estava, desde a primeira edição, istoé, constituindo-se um fecho dos capítulos de natureza econômica. Noaspecto intrínseco, o que se destaca é o fato de, nos assuntos anterio-res, a sustentabilidade ter sido sempre reconhecida como um fator pri-mordial e, desse modo, ter condicionado conclusões e sugestões emtodos os outros temas.

Feita esta observação, registra-se o aforismo contido nas Conside-rações Finais do capítulo em pauta de que “o conceito de sustentabilidadeampliada envolve [...] valores econômicos, [...] sociais e [...] institucionais”,isto é, a matéria não se refere apenas ao campo econômico, apesar de suaescolha para análise no escopo desta obra, mas é de alcance muito maior.Destaca-se, também, o fato de que os recursos oceânicos, gerenciadosem nível nacional, alcançam, por sua natureza, outras esferas de interes-se e gerência internacional, ou seja, as esferas inter-regional e global.
Indicadores de processos não poluentes são citados, como selos dequalidade e, no caso da pesca marítima, os “certificados de captura” exi-gidos 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, configura-

das em programas, projetos e outros instrumentos, como o Pronabio, o
Probio e o Funbio, dentro do princípio de que “a diversidade biológica pos-
sui valor intrínseco”, que resulta num extenso sistema de áreas protegi-
das, 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;
limitação das modalidades de captura e demais usos do espaço marinho,
de acordo com o grau de impacto nos ecossistemas; ampliação dos estu-
dos da biodiversidade marinha.
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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 preocupa-
ções científicas e tecnológicas aguçaram-se neste início de milênio, de
modo que foi necessário acrescentar aqui a Biotecnologia Marinha e as
Mudanças Climáticas.

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 neces-
sidade está em levantar informações sobre a Área, no oceano contíguo,
para identificar e avaliar a potencialidade mineral de espaços com impor-
tância 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 pesquei-
ros e avanço da maricultura; modelos matemáticos de simulação e previ-
são 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 autono-
mia, 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, presen-
ça brasileira na Antártica, contribuições significativas no desenvolvimen-
to 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 fixa-
ção 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. Aponta-se, ainda, a
necessidade de aumentar o número de meios flutuantes – deficiência con-
siderada grave e que, por isso mesmo, mereceu destaque especial  –, bem
como de atualizar seu instrumental científico. É preconizado o desenvolvi-
mento de novas linhas de pesquisa, mediante a automação de metodologias
clássicas e obrigatórias de análise. 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
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para o Mar; consolidação de políticas públicas sobre redes de pesquisado-
res, tecnólogos e instituições; fortalecimento de programas do CNPq, da
Capes e das FAPs; recuperação, manutenção e modernização de navios;
compartilhamento de equipamentos oceanográficos; ampliação, manuten-
ção e consolidação do BNDO.

O Capítulo XVI, acrescentado nesta 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. Sugere-se 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 novos fármacos e outros produtos devem ser incentivados,
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 nesta 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.
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Lembra-se que o entendimento do papel do oceano no clima requerelevado nível de cooperação internacional. O Programa Toga-TAO, nadécada de 1980, e o Projeto Pirata, ambos de interesse brasileiro, forampassos importantes em tal direção. Aborda-se, com compreensível ênfase,a circulação termo-halina no Oceano Atlântico, área de maior importânciapara o País, merecendo menção especial o “Vazamento das Agulhas”.
Ao final, acentua-se que a contribuição do País à questão está muitoaquém de sua capacidade. Por isso, as sugestões dão ênfase à necessidadede apoio não só a programas nacionais, como também à participação debrasileiros nos internacionais. É requerida a atualização de pesquisadorese grupos de pesquisa, o aporte de recursos financeiros e humanos, mas,principalmente, a aquisição de navios oceanográficos civis e a criação deorganismo civil para a área.

2.8. 8ª Parte – O mar – uma perspectiva nacional
O capítulo XVIII, “O Mar Visto pelo Brasileiro”, representa um dospontos de destaque do livro. Busca apresentar uma avaliação dos resulta-dos de uma segunda pesquisa de opinião pública sobre o mar, que abran-ge, à semelhança da primeira, divulgada com a edição original deste livro,em 1998, todos os principais setores ligados ao mar. Os resultados oraobtidos (agosto de 2011), além de seu valor intrínseco, permitiram umacomparação com os resultados anteriores, de 1997, do que resultou umarazoável 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, sãopioneiras, no País.
Tal avaliação tem como base o Anexo B, que reproduz o questioná-rio aplicado, com 44 perguntas, praticamente idênticas às anteriormentepropostas, em 1997, bem como apresenta os resultados obtidos, já referi-dos, na maior parte dos casos, aos de 1997, sempre que as questões dasduas pesquisas foram comparáveis.
Inicialmente, apresenta-se, no capítulo, o perfil dos 2.000 entrevis-tados, com alocação proporcional às unidades da Federação, em termosde 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 brasilei-
ros” 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 qua-
tro pontos), “Marinha Mercante” (menos seis pontos), “Funcionamento dos por-
tos” (menos cinco pontos) e “Controle da poluição do mar” (menos nove pon-
tos), foram mais bem avaliados em 1997. Observe-se que “Construção de navi-
os” subiu de patamar na presente pesquisa, pois passou de último da lista para
quarto lugar, subindo nove pontos percentuais.

Pergunta semelhante, solicitando a indicação dos três piores seto-res, permitiu conhecer que o “Controle da poluição das praias” e o “Con-trole da poluição do mar”, ambos com 50% das indicações, são os piores,
seguindo-se “Funcionamento dos portos” (36%).
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Para melhor aproveitamento do mar, o governo deve, prioritaria-
mente, “melhorar os portos” (53%), “pesquisar recursos naturais” (59%)
e “aumentar o transporte marítimo de passageiros” (27%).

Desperta a atenção o desconhecimento da população sobre a ex-
tensão do mar territorial (apenas 8% sabem que se estende até 12 M 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, peri-
odicamente, pesquisas de opinião como as realizadas em 1997 e 2011.

Em Mentalidade Marítima, capítulo XIX, repetem-se as sugestõesde valorização de diversos programas, planos, projetos e outras iniciati-vas, já veiculadas em capítulos anteriores, mas que também aqui refor-çam o tema em apreço: Gerco, Revizee, Remplac, Tamar e outros. Novasmedidas que favoreçam a conservação ambiental são igualmente propos-tas: facilitar os trabalhos de preservação racional e soberana do meio am-biente marinho e adotar medidas efetivas de apoio às colônias de pesca eàs comunidades pesqueiras. Há também a preocupação de estimular aprodução de embarcações de esporte e lazer, facilitar parceriasinterinstitucionais na área oceanográfica, promover a participação da So-ciedade nos projetos ligados ao mar e realizar exposições itinerantes paradivulgação 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, va-
lendo 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 oceânicoestão estreitamente inter-relacionados e devem ser considerados comoum todo”. Assim, não é de estranhar-se, por exemplo, o fato de que, alémdas sugestões e da ênfase mais específica dos capítulos sobre EcossistemasCosteiros, Poluição Marinha e Desenvolvimento Sustentável, figurarem
sugestões ligadas à proteção do meio ambiente (ou a seu derivado, o
Gerenciamento Costeiro) nos capítulos sobre Exploração do Petróleo, Recur-
sos Minerais, Maricultura, Turismo, Ciência, Tecnologia e Inovação,
Biotecnologia e Mudanças Climáticas, além de Mentalidade Marítima.

Da mesma forma, seria ilusório pensar-se que os problemas relacio-
nados a Marinha Mercante, Portos e Construção Naval podem ser resolvi-
dos sob enfoque isolado. E não é por outra razão que as sugestões cons-
tantes de tais capítulos possuem pontos de contato, quando não referências
explícitas aos demais.

Desse modo, o presente Relatório integra uma ampla gama de as-
suntos estreitamente ligados ao ambiente oceânico. Tais assuntos foram
discutidos não apenas no Cembra, mas também junto à comunidade cien-
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tífica e técnica marinha, em workshops realizados 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.

Cabe referir a preocupação do Cembra com a atualização da gran-
de massa de informações relevantes contidas nesta edição. Ainda estão
presentes as dificuldades enfrentadas para conseguir-se produzir esta se-
gunda edição, o que só ocorreu 14 anos após a primeira vir a lume. Por
isso, em paralelo aos trabalhos desta segunda edição, o Cembra vem co-
gitando de procedimento hábil para manter-se “viva” a presente publica-
ção. A decisão a que se chegou é a de estabelecer-se um mecanismo vir-
tual de atualização, intenção que parece simples, mas que, até por seu
ineditismo, irá mobilizar esforços consideráveis. Não por outra razão, foi
decidido que a atividade constituirá um novo Projeto Estruturante, que se
espera tenha tanto sucesso quanto a presente reedição, em papel.

Considerando o que foi exposto ao longo do presente documento, o
Cembra adota as seguintes recomendações acerca de seu trabalho futuro,
com respeito à presente obra:
RECOMENDAÇÕES:. ATUALIZAR, periodicamente, o levantamento e a exposição criteriosa

sobre os temas aqui estudados, tendo em vista a extrema impor-
tância do mar para o Brasil.. ADOTAR moderna tecnologia da informação, como a Internet, para
manter versão virtual deste Relatório, que tenha o propósito de
atualização online.
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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 come-
morações do Ano Internacional dos Oceanos (1998) – proposto por Portu-
gal –, é extinta a Comissão Mundial Independente sobre os Oceanos (CMIO),
presidida por 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 Mi-
nistro 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 comis-
sões assessoras nacionais dos países nela representados, foi criada, no Bra-
sil, 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 se-
minários junto a universidades do País, seja nas conferências e pales-
tras que promoveu – um documento, de cunho mais executivo, que, a
par de sua utilidade a todos os estudiosos e interessados em ativida-
des marinhas, fosse destinado, prioritariamente, às lideranças públi-cas do País, os tomadores de decisão, capazes de influenciar no esta-belecimento e/ou na execução de políticas, planos, programas e ativi-
dades, voltados para o Mar Brasileiro.
2. A primeira edição de “O Brasil e o mar no século XXI – Relatório
aos tomadores de decisão do País”

O Relatório teve seu lançamento no Centro Cultural da Marinha, em
1998, com repercussão favorável, no cenário das ciências e atividades mari-
nhas. E foi distribuído a congressistas e membros de alto escalão dos Poderes
Executivo e Judiciário, bem como a autoridades preeminentes dos governos
estaduais litorâneos.

Para a elaboração do livro, foram solicitadas consultorias às mai-
ores autoridades nacionais em cada assunto. Submeteram-se os tex-
tos assim obtidos à comunidade nacional interessada no mar, em três
workshops regionais, organizados junto à Universidade Federal do Ce-
ará (UFC), à Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e à Univer-
sidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), durante os quais foram obti-
das, mormente sob o enfoque regional, úteis sugestões, que ainda mais
valorizaram seu conteúdo.
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Sobre a obra, finalmente, há que realçar alguns aspectos que a dis-
tinguem, no contexto das congêneres:. em primeiro lugar, como já indicado, seu direcionamento preferen-

cial aos tomadores de decisão do País. Para tal, ao final de cada
um de seus 17 capítulos, que se estendem por 408 páginas, estão
realçadas recomendações específicas;. tais capítulos, além dos assuntos mais enfocados em publicações
de cunho marinho, como Exploração de Petróleo, Recursos Mine-
rais, Pesca, Maricultura, 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 principais assun-
tos relativos ao Mar Brasileiro; e. finalmente, em caráter pioneiro, 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 aspec-
tos, a uma.

3. O Centro de Excelência para o Mar Brasileiro (Cembra)
Após a primeira edição de “O Brasil e o Mar [...]” e extinta a CNIO,

com o passar dos anos, começou a aumentar a preocupação dos membros
remanescentes da Comissão com a necessidade de uma segunda 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 continuidade180.

A “luz no fim do túnel” apareceu, ao final de 2008, após a publica-
ção de um artigo que enfatizou tal impasse e a conveniência de que algu-
ma entidade do País viesse a assumir a empreitada181. De fato, na
sequência, tiveram lugar, na Coppe/UFRJ, mais especificamente, no seu
Espaço Centros e Redes de Excelência (Ecentex), entendimentos visando
à segunda edição de “O Brasil e o Mar [...]”. Cedo chegou-se ao entendi-
mento de que, por mais importante que fosse a pretendida reedição, era
preciso mirar objetivo mais amplo no tempo e na abrangência. Começou,
ai, 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 – “Concei-
tos Básicos e Estratégia”182.
180 - Junto à Comissão Nacional de Petróleo, em 2009, a que despertou maior expectativa.
181 - A “Comissão Nacional Independente sobre os Oceanos – uma experiência memorável!” –
Luiz Philippe da Costa Fernandes. In: Revista Energia & Economia, nº  69, dez. 2008.
182 - Centro de Excelência para o Mar Brasileiro – “Conceitos básicos e estratégia”, 5ª atual.
Depto. Graf./BHMN, Niterói, 2010, 58 p.
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As seguintes efemérides marcam a constituição do novel Centro deExcelência:. A 27 de agosto de 2009, realizou-se a primeira reunião da Comis-
são de Coordenação Executiva (1ª CE/Cembra). Anteriormente,como indicado, fora prontificada a publicação “Conceitos básicos eestratégia”.. A 2 de outubro de 2009, data da segunda reunião da Comissão de
Coordenação Executiva (2ª CE/Cembra), foram cogitadas as provi-dências preliminares referentes ao primeiro projeto estruturantedo Cembra – a reedição, atualizada e ampliada183, da publicação “OBrasil e o mar no século XXI – Relatório aos tomadores de decisão doPaís”.. Na 1ª Assembleia Geral, a 24 de novembro de 2009, aprovou-se,
por unanimidade, o Estatuto do Cembra e foram escolhidos seuCoordenador Executivo e os componentes do primeiro ConselhoFiscal. Pelo Estatuto, no Artigo 1º, é estabelecido que o Cembra,“com personalidade jurídica própria, é uma associação advindado esforço cooperativo dos setores da sociedade brasileira, dedi-cado à pesquisa e ao desenvolvimento de novas tecnologias, sem-pre que possível mediante a execução de projetos estruturantes,instituída na forma do Código Civil Brasileiro para fins não eco-nômicos [e] sem fins lucrativos [...]”. Tem como propósito essen-cial “atender a anseios do País e da sociedade brasileira ligadosa seu desenvolvimento socioeconômico e científico-tecnológico,alcançando e mantendo a supremacia em campos escolhidos doconhecimento e da exploração ligados ao Mar Brasileiro. Para tal,pela execução de estudos, ações, projetos, pesquisas e desen-volvimento de tecnologias de ponta no Mar Brasileiro, buscará avalorização contínua e sustentada das instituições selecionadaspara parcerias e das pessoas que conduzem os trabalhos; a ge-ração de tecnologias, processos ou serviços de alta qualidade; bemcomo de produtos, para uso próprio ou no mercado” (Artigo 5º).

A expressão “Mar Brasileiro” (ou também “Amazônia Azul”) correspondeà área de atuação primordial do Cembra e compreende a região oceânica,incluindo solo e subsolo, onde o Brasil detém direitos de soberania ou jurisdi-ção, nos termos da CNUDM (Artigo 9º). De acordo com o Artigo 16, são repre-sentantes, como órgãos e instâncias administrativas do Cembra: a AssembleiaGeral (AG/Cembra), a Comissão de Coordenação Executiva (CE/Cembra), oConselho Fiscal e diversos Conselhos Técnico-Científicos. A AG/Cembra e aCE/Cembra são constituídos por: Parceiros Fundadores (que participam dosrumos 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, desustentabilidade, de importância reconhecida para a consecução dos objeti-vos do Cembra; Âncoras são os que, entre os Parceiros Estratégicos, assu-mem papel ainda mais relevante, por contarem com recursos e competência
muito mais significativos que os demais, por assumirem um papel crítico e
183 - Incluídos três novos capítulos: Energia dos Oceanos, Biotecnologia Marinha e Mudanças
Climáticas.
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estratégico no destino do Cembra, ou, finalmente, por terem sido es-colhidos para concentrar investimentos para a execução de projetos
selecionados.. Na segunda Assembleia Geral, realizada a 2 de março de 2010, foi

aprovado o Regimento Interno. Aprovado, igualmente, o logotipodo Cembra, após concurso efetuado na Escola de Belas Artes/UFRJ,tendo sido oferecido um prêmio para o melhor trabalho, pela Coppe.. O Cembra foi inscrito no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no
dia 22 de junho de 2010, como uma Associação para fins não eco-nômicos e sem fins lucrativos. Seguiram-se as providênciasvisando à obtenção do nº de inscrição no CNPJ do Cembra, que é12.383.198/0001-19, com isso completando-se a personalidadejurídica do Centro.. Finalmente, são ainda consideradas efemérides, pela importância
fundamental para o Cembra, a incorporação: da Marinha do Brasil(por intermédio da Diretoria de Hidrografia e Navegação); do Insti-tuto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Enge-nharia (Coppe/UFRJ); e da Universidade Federal de Rio Grande(Furg), como Parceiros Fundadores. Como eventos de relevante sig-nificado, assinala-se, ainda, a integração ao Cembra da Fundaçãode Estudos do Mar (Femar) e da Oscip Economia e Energia (e&e).

4. Composição do Cembra
Ora integram o Cembra, como representantes de suas instituiçõesou em caráter pessoal (especialistas e consultores):
Representantes de Parceiros Fundadores:. Vice-Almirante Luiz Fernando Palmer Fonseca, Diretor de

Hidrografia e Navegação, em nome da Marinha do Brasil. Seus su-plentes são o Capitão de Mar e Guerra Roberto Pacheco Lean-
dro (Vice-Diretor da DHN) e o Capitão de Mar e Guerra Marcos
Lourenço de Almeida (Diretor do Centro de Hidrografia daMarinha).. Professor Doutor Segen Farid Estefen, Diretor de Tecnologia
e Inovação, pela Coppe/UFRJ. Seu suplente é o Doutor Alan
Emanuel Duailide Ribeiro.. Professor Doutor Danilo Giroldo, Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-
Graduação, pela Universidade Federal do Rio Grande (Furg). Seusuplente é o Professor Doutor Luiz Eduardo Maya Nery.

Representantes de Parceiros Estratégicos/Âncoras184:. Vice-Almirante (RM1) Lucio Franco de Sá Fernandes, Presi-
dente da Fundação de Estudos do Mar (Femar) e representantedo órgão. Seu suplente é o Capitão de Mar e Guerra (Ref.)
Humberto Teixeira de Aguiar.

184 - A tais representantes deve-se acrescentar o Professor Doutor Manuel Antônio da AndradeFurtado Melo, Diretor do Instituto de Ciências do Mar (Labomar) da Universidade Federal doCeará, pelo Instituto, e, como seu suplente, o Professor Doutor Luis Parente Maia, Vice-Diretor do Labomar, após a posse de tal Instituição no Cembra, em sequência à aceitaçãode convite formulado.
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. Professor Doutor Carlos Augusto Feu Alvim da Silva, Diretor
da Organização Economia e Energia (e&e), em nome da instituição.

Especialistas:. Vice-Almirante (Ref.) Luiz Philippe da Costa Fernandes – in-
dicado como Coordenador Executivo.. Capitão de Mar e Guerra (Ref.) Lucimar Luciano de Oliveira.. Capitão de Mar e Guerra (Ref.) Luiz Carlos Ferreira da Silva.. Professor Raad Yahya Qassim (Coppe).

Consultores:. Doutor José Fantine (Coordenador do Espaço Centros e Redes
de Excelência, Ecentex/Coppe).. Doutor Levi da Conceição Ferreira (Ecentex/Coppe).

5. Consultores
O Cembra registra e agradece as seguintes valiosas consultorias

relativas aos capítulos indicados da segunda edição de “O Brasil e o mar
[...]”:

� Capítulo I – Comandante Alexandre Tagore M. de Albuquerque
(DHN –CLPC/ONU).

� Capítulo III – Doutores Suzanna Carreiro Calache e Pedro Victor
Zalán (Petrobras/E&P-EXP/GPE).

� Capítulo IV – Professor Segen Farid Estefen (Coppe).
� Capítulo V – Doutor Kaiser Gonçalves de Souza (SGB/CPRM/MME).
� Capítulo VI – Professores Fábio Hissa Vieira Hazin e Paulo Eurico

F. Travassos (UFRPE).
� Capítulo VII – Professores Santiago Hamilton e Ronaldo Olivera

Cavalli (UFRPE).
� Capítulo VIII – Capitão de Longo Curso Álvaro José de Almeida

Júnior (CCLC) e Almirante Murillo de Moraes Rego Correa Barbosa
(itens 5 e 7).

� Capítulo IX – Professor Paulo Roberto Ambrósio Rodrigues (Comexgate
Com. As. Ltda.).

� Capítulo X – Professor Floriano Carlos Martins Pires Junior (Coppe).
� Capítulo XI – Professora Yara Schaeffer-Novelli (IO-USP).
� Capítulo XII – Professores Luiz Felipe Niencheski e Maria da Graça

Zepka Baumgarten (Furg).
� Capítulo XIV – Professor Silvio Jablonski (Uerj).
� Capítulo XVI – Professora Valéria Laneuville Teixeira (UFF).
� Capítulo XVII – Professor Edmo J. D. Campos (IO-USP).
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� Capítulo XIX – Comandantes Lucimar Luciano de Oliveira (Cembra)
e Osmar Boavista da Cunha Júnior.

Algumas dessas consultorias constituíram os documentos-base para
apreciação nos workshops organizados conjuntamente com três universi-
dades do País, Universidade Federal do Rio Grande (Furg), Universidade
Federal do Rio de Janeiro (Coppe/UFRJ) e Universidade Federal do Ceará
(Labomar/UFC), a fim de que fossem apreciados sob enfoque regional e
para que a comunidade nacional ligada ao Mar Brasileiro pudesse conhe-
cer, previamente, os trabalhos até então desenvolvidos185.

Cabe, ainda, especial agradecimento à Marinha do Brasil, pela veri-
ficação e pelas úteis indicações a respeito do Capítulo II – Segurança no
Mar. Igual menção deve ser feita à contribuição prestada pelo Ministério
do Turismo, no que se refere à área de sua competência, constante do
Capítulo XIII – Turismo Marítimo. Finalmente, o reconhecimento ao Minis-
tério da Ciência e Tecnologia, que colaborou para esta edição, com traba-
lho produzido pela Doutora Maria Cordélia Soares Machado (CMA/SEPED/
MCT) sobre o capítulo XV – Ciência, Tecnologia e Inovação.
6. Informações gerais

A Secretaria Executiva do Cembra está instalada, provisoriamente,
na Avenida Athos da Silveira Ramos, 149 – Centro de Tecnologia – UFRJ –
Bl. “I”, sala 208, Ilha do Fundão – CEP: 21941-909 – Rio de Janeiro – RJ.
Tels.: (21) 3836-4332 (+ fax) e 2562-8804.

Detalhes sobre o Cembra, incluindo a íntegra da publicação “Con-
ceitos básicos e estratégia”, podem ser visualizados em <http://www.
cembra.org.br>. Brevemente, esta edição de “O Brasil e o mar no século
XXI [...]” também poderá ser acessada a partir de tal sítio.

Comunique-se com o Cembra, utilizando o endereço eletrônico
cemarbra@gmail.com. Críticas, sugestões e comentários serão sempre
bem-vindos.

185 - Ver Anexo C, a seguir.
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ANEXO B
RESULTADOS DE PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA
SOBRE O MAR, REALIZADA NO BRASIL, EM 2011186

1. Introdução
O Capítulo XVIII baseia-se nos resultados mais relevantes obtidosem pesquisa de opinião pública sobre o mar, com a aplicação de umquestionário, de 44 perguntas. Como lá indicado, a apresentação dessesresultados ganha relevo maior, no momento em que existe um termo decomparação com pesquisa idêntica, efetuada em 1997, constante naprimeira edição deste livro. Assim, além dos resultados intrínsecos oraapresentados, existe, ainda, a possibilidade de aferir-se como evoluiu opensamento do brasileiro em relação aos principais aspectos relacionadosao mar, ao longo de 14 anos.
O Anexo reproduz, inicialmente, o questionário aplicado durante acoleta de dados, que se estendeu de 3 a 17 de agosto de 2011. Apresenta,a seguir, uma síntese dos resultados correspondentes, na maior parte dasvezes em termos percentuais, já referida às Partes em que se divide aobra. Para fins de comparação, ao lado de cada resposta, alinham-se, entreparênteses, os resultados obtidos na pesquisa realizada em 1997, sempreque 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 eocupação, aqui não reproduzido, ao longo de 62 diferentes figuras e tabelas187.

2. Questionário aplicado
A firma Virtu Análise e Estratégia Ltda. aplicou, em 2.000 entrevis-tas, o seguinte questionário:
1. O Sr.(a)/você costuma ir à praia? Se a sua resposta é sim, comque 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 praiasbrasileiras estão todas poluídas, a maioria está poluída ou apenas a minoriaestá poluída?
1) todas
2) a maioria
3) a minoria

186 - Esta é a única parte da segunda edição que apresenta dados de 2011. Todo o restanteda obra refere-se, como já indicado, ao período que vai até 31/12/2010.
187 - Uma delas, incluída a título ilustrativo, constitui a Figura 1 do Capítulo XVIII.
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3. Quais são, na sua opinião, as duas principais causas da poluição
das praias brasileiras?
                    OPÇÕES 1ª RESPOSTA 2ª RESPOSTA

1) Esgoto das cidades 1 1
2) Óleo dos navios 2 2
3) Rios poluídos 3 3
4) Lixo dos que frequentam

praias 4 4
5) Refinaria de petróleo no

litoral 5 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 1ª RESPOSTA 2ª RESPOSTA

1) A poluição da água do mar 1 1
2) A destruição das florestas 2 2
3) A extinção de plantas e

animais 3 3
4) A poluição das nascentes

de água potável 4 4
5) A poluição do ar 5 5
6) Os produtos químicos

lançados nos rios 6 6
7) A destruição dos mangues

ou manguezais 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
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7. Se na pergunta anterior indicou a alternativa 1 ou 2, por que oSr.(a)/você acha que os mangues/manguezais são importantes? Indiqueduas 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 paraconservar 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 sabese já existe algum programa do governo para proteger esses animaismarinhos ameaçados de extinção?
1) sim, existe
2) não existe
3) não sei
10. De um modo geral, os brasileiros dão importância ao mar ounão? Se acha que sim, muita, pouca ou nenhuma 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 osdois motivos mais importantes que levam o Sr.(a)/você a dar importânciaao mar?

                OPÇÕES 1ª RESPOSTA 2ª RESPOSTA
1) Fonte de alimentos 1 1
2) Fonte de lazer 2 2
3) Fonte de petróleo 3 3
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4) Fonte de recursos naturais 4 4
5) Meio de transporte 5 5
6) Regulador de clima 6 6

13. Entre os vários tipos de preocupação que o mar traz para osbrasileiros, quais os dois que mais o preocupam?
1) extinção de animais marinhos
2) aumento do nível do mar
3) pesca sem controle
4) poluição das praias
5) experiências atômicas ou nucleares no mar
6) exploração da costa brasileira por outros países
7) extinção dos manguezais
8) poluição do mar
14. Existem várias medidas que o governo brasileiro poderia adotarpara aproveitar melhor o nosso mar. Quais as duas que lhe parecem maisimportantes?
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 trazerbenefícios para a humanidade ou não? Caso beneficie a humanidade, quetipo 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 achaas descobertas no fundo do mar:
1) mais importantes
2) menos importantes
3) iguais em importância
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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 mesmoque estas também existam em terra;
- 2. o Brasil só deve buscar no fundo do mar as riquezas naturaisque não existam em terra;
- 3. não respondeu.

B) - 1. o Brasil deve tirar do fundo do mar somente aquilo que servepara as necessidades dos brasileiros;
- 2. o Brasil deve tirar do fundo do mar também as riquezas quepuder exportar;
- 3. não respondeu.

C) - 1. para tirar riquezas naturais do fundo do mar é necessário omáximo de cuidado com o meio ambiente;
- 2. deve-se tirar sem cuidados do fundo do mar as riquezas deque 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.
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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?

          OPÇÕES CARNE BOVINA      FRANGO
1) maior 1 1
2) igual 2 2
3) menor 3 3

25. Caso o preço do peixe nos supermercados e feiras seja
considerado elevado, 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
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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 os 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
2) parcelas elevadas de financiamento
3) medo de viajar no mar
4) enjoa no mar
5) dificuldade em obter informações a respeito
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:

                        OPÇÕES      SIM   NÃO
1) Convenção das Nações Unidassobre o Direito do Mar 1 1
2) Leplac – Programa de Levantamentoda Plataforma Continental Brasileira 2 2

31. Pelo que o Sr.(a)/você sabe, quais os três setores dos abaixolistados que se encontram em melhor situação, no momento?
                       OPÇÕES     RESPOSTA
1) Pesquisa do mar 1
2) Construção de navios brasileiros 2



ANEXO B

508 O BRASIL E O MAR NO SÉCULO XXI

  3) Extração de petróleo   3
  4) Controle de poluição das praias   4
  5) Marinha de Guerra   5
  6) Marinha Mercante   6
  7) Indústria da pesca em alto-mar   7
  8) Turismo marítimo   8
  9) Funcionamento dos portos   9
10) Controle da poluição do mar 10

32. E quais dos três que estão em pior situação, no momento?
                               OPÇÕES         RESPOSTA

  1) Pesquisa do mar   1
  2) Construção de navios brasileiros   2
  3) Extração de petróleo   3
  4) Controle de poluição das praias   4
  5) Marinha de Guerra   5
  6) Marinha Mercante   6
  7) Indústria da pesca em alto-mar   7
  8) Turismo marítimo   8
  9) Funcionamento dos portos   9
10) Controle da poluição do mar 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



509

ANEXO B

O BRASIL E O MAR NO SÉCULO XXI

35. É importante para o Brasil ter uma indústria nacional paraconstruir 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 naviosconsegue construir navios iguais ou melhores do que os estrangeiros, ounão 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 aolongo 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 naviosde carga ao longo de nosso litoral? Indique, abaixo, a resposta julgadamais importante:
1) menor preço no frete das mercadorias
2) diminuição do número de caminhões nas estradas
3) menores avarias de mercadorias em relação às transportadaspor 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 construçãode 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 bemou funcionam mal?
1) bem ou muito bem
2) nem bem nem mal
3) mal ou muito mal
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41. Quais os motivos pelos quais os portos brasileiros funcionammal?
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 finalidadepara 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)/você sabe, a Marinha do Brasil dispõe atualmentede 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 aque tem hoje?
1) maior                                 2) igual                              3) menor

3. Síntese dos resultados, em termos comparativos com pesquisaidêntica, de 1997188
1ª Parte. Direito e Segurança no mar
29. Sabem que o mar territorial se situa a 12 milhas da costa 8% (0%)
30. Já ouviram falar na Convenção das Nações Unidassobre o Direito do Mar 22% (25%)189
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% -
188 - Observações pertinentes aos resultados a seguir constam ao final deste anexo.
189 - Na primeira edição, consta que “um em cada quatro brasileiros” sabia da existência da
CNUDM.
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43. Acham que os navios e submarinos da Marinha
do Brasil são modernos e capazes 52% 35%190

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.

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%)
19. A. As riquezas naturais devem ser extraídas do fundo

do mar mesmo quando existentes em terra 52% (65%)191
19. B. O Brasil deve retirar do fundo do mar somente as

riquezas que atendam às necessidades dos brasileiros     57%  (56%)192
19. C. 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% acreditam que tal porcentagem deva situar-se entre 60 e 80%.
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.
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 de hábito 41% (18%)
• falta do produto 8% (16%)
• faz mal, estraga 5% (20%)

190 - Em 1997, 35% dos brasileiros consideravam tais belonaves como obsoletas e antiquadas.
191 - Em 1997, 65% dos entrevistados julgavam que a extração só deveria ocorrer quando as
riquezas inexistissem em terra.
192 - 56% dos brasileiros consideravam que a extração das riquezas  também deveria atender
à exportação.
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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 quanti-dade de peixe 58% (40%)
27. Para aumentar a produção e baratear o preço dos peixes deve serincentivada:

• 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 foramlistadas, classificou-se na quinta melhor posição.
4ª Parte. O mar – meio de transporte
33. 29% dos entrevistados indicaram que a participação do transportemarítimo, no total das exportações [e das importações]193 é superiora 70%.
34. Consideram muito importante que o Brasil tenhaMarinha Mercante para exportar nossos produtos 85% (80%)
37. Consideram muito importante a navegação decabotagem 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 transportadas  por caminhões   7% -
193 - A pesquisa de 1997 só mencionava as exportações. Em tal ano, 97% desconheciam a
participação do transporte marítimo no total de exportações.
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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. Consideram que a indústria naval brasileira constrói navios iguais - 47%
-, ou melhores - 36% -, do que os  estrangeiros194.

39. Sabem que a indústria naval brasileira passa por fase
de progresso. 41% (48%)195

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.
5ª Parte. O mar – Ecologia e Turismo e 6ª Parte. Desenvolvimento
Sustentável
  2. Acham que todas ou a maioria das praias estão

poluídas 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 quem 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% -

194 - Em 1997, 55% consideraram a indústria naval brasileira capaz de construir navios
iguais ou melhores do que os estrangeiros.
195 - Em 1997, 48% dos entrevistados  consideraram (corretamente) que o setor passava
por uma crise.
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• 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 as 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 caranguejos 69% -
• são viveiros para a vida marinha, em geral 60% -
• 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% em 1997) são favoráveis à sua proteção.

  9. Sabem que já existe algum programa do governo para
proteger animais marinhos ameaçados de extinção 64% -

19. C. Para retirar riquezas do fundo do mar é necessário
cuidado com o meio ambiente 80% (90%)

28. 59% dos brasileiros têm vontade de viajar em navio de passageiros ao
longo de nosso litoral, e não o fazem 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 os controles da poluição em praias
e no mar, situaram-se, respectivamente, na sétima e na  última posições.

7ª Parte. 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% -
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• extração de 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.

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 pouca importânciaao mar 95% (80%)
• muita importância 73% (66%)
• pouca importância 22% (14%)

12. O mar é importante como:
• fonte de alimentos 67% (32%)
• local de lazer 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%)
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• 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%)

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 em:
Melhor Situação (%)  Pior Situação (%)

Extração do petróleo 66 (58) 9 (11)
Turismo marítimo 38 (34) 16 (24)
Pesquisa oceanográfica 37 (23) 21 (23)
Indústria naval 27 (18) 24 (29)
Indústria da pesca emalto-mar 19 (23) 22 (18)
Marinha de Guerra 17 (24) 14 (16)
Controle de poluiçãode praias 16 (20)  50 (43)
Marinha Mercante 15 (21) 10 (12)
Funcionamento dos
portos 14 (19) 36 (41)
Controle da poluição
do mar 10 (19) 50 (49)

4. Observações finais
Sobre os resultados reproduzidos, cabe indicar que:
a) os números que antecedem cada resposta referem-se às perguntas

correspondentes, constantes do questionário aplicado (item
2 anterior);
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b) após o resultado da pesquisa para cada item, sucede-se, entre
parênteses, a porcentagem correspondente, relativa à pesquisa
de 1997. Quando o resultado de 1997 não é conhecido ou compa-
rável, colocou-se um traço “-”;

c) em poucos casos, algumas respostas encontram-se, deliberada-
mente, repetidas em mais de uma Parte; e

d) no tópico designado como “Aspectos gerais” foram incluídas
questões que dizem respeito a várias Partes do livro, a uma.
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ANEXO C
WORKSHOPS REGIONAIS

1. Introdução
No espírito da recomendação única das Conclusões da primeira edi-

ção de “O Brasil e o mar no século XXI – Relatório aos tomadores de deci-
são 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 universi-
dades anfitriãs, realizaram-se três workshops, que se constituíram em
oportunidades ímpares para auscultar a inteligência nacional, em particu-
lar as universidades e instituições de pesquisa ligadas ao mar, colocando
em debate o texto original do Relatório e trabalhos elaborados por consul-
tores, sobre os temas dos workshops, com vistas a proceder-se à sua atu-
alização consistente. Pretendia-se, desse modo, anotar as principais mu-
danças, os avanços e retrocessos, as alterações de cenários e outras dife-
renças relevantes, desde a divulgação do primeiro Relatório, em 1998,
pela CNIO, até os dias atuais.
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:

a. Pesca;
b. Aquicultura;
c. Marinha Mercante;
d. Portos;
e. Construção Naval;
f. Ecossistemas Costeiros;
g. Poluição Marinha;
h. Desenvolvimento Sustentável; e
i. 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 continu-
ação dos debates de especialistas e enriquecer o conteúdo de permanen-
te atualização de “O Brasil e o mar no século XXI”.
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Após a escolha das sedes, acrescentou-se àqueles o tema “Recur-
sos 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 institui-

ções 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 constituí-
dos seis GTs em cada sede, os quais se incumbiram de debater os temas,
a partir de textos previamente contratados a consultores, para apresenta-
ção de relatórios, com base precípua nas características regionais, ao fi-
nal dos workshops. Os GTs receberam cópias dos capítulos temáticos, como
base para a elaboração dos relatórios.

O quadro abaixo indica a distribuição dos temas e os períodos dos
eventos:
Evento Local Temas Período
WRS Furg Pesca 6 a 8 de julho

de 2010
Aquicultura
Marinha Mercante/Portos
Ecossistemas Costeiros
Poluição Marinha
Ciência e Tecnologia

WRSE Coppe/UFRJ Pesca 14 a 16 de julho
de 2010

Marinha Mercante/Portos196

196 - Prejudicada a participação, quanto a Portos, tendo em vista a ausência, por motivos deforça maior, dos especialistas em tal área.
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Construção Naval197
Poluição Marinha
DesenvolvimentoSustentável
Ciência e Tecnologia

WRN/NE Labomar/UFC Pesca/Aquicultura 3 a 5 de agostode 2010
Recursos Minerais
Construção Naval/Portos
Ecossistemas Costeiros
DesenvolvimentoSustentável
Poluição Marinha

Pesca e Poluição Marinha foram temas dos três encontros. Aquicultura,
Marinha Mercante, Portos, Ecossistemas Costeiros, Desenvolvimento Sus-
tentável e Ciência e Tecnologia, de dois. Recursos Minerais, a que depois
se juntou Construção Naval – por ausência dos convidados no WRSE – de
apenas um. A inclusão de Recursos Minerais, já referida acima, deveu-se a
uma solicitação do Labomar/UFC. O tema denominado “Aquicultura” foi
alterado para “Maricultura”, no decorrer dos workshops.
5. Pesquisadores e entidades participantes

Os quadros a seguir – que reproduzem as relações recebidas pelo
Cembra de cada uma das Coordenações Regionais – apresentam os pes-
quisadores e as entidades participantes dos GTs, nos três eventos.

TEMAS
  Workshop Regional Sul
    NOMES DOS PARTICIPANTES  INSTITUIÇÕES

PESCA Daniela Coswig Kalikoski ICHI – Furg
Gonzalo Velasco Canziani IO – Furg
Jorge Pablo Castello IO – Furg
Jose Angel Alvarez Perez CTTMar – Univali
Jose Dias Neto CGFap - Ibama
Manuel Haimovici IO – Furg
Marcelo Vasconcellos IO – Furg
Patrizia Raggi Abdallah Iceac – Furg
Roberto Wahrlich CTTMar – Univali
Rodrigo Pereira Medeiros Nesp – Univali

Evento Local Temas Período

197 - Os componentes do GT sobre Construção Naval não se reuniram durante o WRSE, masenviaram seus comentários e sugestões posteriormente, contribuindo para a elaboraçãodo capítulo temático.
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PORTOS E Gilberto Barreto da Costa Pereira Porto de ImbitubaMARINHA
MERCANTE Eduardo Adamscik Centronave – RS

Jayme Ramis Porto de Rio
Grande

Marcelo Vinícius De La Rocha ICHI – FurgDomingues
Milton Luiz Paiva de Lima Escola de

Engenharia – Furg
Paulo César Corsi APSFS

POLUIÇÃO Afonso Celso Dias Bainy CURJDFL – UFSCMARINHA
Alessandra Fonseca CFCH – UFSC
Celso Elias Corradi Porto de Rio

Grande
César Martins CEM – UFPR
Eunice Machado CEM – UFPR
Gilberto Fillmann IO – Furg
Grasiela Lopes Leães Pinho IO – Furg
Luis Felipe Hax Niencheski IO – Furg
Marcio Raimundo Milani IO – Furg
Maria da Graça Zepka IO – FurgBaumgarten
Mônica Wallner Kersanach IO – Furg
Sérgio Luiz Correia de Vasconcelos CPRG (MB)

AQUICULTURA Cesar Serra Bonifácio Costa IO – Furg(MARICULTURA)
Erica Vidal CEM – UFPR
Gilberto Manzoni Univali
Luis André Nassr de Sampaio IO – Furg
Luis Henrique da Silva Poersch IO – Furg
Marcelo Borges Tesser IO – Furg
Rodolfo Luis Petersen CEM – UFPR
Vinícius Cerqueira CCA – UFSC
Walter Seiffert CCA – UFSC
Wilson Francisco Britto Wasielesky IO – FurgJunior

Workshop Regional Sul (cont.)
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ECOSSISTEMAS Carlos Soares CEM – UFPRCOSTEIROS
Cleber Palma Silva ICB – Furg
Jarbas Bonetti Filho CFM – UFSC
Juliano Marangoni IO – Furg
Marinez Scherer ABGC
Milton Lafourcade Asmus IO – Furg
Paulo Roberto Armanini Tagliani IO – Furg
Tatiana S. da Silva IG – UFRGS

CIÊNCIA E Danilo Giroldo Propesp – Furg
TECNOLOGIA João Paes Vieira Sobrinho IO – Furg

José Henrique Muelbert IO – Furg
Luiz Eduardo Maia Nery ICB – Furg
Paulo de Tarso da Cunha Chaves UFPR
Sérgio Antônio Netto Unisul
Sílvia Silva da Costa Botelho CCC – Furg

Workshop Regional Sul (cont.)

Figura 1 – Abertura do WRS, na Furg.
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PESCA Marcelo Vianna Biologia – UFRJ
Luiz Ricardo Gaelzer IEAPM
Ana Maria Torres Rodrigues Cepsul – Ibama
Amanda Ricci Rodrigues IO-USP
Sergio Luiz dos Santos Tutui Instituto de

Pesca – SP
Agnaldo Silva Martins Ufes

PORTOS E Roberto Galli Syndarma/Abeam
Thais Helena Henriques Chaves Syndarma/Abeam
Gilberto Fialho Poli – UFRJ
Luiz Felipe Assis Sobena – UFRJ
Cláudio Baraúna Coppe/UFRJ

POLUIÇÃO Renato da Silva Carreira Uerj
MARINHA Flávio da Costa Fernandes IEAPM

Milton Kampell Inpe
José Lailson Brito Júnior Uerj
Keity Corbani Ferraz DPC (MB)
Rosalinda Carmela Montone IO-USP
Luiz Fernando Loureiro Fernandes Ufes

DESENVOLVIMENTO Eliane Gonzalez Rodriguez IEAPMSUSTENTÁVEL Frederico Pereira Brandini IO-USP
Alexandre Turra IO-USP
Mario Luiz Gomes Soares Uerj
Marise Silva Carneiro Secirm
Roberto Sforza ICMBio

CIÊNCIA E Belmiro Mendes de Castro IO-USP
TECNOLOGIA Afonso Paiva Coppe/UFRJ

Renato David Ghisolfi Ufes
Ricardo Coutinho IEAPM
Marcos Antonio dos Santos Fernandez Uerj
Carlos Eduardo Parente Ribeiro Coppe/UFRJ

Workshop Regional Sudeste
            NOMES DOS PARTICIPANTES      INSTITUIÇÕESTEMAS

MARINHA
MERCANTE
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PESCA E Paulo Travassos UFRPE
AQUICULTURA
(MARICULTURA) Mutsuo Asano Filho MPA

Carlos Alexandre Gomes de Alencar MPA
Zafira da Silva de Almeida Uema
Juan Carlos Ayala Avilés Espol (Equador)
Graco Aurélio Câmara de Melo DOL - UFRNViana
Manuel Antonio de Andrade Labomar – UFC
Furtado Neto
Rodrigo Maggioni Labomar – UFC
Alberto Jorge Pinto Nunes Labomar – UFC
Danielle Sequeira Garcez Labomar – UFC
Antônio Adauto Fonteles Filho Labomar – UFC
Marcio Alves Bezerra Engenharia de

Pesca – IFCE
Toivi Masih Engenharia de

Pesca – IFCE

PORTOS E Alex Maurício Araújo Engenharia Naval
CONSTRUÇÃO e Oceânica – UFPE

Paulo de Tarso de Castro Miranda Porto Pecém –
Ceará Portos

Miguel Sávio de Carvalho Braga Labomar – UFC
Joaquim Bento Cavalcante Filho Docas do Ceará
Maria Ozilea Bezerra Menezes Labomar – UFC
Carlos Augusto França Schettini Labomar – UFC
João Vicente Santana IFCE
Luis Giglio CPCE (MB)
Atevaldo da Silva Santos Marinha Mercante

POLUIÇÃO Vanessa Hatje UFBA
MARINHA Marcelo Cohen UFPA

Maria Christina Barbosa Araujo UFRN
Regine Helena S. F. Vieira Labomar – UFC
Sandra T. Santaella Labomar – UFC

                          Workshop Regional Norte/Nordeste
         NOMES DOS PARTICIPANTES      INSTITUIÇÕESTEMAS

NAVAL
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Oscarina Viana de Sousa Labomar – UFC
Rivelino Cavalcante Labomar – UFC
Silvano Porto Pereira Cagece
Paulo Roberto Ferreira Gomes Labomar – UFCda Silva

ECOSSISTEMAS Erminda Couto Uesc – BA
COSTEIROS Rosa de Lisieux Urano de SemaceCarvalho Ferreira

Paulo Roberto Saraiva Cavalcante UFMA
Loreci Gislaine de Oliveira Geologia – UFCLehugeur
Daniele Pequeno Lopes Ibama – CE
Wilson Franklin Junior Labomar – UFC
Cristina de Almeida Rocha Barreira Labomar – UFC
Helena Matthews Cascon Biologia – UFC
Marcelo Oliveira Labomar – UFC
João Alveirinho Dias UAlg – Uece
Alexandre Medeiros de Carvalho Labomar – UFC
Mônica Castelo Branco Labomar – UFC
Pedro Bastos de Macedo Carneiro Labomar – UFC
Paulo Roberto Ferreira Labomar – UFC
Tatiane Martins Garcia Labomar – UFC
Luís Parente Maia Labomar – UFC
José Gonzaga da Silva Labomar – UFC
Aline Ferreira da Silva Labomar – UFC

DESENVOLVIMENTO Eugenio Cunha UFRN
SUSTENTÁVEL José Souto Rosa Filho UFPA

Geraldo Gondim Juaçaba Secirm
Najila R. A. J. Cabral IFCE
Fabio Perdigão Vasconcelos Uece
Sheila Pitombeiras MPE-CE
Glaura Maria Leite Barros Ibama – CE
Lívio Moreira Gurjão Ibama – CE
Janaina Ferreira Aderaldo Prodema
Maria Petronilia de Oliveira Hellqvist Labomar – UFC

Workshop Regional Norte/Nordeste (cont.)
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RECURSOS Helenice Vital UFRN
MINERAIS José Maria Landim Dominguez UFBA

Maamar El Robrini UFPA
Lauro Júlio Calliari Furg
Kaiser Gonçalves de Souza CPRM – DF
George Satander Geologia – UFC
Jader Onofre de Morais Uece/UFC
Valdir Manso UFPE
Patrícia Reis Alencar Oliveira CPRM – PE
Katiane dos Santos Salviano CPRM – PE
Francisco Edson Mendonça Gomes CPRM – PE
Vanessa M. M. Cavalcanti DNPM
Lidriana Pinheiro Labomar – UFC
Wanessa Sousa CPRM – PE

Workshop Regional Norte/Nordeste (cont.)

Figura 2 – Início dos trabalhos do WRSE, na Coppe/UFRJ.

Nos três workshops, houve entusiasmo e intensa 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 envolveram-se 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
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Figura 3 - Momento derradeiro do WRN/NE, em Fortaleza, CE.
6. Considerações finais

Em primeiro lugar, deve-se destacar o apoio da Femar, 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 esforço
desenvolvido e o desinteressado trabalho realizado.

Destaque também tem de ser dado, sem dúvida, a esse novo instru-
mento que é o Cembra, organismo que, mesmo em formação, foi capaz de
produzir uma considerável198 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, promo-
verem a atualização do acervo de conhecimentos sobre esse bem precioso,
“o mar que nos pertence”, é uma vitória significativa.
198 - De fato congregou, nos três workshops, 157 professores, pesquisadores e estudiosos
do mar, em geral.

período dos encontros, favorecendo uma integração de alta qualidade com
o Cembra, para configurar esta 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
de editoria da obra.

Cabe, ainda, observar que a inclusão dos nomes de especialistas
não deve ser entendida como se todos tenham concordado, na íntegra,
com o que consta da publicação, em cada capítulo. No entanto, nos eventos
aqui citados, bem como nos entendimentos a eles consequentes, em
contatos com consultores e demais participantes dos workshops, o Cembra
julga ter conseguido chegar a uma redação satisfatória para todos.
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SIGLAS E ACRÔNIMOS

Abeam Associação Brasileira das Empresas de Apoio Marítimo
Abremar Associação Brasileira de Representantes de Empresas

Marítimas
Acobar Associação Brasileira dos Construtores de Barcos e seus

Implementos
ADCP Acoustic Doppler Current Profiler
AEB Agência Espacial Brasileira
AFRMM Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante
AIS Automatic Identification System
AITP Adicional de Indenização de Trabalhador Portuário Avulso
Albras Alumínio Brasileiro S. A.
Alumar Consórcio de Alumínio do Maranhão
Alunorte Alumina do Norte do Brasil S. A.
AMRJ Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro
ANA Agência Nacional de Águas
ANP Agência Nacional do Petróleo
Antaq Agência Nacional de Transportes Aquaviários
Anvisa Agência Nacional de Vigilância Sanitária
APA Área de Proteção Ambiental
Apan Água Profunda do Atlântico Norte
Arim Área de Relevante Interesse Mineral
ASO Atlântico Sudoeste
Asos Programa Regional para o Oceano Atlântico Sul OcidentalSuperior
BID Banco Interamericano de Desenvolvimento
Biomar Comitê Executivo para o Levantamento e a Avaliaçãodo Potencial Biotecnológico da Biodiversidade Marinha
Biomass Biological Investigation of Marine Antarctic System and

Stock
BNDO Banco Nacional de Dados Oceanográficos
Cagece Companhia de Água e Esgoto do Ceará
CAP Conselho de Administração Portuária
Capes Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de NívelSuperior
CB Corrente do Brasil
CCA/UFSC Centro de Ciências Agrárias
CCA Corrente Circumpolar Antártica
CCAMLR Convenção sobre Conservação dos Recursos VivosMarinhos Antárticos
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CCC/Furg Centro de Ciências Computacionais
CCLC Centro de Capitães de Longo Curso
CCM Comitê para Ciências do Mar
CCT Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia
CDB Convenção sobre Diversidade Biológica
CDFMM Conselho Diretor do Fundo de Marinha Mercante
CDG Carl Duisberg Gesellschaft
Ceco Centro de Estudos de Geologia Costeira e Oceânica
Cefet-BA Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia
CEM/UFPR Centro de Estudos do Mar
Cembra Centro de Excelência para o Mar Brasileiro
Cenibra Celulose Nipo-Brasileira
Cenpes/ Centro de Pesquisas e Desenvolvimento Leopoldo
Petrobras Miguez de Melo
Ceos Comitê de Satélites de Observação da Terra
Cepsul Centro de Pesquisa e Gestão de Recursos Pesqueiros do

Litoral Sudeste e Sul
CFM/UFSC Centro de Ciências Físicas e Matemáticas
CGEE Centro de Gestão e Estudos Estratégicos
CHM Centro de Hidrografia da Marinha
Ciaba Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar
Ciaga Centro de Instrução Almirante Graça Aranha
Ciefmar Comissão Interministerial sobre a Exploração e Utilização

dos Fundos dos Mares e Oceanos
Cirm Comissão Interministerial para os Recursos do Mar
Clia Cruise Line International Association
Clivar Climate Variability and Predictability
CLPC Comissão de Limites da Plataforma Continental
CMA Célula Meridional do Atlântico
CMIO Comissão Mundial Independente sobre os Oceanos
CMMAD Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e

Desenvolvimento
CMPC Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones
CNA Companhia Nacional de Álcalis
CNCTI Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação
CNIO Comissão Nacional Independente sobre os Oceanos
CNP Conselho Nacional do Petróleo
CNPE Conselho Nacional de Política Energética
CNPq Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico eTecnológico
CNUDM Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar
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CNUMAD Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambientee Desenvolvimento
Cobem Congresso Brasileiro de Engenharia Mecânica
Cofins Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
COI Comissão Oceanográfica Intergovernamental
Conae Comissão Nacional de Atividades Espaciais
Conama Conselho Nacional do Meio Ambiente
Conapa Comitê Nacional de Pesquisas Antárticas
Conave Comércio e Navegação Ltda.
Conportos Comissão Nacional de Segurança Pública nos Portos e

Vias Navegáveis
Consema Conselho Estadual do Meio Ambiente
Conttmaf Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes

Aquaviários e Aéreos, na Pesca e nos Portos
Coppe/UFRJ Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa

de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro
Cosigua Companhia Siderúrgica da Guanabara
Cosipa Companhia Siderúrgica Paulista
CPDS Comissão de Políticas de Desenvolvimento Sustentável

e Agenda 21
CPIS Complexo Portuário Industrial de Suape
CPRM Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais
CQA Complexo Químico das Alagoas
CST Companhia Siderúrgica de Tubarão
CTD Conductivity, Temperature, Depth
CTGP Comissão Técnica da Gestão Compartilhada dos

Recursos Pesqueiros
CT-Petro Fundo Setorial do Petróleo e Gás Natural
CTTMar/Univali Centro de Ciências Tecnológicas da Terra e do Mar
DBO Demanda Bioquímica de Oxigênio
DDT Dicloro-Difenil-Tricloroetano
DHN Diretoria de Hidrografia e Navegação
DNOG Divisão Naval de Operações de Guerra
DNPM Departamento Nacional de Produção Mineral
DNPN Departamento Nacional de Portos e Navegação
DNPRC Departamento Nacional de Portos, Rios e Canais
DNPVN Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis
DOL/UFRN Departamento de Oceanografia e Limnologia
DPA Departamento de Pesca e Aquicultura
DPC Diretoria de Portos e Costas
EACF Estação Antártica Comandante Ferraz
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EBN Empresa Brasileira de Navegação
Ecdis Electronic Chart Display and Information System
Eisa Estaleiro Itajaí S. A.
Embratur Instituto Brasileiro de Turismo
Encit Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciências Térmicas
END Estratégia Nacional de Defesa
Enso El Niño – Southern Oscillation
EOndas-RS Estudos de Tecnologias para a Conversão de Energia das

Ondas em Energia Elétrica na Costa do Rio Grande do Sul
Epagri/SC Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural
EPM Ensino Profissional Marítimo
Espol Escuela Superior Politécnica del Litoral (Ecuador)
FAO Food and Agriculture Organization
FAP Fundação de Apoio à Pesquisa
Fapeam Fundação de Amparo à Pesquisa do Amazonas
Fapemig Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais
Faperj Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio de Janeiro
Fapesc Fundação de Amparo à Pesquisa de Santa Catarina
Fapesp Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo
Fapespa Fundação de Amparo à Pesquisa do Pará
FDEPM Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional

Marítimo
FDMM Fundo de Desenvolvimento da Marinha Mercante
Femar Fundação de Estudos do Mar
FGCN Fundo Garantidor da Construção Naval
Fiesp Federação das Indústrias do Estado de São Paulo
Finep Financiadora de Estudos e Projetos
Fiperj Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro
Firjan Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro
Fronape Frota Nacional de Petroleiros
FMM Fundo da Marinha Mercante
FNDCT Fundo Nacional para o Desenvolvimento Científico e

Tecnológico
FNMA Fundo Nacional do Meio Ambiente
Funbio Fundo Brasileiro para a Biodiversidade
Funceme Fundação Cearense de Meteorologia
Fundep Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa
Furg Universidade Federal do Rio Grande
GAAm Grupo de Avaliação Ambiental
GATT General Agreement on Tariffs and Trade
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GEF Global Environment Facility
Gempo Grupo Executivo de Modernização Portuária
Gerco Gerenciamento Costeiro
Gespe Grupo Executivo do Setor Pesqueiro
Gipme Global Investigation of Pollution in the Marine

Environment
Globec Global Ocean Ecosystem Dynamics
Gloss Global Sea-Level Observing System
GLP Gás Liquefeito de Petróleo
GMDSS Global Maritime Distress and Safety System
GNHo Grupamento de Navios Hidroceanográficos
GNL Gás Natural Liquefeito
Goos Global Ocean Observing System
GTS Global Telecommunication System
HAB Harmful Algal Blooms

HNS
Convenção sobre Responsabilidade e Compensação por
Dano em Conexão com o Transporte de Substâncias
Nocivas e Perigosas pelo Mar

IAI Inter-American Institute for Global Change Research
Ibama Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos

Naturais Renováveis
IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
ICB/Furg Instituto de Ciências Biológicas
Iccat International Commission for the Conservation of the

Atlantic Tunas
Iceac/Furg Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas eContábeis
ICHI/Furg Instituto de Ciências Humanas e da Informação
ICMBio Instituto Chico Mendes de Conservação daBiodiversidade
Icomi Indústria e Comércio de Minérios S. A.
IEAPM Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira
IFCE Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia doCeará
Ifremer Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la

Mer
IG/UFRGS Instituto de Geociências da Universidade Federal do RioGrande do Sul
IGBP International Geosphere-Biosphere Programme
IMO International Maritime Organization
INCT Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia
INCT-APA Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Antártica de

Pesquisas Ambientais
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INCT-MC Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Mudanças
Climáticas

Inea/RJ Instituto Estadual do Ambiente
Inpe Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
Inpi Instituto Nacional de Propriedade Intelectual
IO-USP Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo
IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change
Ipea Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
IPT Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São

Paulo
IRD Institut de Recherche pour le Développement
ISA International Seabed Authority
ISM International Safety Management
ISO International Organization for Standardization
ISPS International Ship and Port Facility Security
ITQ Individual Transferable Quota
IUU Illegal, Unregulated and Unreported (Fishing)
JBRJ Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro
Jica Japan International Cooperation Agency
Labomar/UFC Instituto de Ciências do Mar da Universidade Federal do

Ceará
Lagemar Laboratório de Geologia Marinha da Universidade

Federal Fluminense
Lalur Livro de Apuração do Lucro Real
Leplac Plano de Levantamento da Plataforma Continental

Brasileira
LC

Convenção sobre Prevenção da Poluição Marinha por
Alijamento de Resíduos e Outras Matérias (Convenção
de Londres)

LOICZ Land-Ocean Interactions in the Coastal Zone
LRIS Long Range Identification System
Magebras Madeiras Gerais do Brasil Ltda.
Maic Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio
MAP Military Aid Program
Mapa Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Marpol Convenção Internacional para a Prevenção da Poluiçãopor Navios
MCSul Conferência de Modelagem Computacional do Sul
MCT Ministério da Ciência e Tecnologia
MDZC Macrodiagnóstico da Zona Costeira
MEY Maximum Economic Yield
Mida Maritime Industrial Development Area
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MMA Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e
da Amazônia Legal

MOC Meridional Overturning Cell
MPA Marine Protected Area
MPA Ministério da Pesca e Aquicultura
MPE/CE Ministério Público Estadual do Ceará
MPU Ministério Público da União
MSC Marine Stewardship Council
MSY Maximum Sustainable Yield
MTE Ministério do Trabalho e Emprego
NAE Núcleo de Assuntos Estratégicos
NApOc Navio de Apoio Oceanográfico
Nesp/Univali Núcleo de Estudos Socioantropológicos e Políticos da

Universidade do Vale do Itajaí
NHOc Navio-Hidroceanográfico
NOAA National Oceanic and Atmospheric Administration
NOc Navio-Oceanográfico
NPG Núcleo de Pós-Graduação
Nuclep Nuclebras Equipamentos Pesados S. A.
Obis Ocean Biogeographic Information System
OCDE Organização para Cooperação e Desenvolvimento

Econômico
OECD Organization for Economic Cooperation and

Development
Oema Órgão Estadual de Meio Ambiente
Ogmo Órgão de Gestão de Mão de Obra do Trabalho Portuário
OMI Organização Marítima Internacional
OMM Organização Meteorológica Mundial
ONU Organização das Nações Unidas
OPCR Convenção de Preparação, Resposta e Compensação

Financeira para Acidentes por Óleo
OSLR Ocean Science in Relation to Living Resources
OSNLR Ocean Science in Relation to Non-Living Resources
Otan Organização do Tratado do Atlântico Norte
PAC Programa de Aceleração do Crescimento
Pacti Plano de Ação em Ciência, Tecnologia e Inovação
PAF-ZC Plano de Ação Federal para a Zona Costeira
PCB Bifenilo Policlorado
PCN Plano de Construção Naval
PDN Política de Defesa Nacional
PEM Plano Estratégico da Marinha
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Petrobras Petróleo Brasileiro S. A.
Petroquisa Petrobras Química S. A.
PGGM Programa de Geologia e Geofísica Marinhas
Pirata Pilot Research Moored Array in the Tropical Atlantic
Planalsucar Programa Nacional de Melhoramento da Cana-de-açúcar
PLDM Plano Local de Desenvolvimento da Maricultura
PMN Política Marítima Nacional
Pnerm Programa Nacional de Energias Renováveis do Mar
PNBoia Programa Nacional de Boias
PNGC Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro
PNRM Política Nacional para os Recursos do Mar
PNT Proposta Nacional de Trabalho
PNT Plano Nacional de Turismo
PNUD Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
Pnuma Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente
Poit Posto Oceanográfico da Ilha da Trindade
Poli/UFRJ Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio deJaneiro
POP Poluente Orgânico Persistente
Portobras Empresa Brasileira de Portos S. A.
PPA Plano Plurianual de Governo
PPCN Plano Permanente de Construção Naval
PPG Pesquisa e Pós-Graduação
PPG-Mar Comitê Executivo para a Consolidação e Ampliação dos

Grupos de Pesquisa e Pós-graduação em Ciências do Mar
Preps Programa Nacional de Rastreamento de Embarcações

Pesqueiras por Satélite
Prest Programa de Estágio Supervisionado Embarcado
Proalcool Programa Nacional do Álcool
Proantar Programa Antártico Brasileiro
Proarea Programa de Prospecção e Exploração de RecursosMinerais da Área Internacional do Atlântico Sul e Equatorial
Proarquipelago Programa Arquipélago
Probio Projeto de Conservação e Utilização Sustentável daDiversidade Biológica Brasileira
Prodema/UFC Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento e MeioAmbiente da Universidade Federal do Ceará
Proex Programa de Financiamento às Exportações
Profrota Programa de Modernização da Frota Pesqueira
Promef Programa de Modernização e Expansão da Frota
Prominp Programa de Mobilização da Indústria Nacional de

Petróleo e Gás Natural
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Pronabio Programa Nacional da Diversidade Biológica
Pronex Programa de Núcleos de Excelência
Propesp/Furg Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação da

Universidade Federal do Rio Grande
Pro-REB Programa de Apoio e Estímulo às Empresas Brasileiras de

Navegação que tenham embarcações registradas ou pré-
registradas no REB

Protrindade Programa Ilhas Oceânicas
PR-RJ Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro
PSRM Plano Setorial para os Recursos do Mar
PUC-RJ Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
Ramsar Convention on Wetlands of International Importance,

especially as Waterfowl Habitat
RCC Regime Nacional de Certificação de Capturas
REB Registro Especial Brasileiro
Recombio Rede Cooperativa de Pesquisa em Combustão e Emissõesde Biodiesel e Combustíveis Alternativos
Recos Projeto Uso e Apropriação de Recursos Costeiros
Redealgas Rede de Biotecnologia de Macroalgas Marinhas
Remac Programa de Reconhecimento da Margem ContinentalBrasileira
Remplac Programa de Avaliação da Potencialidade Mineral daPlataforma Jurídica Brasileira
Renorbio Rede Nordeste de Biotecnologia
Repar/PR Refinaria Presidente Getúlio Vargas
Revimar Avaliação do Potencial Sustentável e Monitoramento dosRecursos Vivos Marinhos
Revizee Programa de Avaliação do Potencial Sustentável deRecursos Vivos na Zona Econômica Exclusiva
Ripeam Regulamento Internacional para Evitar Abalroamento noMar
RQA/ZC Relatório de Qualidade Ambiental da Zona Costeira
SACC South American Climate Change
Sacos South Atlantic Climate Observing System
SAE Secretaria de Assuntos Estratégicos
Salte Saúde, Alimentação, Transporte e Energia
SAR Search and Rescue
SAR Synthetic Aperture Radar
SBR Submarino Brasileiro
Scar Scientific Committee on Antarctic Research
Scor Scientific Committee on Oceanic Research
Seap/PR Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca da Presidência

da República
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SecCTM Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação da Marinha
Semace Superintendência Estadual do Meio Ambiente do Ceará
Seped Secretaria de Políticas e Programas de Pesquisa e

Desenvolvimento
SGMB Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil
Sibex Second International Biomass Experiment
Sibratec Sistema Brasileiro de Tecnologia
SIG Sistema de Informações Geográficas
Sigerco Sistema de Informação Geográfico
Simmap Sistema de Monitoramento Marítimo em Apoio àsAtividades de Petróleo
Sinau Sistema de Informação das Autorizações de Uso das Águasde Domínio da União para fins de Aquicultura
Sinaval Sindicato Nacional da Indústria da Construção e

Reparação Naval e Offshore
Sinpesq Sistema Nacional de Informações da Pesca e Aquicultura
SIR Sistema Integrado de Radiogoniometria
SisGAAz Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul
Sisnama Sistema Nacional do Meio Ambiente
SisNC2 Sistema Naval de Comando e Controle
SNBR Submarino Nuclear Brasileiro
SNUC Sistema Nacional de Unidades de Conservação daNatureza
Sobena Sociedade Brasileira de Engenharia Naval
Solas Safety of Life at Sea
SPE Society of Petroleum Engineers
SPP Sistema de Proteção de Plataformas
SSN Serviço de Sinalização Náutica
STCW Convenção Internacional sobre Padrão de Treinamento,

Certificação e Serviços de Quarto
SUA Convenção para a Supressão de Atos Fora da Lei contra

a Segurança da Navegação Marítima
Sunamam Superintendência Nacional de Marinha Mercante
Syndarma Sindicato Nacional das Empresas de Navegação Marítima
TAC Total Allowable Catch
TAO Tropical Atlantic Ocean Project
Tecab Terminais Armazenagens de Cabedelo Ltda.
Teconvi Terminal de Contêineres do Vale do Itajaí
Tema Training, Education and Mutual Assistance
Temadre Terminal de Madre de Deus
THC Terminal Handling Charge
Tibras Titânio do Brasil S. A.
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Toga Tropical Ocean Global Atmosphere
Transpetro Petrobras Transporte S/A
Turf Territorial Use Rights in Fisheries
Ualg Universidade do Algarve (Portugal)
Uece Universidade Estadual do Ceará
UEFS Universidade Estadual de Feira de Santana
Uema Universidade Estadual do Maranhão
UEO União da Europa Ocidental
Uerj Universidade Estadual do Rio de Janeiro
UESB Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia
Uesc/BA Universidade Estadual de Santa Cruz
UFBA Universidade Federal da Bahia
UFC Universidade Federal do Ceará
Ufes Universidade Federal do Espírito Santo
UFF Universidade Federal Fluminense
UFG Universidade Federal de Goiás
UFPE Universidade Federal de Pernambuco
UFPel Universidade Federal de Pelotas
UFPR Universidade Federal do Paraná
UFRGS Universidade Federal do Rio Grande do Sul
UFRJ Universidade Federal do Rio de Janeiro
UFRPE Universidade Federal Rural de Pernambuco
UFS Universidade Federal de Sergipe
UFSC Universidade Federal de Santa Catarina
UFSCar Universidade Federal de São Carlos
Unctad Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e

Desenvolvimento
Unclos United Nations Conference on the Law of the Sea
UNEP United Nations Environmental Programme
Unicamp Universidade Estadual de Campinas
Unifacs Universidade de Salvador
Unifei Universidade Federal de Itajubá
UNI-RIO Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro
Unisul Universidade do Sul de Santa Catarina
Univali Universidade do Vale do Itajaí
Univercidade Centro Universitário da Cidade
UPGN/Petrobras Unidade de Processamento de Gás Natural
Usiba Usina Siderúrgica da Bahia
Usiminas Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S. A.
USP Universidade de São Paulo
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Vale Companhia Vale do Rio Doce
Vant Veículo Aéreo Não Tripulado
VCP Votorantim Celulose e Papel
VTI Valor da Transformação Industrial
VTR Vessel Traffic System
WCRP World Climate Research Programme
Woce World Ocean Circulation Experiment
Wipo World Intellectual Property Organization
WPC World Petroleum Congress
WWF World Wildlife Fund
ZC Zona Costeira
ZCAS Zona de Convergência do Atlântico Sul
ZCIT Zona de Convergência Intertropical
ZEE Zona Econômica Exclusiva
ZIP Zone Industrielle Portuaire


