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EDITORIAL 

 

Por Eurico de Lima Figueiredo (NEA/INEST/UFF) 

 

 

 Este Caderno diz bem ao que veio o Centro de Estudos Estratégicos e Planejamento 

Espacial Marinho (CEDEPEM). Ele resulta de meses de trabalho que levaram à construção 

de uma comunidade nacional e internacional de pesquisa que envolve 19 instituições de 

todas as regiões do pais, sendo duas na Espanha (CERES, EGN , FURG,  IME, IFPE, SGM, 

UECE, UFCG , UFF, UFPA, UFPB, UFPE, UFPel, UFRGS, UnB UNED, UNESA, UNIPAC, 

UNL).  Os especialistas são civis e militares, cabendo destacar o número de pesquisadoras: 

27. As redes estão distribuídas segundo sete áreas de interesses com coordenações 

próprias,  contando, de início, com 46 especialistas. A expansão virá no processo de 

desenvolvimento do Centro, a partir da experiência acumulada e sujeita à prática saudável 

da contínua e constante reavaliação de metas e métricas de desempenho. 

 

 A natureza que nos envolve e onde vivemos só nos faz sentido como apropriação 

humana. O gnothi seauton dos gregos – o conhecer a si mesmo – é também o  conhecer do 

mundo em que estamos. A terra, o ar, os mares e os oceanos inspiraram, desde a aurora 

das civilizações, os mais diversos estudos. Com o passar do tempo, na sociedade de 

conhecimento em que nos situamos, com o advento da ciência, desde seus primórdios mais 

rudimentares, até à fase altamente complexa em que estamos, os elementos da vida vêm 

sendo analisados com as mais sofisticadas tecnologias, desde o astrolábio até o GPS. A 

terra, o ar, os mares e os oceanos comportam os exames da Física, da Química, da Biologia 

e de tantos outros ramos das chamadas Ciências da Natureza. Mas requerem também o 

entendimento das Ciências Humanas. Na hidrosfera que habitamos neste planeta, os 

oceanos correspondem a 97,2% de toda a água. Cerca de 2/3 da superfície do planeta são 

cobertos por oceanos. Através deles se dá o comércio entre os países, por seu intermédio 

milhões de pessoas se locomovem anualmente pelos mais variados motivos. Neles, riquezas 

existentes e  ainda a explorar suscitam pesquisas e jogos de interesses entre as nações. A 

Economia, a Sociologia, a Ciência Política, as Relações Internacionais, os Estudos 

Estratégicos, além de outras áreas de saber (cite-se o Direito, por exemplo), com seus 

objetos próprios, trazem luzes ao entendimento de sua importância vital à atividade humana. 

Se a história do mundo humano não pode ser entendida sem as suas guerras, foi no espaço 
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oceânico que mortíferos conflitos foram travados no enfrentamento de poderosas armadas, 

alterando, na dialética da história, a geopolítica do sistema internacional.  

 

 O CEDEPEM – que agora se lança – vem ciente de seus grandes desafios,- e da 

grandeza da tarefa que se dispõe a cumprir no âmbito de seus declarados objetivos. Seus 

componentes estão cientes de sua importância para o futuro do  País. Já é um thinking tank 

de razoáveis proporções. Constitui-se, desde já, no mais ousado e necessário 

empreendimento em seu campo de atuação entre nós. Cumprirá exitoso destino.  

 

O artigo O Mar a nova fronteira da transição energética tem por objetivo apresentar 

os projetos derivados das metas e medidas adotadas após o Acordo de Paris como 

continuidade dos objetivos estabelecidos no Protocolo de Kyoto e adoção dos ODS - 

Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas dentro do marco europeu 

e do chamado Green Deal “Acordo Verde” da União Europeia que tem por finalidade reduzir 

a emissão de gases na atmosfera, lutar contra o aquecimento global e desenvolver 

alternativas limpas e sustentáveis mediante a transição de sua matriz energética e a 

renovação de seu sistema produtivo. 

 

O artigo “A Argentina no planejamento espacial marinho: a nova demarcação da 

plataforma continental argentina” de autoria de Danilo Sorato Oliveira Moreira tem como 

finalidade apresentar a nova demarcação da plataforma continental argentina aprovada em 

agosto de 2020. A metodologia do trabalho é análise de bibliografia e documentos sobre o 

assunto. Os resultados iniciais alcançados apontam para a extensão da plataforma 

continental argentina com o fim de ampliar a capacidade de recursos marítimos para a 

Argentina e garantir maior manobra na defesa dos mares argentinos. 

 

Em “Estudos de Gênero e Mar - Tópico de problemas socioeconômicos e 

ambientais”, Bethânia Machado Figueiredo e Pedro Henrique Silva de Oliveira  abordam as 

questões relativas a gênero através da interseccionalidade com as problemáticas 

socioeconômicas e ambientais, optando-se por uma abordagem que traga como foco 

aquelas pessoas que apresentam maior vulnerabilidade e que sobrevivem dos recursos do 

mar. A metodologia utilizada foi uma revisão bibliográfica com base em artigos disponíveis 

na plataforma Scielo. Fez-se uso das palavras-chave” pescadores” e “ambiental. A partir da 

observação dos vários tipos de relações existentes dos atores com o mar, é possível analisar 
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o papel das mulheres nas comunidades ribeirinhas, nos aspectos produtivos e nos 

relacionados à políticas públicas, e os problemas que os impactos socioeconômicos e 

ambientais trazem de forma específica para elas.  

 

O artigo “A Gente e o Mar: Impactos Socioeconômicos dos Acidentes da 

Indústria de Petróleo e Gás nas Águas Brasileiras” de Andressa Carolina da Costa Viana 

tem por objetivo apresentar os danos econômicos e sociais causados por acidentes da 

atividade de exploração e produção offshore de petróleo e gás. Nesse contexto, informações 

sobre a indústria dos combustíveis fósseis e exemplos desses impactos socioeconômicos 

foram destacados. Desastres como derramamento de óleo, naufrágio e rompimento de dutos 

poluem as águas brasileiras e, por consequência, afetam pessoas que vivem de atividades 

ligadas ao mar. Para este trabalho, as principais metodologias utilizadas foram pesquisa 

bibliográfica e abordagem quali-quantitativa.  

 

 A  pesquisa apresentada no artigo “Assinatura Energética dos Manguezais de 

Pernambuco” das autoras Janaina Barbosa da Silva e Maria Fernanda Abrantes Torres 

objetivou estabelecer a assinatura energética dos manguezais do Estado de Pernambuco, 

baseando-se na escala do domínio costeiro. A multiplicidade de fitofisionomias de mangues 

ao longo da costa pernambucana requer conhecimentos específicos acerca dos agentes 

condicionantes que explicam tais configurações. A base de dados foi secundária, coletados 

em artigos nacionais e internacionais, teses e dissertações e sites oficiais. Foi estabelecido 

o fluxograma geral da assinatura energética, estrutura da vegetação e o tensor. 

 

 No artigo “Diferenças entre Conservação e Proteção”, a autora Bethânia Machado 

Figueiredo, explica como proteção e conservação são termos distintos, mas ambos têm 

como objetivo proteger o ecossistema marinho. Proteção marinha se refere ao conjunto de 

ações, geralmente, atuantes em áreas menores e especificas, por exemplo, Áreas de 

Proteção Permanente APP’s e Áreas de Reservas Legais. Já o termo conservação marinha 

é o conjunto de ações que abrangem uma determinada área, com proteção de diversos bens 

e recursos naturais, exemplo, as Unidades de Conservação UCs, Áreas de Proteção 

Ambiental APA’s (Ilha de Fernando de Noronha). 

 

 No ensaio “A Guerra Acústica aplicada à Defesa da Amazônia Azul”, Marcelo Nava  

faz uma breve análise do desenvolvimento de sistemas da Marinha do Brasil para a guerra 
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acústica, fundamental para a vigilância e o monitoramento da face mais inóspita da nossa 

Amazônia Azul - as regiões submarinas.  Nesse ambiente, o emprego de ondas mecânicas 

torna-se mais viável tecnologicamente, uma vez que o som possui excelentes propriedades 

físicas para a propagação no meio submarino. Dessa forma, através do projeto  de sistemas 

sonares, transdutores e hidrofones, aliado ao emprego de avançados algoritmos 

computacionais para o processamento digitais dos sinais, é possível detectar alvos 

submarinos e de superfície, complementando as capacidades do SisGAAz.   

 

 Em “Geopolítica Dos Oceanos e Planejamento Espacial Marinho”, Bruno de Seixas 

Carvalho e Emílio Reis Coelho, apontam que desde o início do século XXI, o Planejamento 

Espacial Marinho (PEM) vem ganhando importância considerável, de modo que os mares e 

oceanos tornaram-se importantes elementos de desenvolvimento nacional e objeto de 

políticas públicas de longo prazo. A conquista do espaço torna-se, pois, essencial, daí a 

relevância da geopolítica, enquanto modelo analítico e orientação política associada à 

relação entre poder e território. No entanto, como exercer o controle de um território 

essencialmente inconquistável como os oceanos? Ao abordar esta questão, este artigo 

pretende apontar o papel das Marinhas e do Estado Brasileiro como atores importantes na 

implementação do PEM. Para tanto, utiliza-se uma abordagem teórica, descrevendo o 

aspecto geopolítico do pensamento marítimo clássico, mostrando sua atualidade e 

limitações, dentro da atuação da Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos 

do Mar (SECIRM). 

 

 No artigo “A Produção de Sal Marinho na Lagoa de Araruama, RJ”, autor Gustavo 

Gordo explica brevemente como o desenvolvimento econômico da região costeira bem como 

de todo o Estado do Rio de Janeiro, ao longo dos séculos até o séc. XX, esteve diretamente 

ligado à produção salineira ao redor da Lagoa de Araruama. Desta forma, procura 

demonstrar como a economia costeira voltada para a exploração de recursos minerais pode 

ser um elemento de dinamização da economia, ao mesmo tempo que permite compreender 

como o desenvolvimento tecnológico é crucial em tal processo.  
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O MAR: A NOVA FRONTEIRA DA TRANSIÇÃO ENERGÉTICA 

 
Por Wesley Sá Teles Guerra 

Doutorando em Sociologia e Mudanças do Sociedade Contemporânea (UNED/Espanha) 

Grupo Gestão Econômica, de Ciência e Tecnologia dos Recursos Marinhos 

 

 
 

Um mar formado por 399 turbinas eólicas na costa da cidade de Oostende na Bélgica 

é responsável por fornecer 10% de toda a energia consumida no país, um símbolo e uma 

mensagem clara da transformação na matriz energética que vem acontecendo em todo o 

continente, localizado a poucos quilômetros da capital da União Europeia. 

 

Desde o protocolo de Kyoto, a União Europeia acelerou os projetos focados na 

transição energética e na luta contra o aquecimento global, o Acordo de Paris é a 

consecução de uma série de medidas que o continente já vinha adotando desde o começo 

da década, com o objetivo de reduzir sua dependência dos combustíveis fósseis, cuja grande 

maioria é produzido em países extracomunitários tais como a Rússia ou Argélia, cuja relação 

não tem sido das melhores nos últimos anos, após o conflito envolvendo a Ucrânia ou os 

reflexos da Primavera Árabe.   

 

Energias renováveis tais como a fotovoltaica, solar, maremotriz e eólica tem sido a 

grande aposta da região, impulsadas pelas transformações no sistema produtivo advindas 

da Revolução 4.0, inseridas após o projeto Industria 4.0 aprovado em 2011 na Alemanha 

além das transformações que se intensificaram no continente desde 2010. 

Para entender a transformação energética da Europa é preciso analisar sua evolução. 

Em 2006, a Europa atingiu o nível mais elevado de consumo de energia; já em 2010, o 

consumo registrou uma leve queda de 4%. Parte dessa redução pode ser atribuída à crise 

económica que se alastrou pelos países do Mediterrâneo e ao aumento das tensões com a 

Rússia e demais países produtores, ambos elementos acabou por impulsar a busca por 

alternativas e eficiência energética. 

Ainda assim os combustíveis fósseis continuam sendo a principal fonte de energia da U.E, 

cerca de 77% das necessidades energéticas do europeu médio são satisfeitas com recursos 
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do petróleo, gás ou carvão. A energia nuclear satisfaz 14% dessas necessidades, enquanto 

os 9% restantes são satisfeitas com fontes de energia renováveis. Não obstante, a produção 

de energias renováveis registra um crescente aumento: em 2010, a energia solar fotovoltaica 

foi a principal responsável pela nova capacidade instalada, seguida do gás e da energia 

eólica. No que respeita à energia nuclear, as centrais desativadas superaram as instaladas, 

um inequívoco sinal de que aos poucos a transição energética se consolida no bloco 

europeu. 

A Europa encontrou em suas águas territoriais uma nova fronteira a ser aproveitada. A 

instalação de Parques Eólicos no Mar do Norte é um exemplo dessa nova realidade que 

conta com projetos também na Irlanda, Espanha e estudos em Portugal, Grécia e Itália. 

A Estratégia 2020 da União Europeia se alinha deste modo aos ODS e ao Acordo de 

Paris para dar um impulso definitivo em direção a uma reformulação energética. As metas 

atuais são: 

● Obter 20% da energia consumida na Europa a partir de fontes renováveis; 

● Aumentar em 20% a eficiência energética. 

A transformação do sistema produtivo mediante as tecnologias da Indústria 4.0 e as 

práticas da Economia Circular compõe as ambições do continente, recolhidas no chamado 

“Green Deal” (Acordo verde) que almeja não somente transformar e matriz energética e 

produção na Europa, mas promover uma nova via para o desenvolvimento econômico e 

social sustentável. E dentro desse novo panorama o Mar volta a ganhar protagonismo 

ampliando a área de atuação dos países e se consolidando como um novo horizonte a ser 

explorado, onde novas tecnologias tais como turbinas eólicas sem aspas ou a armazenagem 

de energia, já são realidades. 

 

Referências 
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A ARGENTINA NO PLANEJAMENTO ESPACIAL MARINHO: A NOVA DEMARCAÇÃO 

DA PLATAFORMA CONTINENTAL ARGENTINA 

Por Danilo Sorato Oliveira Moreira1 

Grupo Gestão Econômica, de Ciência e Tecnologia no Uso dos Recursos do Mar 

(CEDEPEM) 

 

 
 

Em agosto de 2020, a Argentina por meio de suas instituições legislativas aprovou 

duas ações estratégicas para o seu planejamento espacial marinho, a criação do “Consejo 

Nacional de Asuntos Relativos a Malvinas” e a demarcação definitiva do limite exterior da 

plataforma continental argentina. As duas ações visam dar conta com maior robustez dos 

interesses argentinos envolvendo a proteção de seus recursos marinhos, com especial 

atenção a segunda proposta que amplia consideravelmente o acesso argentino a recursos 

como o pescado. 

 

Em 1997, foi criada a “Comisión Nacional del Límite Exterior de La Plataforma 

Continental” como prevê o artigo 2 da lei 24.815 com o objetivo de “[...]elaborar, conforme a 

lo establecido en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y el 

artículo 6° de la ley 23.968, una propuesta definitiva para establecer el límite exterior de la 

Plataforma Continental Argentina.” (COMISIÓN NACIONAL DEL LÍMITE EXTERIOR DE LA 

PLATAFORMA CONTINENTAL, 1997, p. 1).  Após anos de estudos técnicos baixo a tutela 

do Ministério das Relações Exteriores, da Defesa e da Economia, chegou-se a uma proposta 

apresentada em 2009 no organismo das Nações Unidas do Direito do Mar nos Estados 

Unidos da América (BALBELA, 2018). Nela, a plataforma continental argentina ganhava uma 

extensão natural para além das 200 milhas marítimas, o que garantia na prática acesso a 

maiores recursos marítimos, além de garantir o direito argentino a proteção da sua soberania 

contra ameaças externas, sejam elas atores estatais, sejam elas não-estatais. Em 2016, foi 

reconhecido pelo órgão onusiano o direito argentino de legislar sobre as águas marítimas 

reclamadas, o que finalmente ocorreu no ano passado, como mostra a imagem a seguir: 

 

 

 
1É professor de História na educação básica. Graduado em História (UFPA). Graduado em Relações 

Internacionais (UNIFAP). Mestre em Ensino de História (UNIFAP). Atualmente é Doutorando em Estudos 
Estratégicos (PPGEST/UFF), bolsista CAPES, Editor-Chefe da Revista Hoplos (UFF) e membro do CEDEPEM. 
Email: danilosorato@hotmail.com.  
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Imagem 1 - Extensão da Plataforma Continental Argentina 

 

Fonte: Cancilleria Argentina, Facebook, 2020. 

 

Se olharmos com atenção no mapa acima, observa-se que estrategicamente a 

plataforma continental argentina se estende do seu país, passando por parte do Atlântico 

Sul e chegando até a Antártida Argentina. A ampliação do espaço marítimo garante um 

acesso a recursos marítimos importantes para o desenvolvimento econômico e social 

argentino tais como “[...] pesquerías comerciales, cuencas hidrocarburíferas y yacimientos 

minerales de gran relevancia económica. Asimismo, el Mar Patagónico es una importante 

https://www.facebook.com/CancilleriaARG/photos/3288361957892843
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fuente potencial de energía marina.” (PAMPA AZUL, s/d). Atualmente, a Argentina conta 

com um litoral marítimo de 4.725 km de longitude, somados aos 11. 325 km das costas da 

Antártida argentina e ilhas austrais. Dos 6. 683. 000 km2 que representam os espaços 

marítimos continentais, insulares e árticos, a plataforma continental do espaço americano 

e insular ocupa 3. 744. 000 km2, o que representa aproximadamente 56% dos espaços 

marítimos totais argentinos.  

Mas não são apenas esses os interesses argentinos em jogo, posto que existem duas 

questões fundamentais para a segurança internacional argentina. Ao norte, a complexa 

relação com o Brasil, atualmente com leves problemas políticos entre os governos Bolsonaro 

e Fernandez, representa de alguma forma um certo temor de que o vizinho amplie seus 

espaços marítimos. Ao sul, o problema corriqueiro com os ingleses pelo domínio das Ilhas 

Malvinas, todavia com crescente questionamentos por parte do lado sul-americano. 

Portanto, a extensão da plataforma continental, também é uma aspecto geopolítico, posto 

que permite maior margem de manobra nos mares argentinos, sobretudo em questões de 

defesa do seu espaço marítimo frente dois colossos como Brasil e Inglaterra.      
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ESTUDOS DE GÊNERO E MAR - TÓPICO DE PROBLEMAS SOCIOECONÔMICOS E 

AMBIENTAIS 

Por Bethânia Machado Figueiredo2  

Grupo Conservação Ambiental e Planejamento Espacial Marinho 

Pedro Henrique Silva de Oliveira3 

Grupo Gestão Econômica, de Ciência e Tecnologia dos Recursos do Mar 

 

A presente seção tem como objetivo abordar as questões relativas a gênero através 

da interseccionalidade com as problemáticas socioeconômicas e ambientais.Antes de dar-

se início para a presente exposição faz-se necessário expor alguns pressupostos teóricos 

que basilaram as escolhas metodológicas empregadas pelos autores. Primeiramente, 

considerando-se a amplitude da presente temática, bem como as infinitas interconexões 

presentes da relação entre a humanidade e o mar, faz-se necessário a realização de um 

recorte que possibilite uma maior precisão em termos de pesquisa e de análise. Buscando 

atender tais indispensabilidades, optou-se por uma abordagem que traga como foco aquelas 

pessoas que apresentam maior vulnerabilidade mediante quaisquer impactos 

socioeconômicos e ambientais. 

 

Contudo, nota-se que a amplitude de uma categoria como a de “vulnerabilidade” não 

oferece capacidade teórico-metodológica para nortear e recortar um objeto de análise de 

uma pesquisa de caráter científico. Ainda fazia-se necessário a introdução de um marco 

teórico apropriado capaz de informar aos pesquisadores como compreender materialmente 

as condições objetivas dos múltiplos indivíduos com relação ao mar. Fora visando suprir esta 

lacuna que trouxemos nosso olhar para teorias que priorizam as condições materiais dos 

seus objetos, notavelmente a teoria marxista. Iniciamos nossa justificativa com uma 

afirmação dos teóricos Karl Marx e Friedrich Engels (2007), sobre o primeiro pressuposto 

fundamental em qualquer concepção histórica consiste no fato de que o ser que humano 

deve estar em condições de viver para poder “fazer história”: 

O primeiro ato histórico é, pois, a produção dos meios para a satisfação 
dessas necessidades, a produção da própria vida material, e este é, sem 
dúvida, um ato histórico, uma condição fundamental de toda a história, que 
ainda hoje, assim como há milênios, tem de ser cumprida diariamente [...]. A 
primeira coisa a fazer em qualquer concepção histórica é, portanto, observar 

 
2 Graduanda em Engenharia Geológica pela Universidade Federal de Pelotas. Grupo Conservação CEDEPEM 
3 Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal de Pelotas (PPGCPol- UFPel), 

Bacharel em Relações Internacionais pela Universidade Federal de Pelotas. Grupo Economia CEDEPEM 
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esse fato fundamental em toda a sua significação e em todo o seu alcance e 
a ele fazer justiça (MARX; ENGELS, 2007, p.33, grifos do autor). 

 

Tal afirmação significa que antes da realização de qualquer leitura, faz-se necessário 

compreender as maneiras nas quais o ser humano reproduz sua vida material, como ele faz 

uso de seu trabalho. Considerando que estamos lidando com o mar, torna-se evidente a 

necessidade de uma abordagem que enfatize aqueles indivíduos que fazem do uso do mar 

para a reprodução imediata de sua vida material, uma vez que quaisquer alterações nesse 

meio significaria uma precarização imediata da vida destes sujeitos.  

 

Deve-se apontar que nem todos os sujeitos que fazem uso do mar para a reprodução 

de sua vida material possuem relações idênticas com ele, um pescador não seria impactado 

por um vazamento de petróleo na praia onde realiza sua pesca da mesma forma que o dono 

do petroleiro, por exemplo. Assim, quaisquer exposições que debruçam-se sobre a presente 

temática devem apresentar um olhar sensível a categoria de classe4 e a subsequente 

divisão social do trabalho resultante da mesma. Dessa forma, é impossível trabalhar com 

a categoria de divisão social do trabalho sem apontar sua correlação com a valorização do 

trabalho. Como exposto por Silvia Federici (2017), o surgimento do modo produtivo 

capitalista e a subsequente mercantilização da força de trabalho resultou em uma crescente 

valorização social do trabalho remunerado (realizados por homens), em detrimento daqueles 

não remunerados (realizados por mulheres), a chamada divisão sexual do trabalho. Trata-

se de uma valorização que resultou em uma crescente disparidade gendrada dentro da 

hierarquia social, uma vez que ocultou a importância do trabalho doméstico e de seu produto, 

a reprodução da força de trabalho, para o capitalismo. Consequentemente, torna-se possível 

afirmar que classe e gênero configuram-se como identidades que se intersseccionam e se 

intensificam dentro da dominação capitalista (WALLERSTEIN, 1983). 

 

Assim, buscando atender os pressupostos definidos aqui, optamos pela realização de 

uma revisão com ênfase naqueles indivíduos que fazem uso do mar para a reprodução de 

sua vida material, os pescadores. Traçamos dois objetivos nessa seção: apontar como as 

comunidades ribeirinhas são impactadas diretamente pelos impactos socioeconômicos e 

 
4Dentro das ciências sociais existe um vasto debate sobre como definir a categoria de “classe”. No presente estudo os 

autores optaram por fazer uso da definição tradicional marxista que distingue indivíduos analisando duas características: 

se eles compram ou vendem sua força de trabalho e seu padrão de consumo. 
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ambientais, bem como trazer a luz como as maneiras nas quais estes são potencializados 

pela categoria do gênero. 

 

Quanto ao percurso metodológico percorrido pela presente revisão bibliográfica, esse 

estudo fora realizado com base em artigos disponíveis na plataforma Scielo5. Fez-se uso 

das palavras-chave” pescadores” e “ambiental”, o que resultou em 74 trabalhos, buscando 

uma filtragem maior dos resultados selecionados, empregou-se os pressupostos apontados 

previamente resultando em uma seleção mais precisa de artigos pertinentes ao presente 

estudo.  

 

Nota-se que os artigos selecionados apresentam grandes diferenças no que tange o 

campo do conhecimento em que se encontram inseridos, comportando desde publicações 

advindas das ciências naturais, até aquelas mais profundamente inseridas dentro das 

epistemes sociais. Nesse sentido, tais diferenças resultaram na coleta e no tratamento de 

um vasto leque de diferentes abordagens metodológicas comportando desde escritos 

quantitativos a entrevistas semi-estruturadas. Desse modo, uma vez introduzido de forma 

satisfatória os conceitos teóricos-metodológicos que nortearam a coleta dos dados, bem 

como a metodologia empregada para o tratamento desses, torna-se possível partir para a 

exposição dos resultados encontrados. 

 

Gênero enquanto intensificador de desigualdades 

 

A partir da observação dos vários tipos de relações existentes dos atores com o mar, 

é possível analisar o papel das mulheres nas comunidades ribeirinhas, nos aspectos 

produtivos e nos relacionados à políticas públicas, e os problemas que os impactos 

socioeconômicos e ambientais trazem de forma específica para elas.  

 

É importante ressaltar que a referida abordagem é reconhecidamente escassa na 

comunidade acadêmica, tendo tal deficiência ficado evidente ao se observar os textos que 

tratam deste tema dentre os que abordam as questões socioeconômicas das comunidades 

pesqueiras. Nesse sentido, no tocante aos trabalhos analisados há o consenso de que as 

mulheres são marginalizadas em comunidades pesqueiras, sendo muitas vezes 

 
5 Disponível em <https://scielo.org/>. Acesso em 18/06/2020. 

https://scielo.org/
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invisibilizadas em suas funções, direta e indiretamente relacionadas à pesca, e nas tomadas 

de decisão.  

 

A pesquisa realizada revela que a divisão sexual do trabalho configura-se como uma 

determinação central do movimento de reprodução da vida social das comunidades 

ribeirinhas, encontrando manifestações aparentes em todas as esferas do social. Nota-se 

uma precarização maior da condição das pescadoras quando comparadas com os membros 

masculinos de suas sociedades, trata-se de uma gap que comporta desde as dimensões 

políticas relativas ao processo de tomada de decisão local,  até o nível da produção.  

 

Relativo à esfera da produção da atividade pesqueira, a presente pesquisa apontou 

para duas manifestações aparentes da divisão sexual do trabalho como determinação social. 

Primeiramente, apontamos aquelas que ocupam principalmente funções categorizadas 

como “trabalho improdutivo”, ou seja, aquelas associadas a atividades que, apesar de não 

serem remuneradas, são fundamentais para a continuidade da reprodução da força de 

trabalho. Encaixam-se nessa categoria ocupações como a limpeza e o salgamento dos 

peixes, atividade que apesar de não ser remunerada, nem valorizada socialmente é 

essencial para a agregação do valor do pescado, assim como os afazeres domésticos 

(CIOMMO, 2007). 

 

Por outro lado, existem mulheres que exercem o chamado “trabalho produtivo”. 

Contudo, nota-se que a divisão sexual do trabalho permanece uma constante mesmo para 

aquelas inseridas na esfera de produção como força de trabalho assalariada, por meio da 

realização de atividades tradicionalmente masculinas como a pesca de camarão e 

caranguejo, bem como aquelas reconhecidas socialmente como “femininas”, como facas de 

beneficiamento e a hora (CIOMMO, 2007). 

 

Assim, uma vez apresentado os dados analisados tornam-se claro que a introdução 

da variável “gênero”, toma um rumo diferente quando analisado sob os aspectos 

socioambientais e econômicos, infelizmente não há uma equidade entre as tarefas 

(benefícios e direitos), executadas por homens e mulheres.    

 

As tarefas masculinas comumente são atreladas ao setor produtivo, isto é, com a 

visão voltada a produção de bens e serviço para o consumo e venda, e as tarefas femininas 
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voltadas a manutenção e bem estar do lar, como por exemplo: cozinhar, limpar a casa, 

coletar água, cuidar das crianças, na limpeza dos pescados. Nota-se que o papel da mulher 

ainda continua vinculado a reprodução da força de trabalho, carecendo de remuneração e 

valorização social, manifestando-se na impossibilidade de expressar sua opinião na maioria 

das vezes nas tomadas de decisões junto ao chefe familiar.  Nesse sentido, os autores 

concordam com a afirmação de Abramovay (1993) de que a análise de gênero é essencial 

para que os projetos possam ser mais eficazes e trazerem benefícios às comunidades, 

principalmente quando envolvem as mulheres, fonte de conhecimento e difusão cultural, 

valorizando seu papel, sua experiência e a importância de seu trabalho.  
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A GENTE E O MAR: IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS DOS ACIDENTES DA 
INDÚSTRIA DE PETRÓLEO E GÁS NAS ÁGUAS BRASILEIRAS 
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(CEDEPEM) 

 

 
O petróleo e o gás natural têm origens muito semelhantes. Durante milhões de anos, 

sedimentos e matéria orgânica decomposta se acumularam nas bacias sedimentares e, sob 

a influência de determinados fatores, como temperatura e pressão adequadas, produziram 

hidrocarbonetos6, principais componentes das substâncias supracitadas. O gás e o petróleo 

se concentram nas jazidas e, enquanto o primeiro fica posicionado mais acima, o segundo 

está em níveis inferiores, junto às águas. 

 

Hoje, os combustíveis fósseis (petróleo, gás natural e carvão mineral) são a 

engrenagem que move o globo, e correspondem a pouco mais de 80% da matriz energética 

mundial (International Energy Agency, 2020). Sem eles, as indústrias química, 

automobilística, naval, siderúrgica e incontáveis outras não poderiam funcionar. Desde o 

século passado, nações e empresas reivindicam o direito de explorar campos de petróleo e 

gás, sejam eles onshore (no continente) ou offshore (no mar). A primeira forma de 

exploração é a mais barata, no entanto, as maiores reservas se encontram no mar, o que 

faz da atividade marítima a mais comum. Quando a capacidade petrolífera de uma região é 

comprovada, uma ou mais empresas do ramo se instalam no local para iniciar as atividades 

exploratórias. Foi assim, por exemplo, no Norte Fluminense (RJ), onde está o município de 

Macaé, a “Capital Nacional do Petróleo” que é o cerne da Bacia de Campos. 

 

Segundo dados do Centro de Excelência para o Mar Brasileiro (CEMBRA, 2019), o 

Brasil produziu 944 milhões de barris de petróleo (condensado, óleo e líquidos de gás natural 

– LGN) e 35 bilhões de metros cúbicos de gás natural em 2015. Desses valores, 93,4% do 

petróleo e 76,1% do gás produzidos são oriundos das bacias sedimentares situadas em 

nossas águas territoriais – e a Bacia de Campos é responsável por 76% dessa produção. A 

indústria de óleo e gás, apesar de muito relevante para o PIB, é prejudicial ao meio ambiente 

e impacta os segmentos sociais que vivem do mar. Todos os anos, as atividades de E&P 

 
6 Compostos químicos formados por átomos de carbono e hidrogênio. 
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promovem centenas de acidentes, como derramamentos de óleo e vazamentos de gás, que 

contaminam o mar brasileiro.  

 

Entre 2012 e 2019, oito das dez plataformas mais poluentes em território nacional 

eram da Petrobras, totalizando 124 derramamentos de óleo nesse período (Agência 

Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, 2019). Os estados mais afetados 

foram o Rio de Janeiro e o Espírito Santos, ambos na Região Sudeste do país. A parte 

logística dessa indústria engloba gasodutos, oleodutos, navios petroleiros, terminais 

marítimos e refinarias. Nesse processo, é comum que aconteçam desastres, por exemplo, 

o rompimento de um duto ou naufrágio de uma embarcação, e as substâncias contidas 

nesses espaços acabam despejadas nos corpos de água. Como resultado, manchas 

quilométricas de óleo são formadas nos rios e litoral brasileiros. 

 

Os danos ambientais são imensuráveis – e os humanos, também. O material tóxico 

polui o ecossistema e mata peixes e crustáceos, prejudicando os povos litorâneos e 

ribeirinhos da região afetada, que vivem das atividades pesqueira e de coleta, tanto para 

alimentação como sustento. Ainda, a interdição das águas reduz o fluxo humano na região 

costeira do país, o que afeta diretamente a economia praieira. Pessoas que dependem do 

movimento diário das praias para viver, como donos e funcionários de quiosques e 

vendedores ambulantes, não comercializam. O setor turístico, que abarca, em especial, 

hotéis, restaurantes, lojas e empresas de excursão, e é um importante ator da economia 

nacional, arrecada menos. Os caiçaras, que vivem na faixa litorânea entre os estados do Rio 

de Janeiro e Paraná, e têm o artesanato como uma das fontes de renda, veem a 

movimentação de turistas reduzir. 

 

Em síntese, os acidentes da indústria de petróleo e gás podem afetar desde 

pequenas comunidades até um estado. Dependendo da gravidade, o impacto pode ser 

sentido por todo o setor terciário de uma região. As empresas do ramo costumam ter uma 

instância de Responsabilidade Social e Sustentabilidade para lidar com os efeitos das suas 

atividades. Isso, no entanto, não é capaz de compensar os danos causados, que alteram 

toda uma estrutura socioeconômica. É necessário que sejam promovidas melhorias no 

campo de E&P de petróleo e gás offshore para que, assim, a segurança ambiental e, por 

consequência, a humana e a econômica, sejam garantidas. 
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ASSINATURA ENERGÉTICA DOS MANGUEZAIS DO ESTADO DE PERNAMBUCO 

Por Janaina Barbosa da Silva7 
Maria Fernanda Abrantes Torres8 

Grupo Conservação Ambiental e Planejamento Espacial Marinho 
 

 

Introdução 

Para o estudo do ecossistema manguezal, Silva e Torres (2021) discutem a 

importância da escala para o estudo desse ecossistema, principalmente no que tange ao 

estudo de um estuário específico. Afastando-se das generalizações da ocorrência e 

distribuição dos manguezais, e analisando um estuário específico, tem-se que cada 

manguezal é único da perspectiva que são próprios de cada um a energia disponível. Ou 

seja, cada manguezal apesar de estar sob a mesma influência climática (regime de 

precipitação, temperatura média), mesma base geo-pedológica e amplitude de maré, 

apresenta um aporte de água doce próprio e uma configuração geomorfológica específica, 

onde irá possibilitar ou restringir a fixação e o desenvolvimento da vegetação de mangue. A 

partir da escala do domínio costeiro, essa pesquisa objetivou estabelecer a assinatura 

energética dos manguezais do Estado de Pernambuco, a partir de uma revisão de dados 

secundário. 

Metodologia 

A base de dados foi secundária e coletada em artigos nacionais e internacionais, 

teses, dissertações e sites oficiais governamentais. O Estado de Pernambuco tem ao longo 

dos seus 187km de costa 15 áreas estuarinas, todas com presença do ecossistema 

manguezal. São eles: estuário dos rios Goiana e Megaó; estuário do rio Itapessoca; Estuário 

do rio Jaguaribe; Complexo Estuarino do Canal de Santa Cruz; estuário do rio Timbó; 

estuário do rio Paratibe; estuário do rio Beberibe; estuário do rio Capibaribe; estuário do rio 

Jaboatão; estuário do rio Ipojuca; estuário do rio Maracaípe; estuário do rio Sirinhaém; 

estuário do rio Formoso; estuário do rio Mamucabas e Ilhetas e estuário do rio Una (Figura 

1) (SILVA, 2012; SOUZA; SILVA, 2021). 

 
 
 

 
7 Profa. Dra. Da Universidade Federal de Campina Grande janainasimov@yahoo.com.br 
8 Profa. Dra. Da Universidade Federal de Pernambuco datorres@hotmail.com 
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Figura 1: Distribuição da vegetação de mangue ao longo dos estuários de 
Pernambuco. 

 
Fonte: Souza e Silva, 2021. 

 

Resultados e discussão 

A assinatura energética para os manguezais do Estado de Pernambuco reúne os 

dados de insolação média anual; temperatura média anual; precipitação média anual; 

nutrientes; vazão média anual; amplitude média de maré, principais tensores atuantes 

nesses ecossistemas e que condicionam a estrutura da vegetação (Figura 2). 

 

Quanto à insolação anual são registradas 2.700 horas de Sol ao ano, onde os meses 

de junho e julho apresentam os menores valores, com média de 175h/sol, enquanto o 

período de maior insolação ocorre entre outubro a janeiro, com 275h/sol (TESLER; GOYA, 

2005). A temperatura mínima foi de 20,90ºC, com máxima de 30,7°C e média de 25,8°C, 
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enquanto a precipitação anual de é de 2.263,40mm, com média mensal de 188,60mm, sendo 

a menor pluviosidade mensal de 38,7mm e a maior pluviosidade mensal de 391,1mm 

(INMET, 2010). Quanto aos sedimentos/nutrientes, há evidências de ocorrência de 

processos pedogenéticos, como: (1) Adição de matéria orgânica, formando horizonte hístico; 

(2) Transferência das partículas minerais devido à bioturbação causada pela atividade dos 

caranguejos; (3) Transformação das formas de ferro e enxofre, elementos responsáveis pelo 

caráter tiomórfico; (4) Perdas de partículas por erosão causada pela ação das ondas. Desta 

forma, estudos recentes incluem os solos deste ambiente nas ordens dos Organossolos ou 

Gleissolos (FERREIRA et al., 2007). 

 

Figura 2: Assinatura energética para os manguezais de Pernambuco 

 
 

A vazão dos rios é baixa, assim como as respectivas descargas sólidas. A linha 

costeira apresenta recifes de arenitos que amortecem as ondas, que contribuem também 

com baixa descarga sólida, logo os nutrientes são a própria matéria orgânica produzida pela 

serapilheira das árvores de mangue e oriundo da Formação Barreiras, arenitos ou rochas de 

praia, que são carreados pelas chuvas ou pela maré alta e pelos sedimentos de origem 

marinha (VILA NOVA, TORRES; COELHO, 2017; TESSLER; GOYA, 2005). A amplitude de 

maré de é de aproximadamente 2,0m, onde as ondas mais efetivas no transporte sedimentar 

são predominantemente geradas pelos ventos alísios, dos quadrantes nordeste e leste, com 

período médio de 5 a 10s e altura entre 1 e 2 m e tem importância pontual, apenas onde a 

geomorfologia propicia um aumento da velocidade da corrente de marés (TESSLER; GOYA, 

2005). 
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Por fim, como resposta à assinatura energética a vegetação de mangue que se 

desenvolve principalmente em áreas abrigadas das ondas nos estuários de Pernambuco 

tem altura das árvores variando entre 10 e 20m, sendo composta pelas espécies: 

Rhizophora mangle L., Laguncularia racemosa (L.) C.F.Gaertn., Avicennia schaueriana 

Stapf & Lechmn. ex Moldenke e A. germinans (L.) Stearn (BARBOSA, 2010; SILVA, 2012; 

COELHO, 2013; VILA NOVA, TORRES; COELHO, 2017; SILVA: SILVA; ARAÚJO, 2020). 

 

Considerações 

Destaca-se que, em Pernambuco, a composição das espécies de mangue pode variar 

entre três e quatro dependendo das características de cada estuário em função das energias 

atuantes, e que a ação antrópica é indicada como o maior estressor dos manguezais. 
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DIFERENÇAS ENTRE CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO 

 

Por Bethânia Machado Figueiredo9 

Grupo Conservação Ambiental e Planejamento Espacial Marinho 

 

Os oceanos são essenciais para o futuro da humanidade, com toda sua diversidade 

eles cobrem cerca de três quartos do nosso planeta, conectam as populações e o acesso 

mercantil, além de representarem uma parte importante das heranças naturais e culturais. 

Fornecem aos seres vivos, praticamente metade do oxigênio que respiramos, exercem um 

papel de extrema importância no ciclo da água e no sistema climático, além de ser uma fonte 

essencial de biodiversidade e serviços do ecossistema do nosso planeta (MARTINS, 2017). 

 

Além de acolher uma ampla variedade de seres vivos, os ecossistemas marinhos 

proporcionam serviços essenciais à sobrevivência humana, como fonte de alimentos, 

purificação da água, manutenção do clima, uso recreativo, além do controle de inundações 

e proteção costeira. Infelizmente a qualidade dos ambientes marinhos e estuarinos vem 

sendo ameaçada durante décadas por diversos fatores, resultantes de ações antrópicas, tais 

como, destruição de habitats, devido à conversão de áreas naturais em áreas para 

aquicultura e outros empreendimentos relacionados a atividades econômicas; a sobrepesca; 

a poluição; crescimento urbano e industrial em zonas costeiras; sedimentação em áreas 

costeiras, causada pelo carreamento de sedimentos provenientes da agricultura, 

principalmente em virtude do desmatamento da mata ciliar; falta de sedimentos, provocado 

pelo barramento excessivo dos rios; disseminação de espécies invasoras, por introdução 

acidental ou deliberada, colocando em perigo a abundância, aquecimento global, e outros 

fatores que de forma direta e indiretamente prejudicam o equilíbrio do ecossistema marinho. 

Visto que as questões marinhas comumente traspõem fronteiras políticas e internacionais 

houve a necessidade de criar grandes áreas protegidas para que pudessem cobrir diferentes 

habitats para garantir a manutenção da biodiversidade marinha e promover o uso 

sustentável e equitativo de seus componentes, surgindo a necessidade de conservação e 

proteção desses ecossistemas. 

 

Proteção e conservação são termos distintos, mas ambos têm como objetivo proteger 

o ecossistema marinho. Proteção marinha se refere ao conjunto de ações, geralmente, 

 
9 Graduanda em Engenharia Geológica pela Universidade Federal de Pelotas. Grupo Conservação CEDEPEM 
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atuantes em áreas menores e especificas, por exemplo, Áreas de Proteção Permanente 

APP’s e Áreas de Reservas Legais. Já o termo conservação marinha é o conjunto de ações 

que abrangem uma determinada área, com proteção de diversos bens e recursos naturais, 

exemplo, as Unidades de Conservação UCs, Áreas de Proteção Ambiental APA’s (Ilha de 

Fernando de Noronha). 

 

O Brasil nem sempre tratou a proteção ambiental com a importância com que deveria 

ser abordada, essa proteção passou por um processo de amadurecimento conforme o 

passar dos anos, e a maior contribuição para que essa mudança ocorresse foram às 

discussões no âmbito internacional sobre esse assunto, que fez com o país passasse por 

uma evolução legislativa. Foi percorrida uma longa jornada até o Brasil alcançar o 

entendimento de que a proteção ambiental é e sempre será necessária como uma forma de 

proteção de toda humanidade (SILVA, 2015). 

 

No Brasil foi criado, através da Lei n° 9.985/2000, o Sistema Nacional de Unidades 

de Conservação (SNUC), que é um conjunto de unidades de conservação (UC) nas esferas 

federais, estaduais e municipais. É constituído por 12 categorias de UC, que possuem 

objetivos específicos e se diferenciam em relação à sua forma de proteção e seu uso 

permitido, ou seja, aquelas que precisam de mais cuidados, por sua fragilidade e 

particularidade, além de proteger de maneira integral seus atributos naturais que abrangem 

santuários e monumentos, e aquelas que podem ser utilizadas de maneira sustentável como 

por exemplo, parques marinhos, que permitem o uso de seus recursos naturais através do 

interesse social, mas que ao mesmo tempo garantem a preservação da sua biodiversidade 

(MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2000). 

 

O SNUC tem como objetivo: a) Conservar a variedade de espécies e os recursos 

genéticos no território nacional e nas águas jurisdicionais; b) Proteger as espécies 

ameaçadas de extinção; c) Preservar e restaurar a diversidade de ecossistemas naturais; d) 

Promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais; e) Promover a 

utilização dos princípios e práticas de conservação da natureza no processo de 

desenvolvimento; f) Proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza cênica; 

g) A proteção das características relevantes de natureza geológica, morfológica, 

geomorfológica, espeleológica, arqueológica, paleontológica e cultural; h) Recuperar ou 

restaurar ecossistemas degradados; i) Proporcionar meio e incentivos para atividades de 
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pesquisa científica, estudos e monitoramento ambiental; j) Valorizar econômica e 

socialmente a diversidade biológica; k) Favorecer condições e promover a educação e a 

interpretação ambiental e a recreação em contato com a natureza; e l) Proteger os recursos 

naturais necessários à subsistência de populações tradicionais, respeitando e valorizando 

seu conhecimento e sua cultura e promovendo-as social e economicamente (MINISTÉRIO 

DO MEIO AMBIENTE, 2000). 
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A GUERRA ACÚSTICA APLICADA À DEFESA DA AMAZÔNIA AZUL 

Por Marcelo Nava10 

Grupo de Segurança e Defesa 

 

O Grupo de Segurança & Defesa - GSD, um dos vários grupos de estudo entre os quais 

o CEDEPEM é dividido, tem a missão de promover estudos, análises e reflexões acerca da 

segurança e defesa da Amazônia Azul, em suas variadas vertentes - tecnológica, política, 

estratégica e operacional. Composto atualmente por uma equipe de sete pesquisadores, 

entre militares e civis de alto nível de formação, objetiva a promoção e divulgação desses 

estudos para a sociedade, além de oferecer dados científicos relevantes para os tomadores 

de decisão. Este será o grande desafio do grupo para o longo prazo.  

 

A importância desses estudos justifica-se em responder como a segurança e a defesa 

podem garantir e dar a sustentação necessária - desde que empregadas corretamente - ao 

desenvolvimento da nossa Economia Azul, onde insere-se o Planejamento Espacial Marinho 

- PEM.  

 

Este ensaio aborda uma questão ainda pouco analisada e conhecida no âmbito de 

defesa das nossas águas jurisdicias: a guerra acústica. Muito próxima da guerra eletrônica, 

que trata predominantemente de ondas eletromagnéticas, a guerra acústica volta-se para o 

desenvolvimento de sistemas de armas e equipamentos de vigilância empregando as ondas 

mecânicas - no caso, o som. 

 

A guerra acústica surgiu com o nascimento do sonar, em complemento ao radar. Este 

é empregado na atmosfera terrestre, onde as ondas eletromagnéticas possuem um bom 

desempenho para a transmissão e captação de informações. Porém, o mesmo não ocorre 

em ambiente submarino, surgindo a necessidade de empregar as ondas acústicas, que 

propagam-se com velocidade, energia e potência muito superiores. 

 

As possibilidades de emprego das ondas acústicas são inúmeras, seja para fins 

militareis ou civis: medição de profundidades, análise do perfil geológico dos fundos 

 
10 Mestre em Engenharia Elétrica e Doutorando em Estudos Estratégicos. Coordenador do Grupo de 

Segurança & Defesa do CEDEPEM. Os leitores podem enviar suas críticas e comentários ao e-mail 
mjanava@gmail.com  



 

           Caderno Trimestral. Junho/Agosto 2021 - Volume I, número 2                              29 

marinhos, comunicações submarinas, detecção de alvos, monitoramento do tráfego 

marítimo e o mapeamento dos ecossistemas marinhos estão entre as principais aplicações. 

 

A Marinha do Brasil, responsável pela aplicação militar dessas técnicas em nosso país, 

possui duas organizações militares de pesquisa, desenvolvimento e inovação que geram 

conhecimentos em guerra acústica e acústica submarina: o Instituto de Pesquisas da 

Marinha (IPqM) e o Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira (IEAPM), 

respectivamente. 

 

Trabalhando de forma complementar, os dois institutos desenvolvem soluções 

tecnológicas e doutrinas de emprego, em benefício do Centro de Guerra Acústica e 

Eletrônica da Marinha, onde é realizado o treinamento dos militares operadores dos sonares 

e demais sistemas acústicos. Este é um ramo de conhecimento estratégico. Ou seja, a 

exemplo do setor nuclear, cada país deve desenvolver sua própria tecnologia, quase não 

havendo transferência direta entre os Estados.  

 

Os sistemas tecnológicos de guerra acústica são empregados como os "olhos" e 

"ouvidos" dos submarinos, que fazem a vigilância direta das nossas águas submarinas e 

superficiais. Como nossa área de responsabilidade é imensa, precisaríamos de uma grande 

frota de submarinos - entre convencionais e nucleares - para tornar possível uma vigilância 

eficaz.  

 

Porém, empregando as possibilidades das ondas acústicas - que podem viajar milhares 

de quilômetros por baixo d'água - em conjunto com sensores chamados hidrofones, 

instalados em diversas posições estratégicas dos nossos mares, podemos desenvolver um 

mapeamento e vigilância praticamento completo até o limite (e além) da nossa Zona 

Econômica Exclusiva.  

 

Mais barato, mais rápido, mais eficaz. Da mesma forma que o domínio  obtido de todas 

as etapas do ciclo do combustível nuclear, precisamos dominar também as etapas da 

tecnologia acústica.    

 

A primeira etapa é o hardware, composto por sonares e hidrofones, responsáveis pela 

captação das ondas acústicas. Os sonares podem ser de dois tipos: aqueles que emitem e 
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captam o som eco-refletido (são os ativos) e os que apenas captam os sons das fontes ao 

seu redor (são os passivos). Se um submarino usar um sonar ativo, ele revela sua posição 

ao inimigo, perdendo sua vantagem fundamental de ocultação. Portanto, o passivo tm 

preferência na maioria das operações. O projeto denominado Sonar Nacional Passivo visa 

o desenvolvimento do primeiro protótipo desse equipamento no Brasil, e já se encontra em 

fase de testes. 

 

Uma vez captados os dados brutos, chamados sinais, estes precisam passar por um 

complexo sistema de algoritmos inteligentes - o que é conhecido como processamento digital 

de sinais. Empregando conceitos e métodos avançados de matemática, cálculo e física, 

esses dados são "purificados" (removidas as frequências indesejáveis, na forma de ruídos), 

filtrados, processados e classificados.  

 

Assim, um sistema de sonares e hidrofones recebem os dados, enquanto os 

processadores computacionais aplicam os algoritmos para se obter um mapeamento das 

embarcações submarinas, animais marinhos, cardumes e comunicações em todo o volume 

tridimensional das nossas águas submarinas - e, também, na área superficial, na interface 

oceano-atmosfera, onde navegam as embarcações de superfície. 

 

É um método de vigilância, monitoramento, inteligência e controle. Tudo em um único 

sistema. E relativamente barato. Só precisamos dar sequência ao domínio do ciclo completo. 

A Marinha, por meio de parcerias acadêmicas com universidades, iniciou essas pesquisas 

há duas décadas, obtendo excelentes resultados e construindo uma base sólida de 

conhecimentos, tanto na obtenção dos dados quanto no seu processamento.    

   

O sistema, apesar de funcionar excepcionalmente bem, limita-se à região costeira. Ou 

seja, digamos que ainda está numa escala "laboratorial". Para atingir a escala "industrial" (a 

Amazônia Azul como um todo), há ainda uma enorme quantidade de trabalho a ser realizada. 

Os dados gerados pelo Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul (SisGAAz), que atuará 

predominantemente a partir do espaço e de estações em terra, poderão convergir com os 

dados obtidos a partir das zonas submarinas, gerando um sistema de vigilância completo, 

permitindo ao Brasil ingressar no seletíssimo grupo de países que desenvolveram essa 

tecnologia no estado-da-arte.   
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Estamos no caminho certo. Só é preciso dar continuidade, um dos grandes problemas 

em nosso país. As perspectivas da Marinha são de retomar esse projeto e aumentar a equipe 

de pesquisadores, de modo a trilharmos o tão sonhado (e altamente complexo) caminho da 

independência das tecnologias acústicas que, assim como a nuclear, trarão inúmeros 

benefícios ao nosso povo. 
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GEOPOLÍTICA DOS OCEANOS E PLANEJAMENTO ESPACIAL MARINHO 

Por Bruno de Seixas Carvalho 

Emílio Reis Coelho 

Grupo Geopolítica e Governança Oceânica 

 

 O Planejamento Espacial Marinho (PEM) – Ordenamento do Espaço Marinho ou 

Marine Spatial Planning (MSP) – envolve a organização do uso desses espaços, a partir de 

um processo público de análise e alocação de recursos humanos, visando a consecução de 

objetivos econômicos, ecológicos e sociais (Ehler, 2018). Desde o início do século XXI, o 

PEM vem ganhando importância considerável em todo o mundo, com vários países 

começando a usar esse planejamento em busca de alcançar um uso sustentável do seu 

espaço marinho, incluindo o objetivo de desenvolver uma “Economia Azul” e a conservação 

da biodiversidade no oceano e nas áreas costeiras. Desse modo, atualmente, cerca de 70 

países / territórios desenvolvem iniciativas relacionadas ao PEM, que vão desde acordos de 

financiamento até revisões e adaptações de normas e regulamentos (MSPglobal, 2021). 

 

 No Brasil, cabe destacar que o PEM é uma das 11 ações a empreender previstas no 

X Plano Setorial para os Recursos do Mar (PSRM)11. Com o propósito de gerir da melhor 

forma o enorme patrimônio brasileiro no mar, tal plano declara a implantação do 

Planejamento Espacial Marinho no país como condição fundamental para o resguardo desse 

patrimônio. Destaca-se que o PSRM prevê a Marinha do Brasil (MB) como organização 

coordenadora do PEM, por meio da Secretaria da Comissão Interministerial para os 

Recursos do Mar (SECIRM) (Brasil, 2020). Mais ainda, durante a Conferência da ONU para 

os Oceanos, em 2017, o Brasil assumiu, voluntariamente, o compromisso de implantar o 

PEM até 2030 (ONU, 2017). 

 

 Vale relembrar que os esforços brasileiros nesse sentido passam pela Resolução 

nº1/2013, da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM), que aprovou a 

criação de um Grupo de Trabalho interministerial para a análise, estudo e proposição de 

 
11  As demais ações a empreender previstas no PSRM são: Pesquisas Científicas nas Ilhas Oceânicas (PROILHAS); 

Avaliação, Monitoramento e Conservação da Biodiversidade Marinha (REVIMAR); Aquicultura e Pesca 

(AQUIPESCA); Biotecnologia Marinha (BIOTECMARINHA); Avaliação da Potencialidade Mineral da PC Jurídica 

Brasileira (REMPLAC); Prospecção e Exploração de Recursos Minerais da Área Internacional do Atlântico Sul e 

Equatorial (PROAREA); Sistema Brasileiro de Observação dos Oceanos e Estudos do Clima (GOOS-BRASIL); 

Formação de Recursos Humanos em Ciências do Mar (PPG-Mar); Desenvolvimento e Aproveitamento Sustentável da 

Amazônia Azul (PROAMAZÔNIA AZUL); Promoção da Mentalidade Marítima (PROMAR) (Brasil, 2020).   
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diretrizes e orientações afetas ao Uso Compartilhado do Ambiente Marinho. Desde aquela 

data, o documento previa, sob a coordenação da SECIRM, a participação de cerca de duas 

dezenas de órgãos públicos – entre eles, a Casa Civil da Presidência da República, diversos 

ministérios, e o Estado-Maior da Armada (Brasil, 2013). 

 

Por outro lado, enquanto espaço geográfico, os oceanos servem como instrumento 

de desenvolvimento e objeto de políticas públicas de longo prazo. Para tanto, a conquista 

do espaço marítimo torna-se essencial, daí a relevância da geopolítica, enquanto modelo 

analítico e orientação política associada à relação entre poder e território. Se o espaço 

marinho é fundamental para o PEM, como exercer o controle de um território essencialmente 

inconquistável como os oceanos?  

 

 Seria preciso voltar aos clássicos da geopolítica e da estratégia naval para encontrar 

elementos para abordar essa pergunta. Para Alfred Mahan (1840-1914), o comando (ou o 

controle) do mar seria atingido pela aniquilação da esquadra inimiga, por meio de uma 

batalha decisiva que a impedisse de dispor das Linhas de Comunicação Marítimas (LCM). 

Embora soubesse da indivisibilidade dos oceanos – um “grande espaço comum onde os 

homens passam em todas as direções” (Mahan 1987, p. 25) – e, portanto, ciente da 

impossibilidade prática de um comando absoluto do mar, a perspectiva de Mahan ainda 

assim emula as condições para a conquista de um espaço terrestre. Tal qual o exército 

vencedor concentrando-se no centro de massa do inimigo em um momento decisivo 

conquista um espaço de terra, as Marinhas, após uma postura ofensiva que levasse a um 

vitorioso engajamento naval, expulsaria a esquadra inimiga dos oceanos, garantindo assim 

um domínio naval ilimitado (Almeida, 2015, p. 119). 

 

 De outro modo, Sir. Julian Corbett (1854-1922) observa que “claramente, deduzir que 

o comando do mar é análogo à conquista de um território não é científico e certamente nos 

leva ao erro” (Corbett, 2004 [1911], p.89). No lugar, o britânico o define como o controle das 

comunicações marítimas, seja para fins militares ou comerciais (ibid, p. 90). Embora 

concorde com Mahan no que diz respeito à centralidade estratégica das LCM, Corbett difere 

no que diz respeito aos meios para controlá-las. Nesse sentido, uma postura ofensiva e uma 

batalha decisiva nem sempre são as condições necessárias para um comando no mar, que 

é essencialmente precário e está sempre em disputa. Assim, sua perspectiva geopolítica 

leva em conta justamente a natureza peculiar do espaço marinho e a ampla variedade de 
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opções que oferece como instrumento estratégico. Nota-se ainda que Corbett incorpora um 

dos traços mais relevantes da concepção ontológica dos oceanos: “um espaço de circulação, 

constituído através de sua própria mobilidade geofísica […], um espaço que constitui e é 

constituído pelo movimento” (Steinberg, 2013, p. 165).  

 

 Desse modo, embora com todas as suas limitações temporais, o argumento 

corbettiano é mais atual do que aparenta. Em um mundo densamente interconectado, mas 

com uma conjuntura política altamente incerta, abordar o espaço marinho em termos de 

fluxos e circulações é o que possivelmente garante o PEM. No lugar de se conquistar os 

ecossistemas e recursos do oceano, é possível modular as acelerações que o envolve, de 

acordo com os interesses estatais em prol de seu desenvolvimento. Assim, Marinhas podem 

diminuir a intensidade de pesca ilegal e promover o uso sustentável dos oceanos, 

contribuindo para a desaceleração da extinção da fauna marinha; bem como reduzir a 

incidência de pirataria. No entanto, a pesca ilegal, a pirataria e os desequilíbrios ambientais 

não podem ser derrotados como que em uma batalha decisiva interestatal. Como Geoffrey 

Till comenta, trata-se de uma campanha contínua (Till e Bekkevold, 2016).  

 

  Tal aspecto é muito importante, tendo em vista que os direitos de soberania 

propugnados pela Convenção das Nações Unidas para o Direito do Mar (CNUDM) são 

resultado de um esforço diplomático memorável que, no entanto, encontra-se em disputa. 

Essa contenda ocorre não somente pela ameaça do uso da força, mas também pela 

construção de discursos políticos e científicos que buscam garantir a exploração e o uso do 

mar. Logo, não apenas os Estados precisam ser capazes de demonstrar que podem bem 

utilizar suas ZEE, mas também, como condição para tal, é preciso comprovar, por exemplo, 

até onde sua Plataforma Continental estende-se. Daí a relevância, por exemplo, do papel 

exercido pela SECIRM, com o Plano de Levantamento da Plataforma Continental Brasileira 

(LEPLAC), por exemplo – mostra de uma busca pelo controle do fluxo de informações sobre 

os oceanos.  

 

 Assim, a articulação entre poder e território ocorre de maneira distinta quando se trata 

dos espaços marinhos. Os Estados conseguem modular os fluxos que constituem os mares, 

mas jamais conquistá-los, como ocorre em terra. Compreender tal impossibilidade não 

significa negligenciar o controle do mar, mas, de outro modo, direcionar políticas de logo 

prazo para dar conta de suas peculiaridades. Dentro dessas perspectiva, a geopolítica dos 
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oceanos, portanto, é um importante contribuinte na busca pelas condições de 

implementação de um Planejamento Espacial Marinho efetivo.  
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A PRODUÇÃO DE SAL MARINHO NA LAGOA DE ARARUAMA, RJ 

Por Gustavo Gordo  

Grupo Gestão Econômica, de Ciência e Tecnologia dos Recursos Marinhos 

 

 

O presente artigo tem por objetivo verificar brevemente o desenvolvimento da 

produção salineira ao redor da Lagoa de Araruama (RJ) e em que medida o setor funcionou 

com dinamizador da economia regional e estadual. Ao mesmo tempo, observar-se-á como 

as técnicas e tecnologias desenvolvidas ao longo dos séculos foram capazes de aprimorar 

a produção do sal marinho, assim como as vidas das pessoas envolvidas no processo 

produtivo. 

 

A Lagoa de Araruama é considerada a maior laguna hipersalina em estado 

permanente do mundo. Localizada na Região dos Lagos no Rio de Janeiro, suas águas 

banham 6 municípios: Cabo Frio, São Pedro d’Aldeia, Araruama, Iguaba Grande, 

Saquarema e Arraial do Cabo. Segundo o Instituto Estadual do Ambiente, a lagoa se localiza 

na região hidrográfica denominada “Lagos São João”, tendo volume de mais de 600m³ e 

aproximadamente 215km² de superfície. Sua conexão com o mar (o que a torna uma laguna, 

não lagoa) ocorre por meio do Canal do Itajurú, em  Cabo Frio (REIS et al., 1996). 

 

Ao longo dos séculos houve uma exploração crescente dos recursos minerais ali 

existentes, sobretudo o sal marinho e conchas para a produção de calcário. Segundo 

PEREIRA (2010), mesmo a produção cafeeira e açucareira representando parte significativa 

da economia do estado do Rio de Janeiro na maior parte do século XIX e primeira metade 

do século seguinte, a produção salineira foi uma das atividades econômicas mais 

importantes da região. Esta produção veio a reboque da necessidade da promoção de certa 

autonomia na produção industrial brasileira. Para COSTA et Al (2013), o sal marinho tem 

valor de mineral estratégico para o Brasil, tendo-se em vista os mais de 14 mil usos 

atualmente conhecidos e sua utilização na indústria química nacional, ainda que no período 

colonial a produção salineira tenha se destinado sobretudo ao consumo humano e do gado. 

  

Embora a região de Cabo Frio tenha sido visitada por Américo Vespúcio em 1503, 

sua ocupação europeia só ocorreu a partir de 1556 com a construção da feitoria “Casa da 

Pedra” por franceses, em associação com os índios das redondezas. 20 anos mais tarde, 
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após a chamada “Guerra de Cabo Frio”, os portugueses, juntamente com tupiniquins 

catequizados, poriam fim à colonização francesa ali estabelecida, bem como à 

Confederação dos Tamoios.  

 

Em meados do século XVII, iniciou-se alguma exploração de sal na Lagoa de 

Araruama para fins de subsistência. Como a formação de sal ocorria naturalmente às 

margens da lagoa, este produto que poderia ser objeto de interesse econômico, acabou 

tendo sua exploração embargada pela Coroa Portuguesa que então fazia face a uma crise 

de demanda na produção salineira metropolitana (PMSPA, 2020; COSTA, 2018). Ao longo 

dos séculos seguintes (desde 1630 até 1801), houve uma “produção” salineira na região, a 

despeito de sua proibição. Desta monta surgem as bases para o início do desenvolvimento 

da região que se expandiu progressivamente para outras atividades econômicas ao longo 

dos séculos seguintes, sobretudo de gêneros alimentícios (PMCF, 2021?). No século 

seguinte, estima-se que haviam 9 salinas, mas somente no século XIX, a produção de sal 

na região seria permitida, o que levaria à instalação progressiva de salinas, contando com 

cerca de 120 em toda a região dos lagos em meados do séc. XX (PMSPA, 2020, COSTA, 

2018). 

 

Ao longo do séc. XX, o foram desenvolvidas técnicas mais eficientes de produção e 

refino de sal, ao lado de processos mais artesanais. A partir dos “anos 1950, [ocorre] a 

conversão tecnológica da Companhia Salinas Perynas [e] a instalação da Refinaria Nacional 

do Sal” (PEREIRA, 2010, p.185). A citada Companhia fora fundada ainda no período 

imperial, tendo sido a primeira empresa do tipo no país e cujo funcionamento foi autorizado 

por D. Pedro I, em 1823 (PMCF, 2021?b). A Refinaria, mais conhecida como Sal Cisne, 

iniciou suas atividades em 1951, com capacidade de produção de cerca de 50 toneladas de 

sal refinado por dia, atualmente sendo capaz de produzir pouco mais de 20 mil 

toneladas/mês (SAL CISNE, 2021?). 

 

Para PEREIRA (2010, p.187) “a região salineira fluminense apresenta-se como um 

laboratório para se pensar a coabitação de processos históricos distintos”, visto que pode-

se observar a ocorrência de trocas de inversões entre os setores cafeeiro, açucareiro e 

salineiro ao longo do séc. XIX. Ao mesmo tempo, durante boa parte do séc. XX foi um dos 

principais elementos dinamizadores da economia local, ao mesmo tempo que era capaz de 

abastecer o mercado interno nacional. Esta capacidade, inclusive, foi determinante para a 
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vinda de migrantes provenientes de regiões salineiras de Portugal no início deste século, 

bem como para movimentos migratórios dentro do próprio estado do Rio de Janeiro. 

 

Um outro setor que PEREIRA (2010) aponta como tendo se desenvolvido graças às 

necessidades da economia salineira foi o de transportes. Visto que as linhas férreas 

planejadas em 1887, só terminariam sua volta ao redor da Lagoa, chegando a Cabo Frio, 

em 1937, a solução encontrada foi a criação de um sistema de barcas, que complementavam 

o sistema de transporte ferroviário. Entre 1914 e 1937, o translado do sal entre Cabo Frio e 

Iguaba Grande (onde a estrada de ferro chegou em 1914) ocorria por meio de barcas. As 

mesmas barcas transportavam pessoas pela Lagoa. Adicionalmente, deve-se dizer que o 

transporte do sal desde as salinas menores até os pontos de escoamento era feito por meio 

de barcos a vela ou pequenas canoas (PEREIRA, 2010, pp. 190-192). 

 

Somente a partir dos anos 1950 pode ser observado um processo de efetiva 

modernização na produção salineira ao redor da Lagoa, no bojo do projeto nacional-

desenvolvimentista que se iniciou no primeiro governo de Getúlio Vargas. Neste momento 

houve um aumento da participação da economia salineira de 3% para 6% da produção 

nacional em 1952 e passou a corresponder a 20% dela em 1953(INS, 1952,1953 Apud 

PEREIRA). Passa-se a utilizar, por exemplo, um sistema de processamento a vácuo, que 

permite a liberação da produção de uma série de problemas sua dependência do clima ou 

de longos períodos para a secagem das salmouras. Esta tecnologia foi utilizada de forma 

concorrente às técnicas correntes durante muitos tempo antes que a produção local que se 

considerava mais arcaica, com moinhos de vento e secagem sob o sol, fossem extintas 

(PEREIRA, 2010). 

 

A partir dos elementos apresentados neste escrito, pode-se observar como o setor 

salineiro funcionou como um dinamizador da economia fluminense, ao mesmo tempo que o 

desenvolvimento de novas tecnologias permitiram que este se expandisse e se dinamizasse 

em si mesmo. O caso da produção de sal marinho na Lagoa de Araruama é um excelente 

exemplo de como o desenvolvimento de atividades econômicas relacionadas ao mar e áreas 

costeiras é de vital importância para o desenvolvimento das comunidades lindeiras ao 

mesmo tempo que de todo o país. A percepção de que a exploração de um elemento que 

parece tão corriqueiro nas vidas das pessoas tem uma tal importância parece ser, em grande 

parte, o trabalho proposto pelo Planejamento Espacial Marinho. 
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