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A UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO COSTEIRO E OCEÂNICO 

 

Paulo Hargreaves 

 

1. Evolução Tecnológica no Uso do Espaço Oceânico 

Em épocas remotas o mar era explorado basicamente para alimentação, e depois do 

Século XIV passou a ser usado como via de locomoção em longas distâncias. A partir 

da metade do Século XX, com os avanços tecnológicos decorrentes da II Guerra 

Mundial, os aviões foram substituindo os navios no transporte de passageiros e de 

carga. Devido também a esse desenvolvimento tecnológico, os navios passaram a ser 

dimenssionados, em grande escala para o transporte de cargas pesadas, grãos, minérios, 

combustíveis, petróleo ou para cruzeiros de turismo.   

As técnicas de pesca não tiveram muitas alterações desde o descobrimento do novo 

mundo, embora no Brasil a atividade pareça ter tido maior importância no período 

colonial, como fonte de alimentos e de energia proveniente do óleo de baleia. Na década 

de 1920 começaram a surgir as grandes traineiras com redes de cerco, as primeiras leis 

de restrição à pesca de arrasto e a proibição e repressão da pesca predatória. A partir da 

década de 1930, começaram a operar as embarcações de pesca construídas e equipadas 

com tecnologias mais avançadas, muitas ainda em operação. 

 Atualmente, a tecnologia da pesca oceânica no Brasil está estagnada, e as empresas 

existentes operam com embarcações arrendadas e tripulação com maioria estrangeira. 

Falta uma política de resultados, o setor carece de planos de gestão pesqueira eficientes, 

e de gerenciamento costeiro e oceânico que venham favorecer a geração de produtos, 

serviços e renda, de forma segura e sustentável.   

Neste capítulo se procura descrever a evolução e o estágio em que se encontram as 

pesquisas necessárias a organização dos sistemas de aproveitamento integrado do 

espaço oceânico. São destacados os principais componentes da base científica da cadeia 

de conhecimento, que é formada por grupos de pesquisas interdisciplinares, necessárias 

à avaliação das possibilidades de múltiplo uso sustentável do espaço costeiro e oceânico 

da Região Sudeste do Estado do Rio de Janeiro. Com o resultado dessa apresentação se 

pretende contribuir para abrir novas possibilidades de pesquisas e alternativas de gestão 

ambiental, através de planos de manejo de sistemas naturais costeiros e oceânicos, com 

emprego de estruturas submarinas de proteção e indução da bioprodução.  
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2. Situação de Uso do Mar  

 

As possíveis formas de utilização dos recursos do mar no Brasil só passaram a ser 

estudas e analisadas de forma “integrada e interdisciplinar, plenária ou holística”, como 

vem sendo preconizado pela CIRM - Comissão Interministerial dos Recursos do Mar, 

após a sua criação, através do Decreto No. 74.657 de 12 de setembro de 1974.   Em 

decorrência da finalidade de coordenar a política nacional de recursos do mar, surgiu a 

necessidade de conduzir um amplo levantamento das possibilidades de uso do espaço 

oceânico. Serviu como base para permanente atualização e aprofundamento do 

conhecimento sobre a potencialidade do mar, através do desenvolvimento científico e 

tecnológico. Para atender essa demanda foi elaborado um estudo (MOREIRA DA 

SILVA, 1978) de grande amplitude das diferentes possibilidades de aproveitamento 

sócio-econômico dos recursos do mar. Assim como sobre as perspectivas para o seu 

aproveitamento. Este trabalho intitulado “Usos do Mar” pode ser considerado como a 

principal referência brasileira sobre o assunto, um guia completo que se abriu para 

discussões sobre as várias formas de aproveitamento dos recursos oceânicos. 

Passadas mais de duas décadas de sua publicação, somente as possibilidades 

brasileiras de desenvolvimento da tecnologia da indústria do petróleo foram alcançadas, 

enquanto as soluções para os outros temas abordados, que incluem: “o mar como fonte 

de alimentos”, “o oceano como fonte de minerais”, “as energias do mar”, “o transporte 

marítimo”, e “o mar como fonte de medicamentos”, ainda precisam apresentar um 

desenvolvimento significativo.  

Quanto ao uso do espaço oceânico para bioprodução, após a instalação do Projeto 

Cabo Frio no Município de Arraial do Cabo, conduziu-se o experimento pioneiro de 

aproveitamento de águas profundas para indução da cadeia alimentar e formas de 

maricultura (MOREIRA DA SILVA, 1969).  Ao final da década de 1970 diferentes 

tipos de estruturas oceânicas flutuantes produziam mexilhões e ostras, que passaram a 

ser adaptadas e utilizadas em outras regiões, dando início à maricultura no Brasil. 

No Golfo do México, como foi anteriormente mencionado, a concentração de 

cardumes em torno das plataformas de petróleo levou ao desenvolvimento no estado-da-

arte de megaestruturas oceânicas para o cultivo de peixes e moluscos (RIBAKOFF et 

al., 1974). Entretanto, somente no Japão as fazendas marinhas estão sendo 

dimensionadas nesta escala (NAKAHARA, 1997). Projetos foram conduzidos pelo 

Marino-Forum 21, no início da década de 1980, organizados pela Associação de 
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Fazendas Marinhas do Japão, em decorrência da considerável quebra da produção de 

espécies nobres como os atuns, e devido ao possível colapso da pesca oceânica em 

grande escala, como vem advertindo a FAO em função das estatísticas de 1998.  

 

3. Instalação de Recifes Artificiais  

 

Os recifes artificiais são estruturas que podem ser construídas com diferentes tipos 

de materiais, mas principalmente concreto e aço, podendo ser na forma de quebra-mar 

ou na de concentrador de peixes e cardumes. No Brasil, como em outras partes do 

mundo vêm sendo construídos desde épocas remotas por pescadores nativos de países 

tropicais. A partir da década de 1950, mergulhadores passaram a formar os habitats 

artificiais com sucatas e pneus colocados em locais não revelados.   

A primeira proposta para instalação de recifes artificiais em operações de pesca 

surgiu em 1982, como alternativa para evitar a pesca de arrasto na Baía de Guanabara, 

de Sepetiba, de Angra dos Reis e na Região do Cabo Frio, onde foi instalado o primeiro 

experimento (HARGREAVES, 1994). A divulgação sobre o experimento pioneiro em 

Arraial do Cabo com material fotográfico abordava o tema, como proposta de ocupação 

da plataforma continental, na forma de fazenda marinha extensiva em substituição à 

pesca predatória; e como alternativa para pesca fora das área de exploração de petróleo 

(HARGREAVES, 1985).  Essa matéria, publicada no principal meio de divulgação dos 

mergulhadores da época, foi o primeiro referencial  sobre o desenvolvimento técnico e 

científico da metodologia de ocupação do espaço submarino para o múltiplo uso, 

integrando atividades de pesca e mergulho através de planos de gerenciamento costeiro.  

No experimento piloto de Arraial do Cabo (Figura 4) em 1982, o objetivo foi 

observar o tempo de colonização nos recifes construídos com diferentes substratos, para 

formação da vida bentônica e a ocorrência de espécies comerciais. A primeira etapa era 

verificar a evolução da biomassa em pouca profundidade, com maior incidência de 

luminosidade (zona mais eufótica). Nesse processo foi observado na primeira semana 

que as formas iniciais de vida a se fixarem foram as algas, como pode ser visto na foto 

(a) sobre os módulos de concreto. Em seguida, cerca de um mês após a montagem, 

observou-se a dominante cobertura de cracas na foto (b) sobre as manilhas de argila e 

posteriormente, o início da acomodação de diferentes espécies nos módulos de pneus, e 

concreto, fotos (c) e (d). 
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              a. Módulo de Concreto 1                                                   b. Módulo de Argila  

 

               c. Módulos de Concreto  2                                                       d. Módulo de Pneus  
                     Figura 4: Experimento Piloto de Recifes Artificiais em Arraial do Cabo/RJ 

 

Após dois meses de instalação dos primeiros módulos começaram a aparecer 

espécies de maior valor comercial, como polvo, lagosta e pequenos badejos e garoupas. 

A Figura 5 apresenta ocorrência similar no Japão, na foto (a) com uma semana após a 

instalação e na (b), após 3 anos.  

a: Fixação de algas após 10 dias                          b: Formação bentônica após 3 anos  

 

Figura 5 : Formação dos Recifes de Proteção da praia de Kurua, baia de Sagami, Japão 
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Desde a década de 1950, com o crescimento da caça submarina e o início do 

mergulho recreativo esses materiais descartados e sucatas passaram a ser aproveitados 

para fazer “toca para peixe”, “pesqueiro”, ou “marambaias” termo no nordeste, como 

foram popularizados os recifes artificiais no Brasil. No caso dos mergulhadores 

provavelmente como conseqüência da expansão na produção e venda de equipamentos 

de mergulho em apnéa (máscara e nadadeiras) e da disponibilidade de pneus usados, 

carrocerias de veículos e descartes de obras, que posteriormente evoluíram para 

estruturas mais sofisticadas de concreto e aço. O emprego dessas estruturas tem sido 

geralmente conduzidos em águas com boa visibilidade, em áreas desérticas nas 

proximidades ou distantes dos recifes naturais, procurando atender a demanda por áreas 

de pesca e mergulho.   

 Os primeiros trabalhos mais elaborados e detalhados que começaram a ser 

publicados nos Estados Unidos, incluíam além das sucatas de veículos e de estruturas de 

plataforma de petróleo, os primeiros módulos de concreto (Figura 6) inspirados nos 

modelos dos japoneses (CARLISLE et al., 1964). Posteriormente, foi publicada a 

complementação mais detalhada sobre a ecologia dos recifes artificiais, incluindo a 

relação de ocorrência das espécies nos diferentes níveis tróficos (TURNER et al., 1969). 

Passado meio século, esses materiais sucateados pneus e concreto continuam tendo a 

preferência dos pesquisadores para os primeiros estudos experimentais e funcionais de 

recifes artificiais.  

Figura  6: Primeiros módulos de concreto e o nome do local de instalação 

 

O projeto piloto no extremo norte da Região Sudeste (ZAMON et al., 1999), 

também foi construído com o emprego de pneus e módulos de concreto. Além da 

contribuição que o experimento representou para a ecologia de recifes artificiais, ainda 

pouco conhecida no Brasil, pode-se também observar o aumento da produtividade para 

os pescadores locais. Fator importante para estabilização de espécies nobres que 

procuram abrigo, numa área desértica de fundo de sedimentos sem formações naturais.  

Experimentos recentes em outros locais também empregaram pneus usados, como o 
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conduzido na baia de Poole, na costa central sul da Inglaterra (COLLINS et al., 1999) e 

no litoral dos estados do Ceará e Pernambuco (CONCEIÇÃO e MONTEIRO NETO, 

1999). Outros experimentos estão empregando módulos de concreto com pequenas 

dimensões, como o da empresa norte-americana Reefball, instalado pelo projeto RAM 

no litoral do Paraná, seguindo a metodologia também empregada no Caribe e Ásia.  Em 

Bertioga no litoral paulista, o projeto PROMAR lançou os módulos de moldura cúbica 

de concreto, similares aos japoneses de Kanagawa da década de 1950.  

 

3.1. Grandes Estruturas de Pesca 

 

Até o início da instalação das plataformas de petróleo como recifes em águas rasas, 

as grandes estruturas submersas na costa brasileiras eram decorrentes dos naufrágios 

através dos séculos, e exploradas para fins de salvatagem, de resgate das riquezas 

arqueológicas, ou para caça submarina e pesca de linha embarcada. Só recentemente 

começou-se a afundar embarcações para fins de pesca ou de mergulho recreativo. Em 

termos de tecnologia, ainda está muito distante da necessária para alcançar os níveis 

demandados nas exigências de empreendimentos, como os de descomissionamento 

definidos para transformações de instalações de petróleo em recifes artificiais.  

No estado da Califórnia, com base em quatro décadas de experiência e pesquisas de 

bioprodução pesqueira em plataformas, passou-se a implementar programas específicos 

para transformação de estruturas desativadas em recifes artificiais (HARVILLE, 1983). 

Outros estados produtores de petróleo do golfo do México também desenvolveram seus 

programas. O estado da Florida foi contemplado com plataformas desativadas, como da 

Tenneco, no da Lousiana se voltou a organização da pesca esportiva no entorno das 

instalações de produção de hidrocarbonetos (DUGAS et al.,  1979), que já vinham 

atraindo pescadores comerciais.    

Na Comunidade Européia, os estudos e pesquisas estavam voltados à avaliação da 

proposta de transformação das plataformas em pesqueiros. Quanto a eficiência 

ecológica para bioprodução, na Suécia as pesquisas de transformação de estruturas em 

pesqueiros, incluíram critérios de avaliação de estoques com o método de quantificação 

bioacústica em torno das plataformas (SOLDAL et al., 1999). Na Noruega foram 

dirigidos a população residente de peixes no entorno de plataforma desativada 

(JORGENSEN et al., 1999), com sistema codificado de transmissores de ultra-som 

implantados em peixes e à variação sazonal das taxas de captura com redes de espera 
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(LOKKEBORG et al., 1999).  No norte do mar Adriático, o enfoque foi sobre a 

evolução da composição da ictiofauna em torno de uma plataforma de gás (FABI et al., 

1999). Também foi realizado um estudo preliminar sobre a formação bentônica em 

estruturas desativadas (PONTI, et al., 1999). No Reino Unido a discussão foi sobre a 

validade da proposta de uso das instalações desativas em pesqueiros (BAINE, 1999) 

para as plataformas no Mar do Norte, devido a predominância da pesca de arrasto.   

As grandes estruturas de concreto começaram a ser instaladas no Japão na década de 

1970, com vários modelos de diferentes formatos (HARGREAVES, 1998) para 

profundidades na faixa dos 100 metros (Figura 7). Os módulos foram empregados como 

componentes de fazendas marinhas extensivas e semi-intensivas, que eram repovoadas 

com as espécies mais valorizadas produzidas em laboratórios, e auxiliadas com 

equipamentos para administração de ração (Figura 8), provocando o condicionamento 

de reunião do cardume para pesca quando atingem o tamanho comercial. 

Sumi-reef  
 

Fish Paradise reef 
Figura 7: Megaestrutura de Concreto - Modelos Sumitomo e FP-reef 
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  A França começou a construir recifes de concreto na década de 1970 e grandes 

estruturas no início da década de 1980, também através da adaptação da tecnologia 

japonesa (CERIB, 1982).  Em pesquisa mais recente no litoral de Portugal, também 

foram instalados módulos japoneses de megaestruturas de concreto (SANTOS e 

MONTEIRO, 1999) para estudos da distribuição espacial de peixes em torno dos 

recifes.  

A principal característica que difere a aplicação de recifes em outros países, 

comparando com os sistemas de japoneses são as instalações complementares, que 

incluem os laboratórios de reprodução das principais espécies com alto valor comercial. 

Depois da fase de alevinagem, os peixes em crescimento são aclimatados em meio 

natural e liberados para engorda nas áreas das grandes estruturas, onde se mantêm 

condicionados pela alimentação artificial. Esse método pode ser considerado como de 

fazenda marinha intensiva, e o semi intensivo quando não há a reprodução em cativeiro, 

formando um ciclo completo entre as gerações de reprodutores. 

                          Figura 8: Torres de Sistemas Remotos para Administração de Ração 

 

As características e funções das estruturas artificiais de proteção e bioprodução são 

apresentadas com mais detalhes no ANEXO CAPÍTULO II. 
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4. Construção Teórica do Planejamento de Sistemas Oceânicos 

4.1. Condições Econômicas e Planejamento de Gestão de Recursos 

A possibilidade para elaborar formas de melhor aproveitamento de recursos 

naturais, precisa encontrar bases que possa estabelecer parâmetros de lógica ambiental 

de uso sustentável. Assim como condições que sirvam para compreender os processos 

naturais do espaço tridimensional oceânico, a dinâmica de seus componentes, e os seus 

aspectos sócio-econômicos. De forma que apresentem condições de participação dos 

usuários do espaço costeiro e oceânico nos processos de gerenciamento.  

Até a década de 1950 as atividades costeiras estavam restritas a pesca de forma 

artesanal em seu pleno uso, atividades de cabotagem pela superfície em rotas de 

navegação, algumas atividades esportivas como o remo, vela e eventuais provas de 

travessias de natação. Neste período a caça submarina surgiu como esporte e a 

modalidade de pesca submarina comercial, promovendo a instalação de fábricas de 

equipamentos e acessórios para essa atividade diferenciada e desconhecida na época.  

A partir da década de 1960 a prática do surfe restrita a pequenas tábuas, foi 

sendo substituída por compensados de dois metros de comprimento e posteriormente as 

pranchas de espuma sintética e cobertura de fibra de vidro. Rapidamente se formou uma 

rede de pequenas empresas produzindo pranchas e vendendo em diversos países como 

Estados Unidos, Havaí, Japão, Austrália e França. A escala comercial do mercado 

interno brasileiro atende a um grande número de consumidores, que ditam a moda de 

pelo menos 1/3 da população de adolescentes, incluindo outros produtos de vestuário e 

acessórios de consumo popular.   

A indústria do mergulho recreativo foi a que mais se desenvolveu nas últimas 

décadas. Nos Estados Unidos, a atividade no final da década de 1970 passou a 

corresponder a demanda de 1,9 milhões de usuários, respondendo por aproximadamente 

85% das viagens de recreação e turismo submarino em todo mundo. Segundo esses 

estudos, somente no Havaí em 1982 as 23 operadoras de mergulho faturaram na faixa 

de US$ 7 milhões, com uma participação de 20% proveniente do Japão (TABATA, 89).   

Na costa do Estado do Rio de Janeiro ocorreu, ao longo da década de 1990, um 

considerável aumento no número de operadoras de porte independentes e associadas a 

cursos e passeios oferecidos por pousadas especializadas, um total que pode chegar a 

50, considerando-se uma rotatividade de dez mil mergulhares ao ano distribuídos nos 

centros de Arraial do Cabo, Cabo Frio, Búzios e Angra dos Reis  
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No caso de indústrias tradicionais, observou-se a queda dos setores naval e 

pesqueiro, com a ascensão da indústria do petróleo, influindo diretamente nas 

possibilidades de trabalho e na distribuição da renda proveniente do aproveitamento dos 

recursos do mar. Identificou-se também o agravamento de problema setorial, decorrente 

de atividades predadoras de pesca em áreas sensíveis criadoras, principalmente com 

barcos de arrasto.  

A divisão de grandes áreas oceânicas em blocos para exploração de óleo e gás 

surgiu para agravar o quadro, já tumultuado pelo conflito entre as diferentes 

modalidades de pesca operando na mesma área, que vinha sendo acrescentado com os 

outros usuários, praticantes de surfe e mergulho recreativo. A situação sugere uma 

análise desses fatores  envolvendo a distribuição espacial de zonas de uso restrito e de 

uso comum.  O espaço da pesca costeira e artesanal foi mais uma vez desmembrado, 

neste caso perdendo o direito de uso de um espaço que vinha sendo utilizado por muitas 

gerações, e afetando a produtividade com a degradação ambiental e derrames de 

poluentes fora de controle. 

Esses problemas reportam às recomendações apresentadas nas propostas de 

governo, PSRM e PNGC e da FAO no âmbito internacional, que sugerem programas de 

planejamentos integrados de múltiplo uso em escala regional, com projetos de 

zoneamento, manejo e gestão. Devem ser observadas propostas com bases sólidas e 

viáveis, procurando identificar problemas imediatos de manutenção e geração de novos 

empregos, buscando contornar os processos de favelização e degradação ambiental.   

Com os centros tradicionais de pesca do Rio de Janeiro desativados, como o 

mercado da Praça XV, associada a faltas de escolas especializadas, cursos técnicos e 

universidades, foram-se gerando alternativas como o mercado do CEASA que vêm 

prejudicando a recuperação do setor. Nesse processo de desgaste, aumenta o risco de 

quebra da cadeia familiar de conhecimentos das artes de pesca, que em muito se deve a 

queda dos meios naturais de produção, levando os filhos de pescadores a busca de 

outras profissões.  

O levantamento do patrimônio histórico cultural através de estudos e pesquisas, 

visando obter mais conhecimento do potencial regional e formas para sua manutenção, 

podem ser patrocinadas por operadores e empresas envolvidas em atividades turísticas e 

recreação. As Colônias de Pesca organizadas no início do Século XX, foram 

desestruturadas durante as últimas décadas por intervenções autoritárias, prejudicando o 

aperfeiçoamento do seu processo evolutivo para  pesca industrial costeira de pequena 
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escala,  e no seu processo de aperfeiçoamento do sistema de zoneamento zoogeográfico 

criadas. No Brasil, como em outras regiões do mundo a pesca costeira artesanal 

corresponde a cerca de 80% da produção nacional. Empregam contingentes 

heterogêneos de profissionais competentes, pescadores periódicos para obtenção de 

renda extra e demais cidadãos marginalizados pelo desemprego e pressões sociais, 

buscando a alternativa nos mares.  

Esses fatores sócio-econômicos têm prejudicado o desenvolvimento da pesca 

artesanal, muito em função da crescente queda da produtividade na faixa costeira, 

decorrente da degradação de uso inadequado, contaminação de esgotos e pesca 

predatória. Em todo mundo a pesca artesanal emprega aproximadamente 12 milhões de 

pessoas, enquanto a industrial emprega somente 4,2 % desse total, sendo que a produção 

total desta modalidade está na faixa de 24 milhões de toneladas por ano,  cinco milhões 

a menos que a produção industrial. Entretanto, 22 milhões de toneladas da pesca 

industrial são aproveitadas para produção de rações, enquanto na da pesca artesanal esse 

destino secundário de aproveitamento é muito pequeno.  

Figura 9: Comparativos da produtividade da pesca artesanal e industrial 

 

Como pode ser observado no quadro elaborado pela FAO na Figura 9, algumas 

vantagens sócio-econômicas da pesca artesanal em relação a industrial são significativas 
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e que devem ser levadas em consideração. Isto se deve ao setor pesqueiro brasileiro ser 

pouco capitalizado, sem perspectivas de investimentos e de incentivos governamentais 

de curto prazo e na escala adequada. Os dados comparativos são expressivos, o 

consumo de combustível  da indústria  varia entre 14 e 19 milhões de  tonelada por ano, 

enquanto o do setor artesanal não ultrapassa as 2,5 milhões. A produtividade é muito 

superior de 10 a 20 ton. de peixe por ton. de combustível, enquanto a da indústria não 

ultrapassa 5 toneladas. 

O mais importante para o caso brasileiro é também a relação de número de 

empregos por milhão de dólares investidos, que no caso da artesanal chega a 4.000 

vagas, enquanto para a frota industrial e de 30 empregados.  

O problema enfocado é como equacionar as possibilidades de utilização dos 

recursos oceânicos, em função da localização e instrumentação disponíveis de avaliação 

espacial, visando a distribuição de atividades entre o maior número de usuários.    

 

4.2. Estabilidade Bioeconômica e Sustentabilidade 

No estudo das relações culturais das atividades no mar com o processo de 

desenvolvimento econômico, observa-se novas tendências no quadro de usuários com o 

crescimento das atividades de esporte e lazer na faixa costeira. Incluindo mergulho 

recreativo, surfe, caiaque, jetski, mas sem que tenha havido uma prévia avaliação de 

contingências, causas e efeitos desse crescimento nas zonas costeiras.  

Essas atividades podem ser mais pesquisadas quanto às suas origens no Brasil, 

resgatando relatos do Século XVI, sobre a destreza dos nativos brasileiros na arte da 

canoagem, mergulho e pesca. Através desse quadro podem compor outros temas de 

pesquisa, que podem levar a novas descobertas e o resgate antropotecnológico, 

propiciando uma mentalidade consistente em relação às capacidades e vocações nesse 

setor de produção. Assim como interpretações que permitam a estabilidade das relações 

de produção e trabalho durante a variação de estações para sustentabilidade de longo 

prazo.  

O conhecimento sobre o que pode ser encontrado no mar tem sido pontual e 

altamente especializado, como no caso do petróleo em grande escala ou como a 

descoberta de sítios arqueológicos ou de atrativos turísticos, como navios afundados e 

recifes de corais. Na pesca, o sonar ainda é o principal instrumento de localização dos 

pesqueiros, disponibilizando informações pouco precisas das características de relevo e 

ocorrência de espécies que são capturadas, não havendo interesse na troca ou 
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divulgação dessas informações. Entre esses usuários de recursos ambientais, os 

interesses visam as informações das singularidades do espaço oceânico e níveis de 

acesso aos recursos, determinantes de componentes operacionais para o seu 

aproveitamento. Dados que devem ser trabalhados no campo do gerenciamento costeiro 

e oceânico voltados à estabilidade ambiental, considerando seus agregados de interação 

com recursos bioeconômicos, como as atividades de ecoturismo e lazer na natureza, que 

são no caso brasileiro e de forma mais complexa no caso do Estado do Rio de Janeiro,  

um tema de pesquisa qualificada e consideravelmente interdisciplinar.   

Os conceitos de manejo da bioprodução oceânica para regulamentação interna e 

da atividade entre países, começaram a surgir em decorrência dos grandes períodos de 

instabilidade da indústria pesqueira desde o início desse século, ocasionado pela 

sobrepesca que provocou o colapso da produção natural no Atlântico Norte. Desde essa 

época estudos biológicos e econômicos passaram a ser desenvolvidos para compreender 

as constantes flutuações dos estoques naturais, servindo de base para as primeiras  

definições econômicas de funções de produção e custos (GORDON, 1953), como a do 

máximo nível sustentável de pesca. 

Até o início deste século muitos consideravam os recursos do mar inesgotáveis, 

apesar da contestação de biólogos da época. O conceito de bionomia ou bioeconomia 

surgiu dos estudos desenvolvidos por BARANOFF (1918, 1925), sem explícitas 

referências aos fatores biológicos relacionados aos econômicos. Posteriormente, outros 

estudos sobre os efeitos da sobrepesca de barcos de arrasto, como de SETTE (1943) que 

foram avaliados por GORDON (1954), servindo de base para estudos mais específicos 

sobre a regulamentação, com a formulação de teorias econômicas relacionando o efeito 

do livre acesso aos recursos pesqueiros na indústria de processamento de pescado.  

A questão do livre acesso associada ao problema da sobrepesca e ao 

esgotamento dos estoques pôde ser observada em seus estudos, quando comparou os 

níveis de produtividade nas diferentes áreas de pesca (Figura, 10) às relações de custo e 

produção. Enquanto na Zona No.1,  a produção média AP1 atinge seu  nível máximo em 

relação aos seus custos marginal (MC) e médio (AC), que permanecem constantes para 

as três zonas, diminuem pela metade na Zona No.2, e somente cobre os custos do 

esforço de pesca na Zona No.3.  
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A produtividade é um fenômeno natural, seu dimensionamento tem sido 

discutido e abordado em diferentes aspectos.  O que se tem de estatística são tendências 

de determinadas regiões e zonas serem mais produtivas que outras no decorrer dos anos, 

embora ocorram flutuações sazonais. Assim, as áreas mais produtivas tendem a sofrer 

maior pressão de esforço de pesca até atingirem o seu máximo nível sustentável, quando 

a produção começa a diminuir devido a falta de recrutamento de novos estoques. 

 

Figura 10:  Relações de custo e produção em três zonas diferenciadas (Gordon, 1953) 

 

Dentre as principais contribuições de Scott Gordon neste contexto destaca-se a 

definição de uma função de produção baseada na curva de retorno decrescente 

(Diminishing Return Law) da economia, equivalente a curva de mortalidade da biologia 

pesqueira, estabelecendo o “nível máximo sustentável”. Foram definidos assim os 

primeiros parâmetros de equilíbrio econômico – biológico dos impactos na exploração 

de bens públicos de uso comum.  A segunda grande contribuição foi o reconhecimento 

da base econômica dos diferentes níveis de produtividade de cada área ou região 

pesqueira, que contribuem para o acúmulo de embarcações nas zonas mais piscosas em 

busca de maior rentabilidade, levando a exaustão dos estoques. A partir dessa teoria, o 

livre acesso aos recursos naturais passou a ser mais controlado, levando as nações 

pesqueiras aos primeiros critérios de avaliação econômica dos métodos de 

regulamentação da pesca costeira e oceânica.  

Devido a experiências anteriores no Japão, nesse período da década de 1950 

começaram os primeiros projetos governamentais de estabilização e indução da 

produtividade em zonas de pesca tradicionais, através do fechamento de áreas de arrasto 

e seletividade de equipamentos, com a alternativa de implantação de recifes artificiais.  

As teorias econômicas de GORDON (1954) sobre o aproveitamento racional de 

recursos públicos, foram citadas em outras interpretações de curvas de retorno 
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decrescente como as de CRUTCHFIELD (1965), no estudo dos objetivos econômicos 

do gerenciamento pesqueiro para regulamentação seguidas por CHRISTY e SCOTT 

(1965), também sobre questões envolvendo a propriedade comum dos recursos 

pesqueiros, que estabeleceram dois patamares de avaliação, o de nível máximo de lucro 

líquido e o máximo sustentável de produção, como pode ser observado na Figura 11.  

Figura 11:  Curvas de produção e custo (após CHRISTY e SCOTT  1965) 

 

Neste caso, observa-se que para cada área de pesca se apresenta uma curva de 

produtividade natural, associada a uma função de produção em seus nível de 

produtividade sustentável (Sustainable yield) e receita total (Total Revenue) que 

correspondem a um custo total para cada nível de esforço de pesca A, M e B. No 

primeiro ponto de equilíbrio considerado „E‟ de produção,  o nível de esforço de pesca 

„A‟ com custo total (Total Cost) em „F‟ proporciona maior lucro sem por em risco a 

produtividade (derivada de paralelas), enquanto em „P‟ a curva de produtividade se 

encontra no limite máximo, a partir do qual a lucratividade começa a diminuir 

acompanhando o declínio dos estoque natural, até atingir o ponto „G‟, onde os custos se 

igualam aos retornos de produção. Na realidade, ocorrem outros fatores que podem 

alterar esse quadro simplificado, como variações de preço do produto no mercado, 

sazonalidade do volume de produção, opções de consumo ou aumento de preços de 

insumos.   

No estudo de GORDON (1953) em relação a Figura 11, a renda econômica 

líquida da pesca é representada pela relação da curva do total de desembarque (total 

Revenue) aqui denominada R e da função de custo (Total cost) aqui denominada C, 

dimensionada pela distancia entre as duas. Tendo como referencial o eixo do esforço de 
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pesca (Number of fishermen) aqui representado por X. Essa distância atinge seu máximo 

no ponto E, onde a curva da função de produção é igual a da função de custos, ou seja: 

d R  =  d C 

                                                        d X      d X 

Onde o ponto E paralelo a F, se pode definir como o de maior retorno financeiro ou o 

mais econômico.  

A discussão que se estende ao longo de décadas é sobre o ponto ideal de 

“sustentabilidade dos estoques naturais” a partir de E, que segundo GORDON 

(1953) é o que apresenta maior lucratividade para empresa sem riscos para recuperação 

dos estoques, ou até o limite em  P que segundo CHRISTY e SCOTT (1965) seria o 

máximo nível sustentável tanto para os rendimentos financeiros como os estoques, e em 

trabalho mais recente CLARK e MUNRO (1994) propõem que o “equilíbrio 

bionômico” está em G quando as relação de custo do esforço de pesca com a 

rentabilidade se equiparam ( B ). No caso deste trabalho voltado a pesca artesanal, 

considera-se o ponto E como o mais indicado padrão de sustentabilidade dos estoques, 

principalmente por se tratar de país tropical com grande diversidade biológica e 

estoques mais sensíveis. 

Os primeiros casos estudados do pós-guerra estavam voltados principalmente 

aos diversos problemas de competição entre as frotas européias, norte-americanas e 

asiáticas, com grandes embarcações de arrasto e cerco operando no Atlântico Norte e 

Pacífico Norte, demandando medidas regulatórias para contornar os conflitos e 

diminuição dos estoques. O objetivo desses estudos sobre regulamentação foi resultante 

do considerável efeito da evolução das frotas pesqueiras a partir do início do século, 

com alto nível de mecanização e poder de captura.  Entretanto esses estudos se 

limitaram a pesca industrial, com pouca associação direta desses efeitos relacionados a 

pesca artesanal, como ocorreu com os estudos e pesquisas dos japoneses (OKA et al. 

1962). 

 Durante a conferência sobre os efeitos econômicos da regulamentação pesqueira 

(FAO, 1962), o tema foi amplamente abordado e discutido em todos os seus aspectos, 

incluindo os sociais, culturais e antropológicos,  decorrentes da capacidade de captura 

dos grandes barcos e navios, que começavam a interferir na produtividade dos métodos 

mais  tradicionais nas mesmas áreas e zonas de pesca, inclusive em outros países.  Esse 

tema ainda gera muita especulação, principalmente quando os conflitos envolvem vários 
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países com disparidades econômicas, diferentes interesses e propostas divergentes de 

desenvolvimento setorial. 

 No contexto de múltiplo uso, composto de formas independentes de produção e 

serviços, a milenar atividade de pesca costeira, que efetivamente se empenha no 

aproveitamento da bioprodução natural, está desestruturada. Atualmente, em suposto 

regime de autogestão, outras atividades complementares de uso de bens públicos, como 

mergulho recreativo, pesca esportiva, culturais, surfe, caíque e de lazer, que emergem 

em busca de novas áreas antes exclusivas da pesca.  Essas atividades têm em comum a 

necessidade de preservação ambiental, fator condicionante para realização dessas 

ocupações profissionais e de entretenimento, interagindo socialmente e comercialmente 

no mesmo espaço costeiro e oceânico.  A procura por áreas difere de acordo com os 

interesses de cada atividade, tornando-se necessário um mapeamento de valoração 

econômica ambiental dos recursos geográficos espaciais e a sua cobertura de interação 

ecológica, formando o quadro geral de recursos.   

Observou-se que os recursos biológicos são sazonais e limitados pelo 

recrutamento afetado pela pesca excessiva de reprodutores, afetando o ciclo 

bioeconômico de produção.  No estudo desse fenômeno natural, que assim como outros 

podem se enquadrar na lógica Fuzzy, as questões de flutuação de produção geram riscos 

pouco previsíveis, exigindo da atividade uma grande disponibilidade de capital de giro 

para cobrir custos de ociosidade e manutenção de equipamentos mesmo após uma saída 

de pesca improdutiva. 

 A interpretação econômica sobre a disponibilidade de estoques e meios de 

produção (esforço de pesca) demonstra que os limites da pesca são determinados por 

condicionantes oceanográficas, biológicas e ambientais, e que o poder de captura da 

frota industrial e pesca costeira ilimitada põem em risco a sustentabilidade dos sistemas 

naturais, com efeitos sócio-econômicos.  Entretanto, na exposição de CHRISTY e 

SCOTT (1965), a função de custo total poderia apresentar duas opções, como foi 

sugerido por OKA et al. (1962) na exposição sobre os efeitos econômicos da 

regulamentação da pesca de arrasto do Japão, que incluía os efeitos da restrição do uso 

de áreas e zonas de pesca, com seus objetivos de proteção da pesca costeira e a 

manutenção do equilíbrio entre os diferentes interesses da pesca de arrasto.  Foram 

apresentados também o estudo dos efeitos de restrições tecnológicas e seus efeitos. 

 Segundo esses especialistas em economia pesqueira e oceânica, a pesca costeira 

artesanal tem uma instrumentação embarcada financeiramente limitada à capacidade de 
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captura e armazenamento; em tamanhos proporcionais as diversas modalidades, as 

práticas artesanais e outras limitações da pesca costeira.  O estudo levou a comparação 

de curvas de custo total, no sentido de „O‟ à „P‟  (Figura 9) como representativo da 

pesca costeira devido a suas limitações operacionais e financeiras, que são compensadas 

com produtos de maior valor comercial.  O posicionamento desta curva  em „P‟ pode ser 

atribuído ao condicionante de produtividade mínima que possa cobrir os custos por 

viagem, levando a uma acomodação no esforço de pesca,  estabelecendo-se em teoria 

um máximo nível sustentável.  O ponto de equilíbrio da pesca costeira de maior 

eficiência financeira, se encontra em ponto de tangência anterior a „E‟,  paralelo ao de 

custo total. Somente as médias e grandes empresas atuando na pesca costeira, com 

contratos e melhores preços no mercado internacional, estão dispostos a investir mais 

em equipamentos e viagens de risco, podendo levar a produtividade além do máximo 

nível sustentável.   

 Estudos posteriores desenvolveram outras formas mais complexas de 

equacionamento do problema, como de ANDERSON (1977) cobrindo os aspectos 

teóricos e práticos da economia pesqueira. Entretanto com o colapso da pesca oceânica, 

esse enfoque tradicional de regulamentação precisa ser revisto em suas diversas 

particularidades para cada critério, comparados as características oceânicas regionais.   

 Essas informações sugerem que relações de espaço e produtividade devem ser 

bem analisados, como vem sendo ressaltado em estudos  sobre as interações da pesca 

com os habitats marinhos (LANGTON, AUSTER, 1999) e incentivados pela FAO/UN, 

para que sirvam de base na avaliações de oferta e demanda dos usuários, em relação aos 

recursos naturais. No caso do múltiplo uso, a definição dos níveis de limitação se 

estendem a todas as atividades que interagem com os diferentes habitats. 

As definição de zonas e áreas deve seguir critérios que identifiquem os recursos de 

modo que possam ser qualificados e quantificados e compreendidos por equipes 

interdisciplinares, formando a massa crítica necessária ao desenvolvimento de planos de 

gestão e empreendimentos.   

No caso da Região Sudeste do estado do Rio de Janeiro, caracterizada pelo múltiplo 

uso com predominância das atividades de pesca, lazer e produção de petróleo, a 

atividade no mar é intensa, principalmente na faixa costeira, sendo por isso necessário 

estudos mais abrangentes no contorno de atividades e divisão espacial de uso.  Com o 

crescimento da produção do petróleo a estabilidade bioeconômica e a sustentabilidade 
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dos sistemas naturais e de outras atividades dependerão de programas de gestão e 

planejamento integrados em função dessa nova realidade.  

No golfo do México há completa integração entre a produção de hidrocarbonetos e 

as atividades de pesca comercial, esportiva e recreativa, nas modalidades de linha e 

mergulho, com programas de pesquisas ambientais integrados e utilização de instalação 

de equipamentos descomissionados após o esgotamento dos poços, para construção de 

recifes artificiais e fazendas marinhas.  A pesca predatória de arrasto de porta ou 

parelhas também deve ser banida, podendo com recursos do pagamento de royalties do 

petróleo financiar fazendas de camarão, promovendo um uso adequado as salinas 

desativadas como alternativa de melhor uso do solo e geração de empregos.   

 

5.  Condicionantes Sócio-Tecnológicas de Viabilidade e Sustentação de Sistemas 

A questão mais complexa para o equacionamento do processo de nivelamento 

tecnológico dos meios de produção continua sendo as condições de trabalho. Desde o 

início da década de 1990, levantamentos e estudos mais aprofundados vêm 

apresentando um quadro de bastante precariedade e falta de segurança nas atividades 

marítimas, apontando a necessidade de um programa nacional de prevenção de 

acidentes (NEVES, 1991).   Muitos são os fatores que de forma direta e indireta 

influenciam na incidência de problemas operacionais que acarretam em vítimas, perdas 

materiais e efeitos ambientais.  A falta de treinamento, experiência e aptidões para o 

trabalho marítimo (aquacidade) podem ser apontadas em função da precariedade das 

embarcações e equipamentos. Entretanto, atualmente ocorre outro fator, a queda de 

produção nas áreas tradicionais, que leva o pescador para áreas mais distantes, 

implicando-o em maiores riscos. 

Na exploração de petróleo o número de acidentes chegou a níveis preocupantes, 

provocando a instalação de uma CPI, na Assembléia Legislativa do Estado do Rio de 

Janeiro em 1998, onde foram identificados níveis gerenciais de responsabilidade desde a 

concepção dos projetos à sua execução (HARGREAVES et al. 1998).  A exemplo do 

que ocorre como na atividade pesqueira, os fatores treinamento, capacitação e qualidade 

dos equipamentos também foram apontadas como causas de acidentes, entretanto neste 

caso envolvendo riscos de maiores proporção, como ocorreu nas plataformas de Piper 

Alfa  e Enchova. 

Somente nos últimos dois anos os aspectos ergonômicos e estudos de segurança 

e saúde passaram a ser tema de seminário e de estudos específicos para a atividade 
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pesqueira (CARNEIRO, 2000), sugerindo novos campos de pesquisa e interações para 

mudanças de perspectivas nessa área de trabalho.   

O trabalho no meio oceânico é diferenciado e demanda uma nova concepção 

organizacional. Os altos índices de acidentes sugerem que os sistemas operacionais 

atuais precisam ser revistos, assim como se torna necessário a criação de programas de 

formação e qualificação profissional envolvendo o múltiplo uso.  

SELEÇÃO CAPACIDADE SEGURANÇA PRODUTOS 
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Figura 12: Base sociotécnica para compreensão da complexidade da atividade de trabalho oceânica 

 

 A contribuição no contexto desta tese é apresentar uma visão interdisciplinar do 

que poderia ser uma forma de abordagem de equacionamento, para avaliação de fatores 
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sócio-tecnológicos que viabilizem a sustentabilidade dos meios de produção e dos 

sistemas naturais (Figura 12). 

Neste esquema, parte-se da premissa de que para qualquer trabalho no mar 

ocorra um tratamento diferenciado, considerando-se as condições adversas e pouco 

previsíveis no local de trabalho e uma aptidão natural de cada indivíduo em relação 

essas circunstâncias. Muitos profissionais consideram a “aquacidade” (do italiano 

acquaccita), que compreende a vocação, adaptação e facilidade de se integrar com o 

meio aquático,   como fator fundamental para qualquer pessoa ingressar na atividade,  

inclusive no processo de aprendizado.  A aquacidade pode ser um tema polêmico, mas a 

experiência tem demonstrado que a adaptação humana ao ambiente submarino de 

trabalho ou lazer decorre de vocação, independente do nível de aprendizado e 

qualificação.   

 

 Seleção, Formação, Qualificação e Sustentabilidade 

O cenário pode ser visto como a evolução dos sistemas operacionais pela 

interpretação ergonômica, com uma visão em diferentes  escalas da influência da ação 

do trabalho na eficiência, produtividade e segurança. Essa visão orgânica dos sistemas 

de produção permite uma melhor avaliação da realidade organizacional e da situação 

dos executores durante o trabalho.  O conhecimento desses aspectos podem ser 

amplamente empregados para análise de riscos em sistemas como aeroportos e 

hospitais, que por sua vez são de grande valia para estudos em situações ainda mais 

complexas como submarinas e pesqueiras.  

Outras propostas para discussão também se incluem neste quadro, como as 

relações ambientais do trabalho isolado no mar e suas interações com esses sistemas 

naturais, dependentes da produção e equipamentos.  A partir desses parâmetros, podem-

se definir critérios e métodos de medição, correspondendo aos níveis de trabalho e 

dificuldades em relação ao conjunto de componentes operacionais e parâmetros de 

eficiência nos contextos diferenciados.  

Tanto no caso da produção de hidrocarbonetos como na pesca e no mergulho, as 

operações oceânicas envolvem pelo menos três etapas: a logística do embarque, o meio 

de transporte e a plataforma de trabalho. No caso da pesca, esta última é a própria 

embarcação.  No caso do mergulho além do meio de locomoção, da eficiência de 

localização e da  plataforma de trabalho, se acrescentaria mais uma ou duas operações, a 

de descida até o local de trabalho e a de intervenção. 
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Dessa forma, os parâmetros de sustentabilidade incluem não só os componentes 

ambientais dispostos nas recomendações da Agenda 21, mas todos esses aspectos em 

relação ao trabalho.  Como pode ser visto na proposta da  Figura 10,  a sustentabilidade 

dependeria do equilíbrio em três níveis: o das relações de produção e sócio-econômicas, 

baseado em sistemas de formação adequados; os de relações de trabalho e coletivas no 

ambiente profissional, baseados na adequação do trabalho e experiência; e os da 

relações globais, envolvendo planos de gestão adequados e uma política nacional para 

enquadramento de empresas e relações de trabalho mais participativas.  

 

 Organização e Gestão de Sistemas Complexos  

Com a declaração da zona econômica exclusiva (ZEE) de 200 milhas, início da 

década de 1970, o governo brasileiro com pouca experiência no setor pesqueiro, 

assumiu compromissos internacionais para exploração sustentável dos seus recursos 

oceânicos. Posteriormente, se estendeu sobre toda faixa costeira terrestre e marítima, 

com as determinações propostas na AGENDA 21, no Rio de Janeiro em 1992.  

Nesse período, medidas têm sido tomadas para o levantamento e reconhecimento dos 

recursos existentes na plataforma continental e de definição de políticas à serem 

adotadas para exploração econômica dos mares de forma sustentada. Entretanto, para o 

caso de gestão de múltiplo incluindo atividades submarinas, as pesquisas devem ser 

direcionadas para o fundo do mar, o que ainda não vem sendo observado de forma 

direta, mas sim como componente de apoio para produção de petróleo. 

A gestão de sistemas integrados através de estudos interdisciplinares, busca 

encontrar uma coerência metodológica para a avaliação de fatores de produção. Em se 

tratando do múltiplo uso de recursos naturais, esses estudos integrados devem cobrir  

complexas relações econômicas e técnicas de viabilidade, compreendendo as 

características físicas, químicas e biológicas dos sistemas naturais, que são os principais 

instrumentos de avaliação dos impactos de obras e instalações, que implicam na 

bioprodução, condições de uso e suas formas operacionais diversas. 

Para se trabalhar na integração de conhecimentos, com uma determinada 

finalidade e através de diferentes ciências, técnicas e processos de avaliação, os dados 

devem ser tratados de forma diferenciada em grupos de conhecimento.  Essa gestão 

técnica para se trabalhar as informações, devem buscar a homogenização de dados e 

níveis realistas de interdisciplinaridade. Esse ajuste a grupos homogêneos de 

conhecimento servem como base  para a organização dos estudos das relações de oferta 
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e demanda de produtos e serviços de forma localizada, de acordo com a realidade dos 

fatores de produção de cada área e com os recursos de uma determinada região. 

 No caso de atividades submarinas de pesquisa ou trabalho comercial,  tem como 

objetivo trazer a superfície a realidade das interações dos sistemas operacionais com o 

solo e espaço tridimensional, o que é uma tarefa bem mais complexa que qualquer 

trabalho na superfície. A começar pela forma de definir as funções do cientista, 

reforçando assim as características do mergulho de pesquisa, o que exigiria em princípio 

o que foi mencionado anteriormente a “aquacidade”, que neste caso se refere a uma 

aptidão ou vocação extra, além da harmonia com o ambiente aquático, e a da vontade de 

conhecer e desvendar os mecanismos do mundo submerso.   

Em se considerando a importância da pesquisa submarina, essa abordagem pode 

ser considerada de fundamental importância para definição de prioridades de pesquisa 

oceanográfica, biológica e ecológica à nível nacional. O que realmente interessa para a 

nação e o povo brasileiro?  Que tipo de conhecimento científico precisa ser gerado? E 

para que serve esse conhecimento gerado? Dessa geração de oceanógrafos e biólogos 

formados nas universidades brasileiras, quantos conhecem e foram preparados para 

reconhecer a importância do desenvolvimento das pesquisas submarinas, e partirem 

para pesquisas mais objetivas de resultados?  

Essa discussão parte para outros campos, até que ponto servem as pesquisa e 

trabalhos em laboratórios como os de identificação e classificação de espécies, quando 

tudo está ocorrendo no fundo do mar? Seria esta atividade uma aventura? Ou a própria 

realidade? O que é mais importante para o Brasil na situação atual, soluções para 

aumento da qualidade e consumo de proteínas, geração de empregos e renda, que 

também geram publicações em revistas internacionais, ou as atividades meramente 

científicas sem aplicações diretas? Programas específicos poderiam ser direcionados 

dando mais chance para quem tem aquacidade e quer realmente uma maior interação de 

trabalho no mar.  Esta forma atual tem dificultado um desenvolvimento equilibrado em 

diversos níveis tecnológicos com o resto do mundo e um conseqüente baixo 

desempenho das atividades de bioprodução, deixando-se  de se aproveitar uma das 

maiores plataformas continentais do planeta.  

Este fato pode ser relevante para economia costeira do Brasil, onde a pesca 

submarina é um esporte popular. Vários campeões mundiais de caça submarina e 

recordistas saíram  do Rio de Janeiro nas décadas de 1950 até os anos 1970, quando a 

atividade se proliferava sem organização. O problema talvez tenha sido a falta de 
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interesse em se canalizar esse potencial  para o desenvolvimento de pesquisas e trabalho 

especializado. 

As principais propostas atuais de gestão costeira e oceânica são extremamente 

pontuais, tratando apenas de problemas ambientais crônicos, que continuam ocorrendo, 

como o recente derrame de óleo na Baia de Guanabara, a mortandade de peixes na 

Lagoa Rodrigo de Freitas e as constantes discussões, que duram décadas, sobre o 

encolhimento das praias de Copacabana, Arpoador e Leblon, na zona sul da cidade do 

Rio de Janeiro e mais recente o emissário da Barra da Tijuca.  Se não há pesquisas 

submarinas diretas, como são coletadas informações que servem como base de dados 

para elaboração dos modelos matemáticos e fórmulas para resolução desse problemas? 

A gestão desses sistemas é ainda mais complexa partindo da faixa costeira 

terrestre, onde as redes de esgoto se confundem com as pluviais. Esses são problemas 

dos sistemas costeiros de interferência altamente negativa, afetando diretamente as 

zonas de marés e estuários, onde ocorrem inúmeras interações primárias da bioprodução 

provocando a quebra da cadeia reprodutiva com grandes perdas econômicas.   

Nas décadas anteriores os problemas eram localizados e menos questionados 

pela opinião pública. Antes também haviam outras opções de praias. Atualmente nos 

defrontamos com uma grande população que tem poucas alternativas - uma legião de 

praticantes de diferentes esportes e centenas de surfistas disputando os melhores picos 

de ondas. Nos mares a situação é inversa. As ilhas e arquipélagos são subaproveitados e 

pouco se conhece dos seus potenciais. 

Esses fatores demandam da engenharia oceânica, bases de avaliação para 

viabilização de uso econômico ambiental. A principal discussão atual começa com a 

atribuição de valores a esses bens, variando na óticas da economia financeira e da 

economia ecológica. Essa discussão se estende a engenharia oceânica, em relação a 

valoração de fatores ambientais e biológicos, que definem o tipo de intervenção, 

processos e métodos diferenciados de projetos e obras, baseadas em objetivos definidos 

pela opinião publica, a do quadro de usuários.  

Cabe uma nova leitura de interpretação dos fatores de avaliação sócio-

econômica dos efeitos dos impactos ambientais no contexto de formatação de projetos 

de engenharia, considerando os interesses da comunidade para atribuição de prioridades 

e critérios de medições adequações ao uso segundo vocação e sustentabilidade.  Deve-se 

buscar objetivos claros na organização dos planos de gestão,  para que sua concepção 

percorra além de soluções aparentes de baixo custo como tem sido priorizado, outros 
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fatores devem ser agregados na busca de soluções de consenso, e atendam a demanda de 

um maior número de usuários e que permitam mais sustentabilidade.  

 

 Sustentabilidade dos Recursos de Produção 

 É necessário que se criem mecanismos para verificar premissas de controle 

ecológico, de modo que o enfoque esteja mais relacionado com as ações humanas, 

levando-se em conta que estão sujeitas falhas que provocam acidentes. Desse modo, 

talvez se possa compreender o conceito de sustentabilidade, gerando mecanismos  a 

partir das ações de controle e monitoramento constante. Também ocorrem muitas 

catástrofes provocadas por forças naturais, na conjugação de fatores como ondas e 

ventos , etc.. que podem ser monitorados. Nesse sentido, a ação do monitoramento pode 

ser bem mais abrangente, incorporando todos os fatores de demanda englobando 

informações também sobre s ocorrência de cardumes,  sob quais condições climáticas o 

pescador vai trabalhar ou  a operadora vai programar os seus mergulhos. 

A discussão sobre sustentabilidade após a leitura ecológica do início da década 

de 1992 passou a preconizar a importância econômica dos sistemas naturais de forma 

integral, não somente em relação as florestas e rios em situação de risco em diversas 

partes do mundo, mas abrindo grande discussão sobre o uso do espaço oceânico. 

 O conceito de sustentabilidade ganhou outra conotação e conclusões, resultantes 

de estudos de causas de efeitos dos acidentes como os das plataformas de  Piper Alfa, 

Enchova  e do petroleiro Exxon Valdez por exemplo.  Neste campo, que envolve uma 

estreita relação com máquinas, equipamentos e riscos, a sustentabilidade é muito difícil 

de ser definida, reportando mais uma vez para questão da vocação, formação e 

qualificação diferenciada em relação ao trabalho no mar, e mais especificamente em se 

tratando de mergulhadores e equipamentos de operações submarinas. 

O uso e ocupação sustentável do espaço tridimensional oceânico, através de 

sistemas operacionais com emprego de tecnologias apropriadas, para serem 

desenvolvidos, dependem de treinamento para competência, eficiência e segurança do 

trabalho e ambiente, que efetivamente promovam a sustentabilidade.  

Os espaços oceânicos são vastos sem referências de superfície, para  localização de 

pesqueiros, pontos turísticos ou sítios arqueológicos, em estruturas naturais ou artificiais, 

o que demanda tecnologia sofisticada e equipamentos de alto custo,  que só podem ser 

viabilizados através do planejamento e gestão adequada desses  sistemas complexos. 
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6. Fatores de Ocorrência da Bioprodução  

O espaço oceânico ocupa mais que 70% da superfície do planeta e somente nas 

últimas décadas através da pesquisa submarina foi possível visualizar as correntes 

oceânicas e em mar aberto e zonas mais profundas dos oceanos (Anexo II Parte 1), 

constatando-se, por exemplo, que havia formas planctônicas desconhecidas e processos 

de quimiossíntese sustentando cadeias alimentares, mantidos por gazes emanados da 

crosta submersa. A bioprodução aquática se mostra cada vez mais complexa e somente 

nas décadas de 1980 e 1990 foi possível interpretar esses sistemas, através de imagens, 

para melhor compreender suas interações ecológicas.   

Figura 13: Representação da ressurgência no formato à leste costa (após Moreira da Silva 1978) 
 

A parte central da Região Sudeste objeto desse estudo é muito peculiar em função 

da produtividade na área do cabo Frio. A ressurgência, como pode ser observado na 

Figura 13, é uma ocorrência resultante da ação dos ventos sobre a camada superficial 

dos oceanos, empurrando as águas mornas para fora da costa e provocando a subida das 

águas frias. No caso do cabo Frio, segundo MOREIRA DA SILVA (1972), na encosta 

externa da ilha que atinge 50 metros de profundidade, durante a maior parte do ano 

(80%) mantém águas de baixa temperatura (15
o
 ou menos), originaria das profundezas 

do oceano e muito mais ricas em sais nutrientes que as águas superficiais. Quando essa 

massa de água aflora na zona eufótica de superfície, induz a produção de fitoplancton, 

que é a base da cadeia alimentar de espécies comerciais de peixes. Outro fato foi a 

descoberta, durante a instalação de dutos submarinos, de bancos de corais em 
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profundidades superiores a mil metros na bacia de Campos, em 1998, por exemplo, 

deveria ser melhor estudado e discutido com a comunidade científica. 

Os espaços oceânicos são vastíssimos, com poucos referencias visíveis como ilhas 

ou rochedos, os únicos identificadores são as modificações no relevo submarino e as 

formas de vida encontradas em cada ecossistema.  Enquanto o referencial submarino 

permanece estável, a interação de formas de vida, depende de condições ambientais, que 

podem ser propícias ou hostis, para cada espécie ou cadeia alimentar. A produção 

biológica, ou bioprodução aquática  é uma decorrência de fatores e fenômenos naturais, 

que interagem de forma favorável a formação de cadeias alimentares primárias e 

superiores, de espécies com as mais variadas dimensões, formas e comportamentos, da 

qual muito pouco se conhece.  

Sabe-se entretanto, que as formações submarinas de elevação do relevo, fendas e 

cavernas são mais propícias a concentração de biomassa, e dependendo de outros 

fatores como correntes e componentes físico-químicos, contribuem para uma 

bioprodução abundante de plancton, a base da cadeia alimentar de espécies adultas que 

servem para consumo.  O conhecimento dessas interações do relevo submarino na 

produção planctônica, como na observação de ressurgência em recifes naturais 

(UEKITA, et al., 1984) e o modelo hidráulico experimental de recife artificial para 

provocar ressurgência (MATSUMOTO, et al., 1981) entre outros,  têm sido o principal 

instrumento de cientistas e técnicos japoneses para o estabelecimento das bases de 

desenvolvimento de fazendas marinhas com recifes artificiais e flutuantes atratores.     

 Essas cadeias e níveis de interação biológica de produção, dimensionando a 

bioprodução,  ocorrem em águas interiores e oceânicas; na coluna de água, sobre o 

fundo, fixas ou incrustadas sobre superfícies de estruturas naturais ou artificiais, 

formando a Comunidade Bentônica.  Os sistemas de colonização bentônica dependem 

de características do substrato, suas dimensões e da abundância de ocorrência de 

espécies na massa de água,  para que se fixem (no substrato) ou permaneçam em torno 

das estruturas. Essas formas de vida podem ser microscópicas, como fitoplâncton, 

zooplancton e larvas de moluscos, crustáceos, peixes, corais ou equinodermos; ou 

espécies maiores na fase adulta, peixes e moluscos. Nesse estudo o conceito de 

bioprodução abrange todas as condições de sua ocorrência natural ou induzida, 

incluindo os novos campos da biotecnologia.  
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 Aplicação de Métodos de Pesquisa de Recursos Submarinos 

 A investigação do processo de desenvolvimento do conhecimento sobre os 

oceanos demostrou que, a evolução da pesquisa submarina e transmissão de 

conhecimentos, ocorreu de forma expontânea passando entre gerações, que por sua vez 

propiciaram a introdução de novas tecnologias, métodos e  equipamentos diferenciados, 

para várias formas de exploração submarina.  

Nessa cadeia de conhecimento, observou-se na América do Norte, que o 

mergulho autônomo ganhou prestígio entre os ictiólogos, inclusive veteranos 

escafandristas como Vermon Brock e Carl Hubbs, incentivados por Limbaugh, que foi o 

pioneiro no uso do aqualung na região do Scripps.  Hubbs foi um pioneiro no 

reconhecimento da importância dos recifes artificias para atividade pesqueira (HUBBS 

e ESCHMEYER 1938). Limbaugh foi citado por CARLISLE et al. (1964) pela sua 

importante colaboração e conhecimentos, durante os primeiros trabalhos científicos de 

implantação de recifes artificiais na Califórnia, que empregaram os métodos de BROCK 

(1954) para estimativa populacional de peixes.   

O objetivo direto dessas pesquisas consistiam na avaliação do comportamento de 

diferentes tipos de estrutura, incluindo plataformas de prospecção e exploração de 

petróleo, visando melhorar as condições de pesca recreativa, competitiva e comercial. 

No caso do Brasil como foi observado a pesca sempre foi proibida nas plataformas e 

instalações de produção de óleo e gás, provocando conflito. O conhecimento dos 

mergulhadores de pesca deixou de ser repassado para técnicos e pesquisadores da área 

de biologia pesqueira, abrindo um grande espaço vazio em relação ao que foi  

investigado e levantado em outros países, e um processo de livre gestão para exploração 

da pesca submarina e de superfície, dividindo espaços com outras atividades 

complementares e antagônicas. 

No Japão, as pesquisas submarinas se intensificaram com os processos de 

desenvolvimento de estruturas de recifes artificiais, que partiram da iniciativa de 

pescadores profissionais junto as prefeituras locais, viabilizando a criação de programas 

nacionais. Neste caso as observações submarinas passaram ao experimento científico 

em centros de pesquisa regional,  levando a elaboração de projetos mais específicos e 

detalhados, que incluíram oito experimentos em tanques abertos e laboratório.  

No primeiro experimento em tanque aberto, para observação preliminar do 

comportamento de algumas espécies em relação as estruturas, OGAWA e TAKEMURA 

(1966)  concluíram que a eficiência do modelo de recife para atrair peixes variava 
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dependendo do modelo e do tamanho do recife, mas essas variações eram irregulares e 

conflitantes. No segundo o experimento em tanque fechado foi acompanhado com 

equipamento fotográfico, sem a interferência humana (TAKEMURA e OGAWA, 

1966); que foi seguido por uma série dirigida a cada espécie selecionada, e as condições 

específicas de ambiente bentônico. O oitavo experimento foi direcionado a uma espécie 

pelágica que percorre distancias na costa japonesa, similar ao olhete (seriola sp) 

encontrado no litoral brasileiro da Região Sudeste, com o emprego de recifes no fundo e 

atratores flutuantes (OGAWA, 1968).  Essas pesquisas serviram para orientação do 

pescador em relação a construção dos recifes e ao comportamento e posicionamento de 

cada espécie comercial analisada, em relação aos tipos de estrutura.   

As pesquisas submarinas mais detalhadas da bioprodução evoluíram a partir da 

década de 1960, diferenciadas de acordo com os seus objetivos. Com o direcionamento 

às pesquisas da biomassa  na coluna de água ou bentônica, as avaliações de 

equipamentos e aos efeitos de cada modalidade de pesca comercial; ou especificamente 

de recifes e flutuantes atratores. O volume de informações e referências de pesquisas 

com emprego de mergulho autônomo, aumentou com o grau de especialização 

decorrente das condições de cada região e objetivos da pesquisa, que cada vez mais se 

estendiam  para áreas onde os métodos convencionais não conseguiam alcançar. 

O levantamento do volume de ocorrência de algas em uma grande faixa sub-

litoral da Ilha de Man na Inglaterra, foi facilitado com o emprego de um coletor manual 

com 24 cm para raspagem de algas, desenhado especialmente para esta pesquisa (KAIN, 

1960) de mergulho autônomo. Com o coletor manual foi possível escolher os locais  em 

diferentes profundidades, facilitado pela observação direta das zonas e limites de 

ocorrência de cada espécie, levantando grandes áreas em menos tempo e de forma mais 

qualitativa. Em pesquisa dos efeitos da formação de tubos de poliquetas  na  baia de La 

Jolla na Califórnia, FAGER (1964) empregou um coletor vertical com 35 cm
2
 de boca 

quadrada aberto nas extremidades, com altura de acordo tipo de amostra ou fundo. O 

aparelho era enfiado no fundo arenoso,  retirando o espécime no seu tubo e a amostra do 

fundo no entorno, permitindo melhor avaliação do micro-sistema.  Nessa mesma época, 

iniciou levantamento e amostragem de comunidades em fundos rasos de areia, com o 

emprego de um aro metálico de 1,0 m
2
 /4 de diâmetro (FAGER, 1968).  

No Havaí, as pesquisas sobre a ecologia do coral negro incluíram transplante de 

em vários estágios de crescimento, para áreas mais rasas. Com o aqualung foi possível  

encontrar e verificar as diferentes condições de temperatura, salinidade, luminosidade  e 
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outros fatores físico-químicos dos transplantes, em condições climáticas adversas 

(GRIGG, 1965). Na Noruega o declínio da pesca comercial de lagostas levou a pesquisa 

do hábito da espécie local de se enterrar (DYBERN, HÖISAETER, 1965), que só foi 

possível com o emprego do aqualung.  

O mapeamento dos ambientes marinhos de São João nas Ilhas Virgens, foi 

conduzido complementando fotografias aéreas e de observações diretas com trenó 

submarino rebocado por uma embarcação de rumo. Esse planador foi considerado por 

KUMPF e RANDSAL (1961) como uma operação prática e detalhada cobrindo grande 

área, em tempo de conveniência de detalhes. A organização dessas informações tornou 

possível a melhor compreensão dos mecanismos dos sistemas marinhos do Parque 

Nacional das Ilhas Virgens na costa dos Estados Unidos. 

Por toda década de 1970, as pesquisas submarinas se intensificaram em duas 

formas, principalmente após o início da prospecção e instalação de sistemas oceânicos 

em águas mais profundas, nos meados da década de 1980.    

a) Métodos diretos ou métodos de observação direta,  quando o operador está 

presente no local, seja através do mergulho livre em apnéa, ou embarcado num 

submarino de pesquisa nos 3 mil metros de profundidade. 

b) Métodos indiretos ou sensoriamento remoto, quando o operador envia algum 

equipamento monitorado, obtendo imagens e através de aparelhos e sensores.    

O processo de robotização começou a se intensificar com o início das operações 

a partir dos 500 metros, onde o mergulhador com os métodos convencionais correm 

riscos desconhecidos.   A objetividade de se obter uma informação direta e indireta, foi 

analisada por  HERRNKIND (1974), relevando a contribuição da pesquisa submarina 

direta do Scientists-in-the-Sea, dispondo as possibilidades de pesquisas com 

equipamentos básicos de apnéa, e scuba, e os indiretos com vídeos, sensores, telemetria, 

monitores acústicos, muitos instrumentos que evoluíram. Nesse período as pesquisas 

através de habitações submarinas  traziam resultados de quase uma década de cientistas 

residindo no fundo dos oceanos conduzindo planos de pesquisas integradas;  

equipamentos e as câmaras de vídeo podiam ser fixadas no fundo, em grandes 

profundidades, trazendo informações e imagens em tempo real, por um longo tempo. 

Nos Estados Unidos as pesquisa de recifes artificias, seguiram a tendência do  

mergulho recreativo, com afundamentos de navios e outros tipos de atrativos, como 

aviões e automóveis, assim como a intensificação de explorações submarinas em busca 

de naufrágios perto da costa e nas profundezas. Na pesca de mergulho, esportiva e 
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comercial além dos naufrágios, os governos estaduais atuaram regulamentando as 

atividades nas plataformas de petróleo e incentivando a utilização das plataformas 

desativadas como recifes artificiais.  

 No Japão os projetos de promoção da pesca foram de longo prazo. Tiveram 

início na década de 1970, e incluíam a  recuperação de áreas e a construção de fundos 

artificiais, com 50% de subsídios governamentais.  No segundo plano de 1971-82, os 

projetos continuaram subsidiados, e as estruturas de tamanho médio foram incorporados 

ao plano de manutenção das áreas de pesca.  Durante o período de 1976-82, a 

programação foi dividida em dois projetos,  foi mantido o plano de manutenção, e 

criado o plano de desenvolvimento de fundos de pesca, ambos com os recifes médios 

subsidiados em 50% e recifes grandes em 60%. Os Projetos na escala de sistemas 

regionais foram subsidiados na ordem de 70%, e os recifes eram considerados como 

bens públicos de produção. Em 1984 mudou-se a concepção de projetos de obras e 

benfeitorias, com o desenvolvido o plano Marinovation, com uma concepção integrada 

de múltiplo uso e ocupação do espaço tridimensional submarino. 
 

7. Situação da Inovação Tecnológica no Uso do Espaço Oceânico 

O uso do espaço oceânico, como no design da proposta do Marinovation (Fig. 3) em 

seu estado-da-arte para bioprodução e atividades complementares, implica na formação 

de redes de conhecimento, a base interdisciplinar do planejamento e da organização de 

sistemas integrados voltados ao múltiplo uso. Esforços neste sentido poderem ser 

direcionados através da formação de centro de excelência (Figura, 14) onde se pode 

concentrar o conhecimento especializado de cada instituição e de pesquisadores 

interessados, possibilitando o desenvolvimento e aplicação de novas técnicas. 

Entretanto, no estágio atual de conhecimentos sobre fazendas marinhas é necessário 

inicialmente o equacionamento de problemas crônicos como os da degradação da faixa 

costeira e das atividades predatórias, incluindo a pesca como a de arrasto. 

A contribuição desta tese para esses novos estudos de sistemas de produção, se 

baseia na apresentação dos componentes básicos de planejamento que propõe a 

instalação de estruturas que servem para o melhor aproveitamento do potencial natural 

dos mares. Cabe ressaltar que a viabilização desses empreendimentos depende de 

vontade política e outros diversos fatores, que incluem os sócio-econômicos e 

tecnológicos. Por estes aspectos torna-se necessário a adoção de planos de gestão da 
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faixa costeira, observando-se o inter-relacionamento das atividades no múltiplo uso e 

buscando a identificação de fatores complementares e antagônicos  

No caso da proteção de praias, como do Leblon na zona sul da cidade do Rio de 

Janeiro optou-se pela engorda com dragagem de areia que foi naturalmente esvaziada, 

com a aplicação recifes de proteção a areia pode ser contida (KUMATA et al. 2001). 

Posteriormente outra dragagem não se repetiu na praia do Arpoador devido ao 

questionamento da eficiência por parte da Surf Rider Foundation, sendo seguida pela 

recuperação natural da faixa de areia.  

          

 Figura 14 : Proposta de rede de tecnologia interdisciplinar (CENTEX/COPPE) 

Apesar de algumas iniciativas para construção de recifes artificiais e flutuantes 

atratores de peixe, como da FIPERJ - Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de 

Janeiro e da Prefeitura de Angra dos Reis, (HARGREAVES, 1994
b
) a falta de recursos, 

inviabilizou a sua execução em grande escala. No caso da pesquisa com estruturas de 

produção de petróleo após o descomissionamento, visando a construção de pesqueiros, 

no Brasil, poucos estudos abordaram esse tema (RODRIGUEZ, 1997) e mais recente 

RUIVO e MURIOKA (2001) apresentaram um resumo de critérios internacionais.   

No cenário internacional, as pesquisas de transformação de estruturas de produção 

de petróleo e gás em pesqueiros então em andamento. No México, com o crescimento 

da exploração de petróleo nos últimos 40 anos, a atividade pesqueira de arrasto perdeu 

áreas de pesca, que parece ter influenciado na recuperação de estoques. Também de  

alguma forma pode ter precipitado a decadência dessa atividade predatória, levando ao 

afundamento de embarcações de arrasto para formação de recifes (CARDENAS et al., 
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1999). No Reino Unido, onde há o predomínio da pesca de arrasto e pressões de grupos 

ambientalistas, os governantes estão diante de interesses antagônicos de pescadores, 

ecologistas e setores de produção (BAINE, 1999). 

 O contexto da tese, como alternativa de se atingir um novo patamar tecnológico 

para Sistemas de Bioprodução e Serviços Sustentáveis, sugere a apropriação da 

tecnologia desenvolvida na prospecção e exploração de hidrocarbonetos, para outras 

finalidades, o que demandaria adaptações e a incorporação de outras ciências, formando 

um quadro interdisciplinar com segmentos de grupos de pesquisas complementares.  

Devido a complexidade de organização desses conhecimentos, a contribuição da 

tese busca demonstrar que a distribuição dos recursos do espaço oceânico é 

economicamente viável e sustentável, mediante a aplicação dessas tecnologias 

disponíveis, que possam ser adequadas à viabilização de sistemas produtivos. 

 Mesmo que a questão da complexidade envolva o equacionamento de vários 

fatores integrados, o estudo do problema de viabilidade pode ser organizado com mais 

objetividade. Nesse sentido, os aspectos políticos e institucionais relativos as propostas 

de planejamento e gestão tornam-se secundários, quando o tema é dirigido 

especificamente para as causas e efeitos de instalações de estruturas, na recuperação de 

sistemas e aumento da bioprodução.    

No âmbito do planejamento dos métodos de construção de estruturas para proteção 

da faixa costeira e do litoral submerso, ou seu emprego para indução do aumento da 

biomassa de consumo no espaço oceânico, a questão é como se apropriar dessa contínua 

inovação tecnológica da prospecção e exploração do petróleo, visando a sua aplicação 

em sistemas de bioprodução e serviços. Nesse cenário, as diversas atividades para serem 

sustentáveis dependem de outros fatores, que são decorrentes de um conjunto de ações 

resultantes do amplo quadro de usuários. 

No cenário atual, com a inclusão da divisão do espaço oceânico em blocos para 

concessão de exploração de petróleo, cada vez em águas mais profundas, a situação se 

tornou ainda mais direcionada à esses produtos, com conseqüências desconhecidas para 

pesca e outras atividades nesses espaços. Assim sendo, tornam-se necessárias novas 

propostas e métodos para a escolha de critérios de divisão do espaço costeiro e 

oceânico. Nos quais se possam compreender os mecanismos naturais e as medidas que 

podem ser adotadas para um melhor aproveitamento dos recursos, com o maior número 

de usuários. Planos de Gestão e formas de gerenciamento podem evitar conflitos dos 

diferentes grupos de interesse para cada tipo de recurso, sem comprometer a 
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sustentabilidade, buscando agregar informações sobre os efeitos do múltiplo uso. 

Principalmente levando-se em consideração que pouco se conhece sobre o espaço 

tridimensional submarino. 
 

8. Organização de Sistemas  Sustentáveis de Múltiplo Uso 

O planejamento de sistemas integrados de produção e serviços, visando o múltiplo 

uso dos recursos costeiros e oceânicos de forma sustentável, envolve formas de 

equacionamento complexas que dependem de estudos interdisciplinares para cada 

tópico de pesquisa, assim como de métodos avançados de levantamento e 

dimensionamento de recursos (HARGREAVES, ESTEFEN, 1999).  A proposta deste 

item visa apresentar modelo de planejamento que possa contemplar os principais 

tópicos  necessários de avaliação dos recursos do espaço tridimensional marinho e as 

possibilidades de atender a demanda de diferentes usuários.  

O planejamento dos sistemas deve ser visto de forma dinâmica e pontual, no sentido 

de objetividade compatível com a realidade da situação, relativa as características 

naturais e nível tecnológico dos meios de produção de cada região.No modelo de 

planejamento proposto na  Figura 15a,  a metodologia busca a organização do 

conhecimento em três componentes: 

a) Neste componente são pesquisadas e avaliadas as Formas Mais Avançadas De 

Utilização Do Espaço Oceânico, buscando a sua adequação a realidade brasileira, 

para se desenvolver os conceitos de gestão dos recursos para o múltiplo uso.  O 

embasamento técnico e científico deve ser equacionado de forma que possa servir de 

subsídio para estudos de regulamentação do uso e preservação dos recursos.  A 

conciliação desses fatores servem de base para formulação dos planos integrados de 

gestão participativa, geradores dos sistemas sustentáveis de múltiplo uso. 

b) O do Domínio Da Dinâmica Ambiental com objetivo de encontrar subsídios que 

permitam uma coerência na divisão espacial em função da avaliação dos recursos. 

Este componente depende de pesquisas sobre a possibilidades do espaço oceânico 

que se pretende utilizar,  formando o quadro interdisciplinar que facilite o 

dimensionamento dos recursos e sua importância econômica.  Nesta etapa se busca 

uma visão realista das características e potencialidades do espaço tridimensional 

submarino, com conhecimentos específicos direcionados à avaliação da 

complexidade das  atividades de uso e formas de utilização dos recursos naturais. 

Através do conhecimento dos recursos disponíveis e suas possibilidades de 
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aproveitamento, se pode avaliar os efeitos sócio-econômicos regionais dos bens e 

serviços disponibilizados.  

O da Inovação Nos Meios De Produção compatíveis como novas formas de gestão dos 

recursos, através da aplicação de tecnologias avançadas desenvolvidas na produção de 

petróleo e formas gerenciais mais modernas. Neste componente são analisados os 

diversos problemas encontrados atualmente nos meios de  produção da atividade 

pesqueira e suas interações com outras atividades; observando-se as externalidades, 

relações de custos, condições dos equipamentos  e das formas de trabalho, assim como 

os impactos ambientais. Através desse diagnóstico, se pode avaliar as possibilidades de 

aplicação de novas tecnologias e formas operacionais, seguindo parâmetros de 

eficiência, segurança e sustentabilidade. 

A estrutura complexa apresentada na Figura 15a pode ser interpretada de forma 

simplificada, considerando-se os conjuntos de conhecimentos e níveis tecnológicos a 

serem pesquisados e disponibilizados, como pode se observado na Figura 15b.  

Dessa forma a tecnologia de consumo pode ser interpretada como informação básica 

necessária que pode ser disponibilizada para o grande público de usuários, como 

informações de condições climáticas e da água do mar, facilitando a programação de 

atividades e evitando condições de risco.  A tecnologia de produção se refere as técnicas 

de pesca, maricultura, fazendas marinhas ou as de ocupação do solo submarino com 

atrativos de mergulho recreativo, envolvendo níveis de pesquisa mais elaborados 

voltados ao aumento da produtividade ou sistemas operacionais. O campo da tecnologia 

estratégica neste caso se refere aos estudos e pesquisas avanças, fora do escopo 

operacional, destacando-se para programas específicos decorrentes de demandas de 

forte impacto sócio-econômico, como no caso da situação atual referente ao 

considerável desnível tecnológico entre o setor pesqueiro e o de produção de petróleo. 
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c) Figura 15a: Quadro de Estudos de Viabilidade de Múltiplo Uso Sustentável de Recursos Oceânicos 
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Figura 15b – Organização do conhecimento oceânico para o múltiplo uso sustentável 

  

 

Obs.: Informações complementares ANEXO II 

TTEECCNNOOLLOOGGIIAA                                    CCoonnhheecciimmeennttoo  ddoo  eessppaaççoo  oocceeâânniiccoo  aaoo  aallccaannccee  

DDEE  CCOONNSSUUMMOO                                    ddooss  uussuuáárriiooss  ccoomm  lliimmiittaaççõõeess  tteeccnnoollóóggiiccaass  

                        ++  

TTEECCNNOOLLOOGGIIAA                                  CCoonnhheecciimmeennttoo  ddee  ttééccnniiccaass  ooppeerraacciioonnaaiiss,,  mmaanneejjoo    

DDEE  PPRROODDUUÇÇÃÃOO                              ddee  rreeccuurrssooss,,  aannáálliissee  ddee  rriissccooss,,  ssuusstteennttaabbiilliiddaaddee  

                        ++  

TTEECCNNOOLLOOGGIIAA                                  PPrroojjeettooss  tteeccnnoollóóggiiccooss,,  ggeerraaççããoo  ee  ttrraannssffeerrêênncciiaa  

EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAA                                ddee  tteeccnnoollooggiiaass  oocceeâânniiccaass  aavvaannççaaddaass      

                        ++  

PPLLAANNEEJJAAMMEENNTTOO                        PPllaannoo    iinntteeggrraaddoo  ddee  aattiivviiddaaddeess,,  aaççõõeess  

IINNTTEEGGRRAADDOO                                          ppaarrttiicciippaattiivvaass  ppúúbblliiccaa,,  pprriivvaaddaa  ee  tteeccnnoollóóggiiccaa  

                        ++  

AAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO                                          AAnnáálliissee  ccrrííttiiccaa  ddee  aaççõõeess,,  rreeggrraass  ee  pprroocceeddiimmeennttooss          

                        ==  

EEFFEEIITTOO  SSEETTOORRIIAALL                        AAuummeennttoo  ddee  eemmpprreeggoo  ee  rreennddaa  ddooss  uussuuáárriiooss  

EEFFEEIITTOO  RREEGGIIOONNAALL                      mmeellhhoorriiaa  ddaass  ccoonnddiiççõõeess  ddee  vviiddaa  ddaa  ppooppuullaaççããoo  


