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EDITORIAL
A sétima edição do Diário de Bordo, vem prestigiar a Oceanografia Socioambiental, um
campo tão importante mas extremamente desvalorizado. Com o desenrolar desta edição
percebemos o quanto ainda precisa ser feito para o reconhecimento e desenvolvimento desta
área no país. De forma geral, estudantes, profissionais e professores ainda priorizam o
ambiente e seus recursos ao invés dos atores sociais. O reconhecimento desta área só vai
acontecer, quando começarmos a considerar a Oceanografia Socioambiental em primeiro
plano.
Além disso, as comunidades tradicionais precisam ser levadas mais a sério. Não somente
pelo fato de que convivem em harmonia com o ambiente ao longo de décadas, usando os
recursos de forma sustentável e contribuindo para a sua conservação, mas também devido ao
seu rico conhecimento em relação aos ciclos dos recursos, clima, vegetação e outros.. .
A edição tá cheia de novidades e conteúdos interessantes Venha mergulhar neste mundo
da Oceanografia Socioambiental com a gente:
A CIENTÍFICA tá recheada de artigos das mais diversas área da Oceanografia.
A ENTREVISTA desta edição é com Gustavo Moura, um dos nomes mais importantes da
Oceanografia Socioambiental no país.
A REDAÇÃO CIENTÍFICA traz informações sobre o que são artigos de comunicação rápida.
Como foi o desenvolvimento da Oceanografia Socioambiental no país? Quais são os congressos
da área? Como é o reconhecimento desta área pelas Universidades que cediam Oceanografia ao
redor do Brasil? Conflitos socioambientais vs Unidades de Conservação? Venha descobrir tudo
isso na seção CURIOSIDADES.
A seção APAREÇA NO DIÁRIO DE BORDO, traz um bate-papo sobre o panorama atual da
Oceanografia Socioambiental no Brasil, na visão daquel@s que escolheram este campo como
profissão.
Além disso tudo trazemos 3 novas seções para vocês:
EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO: vai trazer empresas, projetos e ONGs que desenvolvem

trabalhos na área do tema principal de cada edição. Nesta, trouxemos iniciativas que
desenvolvem ações relacionadas com a Oceanografia Socioambiental.
PERSONALIDADES: vai trazer uma pessoa que tenha contribuído para o desenvolvimento, no

Brasil, do tema central do DdB. Nesta edição, homenageamos Antônio Carlos Diegues, que vêm
contribuindo muito para a defesa dos saberes das comunidades tradicionais litorâneas.
A partir desta edição a capa do Diário de Bordo vai conter fotografias enviadas pelos nossos
seguidores nas redes sociais. Para esta edição realizamos uma competição fotográfica e as 3
fotografias participantes estão na capa desta edição. A nova seção FOTOGRAFIA vai trazer as
fotos que participaram da competição, as histórias por trás destas e a biografia d@s fotógraf@s.
Ficou animado? A gente também!! Corre já para ler este DdB fresquinho cheio de coisas
legais.
EM BUSCA DO RE(CONHECIMENTO) DA OCEANOGRAFIA EM NOSSO PAÍS,
DIÁRIO DE BORDO
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Como os portos e complexos logísticos que estão sendo construídos no norte

do Estado do Rio de Janeiro estão afetando os pescadores artesanais de
Farol de São Tomé?

A

o norte do Estado do Rio de
Janeiros estão sendo construídos
portos e complexos logísticos que
impactam diretamente o meio ambiente.
Diante desta problemática o intuito do
nosso trabalho era avaliar o quanto estas
atividades portuárias interferiram nas
condições de manutenção da pesca dos
pescadores artesanais de Farol de São
Tomé–
Município
de Campos
dos
Goytacazes, norte do estado do Rio de
Janeiro – bem como identificar como se
deram estas interferências.
Com isso, nossos objetivos eram
descrever a pesca artesanal praticada pela
comunidade do Farol de São Tomé, e
analisar a percepção dos pescadores locais
e de seus familiares em relação às
atividades
do
Complexo
Logístico
Industrial de Farol-Barra do Furado
(CLIFABA).
O levantamento das informações foi
realizado entre 2014 e 2015 através de 90
entrevistas etnográficas distribuídas
entre pescadores (30), cônjuges (30) e
filhos dos pescadores (30), residente da
região.

DIÁRIO DE BORDO

O método etnográfico visa compreender de
forma mais profunda as questões
históricas, culturais e as tradições que
permeiam as comunidades tradicionais,
dentro do método existem técnicas para se
chegar ao objetivo e o questionário
etnográfico é uma delas.

Nota do Diário
Por Gabriela Nalini

O método etnográfico, é uma forma
qualitativa
utilizada

de
na

coleta

de

dados

Oceanografia

Socioambiental. Neste método é feita
uma pesquisa de campo, que consiste
no contato direto com a comunidade
a ser estudada, através da aplicação
de uma ou mais ferramentas para
coleta de informações. Tem o intuito
de absorver o máximo possível de
detalhes, saberes e conhecimentos
tradicionais sobre essa comunidade,
bem

como

suas

percepções

em

relação ao ambiente que os circunda .
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Após a aplicação do questionário
etnográfico foi possível traçar um perfil da
comunidade de pescadores artesanais do
Farol de São Tomé:

embarcações são lançadas e retiradas do
mar (‘deixar’ e ‘puxar’ da água) com auxílio
de um trator, que as arrasta pela areia da
praia. O valor deste procedimento varia
entre R$ 60,00 e R$ 80,00 reais por dia
Os pescadores são principalmente do (aproximadamente U$ 20,67; U$ 1,00 ≈ R$
sexo masculino e todos os cônjuges são do 3,88), por embarcação. O que traz um
sexo feminino, aqui denominados como gasto a mais para os pescadores, toda vez
‘esposas’, com filhos de ambos os sexos.
que vão ao mar.
Na região, a pesca artesanal é
praticada no ambiente marinho a partir de
embarcações do tipo traineira, envolvendo
as modalidades de rede, principalmente a
rede de arrasto de fundo com portas, além
de linha e armadilha.

Tratores utilizados para a retirada das
embarcações da água

Durante
a
caracterização
da
comunidade encontramos uma grande
problemática: não há um atracadouro
para as embarcações. Dessa forma, as

Como

os

pescadores

veem

o

impacto da construção do porto e
dos complexos logísticos na região
na sua atividade de pesca?

DIÁRIO DE BORDO

Em relação ao futuro da pesca artesanal
frente às atividades do CLIFABA, os
pescadores afirmam que a pesca irá
acabar (37%; n=11). As esposas (40%;
n=12) e os filhos dos pescadores (43%;
n=13) consideram que com a
movimentação dos navios durante as
atividades do CLIFABA a fauna marinha
costeira pode desaparecer, alterando a
dinâmica das pescarias na região.
Sétima EDIÇÃO
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O que a união entre as diferentes áreas da oceanografia ainda têm a nos

D

esclarecer sobre as oscilações climáticas do planeta?

evido a intensificação das
mudanças climáticas, com
severos impactos à biota, e ao
modo como a sociedade se estrutura
atualmente, o entendimento de como se
dão as variações ambientais e quais
fatores
as
influenciam
ganhou
protagonismo nas ciências da Terra. Uma
nova Era geológica se consolidou como
consenso na comunidade científica — o
Antropoceno — na qual a humanidade
tornou-se a maior forçante geológica do
planeta. Evidências que indicam como se
deu o balanço climático em tempos
remotos têm sido procuradas, de forma a
se pensar o futuro por meio de lentes que
nos possibilitem enxergar até milhões de
anos no passado, as quais são chamadas
de proxies paleoambientais.
A tradução do termo proxy, neste
caso, é ‘indicador’. Eles têm a capacidade
de,
indiretamente,
nos
mostrar
características
passadas
do
meio
ambiente. Esta propriedade se deve ao fato
de responderem de forma conhecida a
certas condições e parâmetros climáticos

através de períodos muito longos de
tempo. No estudo que será discutido,
carapaças de organismos (como os
foraminíferos)
e
variações
na
concentração de formas químicas (capazes
de refletir as condições ambientais da
época estudada), foram utilizadas como
indicadores. Através destes fósseis de
pequenos organismos, pode-se fazer a
datação das amostras de sedimento,
definindo a idade geológica na qual eles se
depositaram e as características locais
desta época.
A publicação ‘’Inicio e fim dos eventos
anóxicos oceânicos do Cretáceo: O
acoplamento dos processos de superfície e
fundo oceânico em duas bacias pelágicas
do Tethys Oeste’’, realizada na Itália, foi
capaz de interpretar as camadas de rochas
sobrepostas que, há quase 100 milhões de
anos, formavam o fundo marinho. Mostra,
desta forma, a necessidade de se ter uma
abordagem holística, que integre muitos
fatores ao mesmo tempo, para entender o
funcionamento climático do planeta.

FORAMINÍFEROS
São protozoários que conseguem formar
carapaças

com

diversas

formas,

composições e de beleza singular. Fazem
parte

da

gama

microrganismos
avaliações
estudos

de

gigantesca

importantes
impacto

ambientais,

pois

de
para

ambiental

e

refletem

as

condições ambientais do espaço no qual

estão presentes.
Figura 1: Placa por Ernst Haeckel
DIÁRIO DE BORDO
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O Clima e o Oceano Tethys
Se faz necessário para a compreensão
de alguns termos usados no texto entender
que um período geológico é uma divisão
cronológica, com período de duração maior
do que uma época , e compreendido em uma
Era – de acordo com o dicionário MerriamWebster. As Eras por sua vez são grandes
divisões do tempo geológico, geralmente
menores do que um Éon. Possuem
características que as definem – de acordo,
por exemplo, com as condições climáticas,
atividade tectônica e, associada a esta,
forma dos continentes e seres vivos
presentes – sendo estas estruturais e
estruturantes das condições do SistemaTerra (Figura 2).
No Cretáceo – período relativo às
amostras estudadas – o clima era quente e
úmido devido ao intenso vulcanismo e
grandes eventos geológicos. Os polos não
possuíam calotas de gelo, mas sim larga
cobertura de florestas. Ainda sem a
existência do istmo do Panamá e de conexão
entre as massas continentais que hoje
chamamos de Ásia, África e Europa, o
Oceano Tethys permitia que houvessem
correntes circundando o globo em regiões
próximas
ao
Equador,
capazes
de
transportar grande volume de água quente
de leste para oeste, influenciando o clima
global. Diversas mudanças ocorreram na
superfície terrestre, como a abertura do
Atlântico, a separação entre Madagascar e
Índia, com subsequente divergência em
direção à Eurásia.
DIÁRIO DE BORDO

ERA

PréCambriano

Paleozóico

Mezozóico

Cenozóico

PERÍODO

ANOS

Arqueano

4,6 bnilhões

Proterozóico

2,3 bilhões

Cambriano

570 milhões

Ordoviciano

510 milhões

Siluriano

438 milhões

Devoniano

410 milhões

Carbonífero

355 milhões

Permiano

290 milhões

Triássico

250 milhões

Jurássico

205 milhões

CRETÁCEO

135 milhões

Terciário

65 milhões

Quaternário

1,6 milhões

Figura 2: Períodos e Eras da escala temporal
geológica

Sétima EDIÇÃO
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Com a Terra mais quente que no período coleta de amostras se encontra atualmente
atual e menores diferenças de temperatura em área continental, ao lado de uma
entre o Equador e os polos, o fluxo de estrada na Itália.
energia entre algumas regiões foi reduzido,
resultando em uma circulação oceânica
global menos intensa. Estas condições
foram indicadas por evidências que
ficaram impressas sobre o fundo marinho,
na forma de camadas empilhadas, cada
uma com características particulares.
Foram retiradas amostras para
entender os efeitos que as condições
climáticas tiveram sobre os fundos
oceânicos da época. Estas destacaram o
Figura 3: Mapa global do cretáceo superior:
que ocorreu sobre toda a coluna d’água –
há 94 milhões de anos/Massas de terra
antigas/massas de terra modernas/Zonas
da superfície ao leito de maneira integrada
de subducção - Evidência de processos
– em um contexto de intenso efeito estufa.
tectônicos.
Fonte:
www.scotese.com.
Algo curioso é que o local onde ocorreu a

Consequências para o sistema oceano
As camadas identificadas, chamadas pelos
geólogos de fácies, continham grande
concentração de calcário e silício (devido à
presença de carapaças de diversos
organismos marinhos, que são formadas
por estes elementos). Algumas espécies
encontradas já poderiam, por si só, ser
consideradas
indicadoras de águas
superficiais muito quentes, mas os
pesquisadores fizerem análises de uma
forma do átomo de oxigênio (isótopo
oxigênio-18) para confirmar. Os cientistas
encontraram evidências de períodos com
temperatura da água superficial chegando
a aproximadamente 30°C no Equador e
variando entre 10 e 17°C nos polos.
DIÁRIO DE BORDO

Segundo o estudo, um provável efeito
da circulação oceânica reduzida foram
ventos mais fracos em escala global.
Consequentemente,
houve
uma
diminuição do fenômeno de ressurgência –
quando águas de fundo ricas em
nutrientes
atingem
a
superfície,
fertilizando os oceanos e possibilitando
maior produtividade primária, por algas
marinhas – , o qual é essencial para o fluxo
de alimento e manutenção da teia trófica
nas regiões onde ocorre.
A existência de xisto, rocha que para
ser
formada
depende
de
grande
quantidade de matéria orgânica no fundo
marinho, indica baixa concentração de
oxigênio no leito marinho. Isto porque o
oxigênio é de grande importância para que
Sétima EDIÇÃO
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ocorra a degradação dessa matéria por massas d’água de enormes volumes
oxidação, e para o metabolismo de praticamente sem oxigênio.
organismos comedores de detrito e
decompositores aeróbicos que respiram
oxigênio.
O
estudo
comprova
que
as
associações de camadas preservam, em
suas
peculiaridades,
características
capazes de nos esclarecer as mudanças
ocorridas no passado tanto das águas de
superfície como de fundo . Neste caso em
específico, indicam um estágio prolongado
com ausência de oxigênio devido à
Figura 4: Mapa global Cretáceo superior,
reduzida
circulação
de
correntes.
evidenciando a redução do gradiente de
Imagine o tamanho do impacto que
temperatura, quando comparado aos dias
atuais.
Os
pólos
apresentam
clima
estes eventos devem ter tido sobre os
temperado e o Equador, clima tropical.
organismos e até mesmo sobre a
F o n t e : w w w . s c o t e s e . c o m .
biodiversidade – devido a formação de

Projeções do passado ao futuro
Considerando a influência que os oceanos
têm sobre nós – tanto como fontes de
proteínas essenciais para alimentar a
população
mundial
quanto
como
importantes controladores climáticos – a
preocupação com o estado de conservação
e manutenção de sua temperatura em
níveis aceitáveis já deve ser tratada como a
maior causa de calvície precoce em jovens
estudantes de ciências da Terra.
Está bem. Fui pessimista em relação
à calvície!
Mas não podemos negar: existe
urgência em se olhar para os oceanos
como
essenciais
à
viabilidade
da
civilização na qual estamos inseridos –
DIÁRIO DE BORDO

tanto que a ONU declarou os anos entre
2021 e 2030 como década dos oceanos. O
papel destes como reguladores do clima
parece estar sendo, enfim, levado em
conta.
Entretanto, ao invés de deixar as
resoluções para este problema na mão de
instituições
defasadas
e/ou
de
procedência
duvidosa,
podemos
(e
devemos!) nos engajar na luta política por
medidas que sejam capazes de mitigar os
efeitos
das
mudanças
climáticas.
Obviamente não existe niilismo,
sonho, desilusão, falta de resoluções
pessoais e coletivas que um permafrost
derretendo não seja capaz de soterrar.
Neste
campo
a
ciência
paleoceanográfica pode ajudar, mostrando
não só quais problemas teremos que
Sétima EDIÇÃO
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enfrentar daqui pra frente, mas também
apontando soluções – tendo os dados
gerados durante os bilhões de anos do
nosso lar errante navegante, Terra, como
base.

Figura 1: Ernst
Natur, 1899.

Haeckel, Kunst-Formem der

Figuras 3 e 4:
"Plate tectonic maps and
Continental drift animations by C. R. Scotes’;
PALEOMAP Project (www.scotese.com)".

Nota do Diário
Por Gabriela Nalini

O permafrost é um tipo de solo composto por sedimentos, rochas e detritos permeados por gelo,
que tem sua ocorrência associada a regiões que possuem temperaturas frias durante todo o ano, ou a
maior parte dele, como por exemplo os polos. Se enquadram nesta
nomenclatura solos que permanecem congelados a temperaturas
abaixo de 0°C, por no mínimo dois anos consecutivos. Uma vez que
permanecem congelados por milhares de anos, podem conter em
seu interior estruturas preservadas de organismos (plantas e
animais), as quais auxiliam pesquisadores na reconstrução de
formas e modos de vida de eras e períodos passados.
No entanto, o aumento da temperatura ao redor do globo,
têm contribuído para o derretimento deste tipo de solo. Mas quais
seriam os problemas associados ao degelo do permafrost?
Predisposição

a

ocorrência

de

erosão,

avalanches, em área montanhosas: uma

deslizamentos

vez que

e

o permafrost

A região de coloração azulada da foto
corresponde a presença de permafrost
Fonte: Hypeness, 2019

contribui para a estabilização de encostas em áreas inclinadas,
unindo rochas e sedimentos desagregados.
Vírus e bactérias presentes em organismos e plantas, congelados no interior do permafrost por
milhares de anos, podem ser reexpostos causando novas contaminações.
Liberação de Metano e CO2, gases que aceleram ainda mais o aquecimento global: com o
derretimento deste solos, os organismos (plantas e animais) congelados em seu interior passam a ficar
expostos e sofrer o processo de decomposição, o qual induz a liberação de metano. Estimativas indicam
que se nada for feito para conter o derretimento do permafrost, serão liberadas mais de 3
gigatoneladas de metano, e até 2100 cerca de 300 bilhões de toneladas métricas de carbono (o que irá
acelerar em até 30% o aquecimento global).
Referências:
https://www.infoescola.com/geografia/permafrost/
https://segredosdomundo.r7.com/permafrost-aquecimento-global/
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E QUEM FAZ OCEANOGRAFIA
SOCIOAMBIENTAL?
Por Steffany Katherine Baudisch

A

Oceanografia Socioambiental engloba os diversos aspectos da Oceanografia e faz a
conexão deles com a sociedade, sendo uma das áreas que abre o maior leque de
oportunidades para o empreendedorismo e inovação.
Entre as muitas atividades desenvolvidas dentro do âmbito da
Oceanografia Socioambiental, nós podemos citar iniciativas que trazem
visibilidade às comunidades tradicionais pesqueiras. O Vivendo

a

Pesca é uma destas iniciativas, que traz um olhar sincero e real, por
meio de fotografias, do cotidiano dos pescadores artesanais no litoral do
Paraná.

Outra iniciativa que volta o olhar para o dia-a-dia dos pescadores artesanais
e que valoriza o pescado comercializado por estas comunidades tradicionais
é a “Olha o Peixe!”. A empresa visa levar até o consumidor um produto de
qualidade e oriundo de captura sustentável. Sua principal missão é:
“Proporcionar o consumo de pescados de qualidade para a população,
fortalecendo e empoderando as comunidades pesqueiras artesanais do
Paraná.”
Ainda dentro do consumo consciente de pescado temos, também, a FishTag,
que trabalha para estreitar a comunicação entre a pesca industrial
sustentável e os locais onde estes pescados serão consumidos, como, por
exemplo, restaurantes. A Fishtag trabalha com parâmetros de qualidade tanto do pescado
quanto das empresas envolvidas na pesca do mesmo, trazendo assim um consumo e uma
atividade pesqueira ambientalmente sustentável.
A sustentabilidade ambiental se dá em grande parte devido à
Educação Ambiental. Dentro da Oceanografia Social vemos
diversos projetos trabalhando com o tema, que vão desde de ações,
como por exemplo limpezas de praias, até repasse de informações
como aulas didáticas e panfletos auto informativos. A Oceano à
Vista se enquadra em diversos aspectos da Educação Ambiental,
tendo ações com o Limpa Oceano, Oceano nas Escolas e o Diário de
Bordo.
DIÁRIO DE BORDO
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Outro projeto que envolve levar
informação e realizar intervenções
relativas às praticas sustentáveis é o
Somos

do

Mar.

Esse

projeto

itinerante “...busca popularizar
conhecimento sobre os oceanos e
combater o lixo no mar disseminando
práticas sustentáveis, de forma lúdica
e criativa, unindo arte e ciência.”. O
casal Rafael e Diulie, um oceanógrafo e
uma engenheira ambiental, ambos artistas, percorrem o Brasil
levando educação ambiental com o intuito de promover mudanças internas e de
comportamento necessárias a conservação ambiental. Entre as atividades realizadas dentro
do projeto estão as oficinas “OCEAMO” e “Vida Secreta dos Objetos – Somos do Mar”, além
de rodas de conversa, palestras, exposições e intervenções artísticas.
Outro casal que está sempre na estrada levando informação é a Luiza e o
Guilherme, criadores da Plataforma Oceano

na

Estrada. Guilherme é

administrador de formação e Luiza é oceanógrafa que sempre trabalhou com
educação ambiental, de acordo com eles a plataforma possui o foco de “estourar a
bolha e praticar a extensão acadêmica”, de forma
“inovadora, fora da caixa e disruptiva”, viajando com
propósito, e assim, empreender com impacto positivo. A
Oceano na Estrada possui diversas plataformas de comunicação e
projetos os quais tem como temas a educação ambiental e o
empreendedorismo
no
Oceanografia.
Recentemente
eles
organizaram o CHALLENGER - 1º Congresso Nacional de
Protetores dos Oceanos, que contou com diversas palestras,
realizadas 100% online e a 1ª Semana Online de Trocas entre:
Empreendedores Criativos das Ciências do Mar, com diversas
rodas de conversas. Além dessas iniciativas eles oferecem cursos online de variados temas
envolvendo sustentabilidade.
Uma iniciativa que conta com a colaboração de acadêmicos e comunidade
é o Wiki Praias. Esse projeto é uma plataforma aberta colaborativa que
tem “como objetivo ampliar a compreensão das atividades realizadas nas
praias do Litoral Norte de São Paulo utilizando a percepção pública”. Para
isso a plataforma conta com a participação voluntária e compartilhada dos cidadão comuns
que utilizam as praias. O projeto está vinculado ao Projeto de Pesquisa "Análise de
estratégia colaborativa escalonada incremental para o mapeamento em larga escala do uso
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de praias: um estudo de caso no Litoral Norte do Estado de São Paulo" do Laboratório de
Manejo, Ecologia e Conservação Marinha do Instituto Oceanográfico da Universidade de
São Paulo.
Existem ainda diversas outras iniciativas que usam a internet para difundir a Oceanografia
e a Educação Ambiental, tais como o blog Oceano em Foco, as plataformas Oceano
para Leigos, Oceanews, Oceano e Sociedade, Oceanos Livres de Plástico, Projeto

Oceanos, entre outros. Além de Organizações sem Fins Lucrativos como Oceanos
Limpos, Oceano Vivos Brasil, Oceânica, Oceana Brasil, entre outras.
Para além das iniciativas citadas, a Oceanografia
Social, trabalha com a inclusão social como, por
exemplo, os projetos Mão na Borda e o Antes do
Ouro,

ambos,

projetos

relacionados

ao

surf

adaptado. O Mão na Borda foi idealizado por
Robson ‘Careca’, surfista que após perder o
movimentos das pernas em um acidente, queria
voltar a surfar. Para que
pudesse
surfar
em
segurança ele começou a
de se nvolve r
pranchas
adaptadas de surf e sup. Além de desenvolver pranchas para os
mais diversos tipos de deficiências e modalidades, ‘Careca’ também
ministra palestras sobre superação e surf adaptado.
O Instituto Antes do Ouro é uma Organização não Governamental
que promovem ações inclusivas, tendo como meta “é levar o esporte
para todas as pessoas, mostrar que as barreiras são apenas a motivação de cada dia e
revelar o quão importante é a atuação do terapeuta ocupacional na vida das pessoas que
possuem alguma limitação. Buscamos realizar eventos que provem que o esporte é para
TODOS, seja ele como lazer, alta performance ou apenas para vivenciar novas
experiências”.

Referências
www.olhaopeixe.com/

https://www.somosdomar.com/

www.facebook.com/olhaopeixe/photos/
a.327626297993658/401041523985468/?type=3&theater

http://www.oceanonaestrada.com/

https://www.facebook.com/vivendo.apesca

http://supclub.waves.com.br/sup-club/sup-news/impossivelnao-existe

https://www.fishtag.co/

http://supclub.waves.com.br/sup-especial/pranchasadaptadas

http://wikipraias.com.br/index.asp

https://www.facebook.com/ANTESDOOURO/
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Pescadores artesanais conhecem sobre o clima ?

O

conhecimento etnoclimatológico
na
pesca
artesanal
é
fundamental, pois além de
garantir a segurança do pescador
artesanal, também garante a captura do
pescado, responsável pela manutenção do
modo de vida dessas comunidades
humanas. A comunidade escolhida para a
realização dos dois trabalhos que deram
origem a este manuscrito (Alves et al.,
2018; Alves et al., 2019), foram os
pescadores artesanais do porto de Farol de
São Thomé, cidade localizada em Campos
dos Goiytacazes, litoral norte do Rio de
Janeiro. A pesca artesanal da região
ocorre predominantemente sobre a Bacia
de Campos, uma região largamente
influenciada pelas condições climáticas do
ASAS (Anticiclone Subtropical do Atlântico
Sul) que implica em condições climáticas
extremas de ondas e ventos para esta
região e, portanto, interfere na segurança
do pescador e na captura do pescado,
sendo a etnoclimatologia essencial para a
preservação do modo de vida desta
comunidade.

Nota do Diário
Por Gabriela Nalini
A etnoclimatologia é um campo de estudo
que tem como base o conhecimento de
comunidades tradicionais em relação a

atmosfera e o clima de uma determinada
região.

Este

conhecimento

é

adquirido

através da relação diária do homem com
o ambiente que o circunda e é passado de
geração

em

geração.

Por

exemplo,

a

compreensão de pescadores artesanais
sobre ventos e marés que favorecem a
pescaria (Alves et al., 2018;

Alves et al.,

2019) e o conhecimento de padrões de
nuvem que favorecem a ocorrência de

chuvas e consequentemente o plantio por
agricultores tradicionais (Bastos e Fuentes,
2015),

são

ambos

etnoclimatologia.
pescadores

No

artesanais,

exemplos

de

âmbito

dos

este

conceito,

também pode incluir conhecimentos sobre
oceanografia, hidrografia, astronomia e
geomorfologia de acordo com as praticas
locais de cada comunidade (Alves et al.,
2018).
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Como

definir

o

conhecimento Qual e a percepção do clima pelos

etnoclimatológico dos pescadores ?

pescadores artesanais?

Para identificar a percepção dos
pescadores artesanais de Farol de São
Thomé em relação ao clima da região, nós
realizamos
entrevistas
etnográficas
guiadas
por
questionários
semiestruturados, com 80 pescadores, a
fim de identificar:

Pescadores artesanais observam
diariamente os seguintes sinais da
natureza
para
elaborar
previsões
etnoclimatológicas
(Tabela 1).
A
observação desses sinais da natureza
define as rotinas da pesca artesanal na
região. O número amostral de respostas
maior do que o número amostral de
sinais da natureza observados entrevistados é devido ao fato de que
diariamente
pelos
pescadores alguns pescadores afirmaram utilizar mais
artesanais para se informar sobre o de um sinal da natureza para observação
clima;
climática.
como esses sinais da natureza
influenciam nas rotinas de pesca.

Indicador

Ideal

Não ideal

- Vento (70%; n=56)

Quadrante Nordeste

Quadrante Sudeste

- Marés (50%; n=40)

Preamar

Baixa-mar

- Lua (18,8%; n=15)

Cheia e Nova

Minguante e Crescente

- Nuvem (8,75%; n=7)

Céu com pouca nuvem

Céu com muita nuvem

- Posição das águas (7,5%; n=6)

Águas de Norte
deslocando-se para o Sul

Águas de sul deslocando se
com muita força ao norte

- Sol (2,5%; n=2)

Sol intenso

Sol pouco intenso

- Tonalidade da água (2,5%; n=2) Água azul ou clara

Água amarelada ou escura

- Chuva (1,25%; n=1)

Ausência de chuva

Presença de chuva

- Raio (1,25%; n=1)

Ausência de raio

Presença de raio

Tabela 1: Indicadores da natureza observados pelos pescadores para previsão climática .
DIÁRIO DE BORDO
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As marés na visão dos pescadores

artesanais afirmam que a luminosidade
sobre a superfície oceânica durante esses
As
marés
na
percepção
dos períodos favorece a localização do pescado.
pescadores artesanais são fenômenos
hidrod inâm icos
que
inf luen c iam
Marés mortas: durante os períodos do
diretamente nos petrechos de pesca a
quarto-crescente e quarto-minguante a
serem utilizados e nas capturas do
pescaria se torna prejudicada, pois as
pescado. Esse fenômeno marinho é
amplitudes de marés são menores e a
observado pelos pescadores através dos
incidência de luz sobre a superfície
ciclos da lua, os quais indicam períodos
oceânica também é reduzida, isso ocorre
mais adequados as pescarias. No entanto,
devido ao ângulo perpendicular que a lua
os pescadores estudados não adotam as
está em relação a Terra. Na literatura
mesmas terminologias da academia
científica as marés de quadratura
científica (marés de sizígia, marés de
caracterizam esse período, para os
quadratura, premares, baixa-mares). Eles
pescadores são as marés mortas.
possuem suas próprias terminologias e
seus próprios métodos de observação
Marés de lançamento: são as marés
climática que são compreendidos pelos
pescadores artesanais da região (Figura que marcam a passagem do quarto1).
Na
percepção
dos
pescadores crescente para a lua cheia, havendo uma
elevação gradativa da amplitude de marés,
artesanais:
até atingir seu nível máximo, caracterizado
Marés grandes/vivas: o período da lua como um período favorável as pescarias.
cheia e nova são os mais favoráveis as
pescarias pois as marés possuem uma
maior amplitude, isso porque, o Sol a Lua
e Terra estão alinhados em sizígia (todos
em um ângulo reto). Na literatura
científica, o termo técnico para a definição
deste fenômeno é maré de sizígia, já para
os pescadores são conhecida como marés
grandes/vivas. Além disso, os pescadores
DIÁRIO DE BORDO
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Marés

mortas

e

Marés

seca:

As
Marés de pardo: são marés que
premares e baixa-mares são conhecidas ocorrem durante a madrugada da lua
na cultura pesqueira local como marés nova, período adequado as pescarias.
cheias e marés secas, ocorrendo dois
níveis máximos e dois níveis mínimos de
marés ao longo dos dias de pesca (regime
semi-diurno de marés).

NOME DE CADA FASE DE MARÉ DE ACORDO COM OS SABERES TRADICIONAIS

Figura 1. Diagrama das terminologias de marés adotadas pelos pescadores artesanais.
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Qual a percepção dos pescadores areia exposta) é presente no segmento
do
litoral
fluminense,
onde
artesanais em relação as alterações norte
pescadores
da
localidade
estudada
na morfologia costeira ?
chamam vulgarmente de ‘avanço e recuo
Mudanças na morfologia costeira são do mar’. Os pescadores da região
observadas pelos pescadores artesanais estabelecem algumas causas que implica
em função do clima, pois são atores que na ocorrência do fenômeno morfológico na
mantém contato diário e direto com o região (Tabela 2). O número de respostas
ambiente costeiro.
O fenômeno de menor do que o número amostral de
aconteceu
porque
3
progradação (aumento) e retrogradação entrevistados
(diminuição) da linha de costa (faixa de pescadores não responderam à questão.

Causa

Entrevistados

%

Obra costeira (Canal Barra-do-Furado)

28

35

Formação de tempestades e ciclones em
34
alto mar

42.5

Aquecimento global

7

8.8

Mudança climática regional

6

7.5

Derretimento de geleiras

2

2.5

Total

77

96.3

Tabela 2. Agentes causadores das mudanças na morfologia costeira, apontados pelos pescadores
artesanais
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Importância da etnoclimatologia
A partir dos resultados encontrados
neste estudos, podemos concluir que os
pescadores artesanais compreendem a
influência das variações climáticas não
somente na pesca, mas também sobre a
morfologia da costa.
Pescadores
artesanais
observam
sinais da natureza (ventos, marés, lua,
nuvens, etc.) para elaborar suas próprias
previsões climáticas, pois é uma maneira
tradicional de realizar a pesca. As
previsões
determinam
dias
mais
apropriados e menos apropriados as
estratégias dos pescadores. Além disso, o
conhecimento tradicional dos pescadores
relacionado ao clima corresponde com a
literatura científica, porém é negligenciado
pelos gestores tomadores de decisão, pois
são atores marginalizados e de um
pequeno grau escolar. No entanto, esse
conhecimento também pode auxiliar no
ordenamento pesqueiro e na formulação
de propostas de contenção do litoral, mas
para isso é necessário integrar os
conhecimentos científico e tradicional em
busca de medidas efetivas.
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Quais foram os agentes causadores dos grandes níveis de precipitação,
enchentes e enxurradas ocorridos no Maranhão no ano de 2009?

N

o ano de 2009, o Estado do
Maranhão, registrou anomalias
(valores acima do normal e do
esperado) nos níveis de precipitação,
enchentes e enxurradas, as quais
resultaram em perdas tanto estruturais
quanto humanas, uma vez que mortes
devido as fortes chuvas foram registradas
no estado no ano de 2009. Estudos como o
nosso que avaliam os motivos pelos quais
estes eventos extremos ocorreram, podem
contribuir para a criação de:
• Políticas de prevenção para futuras
inundações, a fim de minimizar os
danos destes eventos extremos;
• Um Plano emergencial: documento que
descreve todas as possíveis situações de
emergência que requerem uma atuação
imediata e organizada de um grupo de
pessoas com formação e informação
específica para o efeito – para eventos de
grande níveis de chuvas acima do
normal no estado.
A fim de avaliar e identificar os
motivos que influenciaram a ocorrência
destes eventos, nós analisamos as
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principais características do regime de
chuva anual entre os anos de 1980 e 2016
e relacionamos com os possíveis sistemas
meteorológicos atuantes no estado e
ainda, com os eventos de enxurradas e
enchentes do ano de 2009.
Como se avalia o regime de chuva
anual de uma região?
Para descobrir quais foram os valores
registrados de chuva naquele ano, nós
utilizamos
dados
de
precipitação
pluviométrica obtidos no site do Instituto
Nacional de Meteorologia (INMET). Para
representação espacial dos dados de
precipitação, foi necessária a criação de
uma grade numérica, permitindo a
extrapolação dos dados e posteriormente a
interpolação para o Estado do Maranhão.
Após
estes
processos,
fizemos
aplicações de estatísticas nas médias
mensais de precipitação de 1980 a 2016,
para obter uma média de chuvas durante
esse período. Com isso, pudemos extrair
os valores de chuva acima do normal, que
ocorreram no ano de 2009.
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ANOMALIAS DE PRECIPITAÇÃO E
DESASTRES NATURAIS: ESTUDO DE
CASO DO EVENTO EXTREMO DE 2009,
NO ESTADO DO MARANHÃO – BRASIL.
Nota do Diário
Por Gabriela Nalini

Grade numérica é um polígono fechado como por
exemplo um quadrado, composto por vários mini
quadrados dentro dele. O conjunto destes quadrados
pequenos dentro do quadrado principal é denominado
malha da grade. Cada mini quadrado deste vai possuir
um valor associado a variável que se queira calcular, a
qual pode ser qualquer fator ambiental, como por
exemplo: temperatura, salinidade, ou como no caso
deste estudo a quantidade de chuva. O tamanho destes
mini quadrados e a distância entre eles vai definir o que
chamamos de escala espacial da grade.
Agora imagine que você precisa que todos estes
mini quadrados da sua malha possuam algum valores
da sua variável. No entanto, a suas medições te
proporcionaram apenas valores de chuva para os
quadrados do centro desta grade, ou seja, os quadrados
próximos a borda do polígono não possuem nenhum
valor. Para resolver este problema você pode fazer uma
extrapolação destes dados do centro para o resto do
quadrado.
Na extrapolação, uma função matemática,
preenche os quadradinhos vazios da borda, a partir dos
valores que você possui no centro da sua malha. Após
este processo, todos os quadrados que compõem a sua
malha passam a ter um valor.
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No entanto, uma vez que a extrapolação “inventa”
valores para os quadrados vazios, com base nos valores
já existentes, os quadrados da borda podem ficar com
valores muito diferentes com o que representariam na
vida real. Para resolver este problema você pode fazer
uma interpolação.

4

A interpolação vai fazer por exemplo, uma média
de três quadrados próximos um ao outro, sendo que o
valor desta média passa a compor o valor do quadrado
seguinte, e assim por diante, até que toda a grade seja
interpolada e preenchida. A interpolação ajuda a
diminuir a ocorrência de uma variação (gradiente)
brusco entre os valores do centro (reais) para os da
borda (“inventados” pela extrapolação).
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Malha amostral
com valores só no
centro
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Preenchimento dos
quadrados
vazios
(cinzas
escuros),
tendo como base
os valores centrais
(cinza claro)
pelo
méto do
de
extrapolação

Representação
do
m é t o d o
d e
interpolação, onde
se utiliza a média
de três quadrados
próximos
(claros)
para se preencher o
próximo quadrado
(escuro).
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O que encontramos?
A Figura 1a, mostra as anomalias
de precipitação correspondente aos meses
de dezembro, janeiro e fevereiro do ano de
2009, com anomalia mínima de -80 mm e
20 mm máxima. O sistema meteorológico
conhecido como Vórtices Ciclônicos de
Altos Níveis (VCANs) também influencia
diretamente a precipitação no Nordeste
Brasileiro, mais frequentemente entre os
meses de dezembro e fevereiro, com
duração de 4 e 11 dias.
A Figura 1b, mostra as anomalias
de precipitação correspondente aos meses
de março, abril e maio do ano de 2009,
com anomalia mínima de 50 mm e
máxima
de
250
mm,
mostrando
precipitações
acima
das
médias
climatológicas
sazonais.
Climatologicamente, os meses de março,
abril e maio, são meses de altos índices
pluviométricos no estado, principalmente
porque
a
Zona
de
Convergência
Intertropical – sistema de tempo que leva
chuva para latitudes mais ao sul do
Nordeste Brasileiro, principalmente nos
meses de abril e maio – está posicionada
na sua posição mais ao sul.

DIÁRIO DE BORDO

Figura 1. Mapas de anomalia trimestral de
precipitação para o ano de 2009: a) dezembrojaneiro-fevereiro (DJF) e b) março-abril-maio
(MAM).
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O VÓRTICE CICLÔNICO DE ALTOS NÍVEIS
(VCAN) é uma área onde os ventos nos
níveis mais altos da atmosfera giram no
sentido horário, fazendo com que o ar
seco desses níveis mais altos desçam
para a superfície. Portanto,

o VCAN

funciona como uma massa de ar seco
para as áreas que estão mais próximas

ao seu centro. No entanto,
deste

sistema,

ocorre

nas bordas
formação

de nuvens.

Quais foram os agentes causadores
dos eventos extremos de 2009?
A incidência de desastres naturais
sobre o Maranhão no ano de 2009 ocorreu
no período de maior volume de chuva, nos
meses de março e maio.
As características climáticas do
estado juntamente com a conjuntura dos
sistemas atmosféricos, a ineficiência na
drenagem das águas pluviais nas áreas
urbanas, o aumento da impermeabilização
do solo, as características da rede fluvial
em torno dos municípios e a baixa
capacidade de prevenção dos municípios
afetados, tornaram o cenário ainda mais
suscetível às inundações.
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O

que

fazer

para

minimizar

o

impacto destes eventos extremos?
No atual contexto socioambiental do
Maranhão, o planejamento urbano dos
munícipios não contempla planos de
emergência para enchentes e enxurradas,
por isso as perdas materiais e imateriais
atingiram números alarmantes para o
estado. Atualmente, a intensa ocupação
das áreas de risco, tem provocado muitos
danos relacionados ao fenômeno das
cheias, que ocorrem no primeiro semestre
de cada ano, associados aos maiores
índices pluviométricos deste mesmo
período.
Entender os sistemas que regem as
precipitações no Maranhão é de grande
importância na tomada de decisão para o
planejamento urbano do estado, de modo
que as situações de danos materiais e
imateriais que aconteceram no ano de
2009 não se repitam. As mudanças
climáticas de longo prazo também podem
influenciar significativamente no regime
pluviométrico da região. Assim, entender
as alterações ambientais decorrentes
desses padrões climáticos anômalos é
crucial para anteceder possíveis e
irreversíveis desastres naturais.
Sétima EDIÇÃO
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COMUNICAÇÃO RÁPIDA
Por Thaís Melo

O

conhecimento cientifico é
divulgado por vários meios de
comunicação e de diversas
formas, a fim de a atingir o maior número
de leitores possível. Nesse ambiente, as
pesquisas desenvolvidas que afirmem ou
não suas hipóteses devem ser divulgadas
para a sociedade e para que todo o meio
científico possa questionar e aprender com
os métodos utilizados, fornecendo assim,
subsídio para o desenvolvimento de
melhores pesquisas.
A disseminação de tais conteúdos
ocorre, sobretudo, por meio de artigos
científicos. No entanto, algumas pesquisas
que possuem caráter emergente, podem
ser publicadas através da comunicação
rápida (short communication ou rapid
c o mmu n ic a t io n ) .
Neste
tipo
de
comunicação, os trabalhos podem ser
divulgados antes do término do estudo, e
os
pesquisadores
comunicam
sua
pesquisa de forma resumida e sem muitos
detalhes. Esse caráter urgente demonstra
que a pesquisa trata de algo inovador e
que talvez nunca tenha sido descrito
antes, o que torna a comunicação rápida
uma forma estratégica de antecipação de
resultados.
A short communication passa pelo
mesmo processo que um artigo comum
quando submetida a uma revista
cientifica, porém o tempo de revisão é mais
curto, o que permite uma publicação mais
rápida. Além disso, possui escopo menor,
de quatro a cinco páginas e o uso de
figuras e tabelas é reduzido. Não devem
ser confundidas com resumos expandidos
devido a sua estrutura, uma vez que as
correções de comunicações rápidas são
DIÁRIO DE BORDO

mais criteriosas.
Para que esse tipo de comunicação
seja aceita e publicada é necessário que
apresente algumas características básicas
como: o impacto dos resultados para a
área em que a pesquisa esteja sendo
desenvolvida, originalidade e solidez dos
resultados. Cada revista possui critérios
próprios de avaliação das comunicações
rápidas, mas não são todas as revistas que
aceitam esse tipo de artigo.
Em suma as short communications
devem possuir:
Título muito específico;
Breve introdução: apresentando o
estado da arte e afirmando como o presente
trabalho
fornece
uma
contribuição
significativa para o conhecimento e / ou
inovação tecnológica;
Resultados: devem descrever os dados
de uma maneira que também torne
compreensível os materiais e métodos
utilizados;
Conclusão:

avaliação

crítica

do

potencial do artigo;
Figuras:

não

é

um

elemento

obrigatório mas pode ser adicionada a
short communication. A quantidade de
figuras permitidas varia de revista para
revista;
Referências:

a

quantidade

de

referências permitidas pode variar entre as
revistas.
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A quais riscos ambientais a comunidade da Ilha Diana, localizada em Santos—SP,
está exposta?

U

m projeto de extensão entre o
Instituto
de
Pesquisas
Tecnológicas (IPT) e as empresas
juniores IO Júnior (USP) e IMAR Júnior
(UNIFESP) foi realizado na baixada
santista,
mais
especificamente
na
comunidade caiçara de Ilha Diana, entre
maio de 2017 e junho de 2018. O projeto
foi fomentado pela Fundação de Apoio ao
Instituto de Pesquisas Tecnológicas (FIPT)
e tinha como intuito identificar quais eram
os riscos ambientais aos quais a
comunidade da Ilha Diana estava exposta.
Dessa forma, o trabalho teve por
objetivo investigar e propor medidas
mitigadoras aos problemas ambientais que
a comunidade estava enfrentando. Para
tal, foram realizadas uma série de
atividades na Ilha, a qual é afetada
diretamente pela navegação diária de
navios no canal de Santos (sendo também
diretamente influenciada pela expansão
portuária).

DIÁRIO DE BORDO

Como identificar estes riscos ?
Primeiro, precisávamos identificar
qual era a percepção da comunidade da
Ilha Diana em relação ao meio ambiente
que os circunda. Para isso, elaboramos um
questionário socioambiental.
A fim de investigar quais eram as
condições ambientais da região, nós
planejamos uma caracterização ambiental
do entorno da Ilha. Uma vez que a água é
um fator muito importante no modo de
vida da comunidade da Ilha Diana, nós
focamos em levantar informações sobre a
qualidade da água, níveis de metais e
outros elementos químicos no Rio Diana.
Como se deu o levantamento das
informações?
Em um primeiro momento, para a
caracterização ambiental do entorno da
Ilha, a equipe coletou sedimento do leito
do rio e do solo da comunidade para o
estudo de contaminantes metálicos e
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orgânicos, bem como amostras de água
para estudo de potabilidade. Tais coletas
foram realizadas em período chuvoso e de
seca, a fim de se ter uma variabilidade
amostral. Espécimes de peixes foram
coletadas no rio
que margeia
a
comunidade a fim de se avaliar os
contaminantes metálicos e orgânicos, pois
os habitantes da ilha relataram que
consumiam
os
peixes
capturados
localmente. Ainda, após conversas com o
líder da comunidade, que relatou um
desejo dos moradores em praticar
aquicultura para subsistência, foram
implantadas ostras no trapiche da Ilha
(local mais seguro do leito do rio) que
foram cultivadas por 3 meses e
posteriormente analisadas, a fim de se
avaliar o nível de contaminação por
poluentes ou não em seus tecidos. Além
do fator ambiental, foi trabalhado o senso
de pertencimento e a percepção ambiental
dos moradores, por meio da aplicação de
questionários com grande parte das
famílias que habitam a Ilha. Saúde,
Educação, Infraestrutura, EconômicoFinanceiro, Saneamento, Sensação de
Pertencimento, Transporte e Comunicação
eram temas abordados no questionário.
DIÁRIO DE BORDO

Para integrar e manipular os dados
obtidos foi utilizada a lógica Fuzzy para a
hierarquização
das
ameaças
socioambientais à qualidade de vida da
comunidade. Essa lógica é utilizada em
casos com alta complexidade de análise e
foi utilizada neste trabalho de forma
inovadora,
associando
parâmetros
ambientais e sociais de forma não binária;
ela transforma variáveis quantitativas em
variáveis de um intervalo de 0 a 1, o qual
representa o grau da presença da
condição, sendo 0 sua exclusão e 1 sua
presença completa.
O que encontramos?
Os
resultados
das
análises
ambientais,
principalmente
dos
parâmetros que apresentaram valores de
concentração acima do estabelecido por
legislações
brasileiras
e
convenções
internacionais, indicaram a necessidade
constante de acompanhamento destas e
dos riscos relacionados, sendo necessária
a manutenção de estudos ambientais
contínuos, bem como a promoção da
educação ambiental eficiente para os
moradores locais. A partir dos parâmetros
Sétima EDIÇÃO
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sociais
avaliados
por
meio
dos ameaça socioambiental, o que mostra a
questionários foi possível identificar que as baixa percepção de risco da comunidade
principais ameaças à qualidade de vida da local. Visto isso, como primeira medida
mitigadora, foi realizada uma ação de
população são:
educação ambiental na Ilha, na escola de
A falta de saneamento básico educação infantil existente, destinada às
(por exemplo, foi apontado que o crianças. Na oficina, que durou uma tarde,
apresentadas
curiosidades
esgoto é lançado nos manguezais da foram
marinhas e falou-se sobre poluição dos
comunidade);
oceanos, ensinando as crianças os valores
A precariedade no serviço de
de coleta seletiva por meio de tarefas
mobilidade pública (deficiência do
lúdicas, uma vez que, nos questionários,
transporte de barco para Santos);
também foram identificadas dificuldades
A
escassez
de
empregos no sistema de reciclagem e separação de
próximos ao local de moradia da resíduos da Ilha.
população.
Em um levantamento realizado Contribuições do trabalho

diretamente com os moradores, também
Este projeto contribui tanto para a
foram reivindicados a promoção de ciência quanto para a melhoria da
atividades físicas e de lazer para a percepção do ambiente ao seu entorno
comunidade, por meio da construção de pela comunidade caiçara da Ilha Diana.
uma academia na Ilha. A partir da
A importância deste trabalho foi
metodologia aplicada, também notou-se a avançar na análise e avaliação dos riscos
necessidade de um incentivo à educação ambientais para a proposição de medidas
ambiental na comunidade, haja visto que mitigadoras com impacto social. Em
temas importantes e identificados como outras palavras, o projeto foi inovador ao
ameaças presentes no local, como exemplo propor metodologia própria para, além dos
o saneamento, não foram mencionados métodos tradicionais de análise de riscos
nos questionários aplicados como uma ambientais (baseados principalmente nas
DIÁRIO DE BORDO
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campanhas amostrais), identificar as
condições sociais locais, baseando-se em
métodos qualitativos, utilizando técnicas
como
a
aplicação
de
formulários,
questionários e entrevistas junto à
comunidade, desenvolvidos especialmente
para este fim.
Além disto, o projeto identificou a
falta de percepção dos moradores da Ilha
Diana sobre alguns riscos ambientais a
que estão expostos diariamente, e que
afetam diretamente o seu modo e
qualidade de vida, o que nos levou a
realização de ações educacionais a fim de
minimizar esta problemática. Toda a
informação levantada por este trabalho,
pode servir de base para a realização de
ações socioambientais futuras, visando
aproximar cada vez mais os moradores
locais a realidade das condições do
ambiente em que vivem.
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Como disseminar o conhecimento acadêmico gerado dentro da universidade
para a sociedade de forma clara e compreensiva?

M

uito conhecimento é produzido
dentro das universidades e
publicado
em
revistas
científicas. No entanto, muito pouco deste
conhecimento chega até a sociedade em
uma linguagem compreensível. A fim de
minimizar
esta
problemática,
nós
desenvolvemos o
projeto Oceanografia
para Todos (OPT) (Figura 1), com o intuito
de:
Traduzir a linguagem acadêmica
para uma mais popular;

Oceanografia da Universidade Federal do
Espírito Santo (UFES), como o intuito de:
• Difundir a Oceanografia e as ciências do
mar

para

além

dos

limites

da

universidade;

• Promover o Oceanógrafo, bem como
contatos

e

interações

com

áreas

correlatas;

• Facilitar

o

acesso

da

sociedade

a

pesquisas realizadas no campus;

Identificar o público alvo de cada • Despertar a curiosidade do público
área do conhecimento e as experiências
infanto-juvenil e apresentar aos mesmos
pessoais de cada grupo para facilitar o
a vida universitária como uma opção de
aprendizado do conteúdo oferecido;
futuro,
em
especial
aqueles
de
Divulgar o curso e o profissional
de oceanografia.

comunidades carentes.

Para atingir os objetivos descritos
acima o projeto realiza palestra educativas
em escolas de Ensino Médio, escolinhas de
surfe, eventos de mesa redonda, debates,
feira de cursos, limpezas de praias.
Algumas
atividades
como
Café
Oceanográfico e SurfCiência (Figura 2) têm
O Projeto
sido de grande valia para divulgação do
O projeto Oceanografia Para Todos foi projeto e o engajamento tanto da
acadêmica
quanto
da
criado em 2016 pela iniciativa dos alunos comunidade
de graduação e pós-graduação do curso de população capixaba.
Partindo
do
princípio
de
que
disponibilizar este conhecimento produzido
dentro da universidade, é uma maneira de
valorizar tanto a ciência quanto o
profissional que a realiza.
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Agnaldo Martins4
1

Graduando de Oceanografia — UFES , jdosreisdamaceno@gmail.com;
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Doutorando de Oceanografia— UFES , bmeguchi@hotmail.com;

3
4

Graduanda de Oceanografia— UFES , beatriz.marins-@hotmail.com;

Professor Titular de Oceanografia — UFES, agnaldo.ufes@gmail.com

Na realização do Café Oceanográfico,
os alunos de graduação e pós-graduação
apresentam seus trabalhos desenvolvidos
no Departamento de Oceanografia e
Ecologia da UFES, sua atuação em
laboratórios, e a vivência durante o curso.
Já o ciclo de palestras SurfCiência, tem
como objetivo difundir o conhecimento
teórico e empírico da oceanografia para a
comunidade do surf capixaba. O perfil do
projeto nas mídias sociais, Facebook e
Instagram, totaliza 1213 seguidores, o
que gera um retorno positivo e agrega
ainda mais valor às atividades realizadas.
O evento SurfCiência, o qual obteve o
apoio do Projeto Baleia Jubarte, foi não só

um ótimo instrumento para alcançar os
objetivos iniciais, como também galgou
espaço no cenário educativo ambiental no
Espírito Santo, fenômeno esse sentido
após o convite e realização de uma
entrevista no programa “Aloha” da Rádio
Cidade FM 97,7. O projeto OPT foi
oficializado como projeto de extensão no
ano de 2018 sob a coordenação do
professor Agnaldo Silva Martins e
demonstrou ser um poderoso instrumento
de difusão do conhecimento e mudança na
cultura ambiental capixaba sendo um elo
entre a academia e a sociedade, além de
servir como laboratório para o setor de
Oceanografia Socioambiental.

Figura 1: Cartazes de eventos realizados pelo Oceanografia Para Todos no ano de 2019.
DIÁRIO DE BORDO
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A
publicação
original
pode
ser encontrada
em :

João Victor1, Branco Eguchi2, Beatriz Marins3,
Agnaldo Martins4
1

Graduando de Oceanografia — UFES , jdosreisdamaceno@gmail.com;
2

Doutorando de Oceanografia— UFES , bmeguchi@hotmail.com;

3
4

Graduanda de Oceanografia— UFES , beatriz.marins-@hotmail.com;

Professor Titular de Oceanografia — UFES, agnaldo.ufes@gmail.com

O que percebemos após a realização do projeto?
De forma geral vimos um aumento
do interesse de pessoas de diversas
áreas em aprender sobre
oceanografia. O primeiro evento
contou com 13 pessoas, todas do
curso de oceanografia da UFES. Por
outro lado, o ultimo evento
realizado contou com 57 pessoas,
de áreas como fotografia, farmácia,
veterinária, entre outras. Como
contribuição tem-se a disseminação Figura 2: Palestras do SurfCiência, 2019.
do conhecimento e a valorização do
profissional oceanógrafo. Além disso,
apresentar o curso de oceanografia pode abrir uma nova oportunidade na vida de
jovens vestibulandos que antes nem sequer consideravam esta opção.

Foto final do ciclo de palestras SurfCiência, 2019.
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O mais interessante é que
independente de qualquer
fator social todas as pessoas
que participaram dos eventos
possuem um conhecimento
oceanográfico intrínseco, por
meio de suas vivências. O
despertar dessa informação
foi revelador tanto para eles
quanto para nós, pois muitas
vezes abordamos assuntos
que já são de conhecimento
geral, mas de um outro ponto
de vista (menos científico).
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GUSTAVO MOURA
“Para a Oceanografia Socioambiental
continuar avançando na compreensão
dos
conflitos
socioambientais
contemporâneos, nós não podemos
acreditar que ela têm avançado de
forma suficiente”

Oceano à Vista:

A oceanografia sempre
foi muito centrada nas chamadas
"quatro grandes áreas" (física, química,
geológica e biológica). De onde (ou de
quem) partiu o gatilho para o seu
envolvimento com a Oceanografia
Socioambiental?
Gustavo Gulart: Muito interessante tua
pergunta. Sabe que quando eu estava
prestando
concursos
públicos
nas
universidades, essa questão norteava a
construção do meu memorial descritivo.
Tentando resumir, eu diria que não houve
"o gatilho para o envolvimento", mas
muitos gatilhos, ou estalos, como prefiro
falar... foi um processo. Lembro que em
uma das aulas já no final do curso de
oceanologia um dos meus professores
DIÁRIO DE BORDO

O tema central desta edição do Diário de
Bordo é a Oceanografia Socioambiental.
Portanto,

nada

entrevistarmos

mais

justo

alguém

do

que

que
está

intimamente envolvido com a temática, no
âmbito

nacional

e

internacional:

O

professor da UFPA Gustavo Goulart Moreira
Moura.

dizia que estava "super bom" uma família
de pescadores artesanais ganhar meio
salário mínimo mensal para sobreviver.
Veja que tamanho menosprezo aos
trabalhadores que viviam (e vivem) toda a
sorte de restrições para botar alimentos na
mesa de pessoas como ele e que
qualificação
positiva
pública
da
desigualdade social do nosso país. Eu saí
da sala de aula em estado de choque
Sétima EDIÇÃO
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falando sozinho: "como alguém pode
pensar assim!?". Eu, como muitos de meus
companheiros de universidade, chegava
atrasado nas aulas, inclusive na deste
professor, porque trabalhava de garçom
entre 11 e 14hs (no único horário diurno
que restava no regime de curso integral)
para poder comer no próprio restaurante
onde trabalhava. Ou seja, eu trocava
praticamente trabalho por comida para me
manter na universidade. Essa só foi uma
das muitas situações em que ficou claro
para mim a ruptura entre o ethos
conservador-elitista do curso que eu
frequentava e do que podemos chamar de
consciência de classe. Mas a consciência
de classe não é algo que nasce de um
estalo individual originada no interior de
um ser "iluminado". No meu caso, ela foi
desenvolvida no caldeirão dos movimentos
estudantis e grevistas e do processo
formativo dialético junto a muitos de meus
companheiros na universidade. Então, não
foi um estalo, mas um processo histórico
de tensão político-epistêmica que me levou
ao
envolvimento
com
o
socioambientalismo. Como um sujeito
histórico, essa também não é e nem foi
uma simples decisão individual.
OàV:

Durante o período do seu
mestrado, o qual deu origem ao seu
livro, você passou meses convivendo
com as comunidades de pescadores
artesanais da região da Lagoa dos Patos.
Como descreveria a relação entre as
instituições de pesquisa pesqueira da
região e as comunidades que ali vivem?
Essa relação teve alguma mudança
desde aquele período?
DIÁRIO DE BORDO

Gustavo Goulart Moreira Moura é
oceanógrafo de formação, pela FURG.
Sua dissertação de mestrado, realizado
na USP, resultou no Livro "Águas da
Coréia: uma viagem ao centro do mundo
em uma perspectiva etno-oceanográfica",
publicado pela editora NUPEEA/FAPESP.
Este foi o primeiro livro em etnooceanografia da literatura científica
mundial. Mais tarde, em 2017, de seu
doutorado na USP –
com um período
realizado no Departamento de Homens,
Natureza e Sociedade do Museu de
Historia Natural da França – ,
se
originou o livro "Guerras nos mares do
sul: o papel da Oceanografia na
destruição de territórios tradicionais de
pesca", publicado pela Editora
Annablume.
No mesmo ano, foi
organizador do livro “Avanços em
Oceanografia
Humana:
O
socioambientalismo nas Ciências do
Mar”, publicado pela editora Paco
Editorial. Atualmente, é Professor
A d j u n t o
d o
c u r s o
d e
Etnodesenvolvimento ligado a Faculdade
de Etnodiversidade da Universidade
Federal do Pará (UFPA), pesquisador
associado do NUPAUB/USP e
coordenador no Brasil da Cooperação
Técnica entre a UFPA e o Colégio de
Michoacán (Méx ico) na temática
Oceanografia Socioambiental, acordo
realizado durante o evento "Belém +30".
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GG: Como eu descreveria!? Bom, tire suas

próprias conclusões, tendo o devido cuidado
de não atribuir isso exclusivamente a uma
instituição A ou B ou para todos os
representantes das instituições da região.
Lembrando também que há ONGs e OSCIPs
na região que, embora não façam pesquisa,
também se envolvem na formulação de ações
coletivas e até políticas públicas. Como você
descreveria estas relações quando supostos
representantes destas instituições faziam
entrevistas com pescadores artesanais e,
quando as terminavam, gargalhavam dos
entrevistados? Faziam saídas de campo nas
comunidades de pesca para coletar amostras
biológicas e informações e quando retornavam
do campo as denunciavam para as
instituições de fiscalização? Mal-pagavam as
comunidades para fazer coleta de recursos
biológicos para eles e mesmo assim
publicavam artigos falaciando os pescadores
como "ignorantes", "vagabundos", possuidores
de "mentalidade de guerra", etc. Angariavam
fundos para projetos junto às comunidades,
justificavam o fracasso dos projetos a uma
suposta desonestidade dos pescadores e,
assim, conseguiam renovar os projetos, mas
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não informavam os furos nos estudos
científicos que embasavam as ações do
projeto. Chegaram a organizar espaços de
"participação" comunitária, onde chamavam
os pescadores de "bicho esquisito" e traziam
os políticos conservadores da cidade que
financiavam
os
seus
projetos
para
emparelharem estes espaços e fazerem sua
propaganda reacionária com inverdades de
todo o tipo enquanto os mesmos políticos
desmontavam as escolas, postos de saúde e
transporte público nestas comunidades. E
esses sujeitos ainda diziam que as instituições
de pesquisa tinham um "papel neutro neste
processo". Um dos resultados de um destes
espaços de "participação" foi a formulação de
legislações restritivas, subsidiadas por parte
dos conhecimentos científicos produzidos na
região, que geram um genocídio cultural do
coletivo de comunidades de pesca artesanal
no Rio Grande do Sul. Uma destas legislações
é assunto de investigação da minha tese de
doutorado, cujo tema era de meu interesse
desde o período do mestrado, que deu origem
a meu segundo livro "Guerras nos mares do
sul: o papel da oceanografia na destruição de
territórios tradicionais de pesca". Acho que o
título do livro, dentro deste contexto que estou
te descrevendo, responde em parte a tua
questão. Agora... sim, é perceptível que
houveram importantes mudanças nos últimos
anos. Um dos fatos emblemáticos destas
mudanças (existem muitos outros) é a
articulação
de
pesquisadores
socioambientalistas,
movimentos
sociais,
povos
e
comunidades
tradicionais
e
estudantes da região para barrarem grandes
projetos de mineração no extremo sul do Rio
Grande do Sul e que deu origem em 2018 a
"Carta de São José do Norte". Claro que pode
Sétima EDIÇÃO
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ter algumas pessoas a argumentar: "Ah, mas sem a proposição deste termo?
na década de 1980 também houve uma GG: Por favor, permita-me fazer uma correção.
articulação
para
barrar
a
vinda
de O termo "etno-oceanografia" não foi proposto
mineradoras para São José do Norte". De fato por mim e agradeço a oportunidade por
houve, mas aquela articulação foi uma esclarecer isso. O primeiro pesquisador que
retaliação aos empresários por eles terem utilizou o termo etno-oceanografia que eu
contratado consultorias de outras regiões (de tenho notícia é o Richard B. Pollnac no
Porto Alegre, se não me engano) e não do trabalho intitulado "The Ethnoicthyology of
extremo sul do Rio Grande do Sul. Acho que Small-Scale Fisherman of Puntarenas, Costa
não é difícil de entender
Rica" em 1979. Na década
que esse coletivo mais
de 1990, documentos da
antigo não era regido pelos
Agência
de
Proteção
princípios
do
Ambiental dos Estados
socioambientalismo.
É
Unidos citam o termo. No
O
primeiro
pesquisador
que
utilizou
o
termo
etnonotável
também
a
Brasil, sei que o Prof. Dr.
oceanografia
que
eu
tenho
notícia
mudança de perfil dos
Antonio Carlos Diegues
é o Richard B. Pollnac no trabalho
estudantes
de
cita o termo no Simpósio
intitulado "The Ethnoicthyology of
oceanografia...
é
muito
Brasileiro de Oceanografia
Small-Scale
Fisherman
of
animador! Nossa, eu sou
Puntarenas. [...] fiquei curioso e fui
de 2003 na Universidade
buscar
trabalhos
sobre
"etnocompletamente apaixonado
de São Paulo na palestra
oceanografia".
Foi
quando
por eles. No entanto, penso
intitulada
"A
descobri
que
o
termo
não
que sobre essas mudanças
interdisciplinaridade
nos
significava nada porque a etnona região onde fiz a
estudos do mar: o papel
oceanografia simplesmente não
graduação e os trabalhos
existia”
das ciências sociais". Foi
de campo do mestrado e do
por meio desta palestra
doutorado outras pessoas
disponibilizada na internet
poderiam falar mais e
que tomei contato pela
melhor. Estou fora da
primeira vez com o termo, fiquei curioso e fui
região desde 2011, quando terminei o trabalho buscar trabalhos sobre "etno-oceanografia".
de campo do doutorado. De lá para cá tenho Foi quando descobri que o termo não
certeza que muita coisa mudou e infelizmente significava nada porque a etno-oceanografia
não pude acompanhar.
simplesmente não existia. Procurei o Prof.
Diegues... É engraçada essa história. Lembro
OàV: O termo "etno-oceanografia" foi como se fosse hoje: saí do Rio Grande do Sul e
proposto pro você na sua dissertação de fui a São Paulo em 2004 (penúltimo ano da
mestrado. Pode descreve-lo para nossos minha graduação) para conversar com ele:
leitores?
Qual
a
importância
de "Prof. Diegues, li tua palestra e vi que citou o
assumirmos a existência desta vertente? termo etno-oceanografia. Procurei trabalhos e
Estudos
etno-oceanográficos
foram não achei nada. Pelo jeito não tem nada sobre
realizados anteriormente aos teus, porém, o assunto, né?". Ele meneou a cabeça
DIÁRIO DE BORDO

Sétima EDIÇÃO

36

ENTREVISTA

OCEANOGRAFIA PARA
QUEM?
Por Luíz Henrique Oliveira da Silva

negativamente e então eu disse: "Pois, então, é
por isso que eu estou aqui. Quero trabalhar
com o Sr. e fazer uma dissertação de mestrado
para desenvolver uma proposta de etnooceanografia". Imagina a petulância. Dei sorte
que o Prof. Diegues adora ousadia. (risos!). A
expressão dele ficou desconcertada, mas o
olho dele brilhou. Então, sob a orientação dele
no mestrado eu desenvolvi uma primeira
proposta de pesquisa etno-oceanográfica. No
doutorado, esta primeira proposta do
mestrado sofreu críticas e revisões até de mim
mesmo. E assim deve ser: ela deve estar em
permanente (re)construção para dar conta de
explicar os problemas de seu tempo. Durante
este percurso, eu tomei contato com algumas
pesquisas que inspiraram a construção do que
hoje nós chamamos de etno-oceanografia,
como os doutorados de Tulio Pérsio Maranhão
e Francisco José Bezerra Souto e os trabalhos
de Robert Earl Johannes, José Geraldo
Marques, James McGoodwin, Gísli Pálsson e
do próprio, por exemplo. Hoje a Etnooceanografia pode ser considerada uma das
várias linhas de pesquisa da
Oceanografia
Socioambiental.
Como perspectiva possível da
etnoecologia, de viés pós-colonial,
acredito que ela permite denunciar
o fascismo do apartheid social
enquanto práxis histórica da
Oceanografia Clássica hegemônica
que tem se escondido nas moitas
das
supostas
objetividade
e
neutralidade. É graças a Etnooceanografia que é inegável a nós
hoje o desprezo aos direitos
humanos
da
Oceanografia
Clássica hegemônica, sobretudo os
trabalhos
da
Oceanografia
DIÁRIO DE BORDO

Biológica que subsidiaram políticas públicas.
O que estou querendo dizer é que a Etnooceanografia
é
responsável
por trazer
discussões e críticas pós-coloniais a uma
ciência que se orgulha efusivamente de sua
práxis colonial. E, não contraditoriamente, por
meio dessas críticas, resultados e discussões
a Oceanografia poderá avançar e amadurecer,
se redefinir, se repensar e a se reconstruir
enquanto ciência pautada pelo cumprimento e
a proteção aos direitos humanos.
OàV: Ainda existem acadêmicos que não

consideram
a
gestão
costeira
e
a
Oceanografia Socioambiental como parte
da Oceanografia. Atualmente, como vêm
ocorrendo a discussão sobre a importância
dessas áreas na formação e na atuação do
profissional em oceanografia?
GG: Um patamar inicial qualificado para essa
discussão é perguntar a estes acadêmicos "o
que é oceanografia". Se estes acadêmicos
estão falando da Oceanografia dentro dos
marcos da Oceanografia Clássica hegemônica,
obviamente a Oceanografia Socioambiental
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não faz parte. E se um dia fizer parte, já não é movimentos sociais nos pautam ações.
Oceanografia Socioambiental mais. O mesmo Precisamos "para ontem" de três ações
se aplica a gestão costeira: somente o programáticas para organizar e ampliar estas
gerenciamento costeiro integrado clássico discussões: publicar pesquisas qualificadas
compõe a Oceanografia Clássica hegemônica. que divulguem e pensem sobre estas novas
Já o gerenciamento costeiro pós-colonial não. formas de se fazer Oceanografia, formar redes
Esses acadêmicos precisam deixar o seu de profissionais que atuam na área para ações
totalitarismo epistêmico, que aliás é inerente à coletivas
e
trocas
de
informações
e
práxis colonialista, e entender (e aceitar) que a experiências e organizar eventos periódicos de
Oceanografia é muito mais do que a Oceanografia Socioambiental. A longo prazo
Oceanografia
Clássica
precisamos criar espaços
hegemônica deles. Eles
para
formar
mais
aceitando
ou
não,
a
profissionais qualificados
"Primavera Oceanográfica"
para atuar na área.
Precisamos "para ontem" de três
já está sendo. Uma prova
ações
programáticas
para
OàV: Sua atuação não se
organizar
e
ampliar
estas
disso é que, mesmo que
limitou à região do Sul
discussões:
publicar
pesquisas
estes
acadêmicos
não
do
Brasil.
Foram
qualificadas
que
divulguem
e
considerem estas áreas
pensem sobre estas novas formas
trabalhos realizados por
como
Oceanografia,
a
de se fazer Oceanografia, formar
todas
as
regiões
própria discussão instalada
redes de profissionais que atuam
banhadas pelo oceano.
na área para ações coletivas e
já mostra que há uma
Por serem regiões tão
trocas
de
informações
e
tendência crescente e mais
distintas, acredito que os
experiências e organizar eventos
programática
sobre
a
periódicos
de
Oceanografia
conflitos
associados
importância dessas áreas
Socioambiental.
também devam ser. A
para a Oceanografia. Não
Oceanografia
se discute sobre coisas que
Socioambiental
tem
não são importantes, a não
avançado de maneira
ser que se queira fazer
suficiente para conseguir
cortina de fumaça... não é o caso. Nossa
compreender e não permitir que esses
responsabilidade é, como disse no início,
conflitos sejam ignorados e o manejo
qualificar essa discussão para que ela não
realizado pelas comunidades tradicionais
ocorra de forma pífia, confusa e isolada.
seja marginalizado?
Fazendo uma autocrítica ao coletivo de
GG: De forma nenhuma. Se um dia pensarmos
profissionais que atuam em Oceanografia
que a Oceanografia Socioambiental avançou o
Socioambiental, ao qual me incluo, penso que
suficiente para desvelar, compreender e
temos que nos organizar melhor para fazer
dirimir conflitos sociais é porque ela já
estas discussões de forma qualificada,
acabou. Pode colocar no museu de um
sistemática e ampliada. Vejo mais discussões
amanhã que poderia ter sido. Provavelmente
e até mais qualificadas na base, entre os
se isso acontecer é porque não a conseguimos
estudantes de oceanografia ou quando os
fazer descolar do totalitarismo epistêmico da
DIÁRIO DE BORDO
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Oceanografia Clássica. Não são os adeptos da alinhados a Oceanografia Socioambiental, mas
Oceanografia Clássica hegemônica que dizem trabalhos de pós-graduação não. Você poderia
que ela não deve mudar e permanecer como me citar trabalhos de mestrado ou doutorado
uma tecnociência?! Se a Oceanografia é de em Oceanografia Socioambiental defendido
fato Socioambiental, ela existe para buscar nos programas de pós em oceanografia? A
tensionar
os
paradigmas
dominantes; imensa maioria dos que eu conheço tiveram
incorporar
demandas
e
p r o d u z i r que fazer suas pesquisas em programas de
conhecimentos coletivos junto aos movimentos pós-graduação de outras áreas, sobretudo nos
sociais e aos povos e comunidades programas interdisciplinares (PROCAM/USP,
tradicionais dentro do princípio do diálogo NEPAM/UNICAMP
e
MADE/UFPR,
por
paritário e da incompletude
exemplo). Tem até na
dos saberes; questionar
geografia,
mas
quase
políticas
públicas
nenhum na oceanografia.
autoritárias, totalitárias e
O "quase" é por conta de
É perceptível o desenvolvimento
excludentes;
criar
dois
t ra b a l h o s
(um
das discussões em Oceanografia
Socioambiental e as articulações
dissensos e fazer cair as
mestrado e um doutorado)
para que esta área se consolide na
máscaras dos consensos
feitos sob orientação da
oceanografia,
mas
isto
tem
aparentemente carinhosos
Profa. Camilah Antunes,
acontecido
predominantemente
conformados na tortura, na
no Programa de Pósfora dos cursos de graduação e
violência e na exclusão.
g r a d u a ç ã o
e m
pós-graduação em Oceanografia.
Para
ela
continuar
Oceanografia Ambiental da
avançando na compreensão
UFES.
Ambos
foram
d o s
c o n f l i t o s
defendidos em 2018, as
s o c i o a m b i e n t a i s
únicas exceções que eu
contemporâneos, nós não podemos acreditar conheço em nível de pós-graduação. Isso
que ela têm avançado de forma suficiente
mostra o quanto os espaços formais de
oceanografia ainda são pouco afeitos ao
OàV: Sua graduação foi na FURG, desde
socioambientalismo. Temos muito a avançar…
então, tem trabalhado em parcerias com
diferentes
universidades.
É
possível OàV: O quão próximo de um ideal estamos?
observar um enriquecimento das discussões GG: Talvez tão próximos quanto estamos de
sobre esse tema dentro dos cursos de
um ideal marxista de sociedade justa,
oceanografia do Brasil?
igualitária, plural, democrática (no sentido da
GG: Sim, é perceptível o desenvolvimento das
autogestão
coletiva),
libertária,
discussões em Oceanografia Socioambiental e revolucionária... quão próximos estamos
as articulações para que esta área se disso?
consolide na oceanografia, mas isto tem
acontecido predominantemente fora dos
cursos de graduação e pós-graduação em
Oceanografia. Trabalhos de Conclusão de
Curso você até encontra alguns explicitamente
DIÁRIO DE BORDO
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OàV: Essa é para aqueles que estão ainda na

medida daqueles que estão iniciando sua
graduação e compreendendo como funciona caminhada
agora.
Terceiro,
desfrutem
a oceanografia. De que maneira estes estudando muito e dialogando e atuando junto
podem iniciar sua caminhada dentro da aos movimentos sociais e aos povos e
Oceanografia Socioambiental?
comunidades tradicionais. Sejam livres para
ler, estudarem e fazerem disciplinas nas
GG: Acho que primeiro é ter (cons)ciência de
ciências humanas e sociais. Quarto, não se
que o socioambientalismo não é o mesmo que
deixem intimidar pelas ameaças e pela
a abordagem socioecológica ou o mesmo que
violência
institucional
da
Oceanografia
dialogar de forma não criteriosa disciplinas
Clássica hegemônica e tenham autonomia
das ciências naturais e humanas e sociais. A
para construírem seu próprio percurso
Oceanografia Clássica hegemônica, faz diálogo
acadêmico. O coletivo de oceanógrafos
com as ciências sociais e
socioambientalistas está de
humanas desde a sua
braços abertos a aqueles
fundação, embora se negue
que tem como princípio o
este
diálogo
porque
respeito às diferenças, a
O coletivo de oceanógrafos
supostamente
ele
socioambientalistas
está
de
c o n st r u çã o
de
uma
prejudicaria a neutralidade
braços abertos a aqueles que
sociedade mais próxima do
e a objetividade que se tem
tem como princípio o respeito às
ideal da pergunta anterior
diferenças, a construção de uma
fé que arianamente a
e com brilho nos olhos de
sociedade justa, igualitária, plural,
Oceanografia possui mais
amor a humanidade. E,
democrática
(no
sentido
da
que todas as demais
autogestão coletiva), libertária,
por último, estejam sempre
ciências que estudam os
revolucionária
vigilantes para não fazerem
mares.
O
diálogo
socioambientalismo
interdisciplinar ocorre na
"coxinha".
O c e a n o g r a f i a
OàV:
Para
finalizar.
Socioambiental a partir das
pautas da vertente conservacionista de Vivemos um momento de desmonte da
proteção da natureza inauguradas aqui no política ambiental brasileira, em parte,
Brasil em torno da grande figura de Chico através do favorecimento dos grandes
Mendes e dentro dos princípios da Declaração produtores em detrimento dos produtores
Universal dos Direitos Humanos. Se se tem tradicionais. O quão necessária e incisiva
desprezo pelos Direitos Humanos, seu lugar é deve ser a atuação conjunta entre as
no
campo
da
Oceanografia
Clássica comunidades tradicionais, academia e
hegemônica, onde se opera e (lab)ora a demais instituições no fortalecimento do
cartilha tragicômica de Garret Hardin. manejo sustentável aplicado por diversas
tradicionais,
seja
na
Segundo, que irremediavelmente vão fazer comunidades
parte da "Primavera Oceanográfica", o que lhes oceanografia ou em qualquer outra área, e
exige grande responsabilidade e seriedade. O na proteção dessas comunidades?
que a Oceanografia Socioambiental será nos GG: Acredito que enquanto os muros físicos e
próximos vinte ou trinta anos depende em boa simb ólic os
da
acad emia
est iver em
DIÁRIO DE BORDO
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alvoroçados, teremos dificuldades na
atuação junto aos coletivos para o
fortalecimento das políticas ambientais
brasileiras. Precisamos de uma atuação
mais orgânica e aberta junto aos
movimentos sociais e aos povos e
comunidades tradicionais para ampliar a
diversidade epistemológica da academia e
produzir mais conhecimentos úteis à
resistência coletiva e ao fortalecimento do
manejo tradicional destas comunidades
dentro do marco dos Direitos Humanos.
Neste sentido, temos percursos muito
inspiradores como o do coletivo da Profa.
Dra. Andrea Zhouri da UFMG. Isso, no
entanto, não é uma decisão puramente
individual de um pesquisador ou outro: as
políticas ambientais devem vir associadas
a uma política crescente de valorização da
extensão nos moldes da universidade do

DIÁRIO DE BORDO

século XXI, defendido pelo Boaventura.
Neste caso, não estamos falando de
militância
acadêmica
descolada
de
produção de conhecimentos científicos de
qualidade. Ao contrário: a qualidade
destes conhecimentos poderá também ser
medida por sua função social junto a estes
povos. Vamos ter que lutar muito junto a
estes coletivos para avançar nestas duas
políticas associadas.
Todas as fotos que foram apresentadas ao longo
desta entrevista são de autoria de Gustavo
Moura.
O Diário de Bordo agradece muito a participação
do professor doutor em nosso jornal, e por toda
a

sua

carreira

dedicada

a

comunidades

tradicionais

Oceanografia

Socioambiental

defesa

costeiras

no

Brasil

das

e

e

da

no

mundo.

Sétima EDIÇÃO

41

CIENTÍFICA

RESILIÊNCIA URBANA DE CIDADES
COSTEIRAS: UM ESTUDO DE CASO
ACERCA DA PERCEPÇÃO DE
MORADORES DE PUNTA ARENAS,
CHILE
Mariana Santos Lobato Martins; Natália Figurelli Maia2; Juliane Coelho
Lenhard3; Cristiane Carvalho4
1

Mestranda IO — USP, mlobatomartins@gmail.com;

2

Graduanda Oceanologia — FURG , nataliafigurelli@gmail.com;
3

Graduanda Oceanologia — FURG , juliane-abc@hotmail.com;
4

Pesquisadora CEQUA, cristiane.carvalho@cequa.cl.

Qual a percepção de moradores de Punta Arenas, afetados no passado por
inundações decorrentes de eventos extremos, acerca das medidas adotados
pelo governo para minimizar ou mitigar os efeitos de possíveis inundações no
futuro?

D

esastres são definidos como
eventos que afetam severamente
uma comunidade e o seguimento
de seus modos de vidas em diferentes
escalas de tempo. Em zonas costeiras, as
mudanças e variações climáticas, a
ocorrência crescente de eventos naturais e
a ocupação urbana sem planejamento,
somadas com a grande concentração de
pessoas, serviços e atividades nestas
regiões,
tornam essas populações
vulneráveis a desastres. Com isso,
o
desenvolvimento de medidas de mitigação
e de controle, se faz de suma importância
na tentativa de reduzir o impacto potencial
de desastres ambientais no modo de vida
dessas comunidades costeiras.
A capacidade de recuperação, ou de
adaptação destas comunidades a eventos
extremos
é
denominada
resiliência.
Quando aplicada a cidades, este conceito
passa a ser denominado de Resiliência
Urbana (Méndez, 2011) e envolve diversos
setores da sociedade, como indivíduos,
comunidades,
Organizações
Não
Governamentais, o setor privado e as
DIÁRIO DE BORDO

RESILIÊNCIA
O significado geral de resiliência é a
capacidade

de

um

organismo,

população ou ambiente, de se manter
e/ou de se recuperar ao seu estado
original após alguma perturbação (Ex.
Desastres naturais) . Por exemplo,

a

estimativa

a

do

população

vai

tempo

em

que

demorar

para

reconstruir as suas casas e voltar a
ter

uma

vida

normal

após

uma

inundação é uma forma de medir a
resiliência desta comunidade frente a

mudança do ambiente em que vivem.

instituições públicas (ECLAC, 2010;
Estratégia Santiago Humano y Resiliente,
2017) . A resiliência urbana se manifesta
quando
uma
cidade
apresenta
a
capacidade de se adequar a possíveis
desastres e a outros eventos mais
cotidianos, preparando-se para passar por
tais situações com o menor risco e ameaça
para seu funcionamento e seus habitantes
(The Rockfeller Foundation, 2014).
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42

RESILIÊNCIA URBANA DE CIDADES
COSTEIRAS: UM ESTUDO DE CASO
ACERCA DA PERCEPÇÃO DE
MORADORES DE PUNTA ARENAS,
CHILE

CIENTÍFICA

Mariana Santos Lobato Martins; Natália Figurelli Maia2; Juliane Coelho
Lenhard3; Cristiane Carvalho4
1

Mestranda IO — USP, mlobatomartins@gmail.com;

2

Graduanda Oceanologia — FURG , nataliafigurelli@gmail.com;

3

Graduanda Oceanologia — FURG , Juliane-abc@hotmail.com;
4

Pesquisadora CEQUA, cristiane.carvalho@cequa.cl.

Para que um sistema se apresente
como resiliente ele precisa ser (100
Resilient Cities, 2019 ; Estratégia Santiago
Humano y Resiliente, 2017):
Reflexivo:

aprenda

com

situações

passadas;
Robusto: bem construído, bem planejado e

com um bom sistema de gestão;
Inclusivo: com

ampla participação
população nas decisões;

da

Integrado: com estratégias que busquem a

integração dos diversos sistemas dentro
das cidades;
Engenhoso: possua maneiras distintas para

responder frente a choques e disrupções;
Redundante: possua

meios
para suprir as necessidades;

alternativos

Flexíveis:

sistemas capazes de mudar,
evoluir e se adaptar de acordo com as
circunstâncias.
De acordo com Goal (2015), a
resiliência urbana, por sua vez, apresenta
trinta componentes-chave, os quais estão
divididos em cinco áreas temáticas:
Governança;
Avaliação de Risco;
Conhecimento e Educação;

DIÁRIO DE BORDO

Gerenciamento de Risco e
Redução de Vulnerabilidade;
Preparação e Resposta para
Desastres.
A Cidade de Punta Arenas
O Rio “Las Minas”, que cruza o centro
da cidade de Punta Arenas – localizada no
Chile
–
sofreu
cinco
eventos
de
transbordamento nos últimos setenta
anos, sendo os últimos dois eventos nos
anos de 1990 e em 2012. Essas
inundações resultaram em danos a
estruturas públicas e privadas, perdas
econômicas a todos os envolvidos e
consequentemente afetaram gravemente a
qualidade de vida dos residentes da região.
Devido às características originais do
Rio de Las Minas serem alteradas por
obras civis de canalização, suas águas
estão contidas em uma área limitada que
perdeu o padrão de drenagem meândrico.
Dessa forma, o volume de descarga
sedimentar aumenta na mesma proporção
em que aumenta o escoamento pluvial.
Em períodos de fortes chuvas os
alagamentos se intensificam, aumentando,
assim, o polígono de inundação.
Estudos anteriores evidenciaram que
estes os transbordamentos de 1990 e
2012 ocorreram em resposta de alta
quantidade de chuva – que induziu ao
Sétima EDIÇÃO
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aumento do nível fluvial –, combinada
com um bloqueio causado por sedimentos
carregados pelo rio – os quais também
aumentam em resposta a quantidade de
chuva –, dos canais por onde a água
supostamente escorreria (Onemi, 2012).
Considerando
os
cenários
de
mudanças climáticas, onde a ocorrência
de eventos extremos é mais comum, como
por exemplo o aumento na quantidade de
chuvas e tempestades, estudos que
analisem a percepção dos moradores
afetados por estes eventos em relação ao
sistema Gestão de Risco a Desastre da
cidade de Punta Arenas são de suma
importância. Visto que estas pessoas são
tanto afetados quanto agentes de resposta
frente a desastres, é fundamental – para
compreender e influenciar as instituições
públicas e os próprios moradores –
aumentar sua capacidade de prevenção,
resposta e recuperação a desastres (Fatti
& Patel, 2013). Além disso, compreender a
percepção dos moradores acerca das
medidas e mecanismos institucionais
existentes nas cidades é essencial para
desenvolver políticas públicas de gestão de
risco horizontais e participativas, bem
como fortalecer e melhorar eventuais
políticas já implementadas (Dolan &
Walker, 2009).
Portanto, estes estudos contribuem
para a construção de estratégias de
DIÁRIO DE BORDO

resiliência
a serem adotadas pela
população, após eventos extremos, bem
como
para
o
desenvolvimento
de
mecanismos que minimizem ou extingam
os danos, em caso de novas inundações.
O presente trabalho buscou detectar
possíveis falhas e potencialidades
do
atual sistema de Gestão de Risco e
Desastres da cidade de Punta Arenas, a
fim de fortalece-lo com o intuito de
aumentar a resiliência da comunidade
local frente às inundações.
Metodologia
Para identificar a percepção dos
moradores das áreas da cidade de Punta
Arenas quanto a resiliência urbana da
cidade, a pesquisa foi dividida em duas
partes.
A primeira parte, foi um levantamento
bibliográfico, através do qual coletamos
informações sobre o contexto geral da
comunidade,
incluindo
dados
socioeconômicos
e
demográficos,
e
identificamos os grupos vulneráveis e as
principais ameaças enfrentadas pela
comunidade.
A segunda parte, foi composta por
uma Avaliação das Características de
Resiliência Comunitária em Caso de
Desastres, que consistiu na a elaboração e
aplicação de um questionário semiestruturado a partir das guias: "Análisis
Sétima EDIÇÃO
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de Sistemas de Gestión del Riesgo de
Desastres" (FAO, 2009), "Herramienta para
medir la resiliencia comunitária ante
desastres" (Goal, 2015) e "City Resilience
Framework" (The Rockfeller Foundation,
2014).
O
questionário
era
anônimo,
contendo 25 perguntas fechadas, sendo
que as cinco primeiras eram de
identificação e as demais perguntas
possuíam 5 possíveis alternativas, as quais
correspondiam aos níveis de resiliência
identificados pela FAO (FAO, 2009).
Portanto, cada pergunta possuía 5
respostas possíveis, cada uma delas era
relacionada a uma característica de
resiliência atrelada a um nível de
resiliência
pré-atribuído.
Este
nível
correspondia a valores de 1 a 5, dentro dos
quais, 1 indicava capacidade de resiliência
mínima e 5 indicava resiliência máxima.
O questionário foi aplicado no
período de duas semanas em um polígono
que foi identificado pelo Departamento de
Obras e Hidrografia do Chile como áreas
de maior exposição ao risco de futuras
inundações, e também foi o polígono
afetado pelas duas últimas inundações.
No total 29 questionários foram
respondidos pela população das áreas
atingidas
em
1990
e
2012,
que
correspondem a 29 residências. As
DIÁRIO DE BORDO

respostas
dos
questionários
foram
passadas para o computador utilizando o
software Le Sphinx.
Os
dados
provenientes
do
questionário foram avaliados de diferentes
formas:
Perguntas relevantes para auxiliar na
proposição de medidas de gestão de risco
da cidade de Punta Arenas, serviram de
base para a construção de gráficos e
análises estatísticas;
Perguntas relevantes para auxiliar na
gestão pública e demais órgãos, por
exemplo as referentes a avaliação dos
habitantes quanto à eficácia de medidas de
prevenção e emergência, deram origem a
gráficos indicadores de
nível de
resiliência , propostos pela FAO, nos quais
se enquadrava a cidade de Punta Arenas;
Perguntas que possuíam relação entre
si foram analisadas através do cruzamento
de suas respostas através do teste
estatístico Fisher’s Exact Test (95% de
intervalo de confiança), utilizando o
software
R.
Todos
os
resultados
encontrados foram discutidos tendo como
base
o
levantamento
bibliográfico
previamente realizado.
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A aplicação do questionário em
conjunto
com
outras
ferramentas,
permitiu a construção de uma imagem
panorâmica e/ou uma medida de
resiliência ao nível da comunidade, tendo
em conta as diferentes componentes-chave
da resiliência.
O que encontramos?
Apesar de a problemática das
inundações ser conhecida pelos cidadãos
da cidade de Punta Arenas, ainda são
poucas as pesquisas científicas realizadas
na cidade sobre a temática. Nenhum
entrevistado, independentemente do nível
de escolaridade, relatou ter participado
efetivamente de algum estudo sobre as
inundações. Além disso, cerca de 37% dos
moradores entrevistados considera que
não existe plano de contingência a
inundações em sua comunidade e outros
30% afirmam que existe plano de
contingência, mas que este não foi
elaborado de forma participativa.
Não
foram
detectados
nas
comunidades atingidas pelos eventos de
inundação de 1990 e 2012 líderes
comunitários muito ativos, bem como não
foi encontrada relação direta entre a
existência de lideranças ativas e a
promoção de debates sobre inundação nas
comunidades.
DIÁRIO DE BORDO

Esses resultados evidenciam um
afastamento entre os centros de pesquisa,
o poder público e os moradores afetados
no tocante à inclusão destes grupos
sociais na formulação de políticas e
medidas de gestão de risco, bem como a
ausência de organização comunitária,
fragilizando ainda mais as comunidades
na preparação a desastres.
Punta Arenas conta com um sistema
de alerta a tsunamis, que foi citado
algumas vezes, mas 60% dos moradores
entrevistados afirmaram que não existe
sistema de alerta a desastres como
inundações. De acordo com as respostas
dos
questionários,
os
moradores
identificaram que uma possível influência
na intensidade e na extensão de danos
pode estar associada à construção de uma
avenida à beira mar, a Avenida Costanera
del Estrecho de Magallanes, fator também
levantado pela DOH. Tal fato demonstra
fortemente quanto o planejamento e a
execução de obras na linha de costa são
quesitos importantes, apresentando interrelações complexas com outros aspectos
do cotidiano das cidades. Logo, obras
urbanas dessa ordem devem ser realizadas
baseando-se em muitos estudos e em
conjunto com a população local.
Considerando a segurança física e
alimentar das famílias, a maioria dos
entrevistados consideraram que não
Sétima EDIÇÃO
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possuem capacidade, instrução, nem
equipamentos necessários para passar por
uma situação de desastre, sendo que
apenas 10% considera estar apta para
situações desse tipo. Foi observado que
independente da promoção de atividades
de simulação de resposta a desastres, o
número
de
pessoas
voluntárias
a
responder quando as situações de risco
acontecem é grande. Contudo, a ausência
de atividades de preparação, pode incorrer
em risco para estes voluntários, que
possivelmente não terão conhecimento
sobre quais estratégias, ferramentas e
comportamentos adotar frente ao desastre.
Devido a estes e outros fatores,
aproximadamente 47% dos entrevistados
considera que a cidade de Punta Arenas
não está organizada nem capacitada para
enfrentar desastres, como as inundações.
A seguir os gráficos elaborados a
partir da percepção e conhecimento dos
moradores das áreas atingidas pelos
eventos de inundação de 1990 e 2012 na
cidade de Punta Arenas, Chile.
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Com o que o nosso trabalho contribuiu?

Os resultados encontrados na cidade
costeira de Punta Arenas podem prover
importantes informações e serem um
comparativo a ser transpassado para a
construção de resiliência urbana nas
cidades costeiras brasileiras. Assim, para a
proposição, criação e implementação de
Planos de Gestão de Risco que sejam
efetivos para a resiliência urbana, é
necessário que existam estudos de
carácter participativo, que englobem os
diversos grupos sociais, em especial as
m i n o r ia s
e
g ru p o s
v u l ne r á vei s
socioeconomicamente,
para
então,
desenvolver um plano de contingência real
e eficaz.
Além disso, a exemplo da cidade de
Punta Arenas, a ausência de atividades de
preparação e de lideranças comunitárias
fortalecidas pode trazer riscos para a
saúde física e emocional dos atingidos por
desastres,
uma
vez
que
por
desconhecimento e/ou descaso do poder
público na preparação e prevenção a
desastres, não são fornecidas atividades
preparatórias nem instruções suficientes
para que pessoas em situação de risco
tenham
c o n d i çõ e s
mínimas
de
sobrevivência. O exemplo da cidade de
Punta Arenas também demonstra a
importância e cuidado necessário para o
DIÁRIO DE BORDO

planejamento, execução e monitoramento
de obras públicas costeiras, que podem
influenciar e até mesmo agravar situações
de risco. Somado a isto, estes eventos
seguirão acontecendo e, talvez, a taxas
mais aceleradas e intensas, em função das
mudanças climáticas globais (IPCC, 2014)
o que exige que a população esteja
preparada
para
enfrentar
possíveis
inundações, evitando assim o aumento de
vítimas e danos econômicos para a cidade.
Sendo assim, a cidade de Punta Arenas
nos mostra que, para que se aumente a
capacidade de resiliência dos moradores
ante a eventos extremos, é necessário a
construção de uma estratégia conjunta,
horizontal
e
inclusiva
entre
a
administração pública e a sociedade civil.
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Nesta edição a Apareça no Diário de Bordo traz para os nossos
leitores a visão sobre o panorama atual da Oceanografia
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DdB

Socioambiental no Brasil por aqueles que escolheram esta como

profissão
Por Gabriela Nalini

Conheça noss@s convidad@s:

Micaela Valentim
Oceanógrafa
pela
Universidade Federal
do Pará (UFPA) e atualmente
pós-graduanda
na
especialização
em Gestão
Breno de Brito
Fonte de
cidades e sustentabilidade.
Graduação em Oceanografia Área de atuação: educação
UERJ
ambiental.
Áreas de atuação : educação
ambiental, gestão de resíduos,
esporte

Jéssica da Cunha
Santos
Estudante
de
Oceanografia
da
Universidade Federal da Bahia
(UFBA).
Área
de
atuação:
contaminação de pescados a
partir
da
queixa
de
comunidades tradicionais de
pescadores
quilombolas
artesanais da Ilha de Maré. A
base do trabalho é a
perspectiva da comunidade,
por isso desenvolve atividades
voltadas para:
educação
ambiental,
identidade
territorial, questões de gênero,
manuseio de pesca (da
instrumentação a importância
do pescado).

Breno de Brito Fontel
Estudante
de
oceanografia
na
Universidade Estadual do Rio
de Janeiro (UERJ)
Área de atuação: educação
ambiental, gestão de resíduos,
esporte.

Hugo
Juliano
Hermógenes da Silva
Oceanógrafo
com
habilitação
em
Gestão
Ambiental Costeira pela
Universidade Federal do
Paraná (UFPR). Mestre e
Doutorando em Meio Ambiente
e Desenvolvimento pela UFPR
Áreas
de
atuação:
Maricultura, pesca artesanal,
análise de políticas públicas,
(in)justiça ambiental, conflitos
socioambientais
e
sustentabilidade .

Mariana Paul de
Souza Mattos
Bacharel
em
Oceanografia e MBA em
Gerência de Projetos pela
Universidade do Vale do Itajaí
(UNIVALI).
Durante
a
graduação estudou por um
ano na Universidade do
Algarve (Portugal). Atualmente
é mestranda no Programa de
Pós-Graduação
em
Oceanografia da Universidade
Federal de Santa Catarina
(PPGOceano/UFSC)
Área de atuação: Gestão
costeira e marinha, unidades
de conservação, comunidades
tradicionais, pesca artesanal e
governança.
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Também está idealizando uma
loja de roupas com tecidos
biodegradáveis e livres de
corantes químicos águas.
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Universidade Federal
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para a Gestão Ambiental e
Pesqueira, e Gerenciamento
Costeiro.
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OàV: O que te levou a optar por seguir carreira na área de
Oceanografia Socioambiental dentre todas as áreas da Oceanografia?

Micaela: Não acredito que foi uma escolha pensada. Porque o meu TCC não foi na área
socioambiental. Eu tive contato ao longo da graduação com a disciplina educação
ambiental para oceanografia, mas só fui atuar realmente depois de formada, logo após cofundar um coletivo.
Hugo: O curso de Oceanografia da UFPR foi pioneiro no Brasil ao implementar a
abordagem socioambiental na grade curricular e ao criar um Laboratório Socioambiental.
Nesse sentido, eu tive a oportunidade de conhecer e estudar diversas disciplinas da área,
tais como a antropologia, economia, sociologia, direito e educação ambiental, e
gerenciamento costeiro. Essas disciplinas possibilitaram que eu tivesse uma outra visão
da ciência oceanográfica. Ademais, o contato com as distintas comunidades locais, com
instituições governamentais e não governamentais, e com os movimentos sociopolíticos e
estudantis, fizeram com que eu me aproximasse da Oceanografia Socioambiental.
Breno: Justamente a sua falta, a ausência da ligação social entre as áreas, prevalecendo
quase sempre a visão empresarial/industrial.

UERJ

Jéssica: Literalmente alinhar o conhecimento tradicional com o cientifico, para utilizar
esse novo conhecimento como meio de solução de lacunas da sociedade.
UFBA

UNIVALI
e UFSC

UFC

FURG

Mariana: Desde a monografia, quando estudei biologia reprodutiva de camarão pescado
pelo segmento artesanal, comecei a me interessar pelas interações do homem com o meio
ambiente. Após ter vivenciado a Cúpula dos Povos (Rio+20), tive cada vez mais certeza de
que os campos da Educação Ambiental e Gestão Costeira seriam minha área de atuação.
No mestrado tive a oportunidade de trabalhar junto ao Laboratório de Gestão Costeira
Integrada da UFSC, que só me fez reforçar esse interesse.

Monique: Sou a favor da divulgação científica e observei por muito tempo que os dados
obtidos pelas pesquisas ficavam presos ali, na Academia. Foi a partir desse desejo de
informar as pessoas o que estávamos fazendo que conheci a área socioambiental da
oceanografia e me apaixonei completamente!

Gisele: Amor! Não tem nenhum outro sentimento ou motivação que possa dar conta de
responder esta pergunta. Trabalhar com/para/pelas pessoas, apesar de todas as
dificuldades, é encantador e transformador. Sentir a reciprocidade, a troca, a parceria, a
gratidão, a empatia não tem dinheiro que pague isso. Até porque se fosse por dinheiro, eu
jamais escolheria trabalhar nesta área. Infelizmente a falta de valorização do trabalho dxs
Oceanografxs desta área é desanimador. Mas também é desafiador, e nos faz resistência/
(re)existência.
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OàV: Você está atuando na área? Se sim, qual tem sido seu foco de
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estudo ou trabalho? Seus trabalhos são mais atrelados ao meio
acadêmico ou profissional?

Micaela: Estou atuando na área mas de forma voluntária. Até ano passado era só no meio
profissional, mas esse ano com a pós voltei ao meio acadêmico.
UFPA

UFPR

UERJ

Hugo: Atualmente sou doutorando em Meio ambiente e Desenvolvimento na UFPR. O meu
projeto de tese tem como objetivo analisar a atual conjuntura de desenvolvimento da
maricultura no país, principalmente após dois processos principais de flexibilização da
legislação ambiental: a aprovação do novo Código Florestal que favoreceu a carcinicultura,
principalmente no Nordeste, e a implantação do sistema de cessão de águas públicas da
União que tem possibilitado a apropriação privada da água marinha e estuarina. Esses
processos têm gerado conflitos e injustiças socioambientais na zona costeira, afetando, em
especial, as comunidades pesqueiras artesanais.
Breno: Sim, limpezas de praia, educação ambiental e esportes aquáticos com o ensino
fundamental. O trabalho está ligado à academia por atuar num projeto de extensão e
monografia mas também ao meio profissional através do coletivo Stand UPET, em colônia
de férias, colégios particulares e outras instituições .

Jéssica: Esse semestre, por conta do corta de verbas, não pude ir a campo e nem coletar
amostras. Por isso, meu trabalho se resumiu em alinhar os relatos que obtive
anteriormente com estudos aleatórios feitos na região.
UFBA

UNIVALI
e UFSC

Mariana: Atualmente, estou finalizando minha dissertação no tema de áreas protegidas e
pesca artesanal, com foco na participação em conselhos gestores. Também integro equipes
de projetos voltados a qualificação da gestão municipal das praias, faço parte de redes de
conhecimento e pesquisa voltadas às questões socioambientais da zona costeira e marinha
brasileira e sou associada de uma ONG que faz a gestão de patrimônio arqueológico e
paisagístico nacional na costa de Santa Catarina. Em resumo, minha atuação é mais
atrelada ao meio acadêmico.
Monique: Atualmente sou voluntária de um programa de informação e participação
ambiental de uma ONG aqui de Fortaleza. Montamos cursos de capacitação sobre gestão
costeira e justiça socioambiental, temos projetos de aulas de educação ambiental para
escolas da cidade, entre vários outros projetos legais!

UFC

FURG

Gisele: Profissionalmente atuo como técnica em Educação Ambiental (EA) num projeto
voltado às comunidades costeiras. Em 2019 estamos finalizando uma Formação em EA
para professores da rede pública de Rio Grande/RS, onde cada professora elaborou um
projeto de EA para sua escola, e os mesmos estão sendo implementados. Na especialização
desenvolvo uma pesquisa-ação intitulada "Desvelando a Educação Ambiental e a
Oceanografia Socioambiental no Contexto da Oceanologia/FURG", que busca potencializar
(re)conhecimentos sobre estes campos e desconstruir paradigmas da Oceanografia clássica
despertando o sentimento de pertencimento através de novos olhares.
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UNIVALI
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OàV: Qual a importância da área socioambiental no contexto geral e
atual da Oceanografia?

Micaela: Não tem como falar das problemáticas atreladas ao nosso curso sem falar
de pessoas. E como essas pessoas e comunidades se relacionam com o espaço. Acho que
mesmo que a pessoa não siga a área da Oceanografia Socioambiental, é importante que o
profissional entenda que um mesmo, rio ou praia que pra elx é só um objeto de estudo,
pode representar muitas coisas mais para as pessoas que moram nesse espaço. E que a
mudança vai vir a partir do momento que ele se relacionar com essa diversidade de
pensamentos.
Hugo: A Oceanografia Socioambiental é um campo de estudo que está no limiar entre as
ciências naturais e sociais, investigando as relações e interações da sociedade com o
ambiente costeiro e marinho. Nesse sentido, é uma ciência interdisciplinar que exige um
constante diálogo de saberes com as demais áreas das ciências do mar. Além disso, a
Oceanografia Socioambiental possibilita diferentes perspectivas teórico-metodológicas em
um campo de estudo e de ação política que entende que a ciência possui tendências
ideológicas e que essas implicam em resultados distintos para a sociedade, a política, a
cultura, o desenvolvimento econômico e a conservação ambiental do país.
Breno: Não só para divulgá-la à comunidade, como para democratizar os conhecimentos
da oceanografia e servir às populações mais vulneráveis, bem como aos meios mais
vulneráveis, afinal o oceano é um só e atualmente sua biogeoquímica está mais vulnerável
pelo afastamento social que houve nos últimos séculos.
Jéssica: Eu acho impossível falar de oceano, praia, mangue, pesca ou até mesmo das
construções em orla, sem entender como/para que/desde quando os agentes locais
utilizam àquele espaço. Por isso é extremamente necessário entender como acontecem
essas relações.
Mariana: As ciências da complexidade, pós normal e de base ecossistêmica evidenciam a
urgência de se considerar os diversos aspectos e dimensões das questões socioambientais.
A Oceanografia sempre foi segmentada em quatro áreas que tem dificuldade em trabalhar
de forma multi e interdisciplinar. A Oceanografia Socioambiental consegue quebrar
barreiras nesse sentido, mas também se faz importante pois a interação homem-meio no
ambiente costeiro e marinho é muito intensa e também cabível de estudos pelo campo da
Oceanografia.
Monique: Com a população tendo noção do que está acontecendo e os impactos, fica
muito mais fácil agregar pessoas para lutar a favor das causas ambientais.

UFC

FURG

Gisele: A Oceanografia Socioambiental é tão importante quanto qualquer outra área da
oceanografia. Na verdade, no meu entendimento ela é mais importante que as outras
porque ela molda/forja os profissionais (que nela atuam), ela nos ensina a sermos mais
humanos, a (re)conhecermos que existem diversos tipos de conhecimento, e que todos são
importantes e devem ser respeitados; ela forma cidadãos. E é por isso que ela é de extrema
importância na atualidade, oceanográfica ou não.
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Oàv: Como você vê a importância da Oceanografia Socioambiental na
situação atual do nosso país?

Micaela: Vejo como uma maré positiva dentro da oceanografia e uma oportunidade de dar
um retorno real para nossa sociedade. E uma oportunidade de comunicar e educar sem
polarizar.
UFPA

UFPR

UERJ

Hugo: A Oceanografia Socioambiental se faz importante na atual conjuntura de desmonte
das políticas trabalhistas, ambientais, de saúde, educação, entre outras, e de privatização
de espaços e recursos naturais, que tendem a aumentar os conflitos e injustiças
socioambientais na região costeira. Como representa um campo de ação política, essa
ciência tem o papel de denunciar esses conflitos e violações de direitos das populações
costeiras, frente ao desenvolvimento econômico e da atuação governamental. Também deve
propor medidas de governança e de gestão que promovam a igualdade e a justiça de
direitos sociais, territoriais e culturais de uso e apropriação da natureza.
Breno: Frente aos 8 mil quilômetros de costa do Brasil, e mais ainda de rios, bacias
hidrográficas e aquíferos, a importância se mostra ainda maior com os grandes crimes
ambientais, decadência dos estoques pesqueiros, despejos sem tratamento de esgoto... mas
principalmente pela forma distante de se relacionar com o mar e os rios que a população
tem vivido. Os bens comuns do brasil estão cada vez mais vendidos ao estrangeiro,
revendidos aos brasileiros e por fim esgotados, se a população como um todo não souber
lutar e proteger o que tem.
Jéssica: Nessa situação politica e econômica do pais, a Oceanografia Socioambiental é a
porta de entrada para a sociedade entender a importância do curso.

UFBA

UNIVALI
e UFSC

Mariana: Com a concentração da população brasileira na zona costeira, não há
possibilidade de ficar estudando as interações oceanográficas sem considerar a presença
humana e o impacto dessa presença aos fenômenos físicos, químicos e biológicos.
Considerando as potencialidades na Zona Econômica Exclusiva do nosso país, se faz
essencial a discussão do meio socioambiental em relação ao desenvolvimento que se almeja
para esses territórios, onde vivem também guardiães da cultura popular brasileira (povos e
comunidades tradicionais).
Monique: No contexto político em que estamos vivendo, a educação ambiental e a troca de
experiências é vital para alcançarmos uma participação da população pela luta da proteção
das nossas unidades de conservação.

UFC

Gisele: Estamos vivendo um período sombrio, onde precisamos resistir. E eu vejo/vivo/
sinto a Oceanografia Socioambiental como resistência, como luta, como força. A
Oceanografia Socioambiental tem lado, e não é o lado do opressor!
FURG
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OàV: O quanto você avalia que a sua universidade de formação ou
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UFPA

UFPR

atual valoriza e apoia o desenvolvimento da área socioambiental? Tem
bastante espaço na grade curricular? Tem um número alto de

professores/ estudantes trabalhando nesta área?

Micaela: Se eu fosse dar uma nota de 1 a 5, eu avaliaria 2,5. Apesar de ter uma disciplina
obrigatória de educação ambiental, a atenção real a essa disciplina só foi dada nos últimos
3 anos. Em relação aos professores, só tem uma professora que trabalha com esse tema. O
número de alunos trabalhando com esse tema é bem reduzido se comparado as outras
áreas
Hugo: Comparado aos demais cursos no país, a parte socioambiental ainda é um
diferencial na UFPR. Entretanto, o número de disciplinas e a carga horária dessas
diminuíram após uma reforma curricular em 2015. De certa forma, isso foi consequência
do ajuste às Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Oceanografia, em que se
percebe que a área socioambiental ficou em segundo plano frente à Oceanografia
Clássica. Prova disso, está na Resolução nº 2 (12/07/2018), que institui as diretrizes
curriculares para as graduações em Oceanografia, considerando em suas formações
básica e geral os seguintes tópicos de estudo: matemática, física, química, geologia e
biologia.
Breno: Muito pouco, diria 5%, apenas uma matéria em toda grade diz respeito ao
socioambiental, mas parece que os poucos estão fazendo a massa crescer e surgem dos
alunos novas formas de atuar e pensar seus projetos.

UERJ

Jéssica: Atualmente, a faculdade possui uma grande defasagem nessa questão, tanto nos
quesitos de matérias quanto de professores que se mostrem interessados e não
menosprezem a área.
UFBA

UNIVALI
e UFSC

UFC

FURG

Mariana: Na graduação na UNIVALI algumas disciplinas abordavam questões
socioambientais, mas era notável que dependendo do professor a disciplina aprofundava ou
não nessas questões. Na pós graduação somente o campo da Gestão Costeira é abordado
em uma disciplina e não há base para o desenvolvimento de pesquisas qualitativas, muito
características do campo social.

Monique: Na Universidade Federal do Ceará a área socioambiental não é valorizada, nos
primeiros 3 anos de curso não possuímos cadeiras obrigatórias na área, sendo muitas
vezes necessário se matricular em disciplinas optativas de outros cursos (Ciências
Ambientais, por exemplo) para conseguir se aprofundar na área.
Gisele: Não valoriza. Não apoia. Não entende. Não reconhece. Os estudantes atuais
enfrentam as mesmas dificuldades que eu tive há mais de 10 anos atrás: grade curricular
(quase) sem disciplinas desta área, falta de reconhecimento da área no meio oceanográfico,
pouquíssimos ou nenhum(a) professor(a) do quadro que possa orientar, engessamento das
normas para ter orientador(a) de outro curso, preconceito com os trabalhos realizados,
questionamentos sobre a legitimidade das análises qualitativas enquanto ciência. O meio
oceanográfico ainda é muito conservador, e infelizmente é preciso tensionar para que a
mudança aconteça, se não, teremos mais perdas e retrocessos.
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OàV: Quais são as áreas de atuação que os alunos da sua
APAREÇA
NO
DdB

universidade de formação e/ou atual optam/optaram por seguir
dentro da Oceanografia Socioambiental?

Micaela: Eu optei na educação ambiental, e acredito que a maioria foi no mesmo rumo.
Pelo menos das pessoas que conheço.
UFPA

UFPR

Hugo: No geral, o profissional dessa área tem optado em seguir a carreira acadêmica,
buscando especializações em cursos de mestrado e doutorado correlatos ao tema. Também
existe a inserção de profissionais como consultores em órgãos internacionais,
principalmente vinculados à ONU, e em órgãos públicos, tais como Ministérios e
secretarias estaduais ou municipais. Ademais, há especialistas em empresas de consultoria
ambiental, na gestão de Unidades de Conservação, em projetos de educação ambiental,
entre outros, em ONGs, e em empresas privadas que necessitam de estudos de impactos
socioambientais em decorrência de suas ações ou programas internos.

Breno: Consultorias ambientais, gestão de resíduos, teatro, educação ambiental, esportes
em corpos hídricos.
UERJ

Jéssica: Gestão participativa costeira

UFBA

Mariana: Gestão costeira integrada, gestão com base ecossistêmica, unidades de
conservação
UNIVALI

e UFSC

Monique: Educação ambiental e gestão integrada da zona costeira.

UFC

Gisele: Apesar de todas as dificuldades enfrentadas, as poucas pessoas que seguem este
caminho atuam em diferentes frentes: Educação Ambiental, Etno-oceanografia, com
comunidades pesqueiras, tradicionais, com movimentos sociais e socioambientais, entre
outros.
FURG
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APAREÇA
NO
DdB

OàV: Como você vê o investimento e o (re)conhecimento desta área
de atuação no Brasil?

Micaela: Pior que o reconhecimento da oceanografia na região norte é o da Oceanografia
Socioambiental.
UFPA

UFPR

Hugo: Não se tem investido muito em pesquisas e na formação profissional na área. Isso
reflete, em parte, a falta de reconhecimento dessa ciência pelos próprios pares. Além das
questões sobre as grades curriculares, percebe-se que em alguns dos principais eventos
científicos da oceanografia no país, os diversos trabalhos da área socioambiental são
colocados à margem. Também pouco se investe em programas de mestrado e doutorado da
área, principalmente em bolsas de estudo. Pelo contrário, as bolsas foram congeladas neste
ano pelo atual governo, o que afeta no aperfeiçoamento pessoal e profissional do estudante,
e na formação de profissionais mais qualificados.
Breno: Pequena porém crescente

UERJ

Jéssica: Baixíssima

UFBA

Mariana: Reconhecimento está crescendo com dificuldades, mas investimento é
praticamente zero.
UNIVALI
e UFSC

Monique: Infelizmente é escasso, a área não é muito aprofundada e acaba não tendo o
devido reconhecimento.
UFC

FURG

Gisele: Apesar de todas as dificuldades, eu percebi um crescimento muito sutil em relação
ao conhecimento desta área nos últimos anos. Mas ele existe, e a disseminação deste
conhecimento favorece a identificação dos nossos pares e também nos fortalece e nos une
enquanto área da oceanografia. Isso tudo movimenta (e tensiona) as engrenagens atuais
para que esta área caminhe para o seu reconhecimento dentro e fora do meio
oceanográfico. Já em relação aos investimentos (financeiros ou não), não vejo isso
acontecer para além do investimento pessoal dos profissionais da área. Existe um longo
caminho pela frente, e nós estamos dispostos a trilhá-lo .
DIÁRIO DE BORDO
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APAREÇA
NO
DdB

OàV: Na sua opinião para o desenvolvimento desta área no país, para
onde os investimentos e recursos deveriam ser direcionados?

Micaela: Não sei responder agora.

UFPA

UFPR

UERJ

Hugo: Diante do quadro em que a Oceanografia Socioambiental vem sendo
descaracterizada ou suprimida nas grades curriculares, é essencial que sejam
reformuladas as diretrizes curriculares. Isso deve ser acompanhado por mais
investimentos nos cursos para possibilitar a contratação de professores da área, além de
infraestruturas necessárias para a pesquisa e extensão. Além disso, considero estratégico
que os oceanógrafos ocupem cargos públicos, principalmente em secretarias de meio
ambiente e de desenvolvimento dos municípios e estados costeiros. Isso possibilitaria uma
perspectiva técnico-científica diferenciada no ordenamento e gerenciamento do litoral
brasileiro
Breno: Para o ensino básico e público, com mais aulas práticas e de campo, para o ensino
superior e público, com mais aulas práticas e de campo, para editais e concursos entre
projetos, ONGs e empresas que solucionem problemas da população, para a área de gestão
de resíduos das cidades, desde a compostagem até a reciclagem, para o turismo de base
comunitária.

Jéssica: (1)Para estudo de base com visão geral dos oceanos e suas importância; (2)
Cargos destinados a gestão de orla e resíduos em prefeituras; (3) Para pesquisas
UFBA

UNIVALI

Mariana: Equipes multidisciplinares com especialistas das ciências humanas e sociais,
inclusive e principalmente dentro de órgãos públicos. Para a Oceanografia adquirir o
caráter da complexidade, se faz necessária a revisão de matrizes curriculares e
investimento de recursos em projetos de extensão

e UFSC

UFC

FURG

Monique: Para ONGs que desempenham estes trabalhos, oferecer bolsas remuneradas
para gestão de recursos marinhos em unidades de conservação. Muitas pessoas não se
interessam por essa área por achar que será ainda mais difícil conseguir emprego, com
mais auxílios talvez mais pessoas se interessariam.
Gisele: Não tem como falar disso sem mencionar a situação bizarra de que o atual (des)
governo está afundando a Educação e a Ciência. Junto com isso, toda a desvalorização
ambiental, o desrespeito com as minorias, a precarização da vida, o massacre dos povos
originários e todas as crueldades anunciadas e praticadas, vão na contramão da
Oceanografia Socioambiental. Então, mais do que nunca os investimentos que devem ser
feitos devem ocorrer no âmbito pessoal e/ou em coletivos organizados, que é o acesso ao
conhecimento e à informação. Então devemos sim estudar mais, entender mais, nos
fortalecer, para que assim consigamos agir e desenvolver a Oceanografia Socioambiental.
DIÁRIO DE BORDO
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APAREÇA
NO
DdB

OàV: Quais são as perspectivas desta área em termos de
empregabilidade e qual a remuneração média/esperada?

Micaela: —– (Até o lançamento da edição a convidada não informou a sua opinião sobre o
assunto)
UFPA

UFPR

Hugo: As áreas de gestão pesqueira e aquícola, de avaliação de impactos, riscos e conflitos
socioambientais têm crescido nos últimos anos, podendo empregar mais profissionais da
área. Ademais, a ONU declarou a Década Internacional da Oceanografia para o
Desenvolvimento Sustentável entre 2021 e 2030, o que pode gerar mais investimentos na
área e possibilidades de trabalho. A remuneração média segue o piso salarial, variando
para mais em consultorias específicas. Entretanto, com a reforma trabalhista e a iminência
da previdenciária, a tendência é a precarização gradual dos serviços prestados por
profissionais que atuam nas áreas terceirizadas e de consultoria.

Breno: Grande, visto a sua ausência, visto todos os problemas decorrentes dessa ausência,
então se torna uma oportunidade de criar soluções. A remuneração depende da solução
criada, mas inicialmente espera-se pouco com tendência de valorização.
UERJ

Jéssica: Empregos incertos, já que a maioria é feita por contrato e ao fim deste termina a
relação contratado-contratante, com remuneração baseada em hora/trabalho em torno de
R$45,00
UFBA

UNIVALI
e UFSC

Mariana: Normalmente ONGs trabalham nesse espectro, portanto é um mercado escasso
de vagas e a remuneração é abaixo da média esperada. Como oceanógrafa, acredito que o
salário mínimo deveria estar em uma média entre 3500 e 4000 reais, considerando o
período de formação e exigências. Mas sabemos que em projetos socioambientais os
salários estão normalmente abaixo de 3000 reais.

Monique: Bom, você pode trabalhar gerindo Unidades de Conservação, APAs, pode
trabalhar em escolas. Há várias oportunidades se souber procurar!
UFC

FURG

Gisele: Assim como qualquer área que trabalha com pessoas, existe uma desvalorização
dos profissionais (não só por isso, mas por tudo que já expus nas outras perguntas), e
consequentemente com relação à remuneração também. Mas sinceramente, não sei se o
"mercado de trabalho" para quem atua na Oceanografia Socioambiental está muito
diferente do cenário de empregabilidade dos profissionais da Oceanografia clássica.
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APAREÇA
NO
DdB

OàV: Quais são as perspectivas desta área em termos de
empregabilidade e qual a remuneração média/esperada?

Micaela: Que é uma carreira desafiadora e que recomendo que conversem com pessoas
que já atuam na área. É uma carreira que depende muita da sua habilidade de cooperar.
UFPA

UFPR

Hugo: O estudante tem que saber se comunicar com as diversas áreas de conhecimento e
deve aproveitar as disciplinas da área socioambiental de seu curso. Caso não tenha ou a
oferta de disciplinas nessa área seja insuficiente, recomenda-se a complementação de sua
formação por meio da participação em disciplinas de outras graduações. Por fim, o
estudante não deve dissociar o seu aprendizado da realidade local, incluindo os aspectos
socioambientais, econômicos, culturais e políticos, de forma a compreender as diversas
perspectivas além da vida acadêmica, em estágios e voluntariados, em mobilizações
estudantis, sociopolíticas e socioambientais
Breno: Não basta só pensar, tem que sentir, se o teu coração te trouxe até aqui algum
motivo deve existir e o teu cérebro vai saber quando agir.

UERJ

UFBA

Jéssica: A Oceanografia Socioambiental é uma área para trabalhar com pessoas e entender
suas interações com o meio. Apesar de ser uma área com grande defasagem, é uma área
que ainda tem muito pra crescer e dentro dessa área podemos trabalhar em diversas
abordagens: educação ambiental, ações ambientais, com comunidades pesqueiras e
marisqueiras, manejo de pesca, planejamento e gestão da orla...
Mariana: Se envolva com uma ONG ou formalize uma. Exerça a cidadania no seu território,
compareça as audiências da Câmara de Vereadores, integre os Conselhos Municipais, etc.
Vamos agir localmente pensando no global!

UNIVALI
e UFSC

UFC

FURG

Monique: É uma área que eu admiro muito e tenho muito prazer em trabalhar, cada dia é
um novo aprendizado e vale muito a pena! Eu diria para não desistir e seguir na área, é
admirável passar para a população o que aprendemos no curso e ver essas pessoas se
sensibilizando e mudando mesmo que pequenos hábitos é revigorante!
Gisele: Resista! E aproveite ao máximo a graduação para fazer cursos; participar de
eventos, inclusive os que não são da Oceanografia, já que as grades curriculares deixam a
desejar na Oc. Socioambiental; participar de eventos não-acadêmicos, como audiências
públicas municipais. Se aventure nos diferentes campos da Oc. Socioambiental; faça
estágio e/ou participe de trabalhos realizados em outros cursos, atividades de extensão
universitária, no movimento estudantil. Conheça pessoas das humanas e sociais, das
comunidades, dos bairros e troque ideia com elas. Tudo isso vai te constituir enquanto
cidadão e profissional, e vai te dar forças para seguir neste caminho.
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Qual o papel de estudantes de oceanologia e da universidade na promoção de
iniciativas de extensão universitária em escolas de comunidades pesqueiras
do município de Rio Grande — RS?

N

a época em que propusemos este
trabalho
de
extensão
universitária, ainda éramos
estudantes da Universidade Federal do Rio
Grande - FURG, dois de nós de
Bacharelado em Ciências Biológicas e uma
de
Bacharelado
em
Oceanografia.
Identificamos, ao longo da nossa formação
uma enorme lacuna no que dizia respeito
à projetos tanto de extensão universitária
quanto relacionados com Educação
Ambiental. Reconhecemos que esta
temática pouco era tratada nas diferentes
disciplinas dos nossos respectivos cursos,
ainda que nossas áreas de atuação
perpassem diretamente o contato, convívio
e atuação com diferentes grupos sociais,
dentre estes as comunidades tradicionais
que viviam na região costeira.
Mesmo a nossa universidade, tendo
como vocação institucional o estudo e
compreensão dos ecossistemas costeiros e
oceânicos, eram poucos os projetos de
extensão
universitária
q u e
proporcionavam
experiências
relacionadas
com
as
comunidades
tradicionais da região. Ainda que estas
populações sejam objetos de estudos
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inclusive do Instituto de Oceanografia, o
qual esteve vinculado ao presente projeto.
Dessa forma, nossa proposta emergiu
a partir do questionamento do nosso papel
enquanto profissionais em formação e da
nossa universidade – considerando sua
vocação institucional – na promoção de
iniciativas de extensão universitária no
município de Rio Grande, em especial nas
escolas de comunidades pesqueiras, sendo
nossa indagação realizada através de uma
proposta concreta de ação nesses espaços.
PROJETOS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
Visam a disseminação tanto do

conhecimento científico gerado dentro
das universidades para a sociedade/
comunidade externa a esta instituição
quanto dos saberes tradicionais destas
comunidades para dentro da
universidades. Podem ser realizados por
meio de ações ou intervenções.

Sétima EDIÇÃO

62

CIENTÍFICA

(RE)PENSANDO O PAPEL DA
EXTENSÃO UNIVERSTÁRIA A
PARTIR DE UMA EXPERIÊNCIA EM
ESCOLAS DE COMUNIDADES
PESQUEIRAS DE RIO GRANDE-RS
Fabiane Fagundes da Fonseca1, Mariana Santos Lobato Martins2 , Lucas
Natalicio Cordeiro3, Leonir André Colling4.
1

Bióloga, fabianebiofonseca@gmail.com;

2

Mestranda IO—USP, mlobatomartins@gmail.com;
3

Biólogo, lucasncordeiro@hotmail.com;

4

Docente IO—FURG, andrecolling@gmail.com

O Projeto

seria
sinônimo
de
levar,
de
maneira
“Universidade e Comunidade: uma proposta
unidirecional, tais informações aos que
de integração dos saberes científicos e
não
se
encontram
em
ambiente
tradicionais sobre a ecologia do Estuário
universitário.
da Lagoa dos Patos em comunidades
pesqueiras”

O objetivo inicial do trabalho era ser
uma
iniciativa
que
buscasse
o
compartilhamento de saberes – em
especial sobre a fauna bentônica (animais
que vivem em estrita associação com o
fundo de ambientes aquáticos) e ecologia
do estuário da Lagoa dos Patos – entre a
Universidade
e
escolas
de
ensino
fundamental localizadas em comunidades
pesqueiras do município de Rio Grande.
Porém, extrapolando o objetivo inicial, ao
propor um projeto que teve como premissa
o trabalho integrado à escola e executado
de maneira continuada, isto é, não se
restringindo a um único momento de
intervenção (palestra ou outros), nossa
preocupação foi contribuir para o processo
de democratização da Universidade e de
seus saberes em conjunto com o
acolhimento dos saberes presentes nas
comunidades. Assim, buscamos romper
com a ideia difundida (principalmente nas
ciências duras) de que apenas a
universidade seria espaço de produção de
conhecimento válido e que a extensão
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A importância do projeto
O Estuário da Lagoa dos Patos tem
sido alvo de muitas pesquisas da FURG
com o intuito de compreender a sua
dinâmica e seu estado de conservação,
bem como para o monitoramento de seus
diversos ecossistemas. Contudo, muitas
destas pesquisas ainda desconsideram os
saberes das populações tradicionais
estabelecidas nesta localidade, além de
grande parte dos trabalhos realizados ficar
restrita às plataformas científicas, não
sendo de fácil acesso para nãoacadêmicos/as. A partir disto, evidenciase a demanda por iniciativas no âmbito da
ruptura destas barreiras entre os
conhecimentos produzidos dentro das
universidades e os conhecimentos das
populações que vivem e constroem suas
histórias
de
vida
nos
ambientes
estudados. Neste sentido, a extensão,
prevista pela Política Nacional de Extensão
Universitária (2012), deve promover a
“interação
transformadora
entre
a
universidade
e
outros
setores
da
sociedade”.
Como mencionamos anteriormente,
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ao longo da nossa jornada acadêmica
percebemos a ausência destas discussões
nos espaços formais (Ex: salas de aula e
laboratórios), e nos projetos de pesquisa
que nos envolvemos, ainda que a extensão
seja componente primordial do tripé
Ensino-Pesquisa-Extensão das atribuições
de uma universidade. Vimos que além de
serem poucas as experiências em extensão
dentro do contexto universitário, muitas
destas apresentam perspectiva pouco
crítica, ou seja, acreditam que extensão se
resume em realizar palestras e levar os
produtos das pesquisas para as pessoas.
Somado a isto, várias propostas de
extensão nem avaliam, de fato, se o tema a
ser aplicado é uma demanda do públicoalvo ou se contribui efetivamente para a
realidade dos sujeitos envolvidos. A nossa
observação,
embasada
em
muitos
trabalhos que explanam sobre esta forma
de extensão não crítica (GONÇALVES,
2013; BAUMGARTEN et. al, 2015)
demonstrou que era necessário propor
algo que pudesse contribuir para as
comunidades alvo do projeto assim como
para a nossa formação, em uma
perspectiva dialógica e crítica da educação
popular (FREIRE, 1996). Pensar na
importância de projetos de extensão na
formação do biólogo/a e do oceanólogo/a é
de extrema urgência tendo em vista que
não são raros os casos de profissionais
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que atuam com "educação ambiental" após
graduados, sem se quer ter tido
experiências práticas e teóricas com esse
tipo de atuação. Muitas vezes a academia
acaba por associar a extensão e a
educação ambiental (normalmente enfoque
de muitos dos trabalhos de extensão
oriundos da área das ciências naturais) a
algo que não demande formação para ser
feito, basta elaborar uma palestra e realizá
-la para dizer que se faz extensão.
Perspectiva a qual nos opomos veemente,
em teoria e prática.
Como funcionava o projeto?
O projeto foi desenvolvido ao longo
dos anos de 2016, 2017 e 2018,
envolvendo
5
escolas
de
ensino
fundamental localizadas nas duas Ilhas Ilha dos Marinheiros e Ilha da Torotama da cidade de Rio Grande, no extremo sul
do Rio Grande do Sul. Considerando as
limitações de tempo, número de bolsistas
do projeto, assim como cronograma e
metas a serem atingidas em cada escola, o
público-alvo se restringiu a uma turma
por escola dos primeiros anos do ensino
fundamental. Ao todo foram envolvidos/as
aproximadamente 100 pessoas no projeto,
considerando os/as estudantes das
escolas, as professoras (as quais foram
extremamente ativas em todas as etapas),
nossa equipe do projeto, assim como as
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equipes de cada laboratório da FURG
A terceira etapa do projeto consistiu em
visitado, conforme detalhamento a seguir.
uma saída de campo em uma porção do
O projeto teve cinco principais
estuário próximo a cada uma das escolas
etapas, as quais foram construídas pela
para a realização de uma amostragem de
equipe do projeto e passaram pela
organismos bentônicos (Figura 2).
consulta e aprovação prévia das escolas,
havendo
adaptações
conforme
as A quarta etapa foi a triagem deste
material, a qual foi realizada nos
demandas de cada uma delas.
laboratórios da FURG onde os estudantes
A primeira etapa foi uma discussão geral
a p r e nd e ra m
a
m a n u s ea r
l up a s
sobre o projeto, o Estuário da Lagoa dos
(microscópio estereoscópico), consultar
Patos, suas principais espécies, em
guias de identificação ilustrados e
especial o zoobentos, e a dinâmica
identificar os organismos presentes na
ecológica deste ambiente. Cabe salientar
“lama” da praia ao lado de sua escola
que as ações foram pensadas sempre na
(Figura 3).
perspectiva da educação popular, ou seja,
fim,
a quinta etapa
foi
o
processos
formativos
em
que
os Por
conhecimentos de cada uma das partes se desenvolvimento de uma coleção zoológica
unem e resultam em novos saberes, sem a partir dos organismos coletados, triados
relação hierárquica, respeitando
as e identificados pelos estudantes e também
especificidades de cada um, tanto do de organismos doados da coleção do
acadêmico quanto o da vivência diária dos Laboratório de Ecologia de Invertebrados
Bentônicos da FURG, de onde emergiu
sujeitos moradores do local estudado.
este projeto.
Na segunda etapa foi realizada uma visita
Cabe salientar que além destas ações,
destas turmas à Universidade, para que em cada uma das escolas houveram
estes sujeitos pudessem conhecer e ter demandas para além do escopo inicial do
uma experiência nesse espaço, com os projeto (como visita a espaços da
laboratórios, bibliotecas, restaurantes universidade e fora dela, a exemplo da
universitários e outros. Neste momento Praia do Cassino). Buscamos atendê-las,
cada laboratório, contatado previamente, pois consideramos que nosso projeto
organizou uma apresentação e uma poderia ser um meio, visto a viabilização
prática
com
os/as
estudantes
e de viaturas e agendamento de visitas, para
professoras das escolas (Figura 1).
concretizar as demandas dos estudantes
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destas escolas de difícil acesso do
município. Infelizmente, é possível que no
cenário atual tais inclusões de demandas
fossem
extremamente
inviáveis,
considerando os cortes de recursos nas
universidades que ataca diretamente estes
tipos de projetos.
O que descobrimos com a realização
do projeto?

Falar dos resultados deste projeto
necessariamente implica em pensar para
quem foram os resultados. Nosso trabalho
não tem como produto final um conjunto
de dados brutos, até porque não foi (nem
é) nossa preocupação. Entendemos como
resultado a possibilidade de realizar ações

nas comunidades envolvendo tantos
estudantes, de uma maneira horizontal.
Sendo o produto final não somente a
coleção que deixamos em cada uma das
escolas, mas principalmente o processo de
diálogo
com
cada
sujeito,
que
possivelmente teve papel fundamental
para a formação destes, uma vez que
muitos nem conheciam a Universidade
localizada em sua cidade, assim como foi
essencial para nosso processo formativo
(hoje formados/as). Também enxergamos
como resultado importante as visitas
destes/as estudantes à FURG, ou seja,
foram cinco turmas, com média de 15
estudantes, visitando a universidade duas
vezes cada uma delas. Para nós esse
processo
gerou
muitos
resultados.

Figura 1. Registros fotográficos da visita das/os estudantes participantes do Projeto de
Extensão à FURG. Na primeira foto à esquerda uma visita ao Laboratório de Geologia e
Paleontologia da FURG; na segunda foto visita à Exposição do Corpo Humano no CEAMECIM
FURG, uma demanda externa ao escopo inicial do Projeto; na última foto apresentação do
Laboratório EcoMega IO FURG sobre a ecologia de mamíferos e tartarugas marinhas.
DIÁRIO DE BORDO
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Primeiramente para os estudantes das
escolas, que puderam conhecer a FURG e
utilizar alguns laboratórios, muitos/as
nem a conheciam, demonstrando o infeliz
distanciamento da universidade com estas
comunidades. Até mesmo para as
professoras (muitas das
quais
se
graduaram na FURG) estes momentos
representaram uma reaproximação com a
universidade. Além disto, a maioria dos
laboratórios
visitados
teve
uma
preocupação em elaborar um material
para cada uma das visitas, a exemplo, a
botânica, a zoologia, o zooplâncton, a
megafauna marinha, a paleontologia e
outros (Figura 1). As equipes destes

laboratórios tiveram a preocupação de
receber estes/as estudantes em seus
espaços
utilizando
uma
linguagem
acessível a todos/as e respeitando os
conhecimentos prévios dos/as estudantes.
Da mesma forma, a circulação pela
universidade de estudantes de nível
fundamental de escolas da periferia da
cidade ao longo de três anos certamente
gerou algum estranhamento. Apesar de
isto não poder ser quantificado (e não
objetivamos isto), acreditamos que foi uma
contribuição real para o despertar da
desmistificação da ideia de que a
universidade é apenas para os sujeitos que
nela
trabalham
ou
estudam.
A

Figura 2. Realização de amostragem de organismos bentônicos em uma porção do
Estuário da Lagos dos Patos, próxima a escola, escolhida pelos/as estudantes, na qual
os/as mesmos/as estão conduzindo a amostragem e manuseando os equipamentos,
como tubo coletor e malhas.
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Sétima EDIÇÃO

67

(RE)PENSANDO O PAPEL DA
EXTENSÃO UNIVERSTÁRIA A
PARTIR DE UMA EXPERIÊNCIA EM
ESCOLAS DE COMUNIDADES
PESQUEIRAS DE RIO GRANDE-RS

CIENTÍFICA

Fabiane Fagundes da Fonseca1, Mariana Santos Lobato Martins2 , Lucas
Natalicio Cordeiro3, Leonir André Colling4.
1

Bióloga, fabianebiofonseca@gmail.com;

2

Mestranda IO—USP, mlobatomartins@gmail.com;
3

Biólogo, lucasncordeiro@hotmail.com;

4

Docente IO—FURG, andrecolling@gmail.com.

universidade enquanto um espaço público,
subsidiado pelo Estado, deve estar aberta
a todos/as e esta abertura deve ser
concreta,
através
de
ações
que
ultrapassem os discursos e discussões
internas aos seus muros. Salientamos a
importância de termos atendido demandas
que estavam para além do que havia sido
traçado inicialmente pelo projeto, pois
estava ao nosso alcance, e entendendo a
formação do conhecimento enquanto algo
transversal e multidisciplinar,
essa
possibilidade solidificou a perspectiva da
educação popular que buscamos ao longo
dos três anos do projeto. Por fim, os
resultados em termos de qualificação
profissional da equipe de estudantes de
graduação envolvida, apesar de não serem
diretamente
quantificáveis,
foram
essenciais
na
qualificação
destes
profissionais
da
área
ambiental,
possibilitando que a atuação dos mesmos
traga uma perspectiva pouco abordada na
formação tradicional dos cursos citados.
Qual

foi

a

maior

contribuição

exemplo do quanto estes sujeitos já
possuem
conhecimentos
precisos
e
importantes sobre seu local de moradia,
oriundos de sua vivência prática nestes
ambientes, assim como de seus locais de
estudo, ainda que possam se expressar de
maneiras
distintas
do
vocabulário
acadêmico. Conforme Santos (2008), a
ciência não pode mais assumir uma
postura autoritária de achar que é a única
produtora de conhecimentos válidos. Em
um segundo aspecto, nosso projeto
evidenciou que apesar de sua vocação

do

projeto?
Acreditamos que nosso projeto pôde
contribuir em três principais pontos.
Primeiramente, é necessário que a ciência
ambiental
tradicional,
reveja
seu
posicionamento frente aos conhecimentos
tradicionais. Nosso projeto foi mais um
DIÁRIO DE BORDO

Figura 3. Estudante utilizando microscópio
estereoscópico e guia de identificação, em um
laboratório de ensino da FURG, para a triagem
dos organismos bentônicos coletados pelos/as
mesmos/as em porção do estuário próxima às
Escolas atendidas pelo Projeto.
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institucional, a FURG ainda se encontra
muito distante destas comunidades.
Portanto, projetos como o nosso e o de
Baumgarten et. al (2015) – que analisou a
qualidade da água consumida nestas
comunidades – são exceções que devem
urgentemente se tornar cada vez mais
frequentes, caso nosso horizonte seja de
fato a democratização das universidade e
dos demais espaços de produção de
conhecimento neste país. Por fim, é
necessário que repensemos as medidas e
ações que temos exercido, não somente na
área da ciência propriamente dita, mas em
toda a universidade. Não é compatível com
a perspectiva crítica e popular de extensão
universitária
que
continuemos
desenvolvendo ações pontuais que partam
exclusivamente
das
demandas
dos
laboratórios e institutos em divulgar o que
está sendo feito no interior de seus muros.
Nosso projeto apesar de tentar se adaptar
às demandas de cada escola, obviamente
também teve inúmeras limitações uma vez
que partiu de estudantes universitários e
não
de
uma
demanda
real
das
comunidades-alvo. Assim, é necessário
que haja responsabilidade e coerência no
momento de definir as ações de extensão
universitária a serem desenvolvidas,
dialogando de forma horizontal com a
comunidade no planejamento do tema,
objetivos e das atividades a serem
DIÁRIO DE BORDO

desenvolvidas, para que esta seja uma
preocupação tão grande - senão maior como quando definimos nosso objetos e
objetivos de pesquisa.
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CONGRESSOS NA ÁREA DE
OCEANOGRAFIA SOCIOAMBIENTAL
Encontro Nacional de
Costeiro (ENCOGERCO)

PIONEIROS DA

Gerenciamento

OCEANOGRAFIA

O ENCOGERCO surgiu de uma iniciativa
do Ministério do Meio Ambiente que
entre os anos de 1991 e 1997 realizou 5
encontros a fim de promover a
disseminação de informações e
articulações, sobre gerenciamento
costeiro no Brasil,
entre a União,
Estados e Municípios que possuíam
limites marinhos e a Sociedade Civil
(ONGs, professores, universidades,
alunos
e
iniciativa
privada).
Após
estes
encontros já aconteceram
mais 6 eventos, sendo que
o
último ENCOGERCO
(XI) ocorreu em 2018, na
FURG .
Encontros Nacionais da Associação
Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa
em Ambiente e Sociedade (ANPPAS)
A ANNPAS é uma associação que
congrega instituições e
programas de pesquisa
brasileiros,
que
desenvolvem
atividades
voltadas para as relações
entre Ambiente e Sociedade. A cada dois
anos a Associação realiza encontros, os
quais são fóruns importante de
discussão, comunicação e troca de
conhecimento – entre os pesquisadores,
profissionais e estudantes – sobre temas
de interesse da associação. O próximo
encontro será entre os dias
8 e 11 de outubro de 2019,
em Brasília-DF.

DIÁRIO DE BORDO

SOCIOAMBIENTAL NO BRASIL
O Centro de Estudos do Mar,
da Universidade Federal do
Paraná foi a primeira instituição
do Brasil a implementar um
projeto
de
abordagem
socio amb ient al
na
g rade
curricular obrigatória do curso
de graduação em Ciências do
Mar
(hoje o curso de
Oceanografia) e também foi o
berço do primeiro Laboratório
de Oceanografia Socioambiental
da
História
da
Oceanografia
mundial no inicio
do
século
XXI
(Moura, 2017).
A professora Lilian Medeiros de
Mello do curso de Oceanografia
do Centro de Estudos do Mar,
desenvolveu um curso de
especialização
gratuito
denominado: “Programa de Pós
Graduação Educação Ambiental
Marinho/Costeiro”. O curso
começa dia 6 de setembro e será
ministrado para os professores
das Ilhas do Paraná. Nos
próximos anos, irão abrir
inscrições
para
outros
interessados.

Sétima EDIÇÃO
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FALTA

DO

RECONHECIMENTO

DA

OCEANOGRAFIA SOCIOAMBIENTAL
Como o Hugo Juliano comentou na nossa
seção Apareça no DdB a Resolução nº 2
(12/07/2018), definida pelo Ministério da
Educação, a qual é responsável por delimitar
as diretrizes curriculares e as áreas de
atuação dos cursos de oceanografia no Brasil,
não
reconhece/incluiu
a
Oceanografia
Socioambiental como parte das principais
áreas de formação do profissional de
oceanografia. Na resolução, o
currículo do curso e a formação
geral e profissional apontam
apenas para: Oceanografia
Química, Física, Biológica e
Geológica.

Grande

parte

desta

falta

de

reconhecimento pode ser observada nas
universidades

que

cediam

cursos

de

Oceanografia ao redor do Brasil. O Diário
de Bordo levantou quais são as disciplinas

(obrigatórias,

eletivas

e

optativas),

professores, e projetos de extensão que
englobam temáticas relacionadas com a
Oceanografia

Socioambiental

em

cada

uma destas universidades. Você vai poder
entender melhor o impacto desta falta de
reconhecimento

através

das

tabelas

presentes nas próximas páginas.
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As informações provenientes nas tabelas a seguir, foram levantadas via
contato direto com alunos, professores e sites das universidades descritas, e
currículo Lattes.
Legendas da tabela

1. Disciplinas
OP: optativas
OB: obrigatórias
E: eletivas
2. Universidades
FURG: Universidade Federal do Rio Grande
UFSC: Universidade Federal de Santa Catarina
UNIVALI: Universidade do Vale do Itajaí
UFPR: Universidade Federal do Paraná
USP: Universidade de São Paulo
UERJ: Universidade Estadual do Rio de Janeiro
UFES: Universidade Federal do Espírito Santos
UFBA: Universidade Federal da Bahia
UFC: Universidade Federal do Ceará

UFMA: Universidade Federal do Maranhão
UFPA: Universidade Federal do Pará
UFSB: Universidade Federal do Sul da Bahia
3. ÁREA DE ATUAÇAO E PROJETOS DE EXTENSÃO
Não Informado: significada que entramos em contato com o professor/
professora mas não obtivemos resposta, ou que pesquisamos no site da
universidades e no currículo lattes mas não encontramos informação.
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PRESENÇA DA ÁREA SOCIOAMBIENTAL NOS CURSOS DE OCEANOGRAFIA DO BRASIL
UNIVERSIDADE

DISCIPLINAS

PROFESSORES

ÁREA DE ATUAÇÃO

PROJETOS DE
EXTENSÃO

Bentos
André Colling

FURG

Educação na Gestão Dione Kitzmann
Ambiental (E)

Atividades Antrópicas
em áreas portuárias

Gerenciamento Costeiro
Educação Ambiental

Não Informado

Não Informado

Pesca Artesanal
Tatiana Walter

Avaliação de Impactos
Ambientais

Não Informado

Gerenciamento Costeiro

UFSC

Represente da UFSC no
"Diagnóstico
Grupo de Trabalho em
socioambiental para
Gerenciamento Costeiro
criação de unidade de
do Conselho Estadual
conservação na vila
de Meio Ambiente e na
da glória, município
Comissão Técnica
de São Francisco do
Marinez Eymael
Estadual do Projeto
Sul/SC" .
Garcia Scherer
Orla.

Gestão Costeira
Integrada (OB)

Voluntária no Grupo de
Trabalho em Usos
Compartilhados do
Ambiente Marinho da
CIRM e da Comissão
Oceanográfica
Intergovernamental.
Educação Ambiental
e ética (OB)
Conservação e
Gestão Costeira
Integrada (OB)
UNIVALI

Manejo e
Conservação de
ambientes,
Recuperação de
ambientes costeiros
(E-sob demanda)

Marcus Polette

Rosemeri
Carvalho
Marenzi

José Matarezi

DIÁRIO DE BORDO

Gestão Costeira e
Marinha
Planejamento Urbano
Unidades de
Conservação
Recuperação Ambiental

Educação Ambiental
Sétima
EDIÇÃO
Gestão
Participativa

"Fórum para a
Percepção e
Restauração das
Baías da Ilha de SC".

Não informado

“Unidades de
Conservação é
preciso”

Não informado
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PRESENÇA DA ÁREA SOCIOAMBIENTAL NOS CURSOS DE OCEANOGRAFIA DO BRASIL
UNIVERSIDADE

DISCIPLINAS

Introdução a Área
Socioambiental (OB)

Formas de Uso e a
apropriação (OB)
Meio ambiente e
Desenvolvimento I
(OB)
Meio ambiente e
Desenvolvimento II
(OB)

PROFESSORES

ÁREA DE ATUAÇÃO

Lilian
Medeiros de
Mello

Educação Ambiental

Naína Pierri
Estades

Direito Ambiental (OB)

UFPR

Rodrigo
Pereira
Medeiros

Tecnologia e Gestão
Pesqueira (E)
Planejamento e gestão
de áreas marinhas
protegida (E)

Metodologia de
Pesquisas
Socioambientais (E)
Avaliação de Impactos
Ambientais (E)
Planejamento e Gestão
de áreas protegidas
(E)

Thiago
Zagonel
Serafini

EXTENSÃO

Saberes e Fazeres do
Mar

Não informado

Educação Ambiental

Dinâmica Social e
Ecológica de Sistemas
Pesqueiros Artesanais
Monitoramento
Participativo
Socioambiental

Legislação e Meio
Ambiente

Projeto Rede Viva:
estratégias de
diálogos e
aprendizagem
coletiva para a
gestão pesqueira e
de áreas marinhas
protegidas.

Não informado

Oceanografia Biológica
Paulo da
Cunha Lana

Ecologia de Bentos
Poliquetas

Não informado

Avaliação de Impactos
Ambientais

Sociologia e Meio
Ambiente (OP)

Gestão Portuária (OP)

Oceanografia
Socioambiental

Enfoque ecossistêmico
aplicado à pesca
artesanal

Gerenciamento
Costeiro (OB)
Educação ambiental
(E)

Oceanografia
Educacional

PROJETOS DE

Carlos Soares

DIÁRIO DE BORDO

Geologia ambiental
História do Litoral
Sétima EDIÇÃO

Sem projeto de
extensão no
momento
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PRESENÇA DA ÁREA SOCIOAMBIENTAL NOS CURSOS DE OCEANOGRAFIA DO BRASIL
UNIVERSIDADE

DISCIPLINAS

PROFESSORES

ÁREA DE ATUAÇÃO

USP

Nenhuma disciplina
obrigatória, eletiva
ou optativa na grade
curricular da
graduação

Alexandre
Turra

Usos, impactos e gestão
de recursos e
ecossistemas marinhos

Mario Luiz
Gomes Soares

PROJETOS DE
EXTENSÃO

Grupo de Políticas
Públicas

Ecologia de manguezais
Gerenciamento costeiro
integrado

Não Informado

Ecologia do fitoplâncton

UERJ

Conflitos
Socioambientais

Gleyci
Aparecida
Oliveira Moser

Fisiologia e Cultivo de
microalgas marinhas

Corrente de Retorno

Diatomáceas como
indicadoras de variáveis
climática
Ecotoxicologia Marinha

Marcos Antonio
dos Santos
Fernandez

Etno-oceanografia
Oceanografia
Socioambiental
UFES

Gerenciamento
Costeiro Integrado
Conservaçao de
Ecossitemas
Marinhos e
Costeiros

Poluição marinha
Monitoramento
Ambiental

Projeto com
comunidades
costeiras

Ecologia
Camilah
Antunes
Zappes

Etnobiologia
Etnoecologia

Não Informado

Zoologia com ênfase em
Ecologia Humana
Oceanografia biológica

Agnaldo Silva
Martins

Gilberto
Barroso

DIÁRIO DE BORDO

Avaliação e manejo de
recursos pesqueiros
Gestão multidisciplinar
da pesca

Oceanografia para
Todos

Ecologia de Ecossistema
Gerenciamento Costeiro

Sétima EDIÇÃO

Não Informado
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PRESENÇA DA ÁREA SOCIOAMBIENTAL NOS CURSOS DE OCEANOGRAFIA DO BRASIL
UNIVERSIDADE

DISCIPLINAS

PROFESSORES

ÁREA DE ATUAÇÃO

PROJETOS DE
EXTENSÃO

Maricultura
Ostreicultura

Gerenciamento de
Ambientes Costeiros (OB)
UFBA

Mapeamento Biorregional
para Comunidades
Tradicionais (OP)

Miguel da
Costa Accioly

Gestão territorial e
Algicultura
educação popular
voltados para
Ecologia marinha
comunidades
Extensão pesqueira e
pesqueiras,
desenvolvimento de
especialmente
comunidades
quilombolas.
tradicionais de
pesca.

Gerenciamento Costeiro
Integrado 1(OB)
Gerenciamento Costeiro
Integrado 2 (E)
UFPE

Sociologia Básica (E)

Não Informado

Não Informado

Não Informado

Avaliação de Impacto
Ambiental (E)
Economia Ambiental (E)
Direito Ambiental (E)

Direito Ambiental
Educação Ambiental (OP)
Gestão Integrada de Zona
Costeira (OP)
UFC

Manejo de Ecossistemas
Marinhos (OB)

Juliana
Barroso de
Melo

Educação em Direitos
Humanos (OP)

DIÁRIO DE BORDO

Gestão Ambiental e
Planejamento
Territorial
Licenciamento
Ambiental
Zoneamento
Ecológico
Econômico.

Sétima EDIÇÃO

Programa de
Ciências
Ambientais
desenvolver ações
de extensão de
caráter educativo,
cultural, científico
e de valorização
dos recursos
naturais de forma
contínua,
proporcionando
maior
conhecimento das
questões
ambientais ao
público alvo.
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PRESENÇA DA ÁREA SOCIOAMBIENTAL NOS CURSOS DE OCEANOGRAFIA DO BRASIL
UNIVERSIDADE

DISCIPLINAS

PROFESSORES

ÁREA DE ATUAÇÃO

Mariana Basso
Jorge

Bioprospecção e
biomarcadores de
contaminação aquática.

Walter Luis
Muedas Yauri

Aquacultura: Produção
sustentável de ostras,
peixes e camarões no

Não Informado

Gerenciamento
Costeiro (OB)

Aquicultura
Sustentável
(OB)

EXTENSÃO
Viva Mar:
desenvolvendo uma
visão educativa e
ambiental sobre a
poluição e
preservação de
ecossistemas

Ecotoxicologia
Educação
Ambiental (OP)

PROJETOS DE

Manguezais
Educação ambiental

UFMA

Ambientes
Continentais
Aquáticos e de
Transição
(tópico sobre a
relação homemambiente)

Flavia Rebelo
Mochel

Macrofauna bêntica

Não Informado

Sensoriamento remoto
Ecossistemas costeiros
Oceanografia Social
Naíla Arraes

Economia Ambiental

Não Informado

Limnologia
Monitoramento
e Recuperação
de Áreas
Degradadas
Claudio Urbano
Costeiras (OB)
Pinheiro

Etnobotânica

Botânica Econômica
Recursos Genéticos
Vegetais

Sem projeto na área

Recuperação de Áreas
Degradadas

Etnobiologia
(OP)*
*Etnobiologia e
Oceanografia
socioambiental
serão
obrigatória no
ano que vem.

Etnobiologia

Leonardo
Soares
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Planejamento ambiental
integrado
Gestão de recursos
hídricos
Avaliação de Impactos
Ambientais
Oceanografia Pesqueira
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PRESENÇA DA ÁREA SOCIOAMBIENTAL NOS CURSOS DE OCEANOGRAFIA DO BRASIL
UNIVERSIDADE

DISCIPLINAS

PROFESSORES ÁREA DE ATUAÇÃO

Educação Ambiental aplicada
a Oceanografia (OB)
UFPA

Legislação Ambiental (OP)

UFSB

Nenhuma disciplina
obrigatória, eletiva ou
optativa na grade curricular
da graduação

PROJETOS DE
EXTENSÃO

Geologia Marinha

Sury de Moura Educação Ambiental
Não Informado
Monteiro
Gerenciamento
Costeiro

Não Informado
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Por Gabriela Nalini

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO VS CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS
As Unidades de Conservação (UCs) são áreas criadas e delimitadas pelo poder público
(municipal, estadual ou federal) que visam a preservação e conservação do meio ambiente.
Estas áreas são protegidas por lei, pois contém elementos naturais de importância ecológica
ou ambiental.
PRIMEIRAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO NO MUNDO (TOZZO & MARTHI, 2014)
Parque Nacional
Royal
(Austrália)

Parque Nacional
Egmont
(Nova Zelândia)

Parque Nacional
Nahuel Huapi
(Argentina)

Parque Nacional
Pérez Rosales
(Chile)

Parque Nacional
Henri Pittier
(Venezuela)

1879

1894

1903

1926

1937

1872

1885

1898

1917

1934

1937

Parque
Nacional de
Yellowstone
(EUA)

Parque
Nacional
Banff
(Canadá)

Parque
Nacional
Kruger
(África do Sul)

Parque
Nacional
Deserto dos
Leões
(México)

Parque
Nacional
Galápagos
(Equador)

Parque
Nacional do
Itatiaia
(BRASIL)

Todas as unidades de conservação no Brasil são reguladas pela Lei nº 9.985, de 2000,
que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). Quando federais são
administradas pelo Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMbio), quando estaduais e
municipais, são de responsabilidade dos sistemas estaduais e municipais de UCs.
A criação de Unidades de Conservação no Brasil, gerou uma série de conflitos
socioambientais. Isto porque, diversas comunidades tradicionais costeiras, tem o seu modo
de vida associado ao uso de recursos naturais provenientes do meio ambiente. Os
pesquisadores e ambientalistas vêm defendendo e dando suporte a aplicação de uma gestão
participativa no momento de criação destas Unidades. Esta gestão inclui as comunidades
tradicionais, seus saberes e conhecimentos, no processo de delimitação e classificação das
unidades a fim de garantir a continuidade do modo de vida destas comunidades tradicionais.
Existem diferentes categorias de Unidades de Conservação no Brasil, no geral elas podem ser
agrupadas em dois diferentes grupos:
Unidades de Proteção Integral: possuem normas mais restritas e são mais voltadas para a

pesquisa e conservação da biodiversidade. Tem como principal objetivo a preservação da
natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, ou seja, aquele
que não envolve consumo, coleta, ou dano aos recursos naturais.
Unidades de Uso sustentável: tem o intuito de conciliar a conservação da natureza com o uso
sustentável dos recursos, e a presença humana. São mais voltadas para a visitação,
atividades educativas e uso sustentável de seus recursos. Atividades que envolvem coleta e
uso dos recursos naturais são permitidas, desde que praticadas de uma forma a manter
constantes os recursos ambientais renováveis e processos ecológicos.

Dentro destes grandes grupos existem diferentes categorias:
DIÁRIO DE BORDO

Sétima EDIÇÃO

79

CURIOSIDADES

OCEANOGRAFIA SOCIOAMBIENTAL
NO BRASIL
Por Gabriela Nalini

TIPOS DE UNIDADES DE PROTEÇÃO INTEGRAL
CATEGORIA

Estações
Ecológicas
(Esec)

Reservas
Biológicas
(REBIO)

OBJETIVO

USO

Pesquisas científicas (precisam
ter autorização prévia do
Preservação da natureza e a realização de
governo) e visitação pública
pesquisas científicas.
(permitida apenas se for para
fins educacionais)

Preservação integral da biota (seres vivos)
e demais atributos naturais, sem
interferência
humana
direta
ou
modificações ambientais. Visa a aplicação
de medidas de recuperação de seus Pesquisas científicas.
ecossistemas alterados a fim de recuperar
e
preservar
o
equilíbrio
natural,
diversidade biológica e os processos
ecológicos.

Parque Nacional

Pesquisas
científicas,
(PARNA), Parque Preservação de ecossistemas naturais de desenvolvimento de atividades
de educação e interpretação
grande relevância ecológica e beleza
Estadual ou
ambiental, recreação em contato
Parque Natural cênica.
com a natureza, e turismo
ecológico.
Municipal

Monumentos
Naturais (MN)

Refúgios de Vida
Silvestre (RVS)

Preservação de sítios naturais raros,
Visitação pública.
singulares ou de grande beleza cênica.

Proteção de
ambientes naturais que
Pesquisa científica e visitação
asseguram a existência e/ou reprodução
pública.
de espécies ou comunidades da flora
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TIPOS DE UNIDADES DE USO SUSTENTÁVEL
CATEGORIA

Área de
Proteção
Ambiental
(APA)

OBJETIVO

USO

Área extensa, pública ou privada, com um Existem normas e restrições para a
certo grau de ocupação humana, que utilização de propriedades privadas
possui características importantes para a localizadas em APAs.
qualidade de vida das populações
humanas locais. Tem como objetivos
principais a proteção da diversidade
biológica, disciplinar o processo de
ocupação e assegurar a sustentabilidade
do uso dos recursos naturais.

Área de pequena extensão, pública ou
privada, com pouca ou nenhuma
ocupação humana, características
Área de
naturais extraordinárias ou que abrigam
Relevante
exemplares raros da biota regional. Seus
Interesse
principais objetivos são: manter os
Ecológico (ARIE)
ecossistemas naturais de importância
regional ou local e regular o uso
admissível dessas áreas visando a
conservação da natureza.

Podem ser estabelecidas normas e
restrições para utilização de uma
propriedade privada localizada em
uma ARIE.

Floresta
Nacional
(FLONA),
Floresta
Estadual ou
Municipal

Áreas que caracterizam-se pela presença
de cobertura florestal de espécies
predominantemente nativas. Tem como
objetivos o uso múltiplo sustentável dos
recursos florestais e a pesquisa científica,
com ênfase em métodos para exploração
sustentável de florestas nativas.

Visitação, pesquisa científica e
manutenção de populações
tradicionais.

Reserva
Extrativista
(RESEX)

Área de domínio público com uso
concedido às populações extrativistas
tradicionais. São criadas a fim de proteger
os meios de vida e a cultura destas
populações extrativistas tradicionais, e
assegurar o uso sustentável dos recursos
naturais.

Extrativismo vegetal, agricultura de
subsistência e criação de animais
de pequeno porte. A visitação
pública pode ser permitida.
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TIPOS DE UNIDADES DE USO SUSTENTÁVEL
CATEGORIA

Reserva de
Fauna (REFAU)

OBJETIVO

USO

É uma área natural com populações de Pesquisa científica
animais (terrestres ou aquáticos) de
espécies
nativas,
residentes
ou
migratórias, adequadas para estudos
técnico-científicos
sobre
o
manejo
econômico sustentável de recursos
faunísticos. Sua criação tem como intuito
a preservação destas populações.

São
áreas
naturais
que
abrigam
populações
tradicionais.
Estas
populações,
desenvolvem
o
uso
sustentável dos recursos naturais, ao
longo de gerações, e desempenham um
papel fundamental na proteção da
natureza e na manutenção da diversidade
biológica. Portanto estas Unidades Têm o
Reserva de
Desenvolvimento intuito de preservar a natureza, ao mesmo
tempo que asseguram as condições e os
Sustentável (RDS)
meios necessários para a continuidade e
melhoria da qualidade de vida das
populações tradicionais. Além disto,
visam valorizar, conservar e aperfeiçoar o
conhecimento e as técnicas de manejo do
ambiente,
desenvolvido
por
estas
populações.
Reserva

Particular do
Patrimônio
Natural (RPPN)

Exploração sustentável de
componentes do ecossistema. A
visitação e a realização de
pesquisas científicas podem ser
permitidas.

Área privada, gravada com perpetuidade, Pesquisa científica, atividades de
ou seja, não pode ser descriada nem educação ambiental e turismo.
mesmo pelos herdeiros no futuro. Tem
como principal objetivo a conservação da
diversidade biológica.

REFERÊNCIAS
Resolução
curso
de
Oceanografia.
Disponível
em:
https://www.semesp.org.br/wp-content/uploads/2018/07/
RESOLUCAO_CNE_CES_N_2_DE_12_DE_JULHO_DE_2018.pdf
Ministério do Meio Ambiente: http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/unidades-de-conservacao/categorias.html
Tozzo & Marchi. Unidades de Conservação no Brasil: Uma visão conceitua;, histórica e Legislativa. 2014. Revista Meio Ambiente e
Sustentabilidade. Disponível em: https://www.uninter.com/revistameioambiente/index.php/meioAmbiente/article/viewFile/300/170
https://www.oeco.org.br/dicionario-ambiental/27099-o-que-sao-unidades-de-conservacao/
Moura, G.G.M. 2017. Avanços em Oceanografia Humana: o Socioambientalismo nas Ciências do Mar. 1ed. Jundiaí: Paco.
ENCOGERCO: http://www.praiaegestao.com.br/site/historico
ANPPAS: http://www.anppas.org.br/novosite/index.php
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Qual a dinâmica costeira da Praia da Guarda do Embaú?

A

ocupação desordenada da zona
costeira vem crescendo em todo o
mundo, tornando estes ambientes
cada vez mais visados e o seu valor
econômico e turístico mais elevado. Devido
a esta ocupação desordenada, problemas
decorrentes de eventos naturais ou
antrópicos têm se tornado cada vez mais
frequentes,
gerando
prejuízos
socioeconômicos e ambientais de âmbito
municipal, estadual e federal. A fim de
buscar a prevenção desses eventos, faz-se
necessário
o
planejamento
e
gerenciamento de risco, os quais podem
ser realizados através de estudos como o
proposto nesse trabalho. A partir de
equipamentos
de
alta
precisão,
conseguimos gerar gráficos e imagens, que
refletem as características e relevos da
faixa de areia ao longo de uma praia, o que
denominamos de perfil praial. A partir
destes perfis é possível uma melhor
compreensão de como funciona a dinâmica
costeira de uma praia e avaliar se esta
recebe alguma influência antrópica.
Além
de
serem
importantes
ferramentas para a determinação da
dinâmica sedimentar de uma praia,
estudos da variabilidade e morfologia
DIÁRIO DE BORDO

Dinâmica Costeira
Corresponde as variações observadas na
largura/comprimento da faixa de areia de
uma praia, sendo estas mudanças uma
reposta direta da deposição e retiradas

de sedimentos.
ser

ocasionadas

Estas variações podem
por

ondas,

as

quais

depositam ou retiram sedimentos, ventos,
marés

(as

quais

causam

variações

pontuais no nível do mar, aumentando e
diminuindo a faixa de areia exposta), ou
antrópicas

(pelo

homem)

como

por

exemplo a construção de casas, estradas,
portos e outros na beira do mar.

praial (mudanças no relevo e forma da
praia), contribuem para a compreensão do
balanço sedimentar (relação entre a
quantidade de sedimentos depositado e
retirado), uma vez que as praias são
ambientes altamente dinâmicos que
sofrem constante ação das ondas. Como
comentamos
anteriormente,
estas
mudanças podem ser analisadas a partir
de estudos de perfil praial, os quais
Sétima EDIÇÃO
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evidenciam os fatores oceanógrafos que
interagem com o ambiente estudado. De
acordo com Wright et al. (1980) o
conhecimento
do
comportamento
morfodinâmico de uma praia específica,
permite o acompanhamento espaçotemporal de ciclos de erosão/deposição, o
que permite a definição de um padrão
esperado de balanço sedimentar e
variações morfológicas, os quais podem
estar associados tanto com intervenções
antrópicas de curto e médio período,
quanto a eventos oceanográficos extremos.
Portanto, estudos como este no qual
determinamos como a região costeira da
Guarda do Embaú reage a fatores
oceanográficos,
são
de
extrema
importância na tomada de políticas
públicas de preservação das regiões
costeiras. As análises provenientes de
estudos de perfil praial, aumentam
consideravelmente o grau de sucesso de
diversas atividades relacionadas ao
gerenciamento costeiro destas regiões, as
quais estão cada vez mais requisitas pelo
mercado imobiliário e turístico.

DIÁRIO DE BORDO

Nota do Diário

O gerenciamento costeiro é o estudo e o
estabelecimento de planejamentos que
visam:
a ocupação ordenada das áreas
costeiras;
a proteção e uso sustentável

dos ambientes costeiros bem como de
seus recursos naturais;
a proteção das comunidades
tradicionais

que

fazem

uso

destes

recursos para a sua sobrevivência.
Portanto,

o

principal

objetivo

gerenciamento

costeiro

é

exploração

utilização

das

e

que

do
a

áreas

costeiras sejam realizadas de forma

sustentável,
comunidades

e

os

saberes

tradicionais

das
sejam

preservados, a fim de protegê-los para
as gerações futuras.
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Porque estudos de perfil praial são de áreas naturais como dunas e sua
vegetação (Santos Jr. et al., 2004).
importantes?
Nas últimas décadas a região costeira
O levantamento de dados para da Guarda do Embaú, vem se tornando
determinação do perfil praial e variáveis cada vez mais visada, devido a sua beleza
geomorfológicas, bem como a descrição da natural, suas atividades econômicas e de
distribuição granulométrica tende a ser lazer, tais como complexos turísticos,
eficiente para o monitoramento do camping, rede hoteleira, além de outras
comportamento
morfodinâmico
e atividades primárias como a pesca e o
identificação de alterações ao longo das artesanato. Esta visibilidade somada a
praias arenosas oceânicas, a curto, médio intensa ocupação urbana da zona costeira
e longo prazo.
e o consequente crescimento desordenado
Estas alterações morfodinâmicas tem resultado em uma série de impactos
podem ser causadas por agente naturais ambientais. Portanto, o acompanhamento
ou antropogênicos.
das alterações morfológicas da região,
e sua
Efeitos naturais: aumento do nível do como é o caso deste estudo,
com
outras
pesquisas
mar, mesmo que pontual e temporário comparação
(ressacas); modificação na deposição e previamente realizadas, são importantes
remoção de sedimentos; mudança na para identificar comportamentos erosivos
incidência de ondas e correntes devido aos ou deposicionais na praia da Guarda do
efeitos de tempestades, as quais são Embaú, e a resposta do ambiente frente
caracterizadas por entradas de eventos de aos possíveis desequilíbrios gerados, num
alta energia, tornando o perfil praial de intervalo sazonal (em diferentes estações) e
caráter variável conforme a exposição interanual (ao longo do ano).
(SANTOS Jr. et al., 2004).
Efeitos

antropogênicos:

obras na
região próxima da orla ou sobre a faixa de
areia; supressão da vegetação costeira;
extração
de
recursos
naturais;
urbanização excessiva no local; e aterros
DIÁRIO DE BORDO
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As praias sofrem direta influência de
forçantes ambientais como marés, ondas,
vento e pluviosidade além de fenômenos mais
extremos como as tempestades. Estes fatores
influenciam na morfologia da praia (relevo e
forma) de tal forma que nós meros
frequentadores não conseguimos perceber a
ponto de interpretar com detalhes tais
alterações. Você deve estar pensando, “Mas as
praias não são todas iguais? Areia, água
salgada, aquele solzão...”. Não, não são todas
iguais. Lembra-se das forçantes ambientais?
Pois é, estes fatores também não são os
mesmos e podem mudar de região para
região, o
que
resulta em diferentes
morfologias e tipos de praia.

Praias

dissipativas: são normalmente mais

expostas, e sofrem bastante influência de
ondas, as quais resultam em uma faixa de
areia com sedimentos (grãos) mais finos e
baixa declividade na face da praia (Figura 1).
Praias

refletivas:

são características de
regiões mais protegidas, possuem grãos mais
grossos e tem maior incidência de ondas sobre
a face da praia, o que as caracteriza como
mais inclinadas que as dissipativas.
Praias

Intermediárias:

As
praias
caracterizadas como intermediárias, são todas
as que estão entre estes dois extremos citados
acima.

Figura 1: Exemplo de terminologias utilizadas para definir as zonas da praia, estas
terminologias variam dentro da área acadêmica. Fonte: Goulart, 2010
DIÁRIO DE BORDO
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Ao longo de um ano, a praia pode sofrer
tanto redução do seu pacote sedimentar – a
quantidade de sedimento disponível ao longo
da praia diminui, como por exemplo durante
ciclos de marés mais altas –, quanto aumento
– o que resulta em uma faixa de praia mais
larga.
Porém,
como
já
comentamos
anteriormente é difícil de se avaliar alterações
neste balanço sedimentar a olho nu
diariamente, mas eles podem ser percebidos
por exemplo pela:

Régua de
marcação

ausência de dunas na costa e
constantes erosões que destroem casas e
imóveis comercias;
redução de faixa de areia onde
realizamos nossas atividades recreativas;

Nível
Topográfico

mudança da posição de calhas de
marés (aquelas “lagoa” onde a água fica
acumulada quando a maré está seca) ou até
mesmo o desaparecimento destas.
Um dos métodos mais utilizados para o
estudo da morfologia praial, é a perfilagem
topográfica proposto por Birkemeier (1981).
Este método consiste em verificar as variações
na altura do terreno e forma da praia ao longo
de um determinado tempo, sendo que este
monitoramento pode variar de meses até anos
dependendo do intuito da pesquisa. As
ferramentas utilizadas neste método são:
régua de marcação, nível topográfico acoplado
a um tripé, e bússola ou marco geodésico
(pontos com informações precisas de latitude,
longitude e altitude).
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O método necessita de duas ou três
pessoas para ser realizado. Primeiramente
se faz necessário pré-definir a faixa de
terreno que se quer medir. Para tal,
normalmente se determina um transecto
(linha) onde se deseja realizar as
medições.
Esta
linha
imaginária,
normalmente
é
determinada
perpendicular a linha de costa, ou seja,
em direção do mar para a areia, para que
se possa registrar a declividade da praia.
Ao longo desta linha são distribuídos
pontos, nos quais, posteriormente a régua
de marcação será posicionada. A distância
entre este pontos, bem como a sua
quantidade ao longo do transecto, precisa
ser bem elaborada para responder aos
objetivos do estudo e abranger o maior
número de variações de relevo possíveis.
Também
é
muito
importante
se
determinar com precisão, o ponto inicial
deste transecto, com o auxílio de uma
bússola ou marco geodésico,
o que
permite que medições futuras sejam
realizadas no mesmo local, possibilitando
o monitoramento das alterações ao longo
do tempo.
Para dar início a medição uma
pessoa fica responsável por operar o nível
topográfico (equipamento que vai medir a
altura do terreno) (Figura 2). Esta deve se
posicionar no ponto inicial do transecto
com o aparelho, onde permanecerá até o
final da medição. Uma outra pessoa é
DIÁRIO DE BORDO

responsável por posicionar a régua em
cada um dos pontos pré-estabelecidos ao
longo do transecto. Após o posicionamento
da régua o operador do nível topográfico
observa
a
altura
registrada
no
equipamento e repassa a informação para
uma terceira pessoa que anota estes
valores em uma planilha. A quantidade
de transectos que vão ser distribuídos ao
longo da praia, bem como a distância
entre eles, vai depender do objetivo de
estudo e da área a ser estudada. Após a

Figura 2: amostragem de perfil praial, paralela
a linha de costa, usando régua de marcação e
nível topográfico. Fonte: Bruno Jansen
Sétima EDIÇÃO
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medição de todos os transectos, os valores são colocados em um software e dão origem
a imagens que evidenciam as diferentes feições que são encontradas ao longo do
ambiente de estudo (Figura 3). A partir desse método, podem-se obter informações
sobre as alterações que ocorrem em uma praia proporcionando subsídio para que
qualquer obra seja feita no ambiente em segurança, evitando problemas futuros.

Figura 3. Perfis de praia evidenciando as alterações de altitude encontradas ao longo da Praia
Grande e Prainha, localizadas no munícipio de São Francisco do Sul –SC.
Fonte: Gabriela Nalini

REFERÊNCIAS
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Como a morfologia praial foi avaliada receptor DGPS. O número e a localização
dos marcos (RN) para aquisição dos perfis
neste trabalho?
foram definido de acordo com o trabalho
Primeiramente, instalamos um marco de
Travassos
Neto
(2014).
Nós
geodésico com coordenadas e cota posicionamos os RNs nos mesmos locais
conhecidas, para fixação da antena base previamente amostrados pelo autor, para
do DGPS – sistema utilizado para obter os que pudéssemos fazer uma comparação
perfis topográficos transversais. Os dados interanual da variação geomorfológica do
deste referencial de nível (RN) corrigiram ambiente.
os dados obtidos pela antena móvel do
SISTEMA DE POSICIONAMENTO GLOBAL DIFERENCIAL ( DGPS)
O Sistema de Posicionamento Global (GPS), vêm sendo amplamente utilizado em estudos
de perfil topográfico, uma vez que faz uso de informações provenientes de satélites para
determinar: posicionamento em tempo real, altura, largura e comprimento de um terreno,
entre outros
No entanto, a informação pura proveniente do GPS, possui uma série de erros naturais
e aleatórios associados com: erros de órbita (o satélite não
percorre a orbita programada), erros de propagação do sinal na

atmosfera, relógio do satélite, entre outros.
A fim de se corrigir estes erros o DGPS vem sendo
amplamente utilizado. Neste método as informações provenientes
dos satélites, são enviadas simultaneamente para dois receptores:
um fixo que é posicionado em coordenadas precisas (receptor
base), e um móvel (também denominado de rover), que irá ser
posicionado nos pontos onde se quer medir a informação, no caso
deste estudo nos pontos de medição previamente definidos (RNs)
ao longo da praia.
O sinal recebido pelo receptor móvel, é corrigido em
relação ao sinal recebido pelo receptor fixo, a fim de melhorar a

sua acurácia. Esta correção é feita com base na distância entre o
DIÁRIO DE BORDO
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receptor fixo e o rover. A distância é
determinada a partir do tempo que o sinal
leva para chegar do satélite ao receptor,
multiplicado pela velocidade do sinal.
No

entanto,

estes

valores

de

distância ainda contém os erros. Com isso,
o receptor base detecta estes erros e
envia

a

correção

destes

ao

receptor

móvel, através de sinal de rádio. Portanto,

a

estação

base

fica

Receptor
Base

Sistema de
Rádio
Receptor
Móvel

constantemente

calculando correções e transmitindo estas

Figura ilustrativa de como funciona a recepção
para o rover em tempo real. Em resumo, o de dados no sistema DGPS. Fonte: Santiago e
receptor móvel recebe dois tipos de sinais: Cintra
um com as informações recebidas dos
satélites (sinal GPS puro com erros) e outra contentando as informações de erro de cada
satélite, os quais são calculados em relação ao receptor base. Ambos os tipos de informação
são processadas e o resultado final é o sinal DGPS.
Referências:
NASA. High-End DGPS and RTK systems. Usu/nasa Geospatial Extension Program, U.S.A, p.1-3, mar. 2010.
Http://www.agrotec.etc.br/referencia/agrprec/quatro.html

Realizamos
7
perfis
transversais
equidistantes (ver Figura 1), que partiram
da região dunar/base da vegetação em
direção ao mar, até a cota de -0,5 metros
(referenciados ao nível zero do IBGE ).
Estes perfis foram repetidos 6 vezes ao
longo da campanha de 2018.
Após o final desta campanha, os
dados gerados pelo equipamento DGPS
foram convertidos, exportados e tratados
em planilhas eletrônicas no programa
DIÁRIO DE BORDO

Excel. Após este processo, os resultados
finais de DNR e Cota, foram inseridos no
BMAP
(Beach Morphology Analysis
Package).
Os perfis foram então
interpolados, até a cota de (-0,5m), e os
volumes e larguras de cada perfil foram
calculados através do método das integrais
definidas. Os dados brutos e processados
foram espacializados e organizados em
uma base de dados digitais, através de um
sistema
de
informação
geográfica
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ArcGIS®10.2.2, a fim de facilitar a balança analítica. Os resultados da
visualização e permitir a utilização destes pesagem foram tratados e analisados
dados em trabalhos futuros.
estatisticamente com o auxílio do software
SysGran.
Cota: é a cota aritmética, nível médio do
mar. Com o equipamento (rover/ receptor
móvel) entramos no mar ate a cota -0.5
de profundidade,

ultrapassando a cota 0

do nível do mar.
DNR = Distância horizontal do ponto lido até
o RN.

Além dos valores obtidos com o
auxílio do DGPS, nós coletamos 21
amostras de sedimento – abrangendo toda
a área de estudo (Figura 1) –, no dia 03 de
abril de 2018. As amostras foram obtidas
nos mesmos pontos em que foram
realizados os perfis transversais, sendo o
sedimento retirado da profundidade de 20
cm. Após a coleta, os sedimentos foram
embalados
em
sacos
plásticos
e
etiquetados para análise em laboratório,
onde as amostras foram submetidas a
lavagem para a retirada de sais e
posteriormente secas em estufa a 60°C
seguindo o procedimento de análise
granulométrica descrito por Suguio (1973).
Após esse processo as amostras
foram submetidas ao peneiramento e
limpeza, para posterior pesagem em uma
DIÁRIO DE BORDO

Figura 1 - Localização geográfica das praias do
município de Palhoça, no litoral central de
Santa Catarina. Praias da Guarda do Embaú,
praia da Gamboa, juntamente com a localização
dos perfis topográficos transversais. Projeção
UTM DATUM WGS84.

E como é a morfologia da praia da
Guarda do Embaú?
Todos os perfis praiais estudados
apresentaram
eventos
sazonais
de
deposição e perda de sedimento. A partir
dos resultados alcançados durante um
ano de monitoramento, conseguimos
entender como fatores oceanógrafos – por
exemplo,
erosão
e
deposição
de
sentimentos em decorrer de eventos de
ressaca; intensidade de ondas e ventos, –
Sétima EDIÇÃO
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atingem a costa e ocasionam grandes
variações morfológicas.
As areias da planície costeira nessa
região são de características quartzosas
(tem como origem o mineral quartzo) , com
uma
granulometria
(tamanho
do
sedimento) variando de média à fina. O
maior acúmulo de sedimento ocorreu nos
período de outono. Por outro lado,
a
porção mais erodida aconteceu no inverno,
quando ocorre a temporada de ressacas, a
qual vai de abril até setembro (outonoinverno), e é diretamente relacionada com
a maior ocorrência de eventos de
tempestade no período de inverno. No
entanto,
notamos que no final de
setembro
ocorreu
a
reposição
do
sedimento erodido durantes estes períodos
de ressacas.
Rudorff et al. (2014),
explicam
que nestes períodos o perfil
praial tem uma perda do sedimento da
porção subárea da praia para a região
submersa.
Ao analisar a granulometria, ambas
as praias apresentaram uma maior
tendência de deposição do grão de areia
média, com exceção do perfil 1 que
apresentou grãos um pouco mais finos
(Tabela 1). Esta diferença observada no
perfil 1 pode estar associada com a
influência da desembocadura do Rio da
DIÁRIO DE BORDO

Madre, a qual se apresenta em constante
modificação.
Amostra

Perfil

Média

Classificação

1

FP_01

2,109

Areia fina

2

PP_01

1,96

Areia média

3

ZS_01

1,591

Areia média

4
5
6

FP_02
PP_02
ZS_02

1,922
1,883
1,902

Areia média
Areia média
Areia média

7

FP_03

1,732

Areia média

8

PP_03

1,854

Areia média

9

ZS_03

1,648

Areia média

10

FP-04

1,743

Areia média

11

PP_04

1,424

Areia média

12

ZS_04

1,5

Areia média

13

FP_05

1,852

Areia média

14

PP_05

1,484

Areia média

15

ZS-05

1,535

Areia média

16

FP_06

1,803

Areia média

17

PP_06

1,468

Areia média

18

ZS-06

1,73

Areia média

19

FP_07

1,636

Areia média

20

PP_07

1,531

Areia média

21

ZS-07

1,501

Areia média

Tabela 1: Classificação do grão de sedimento
em cada perfil amostrado

Portando com os resultados obtidos
ao longo deste estudo, a praia da Guarda
do Embaú, em seu ponto de vista
morfológico e de seu balanço sedimentar
(eventos
de
erosão
e
deposição),
permaneceu em um equilíbrio dinâmico.
Sétima EDIÇÃO

93

CIENTÍFICA

Geomorfologia e granulometria da
Praia da Guarda do Embaú,
Palhoça—SC, utilizando Sistema de
Posicionamento Global Diferencial
(DGPS) e amostragem sedimentar
Lucas Antônio Tillmann1, Marcos Paulo Berribilli2, Fabrício Helton Reis3,
Rafael Sangoi Araújo4
1

Graduando de Oceanografia— UNIVALI, lucas_bnu@hotmail.com;
2

Técnico — UNIVALI, berribilli@univali.br;
3

Técnico — UNIVALI, reis@univali.br;

4

Professor — UNIVALI, rsangoi@univali.br

Os resultados corroboram com o que
foi encontrado por Travassos Neto (2014),
o qual afirma que a região estudada
encontra-se em equilíbrio dinâmico, sendo
as variações dos perfis assim como a
declividade da praia, uma resposta as
forçantes ambientais, ondas, ventos e
correntes.
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Como o Rio Jucu contribui para o lixo encontrado na Praia da Barrinha,
localizada no Município de Vila Velha - ES?

O

rio Jucu é um curso d’água de
domínio estadual que pertence à
Bacia do rio Jucu. É um dos
principais rios que abastecem a Região
Metropolitana de Vitória – ES , sofrendo
forte impacto ambiental ao longo de seu
curso. Dentre os impactos causadores do
assoreamento do rio, destacam-se:
o lançamento de esgotos in
natura, resíduos sólidos domésticos,
industriais e hospitalares;
o crescimento urbano acelerado;
o mau uso de áreas de cultivo;
e a construção irregular de
estradas.
A desembocadura do Rio Jucu está
DIÁRIO DE BORDO

situada em uma área de ambientes
costeiros típicos, incluindo restinga,
estuário e manguezal, pertencentes à
Reserva
Estadual
de
Jacarenema,
declarada Unidade de Conservação. A
reserva
possui
uma
área
de
aproximadamente 247,36 hectares (ha) e é
uma das únicas áreas na Região
Metropolitana de Vitória que ainda possui
uma considerável cobertura de vegetação
restinga. A praia da Barrinha – a qual é
localizada nesta Reserva Estadual e é um
dos locais onde o Rio Jacu desemboca –
não é urbanizada, mas é frequentada
principalmente durante o verão por
pescadores, surfistas e turistas.
Levando isto em consideração, o
nosso trabalho teve o intuito de analisar a
Sétima EDIÇÃO
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distribuição,
quantidade e tipo
do lixo presente
na
praia
da
B a r r i n h a ,
levando
em
consideração
a
área
total
da
p r a i a
e m
períodos
de
Praia da Barrinha – ES
tempo diferentes, a
fim de conhecer a
contribuição do rio Jucu como fonte de
lixo para o ambiente costeiro de Vila Velha
-ES.
Como

a

quantidade

mensurada?

de

lixo

Após as coletas, o lixo foi levado ao
laboratório, onde foi:
Limpo: para a retirada de toda a areia
Pesado:

duas
consideradas

casas

decimais

foram

Classificado:

em
relação ao tipo de
material
e/ou
fonte
(plástico,
tecido, borracha,
lixo
orgânico,
madeira, papel,
isopor,
vidro,
espuma, metal, equipamentos de pesca e
outros). Apenas materiais consumidos de
foi
origem antrópica, como casca de frutas,
foram considerados lixo orgânico.

Nós realizamos uma coleta por
semana durante um mês de amostras de
lixo ao longo da praia. As coletas foram
realizadas sempre na hora de maré mais
baixa do dia, garantindo assim, que a área
de exposição da face da praia fosse a
maior possível. Cinco corredores (áreas) de
10 m de largura, estendendo-se desde a
linha de maré até
a
linha
de
vegetação, foram
determinados,
compreendendo
aproximadamente
200
m²
cada.
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O que nós encontramos?
Os resultados evidenciaram que
46,3% do peso total de lixo coletado na
praia da Barrinha eram classificados como
plástico. Esta alta porcentagem de plástico
encontrada é reflexo da sua grande
utilização em bens de consumo humano,
principalmente pela sua resistência e
baixo custo, elevada persistência no
ambiente e ineficácia ou inexistência de
programas de gerenciamento de resíduos
sólidos.
Outros
resíduos
muito
encontrados durante o período de coleta
foram pedaços de borracha, vidro, lixo
orgânico (cascas de frutas), madeira
Sétima EDIÇÃO
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trabalhada, tecidos e equipamentos de O que concluímos?
pesca. As maiores porcentagens em peso
A
destinação
de lixo foram encontradas na região
próxima a desembocadura do rio Jucu,
evidenciando a contribuição predominante
do aporte fluvial na chegada de resíduos
sólidos na praia da Barrinha. Entretanto,

muitas pessoas frequentadoras da praia,
como pescadores, surfistas e turistas, não
recolhem
os
seus
resíduos.
Esta
contribuição pode ser principalmente
observada na região próxima à Ponte da
Madalena (principal meio de acesso a
praia da Barrinha), onde uma maior
quantidade de resíduos orgânicos foi
encontrada. O aumento da quantidade de
lixo coletado durante o período de maior
pluviosidade foi clara. A título de
comparação, durante o período chuvoso, o
peso do lixo coletado na seção amostral
mais próxima a desembocadura do rio foi
dez vezes maior (20 kg) que o peso de lixo
amostrado na mesma seção antes da
elevada influência pluvial (2 kg). Vários
m a t e r i a i s
incomuns, entre
eles
calçados,
pneus, porta de
geladeira
e
pedaços
de
colchão,
foram
encontrados
na
praia durante o
período amostral mais chuvoso.
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inadequada
dos
resíduos sólidos às margens do rio Jucu,
assim
como
o
mau
hábito
dos
frequentadores da praia da Barrinha,
associado ao não recolhimento dos
resíduos produzidos durante as suas
atividades de lazer, foram claramente
evidenciados
nos resultados
deste
estudo.
Esse panorama
pode
ser
facilmente
encontrado em
quase
todos,
senão todos, os rios e praias do Estado.
Algumas ações sociais, como a campanha
“Praia Limpa” realizada anualmente pela
Secretaria de Meio Ambiente do Espírito
Santo em diversas praias do estado e a
manifestação pública anual da “Descida
Ecológica do rio Jucu”, são muito
importantes e visam conscientizar a
população
sobre
a
relevância
da
conservação ambiental. Entretanto, a
utilização adequada do ambiente costeiro
Capixaba parece uma realidade ainda
muito
distante,
fruto
da
exígua
consciência ambiental da população e da
negligência governamental com o meio
ambiente.
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“Os caiçaras deveriam ser vistos pela sociedade como vigilantes da natureza pois eles
conhecem a mata como ninguém” – Diegues, 2013

Q

uando começamos a pesquisa para
o conteúdo desta nova seção do
Diário de Bordo, dezenas de vozes
citaram o nome do professor Dr. Antônio
Carlos Diegues como um dos principais
contribuintes na defesa das comunidades
tradicionais costeiras do Brasil e,
consequentemente, no reconhecimento da
importância
da
Oceanografia
Socioambiental na tomada de políticas
públicas. Ao longo de mais de 50 anos de
trabalhos acadêmicos, Diegues vêm
direcionando a sua carreira científica ao
estudo das relações entre comunidades e
saberes tradicionais com os ecossistemas,
e a importância da contribuição destas
populações para a conservação dos
recursos naturais e ambientes costeiros.
A paixão de Diegues por estes
assuntos, talvez seja oriunda de suas

próprias raízes e
seu contato com os
s a b e r e s
tradicionais.
O
professor cresceu
em
Iguape,
m u n i c í p i o
localizado no litoral
Sul do estado de
São Paulo.
A região de Diegues. Fonte: Marcos
Iguape, hoje faz Santos/ USP Imagens
parte da área de
proteção Ambiental de Cananéia-IguapePeruíbe (Figura 1), a qual foi criada em
1984, com o intuito de preservar trechos
da Mata Atlântica. Além disto o município
vizinho é a famosa Ilha Comprida,
enquadrada na categoria de Área de
Relevante Interesse Ecológico, em 1989. A

Figura 1. Carta de uso e ocupação da terra na região, evidenciando os limites das
Unidades de Conservação prsentes na região sul de SP. Fonte: Dias e Oliveira (2015).
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região caracteriza-se pela ocorrência de
conflitos socioambientais
devido ao acesso das
c o m u n i d a d e s
tradicionais a recursos
naturais, necessários e
intransmutáveis para a
continuação de suas
tradições,
devido
as
sanções
estabelecidas
pelas Unidades de Conservação. Em um
dos
seus
livros “Ilhas
e
Mares:
simbolismos imaginário”, Diegues relata a
primeira vez que deixou Iguapé em direção
ao continente para estudar:

“Experimentei a primeira sensação
do que significa viver numa ilha quando,
ainda criança, atravessei o canal que
separa Iguape do continente, para ir
estudar fora. Para mim, a travessia
daquelas poucas centenas de metros de
mar que parecia durar uma eternidade
dava início a uma viagem longa, de uma

vida inteira. [....] Voltar à ilha, durante as
férias de verão, era então o retorno ao
lar, momentos de contar as novidades
da cidade grande aos amigos que haviam
ficado na vida tranquila, onde o escoar
do tempo era outro, marcado pelo nadar
transgressor

nas

águas

às

vezes

perigosas do mar Pequeno, pelo pular
DIÁRIO DE BORDO

nas ondas de uma outra ilha vizinha, a
então quase desabitada ilha Comprida,
moradia

transitória

dos

“pescadoresandorinhas”, vindos do Sul.
Nas andanças da vida que se seguiram,
p a s s ei

por

o u tr a s

il h a s

mais

paradisíacas, mais isoladas do continente,
batidas pelo oceano, mais exóticas: ilhas
de coral no Pacífico, ilhas brumosas na
Bretanha, ilhas perfumadas pelo cheiro
de cravo nas costas da Tanzânia, ilhas

geladas do norte da Noruega. No entanto,
nenhuma delas pôde comparar-se à
minha ilha, a das recordações da infância,
símbolo

complexo

com

tantas

significações.” (DIEGUES, 1998)
O menino da Ilha hoje é um grande
nome no cenário nacional no que se refere
a defesa do uso dos saberes tradicionais,
por instituições públicas, na delimitação
das Unidades de Conservação, devido não
somente ao amplo conhecimento que estas
comunidades
possuem
sobre
o
ecossistema que os rodeia, mas também
para assegurar a continuidade das
atividades tradicionais.
A trajetória acadêmica de Diegues se
deu início, nos anos 1966, quando
começou a cursar Ciências Sociais na
Universidade de São Paulo (USP). Assim
que entrou na universidade foi eleito viceSétima EDIÇÃO
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presidente do Diretório Central dos
Estudantes (DCE), o que o levou a ser
perseguido pela polícia e buscar refúgio no
Maranhão (NÉMETHE, 2015). Diegues
concluiu a sua graduação no ano de 1969.
Quatro anos depois, em 1973, recebeu o
título de mestre em Ciências Sociais
(Sociologia) pela mesma universidade, com o
trabalho intitulado “Pesca e Marginalização
no Litoral Paulista”. No mesmo ano fez uma
especialização em Ciências Sociais no
“Institute Of Social Studies” (ISS) na
Holanda.
Dois anos mais tarde, em 1975, deu
início ao seu Doutorado em Ciências Sociais
(Sociologia) na USP, com um trabalho
voltado para os “Pescadores, Camponeses e
Trabalhadores do mar”, o qual concluiu em
1979. No meio do Doutorado, em 1976,
Diegues fez mais um mestrado, agora em
Meio Ambiente e Desenvolvimento, na
“École
Pratique
Des
Hautes
Études” (EPHE0), na França sobre “O
Ecossistema Lagunar Iguape Cananeia-BR”
Antônio
Carlos
atualmente
é
pesquisador doutor e professor no Programa
de Pós-graduação em Ciências Ambiental
(PROCAM)
da
USP.
Além
disto,
é
pesquisador sênior e diretor científico do
Núcleo de Apoio à Pesquisa sobre
Populações, Humanas e Áreas Úmidas
Brasileiras da USP. À frente do NUPAUB
desde 1992, Diegues realizou diversas
pesquisas científicas interdisciplinares, em
parceria com uma ampla gama de
universidades brasileiras e instituições
internacionais, em regiões litorâneas no
Brasil, Amazônia e Pantanal (NÉMETHE,
2015).
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Durante a sua jornada acadêmica,
composta por dezenas de artigos, 24
livros e mais de 33 capítulos de livros
publicados, Diegues vem dividindo seus
tópicos de interesse entre as áreas de
planejamento ambiental e conservação
da natureza, sempre com ênfase nas
Ciências

Humanas,

atuando

principalmente com :

•

Meio ambiente

•

Planejamento costeiro

•

Unidades de Conservação

•

Comunidades caiçaras

•

Conhecimento

e

comunidades

tradicionais

•

Comunidades litorâneas

•

Pescadores artesanais

•

Populações tradicionais

•

Antropologia marítima

•

Patrimônio cultural

•

Comunidades de pescadores

•

Diversidade sociocultural

Tanto Diegues quanto o NUPEAUB
tiveram grande influência sobre a forma
como as pesquisas de Oceanografia
Socioambiental são vistas e interpretadas
atualmente, e no estabelecimento de
unidades de conservação mais adaptadas a
realidade das comunidades tradicionais e
suas atividades. Um exemplo disso é o
Sétima EDIÇÃO
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termo etnoconservacionismo, o qual foi
abraçado por Diegues em parceria com
outros pesquisadores, tendo o NUPAUB
como um importante pilar para esta
definição, na tentativa de defender a
simbiose
entre
as
comunidades
tradicionais
e
a
conservação
dos
ecossistemas.
Etnoconservacionismo
De acordo com Silva Júnior, 2009, o
etnoconservacionismo é:
[...] o uso e manejo compartilhado dos
recursos

naturais

instituições

entre

o

ambientalistas

populações

locais

Estado,
e

as

(tradicionais).

Seu

princípio determinante é a orientação do
manejo desses recursos regidos pela
lógica,

saberes,

práticas

e

usos

específicos das comunidades e povos
tradicionais presentes nesses contextos
territoriais. Para tal, é importante a
união entre o conhecimento científico e o
conhecimento tradicional, bem como a
garantia

de

posse

da

terra

pela

comunidade em questão “

Os autores de uma resenha sobre
uma apresentação de Diegues no Simpósio
Seminário “diálogos para a pratica em
desenvolvimento sustentável” do programa
de pôs graduação em práticas em
desenvolvimento
sustentável,
(UFFR,2012) , ressaltam que o conceito de
etnoconervacionismo
defendido
por
Diegues permite uma abordagem sobre o
ecossistema que integra o conhecimento
DIÁRIO DE BORDO

tradicional e suas práticas com a
conservação da biodiversidade, e não tem
apenas a biodiversidade como foco, como
na maioria das vezes . Para tal o NUPAUB
busca
desenvolver
pesquisas
que
priorizem a relação de coexistência entre
as
comunidades
tradicionais
e
os
ecossistemas que as circundam. Na visão
dos pesquisadores do NUPAUB, estas
comunidades valorizam o uso sustentável
dos recursos naturais há centenas de
anos, uma vez que dependem dele para
sobrevivência, sendo este um argumento
mais do que decisivo, para a inclusão
destas
populações
no
estudo
do
estabelecimento
das
unidades
de
conservação em que irão viver ou vivem.
Com isso, o grupo ajudou a subsidiar a
criação de novas categorias de UCs, as
quais tem como objetivo valorizar as
atividades
de
produção
sustentável
exercidas por estas populações, tais como
as Reservas Extrativistas (RESEX) e as
Reservas de Desenvolvimento Sustentável
(RDS).
Além do seu papel
na
Etnoconservação,
Diegues é reconhecido
como um dos pioneiros
da definição do conceito
de
comunidades
tradicionais no Brasil.
Em um dos seus livros
mais famosos, “O mito
moderno da natureza
intocada” 2008, o professor traz uma das
primeiras definições sobre o assunto:
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“[...] Comunidades tradicionais são um
tipo de organização econômica social
caracterizada pela pequena acumulação
de capital, e sem fonte de força de
trabalho assalariado. Nesta organização
os

produtores

estão

envolvidos

em

atividades econômica de pequena escala
como agricultura, pesca e artesanato”.
(Diegues, 2008).

destes
recursos,
baixa
densidade
populacional, desenvolvimento tecnológico
limitado, o que resulta na mínima
interferência que estas comunidades
exercem no equilíbrio do ecossistema e
recursos que as circundam, sendo a sua
atividade quase irrelevante para a não
conservação ou preservação destes.
As comunidades tradicionais na visão de
Diegues (2008):
Coexistem com o ambiente que as
circunda. Sua sobrevivência dependente
da natureza, tanto dos ciclos naturais

No mesmo livro Diegues ressalta que
a base econômica destas comunidades são
os recursos naturais, os quais, portanto,
são extremamente valorizados por estas
populações. Fato este que corrobora com
os valores de Etnoconservação que
citamos acima. Para o professor é
extremamente
importante
atrelar
o
conhecimento tradicional ao conhecimento
científico, em estudos de conservação dos
ecossistemas costeiros. Valorizar estes
saberes tradicionais é garantir a eficiência
de um plano de manejo eficiente e
aplicável. Isto porque este conhecimento
tradicional que é passado de geração em
geração, abrange informações valiosas
relacionadas com o ciclo biológico dos
recursos naturais, suas reproduções e
hábitos alimentares.
Sendo estes recursos a fonte de renda
principal destas comunidades, Diegues
reafirma que eles são os maiores
valorizadores destes recursos, além de
possuírem baixo padrão de consumo
DIÁRIO DE BORDO

quanto dos recursos naturais.
Possuem

um

conhecimento,

transmitido de geração em geração,
sobre a natureza e seus ciclos, o que é
refletida no uso e manejo de recursos
naturais.
Possuem boa noção de território ou
espaço

de

onde

exercem

suas

atividades econômicas e sociais, uma
vez que ocupam o mesmo território por
várias gerações
Possuem baixo acúmulo de capital
Dão grande importância a unidade
familiar, doméstica ou comunal, a qual
rege as atividades econômicas, sociais e
culturais das comunidades
A

simbologia,

mitos

e

rituais

associados a caça, pesca e atividades
extrativistas, tem grande importância
cultural para a tradição
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Em
diversos
de
seus
artigos,
entrevistas e livros, Diegues ressalta a
importância dos gestores e instituições
públicas
usarem
estas
informações
provenientes dos saberes e comunidades
tradicionais, na hora da implantação de
ações de conservação e preservação de
recursos
naturais
e
ecossistemas
costeiros.
Em trechos de entrevista por Diegues
dada para o à repórter Carlota Cafieiro do
jornal A Tribuna publicado em 10 de
novembro
de
2013,
a
qual
foi
disponibilizada pelo blogspot Canoa de
Pau em 2015, o autor afirma que os
caiçaras – pescadores e lavradores
nascidos em um território que compreende
litoral paranaense até o sul do RJ, e que
possuem modo de vida baseado na
pequena agricultura de mandioca e arroz
para subsistência, pesca artesanal, e um
dialeto
especifico
que
lembra
um
português antigo, do tempo da colonização
– deveriam ser vistos pela sociedade como
os vigilantes da natureza.

“Os caiçaras deveriam ser vistos pela

sociedade como vigilantes da natureza
pois

eles

conhecem

a

mata

como

ninguém. Têm uma capacidade incrível de
reconhecer seu território e quem passa
por ele, tanto que um caiçara com casa
na praia sabe quem passou por lá pelas
pegadas

na

adequadamente

areia.

Se

incorporados

fossem
nesse

DIÁRIO DE BORDO

processo de conservação da natureza,
até a fiscalização seria mais fácil, pois
eles ajudariam

denunciando se tem

algum palmiteiro ou um madeireiro agindo
na

região.

mas

eles

são

sistematicamente expulsos e isso é uma
besteira política e ambiental, pois é
justamente na área caiçara que existe a
maior

parte

da

Mata

Atlântica

conservada, diferentemente do interior,
onde as florestas foram destruídas pela

cultura da cana de açúcar e dos
laranjais. tanto que as pessoas que
destruíram a natureza são ricas, e a
população

caiçara,

responsável

pela

floresta estar de pé, é pobre.”
As contribuições na Oceanografia
Socioambiental não param por aí. Diegues
foi consultor da FAO, em 1987, para a
elaboração de um diagnóstico da pesca
artesanal do Brasil, desenvolvido a fim de
propor
alternativas
para
o
desenvolvimento desta atividade. Em
1982, foi responsável por elaborar
relatórios sobre o planejamento pesqueiro
artesanal, visitando países como Chile,
Nicarágua e Panamá. No ano de 1983, foi
oficial superior em planejamento costeiro
da FAO, sendo responsável por preparar o
workshop sobre pesca artesanal para dar
subsídio ao World Fisheries Conferencie
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que aconteceu em ROMA. Em 2009
ganhou um certificado de Excelência pelo
reconhecimento
das
conquistas
e
contribuições
da
Cooperativa
dos
Produtores de Ostras de Cananéia para a
conservação da biodiversidade e redução
da pobreza no Cinturão Equatorial.
Além disto, Diegues trabalhou por vários
anos para a Organização das Nações
Unidas, em Genebra e Roma, onde teve a
oportunidade de viajar para diversos
países da África, América e Ásia, o que
contribuiu
para
aumentar
seu
conhecimento e experiencia com diferentes
condições
ambientais
e
populações
humanas destes continentes (Diegues,
2008). Devido a esta
oportunidade,
em
1981
Diegues
ganhou o Prêmio
Nobel da Paz, que
foi
concedido
coletivamente
aos
funcionários
e
técnicos
do
Alto
Comissariado
da
ONU
para
os
Prêmio Nobel recebido por Refugiados
Diegues.
Fonte:
Németh (ACNUR).
Atualmente
o
professor continua estudando os conflitos
socioambientais
entre
comunidades
tradicionais e ares protegidas do brasil,
através do projeto de pesquisa Povos/
comunidades
tradicionais
e
áreas
protegidas no Brasil: conflitos e direitos; e
Projeto Temático Patrimônio cultural do
Litoral Paulista.
Nós só temos a agradecer a toda a
DIÁRIO DE BORDO

dedicação do professor Antônio Carlos
Diegues para a busca do reconhecimento e
valorização das comunidades tradicionais
do Brasil, bem como da importância do
uso do conhecimento tradicional na
contribuição
da
conservação
dos
ambientes costeiros marinhos e no
estabelecimento
das
unidades
de
conservação.
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Camilla Bonatto Bellini é oceanógrafa formada pela FURG (2009) e
Mestre em Oceanografia Biológica pela USP (2016). Após sua graduação
trabalhou por aproximadamente 2 anos no Projeto Mergulhando na Estrada
(www.mergulhandonaestrada.com.br), onde realizou (junto com uma amiga)
uma viagem de carro por toda costa brasileira que durou 9 meses,
percorrendo mais de 1500Km. Elas fizeram um levantamento de todas as
operadoras de mergulho recreativo do litoral, totalizando 150 mergulhos e 60
municípios visitados. A ideia era, com todo material, gerar um guia impresso
mas elas não tiveram verbas para tal. Decidiu então, dar início ao seu
mestrado na USP, onde começou a trabalhar diretamente com boias oceanográficas, realizando
trabalhos com instrumentação oceanográfica, configuração de sensores, testes, manutenções e
reparos dos instrumentos utilizados para a aquisição de dados meteorológicos e oceanográficos.
Atualmente, Camilla trabalha na equipe operacional do projeto SIMCosta (Sistema de
Monitoramento da Costa Brasileira). Este projeto consiste em uma rede integrada de
plataformas flutuantes (boias meteoceanográficas) e fixas (marégrafos), dotadas de
instrumentos e sensores, com funcionamento autônomo e capacidade de coletar regularmente
variáveis oceanográficas e meteorológicas. Os dados do SIMCosta são disponibilizados
gratuitamente à comunidade científica e público em geral.
As fotos que você verá a seguir são todas de autoria de Camilla. Todas as imagens foram
tiradas em um dia de resgate de uma das boias do SIMCosta que desgarrou e ficou à deriva por
30 dias no mar. Camilla fez um relato contando um pouco da história deste dia, e ressalta que
a recuperação da boia não seria possível sem a ajuda de pescadores artesanais da região
(extremo sul do Rio Grande do Sul, entre o Farol da Conceição e Barra do Estreito).
DIÁRIO DE BORDO
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" Como o tempo custa a passar quando a gente espera!
Principalmente quando venta. Parece que o vento
maneia o tempo ". E quem ousa discordar do poeta
Érico Veríssimo?
Há um mês estávamos à procura de uma boia
meteoceanográfica que havia se soltado em frente à
Praia do Cassino e que fazia parte do Monitoramento
do Sítio de despejo do canal de acesso ao Porto de Rio Grande. A espera, depois de
horas navegadas pelo mar, terra e ar, chegou ao fim quando soubemos que a equipe
do NEMA (Projeto Tartarugas Marinhas - NEMA) havia avistado nossa boia próxima ao
Farol da Conceição, aproximadamente 200m da linha de
costa. Não queríamos esperar mais e partimos para lá
logo no dia seguinte. Quando chegamos, percebemos que

ainda tinha muito por fazer para retirar uma boia de
500kg presa com outros metros de correntes. Foi
preciso parar para pensar e esperar por alguma ajuda...
Em um lugar inóspito da costa do extremo sul brasileiro, onde quase tudo é
forjado pelo vento sul, companheiro do lento e custoso passar do inverno, vivem homens
de variadas idades que buscam seu sustento na pesca artesanal de praia. Homens
humildes e solidários que passam aproximadamente 10 dias na praia e comendo,
dormindo, cozinhando e descansando na carroceria de um velho caminhão que carrega já
com certo esforço um barco simples mas bem cuidado e
que leva o nome de 'Vó Maria'. A matriarca da família deu
lugar à Elza, uma mulher de fibra, que não se intimida e
comanda,

cuida

e

protege

aqueles

homens.

Como o hábito tem muita força, e ninguém conhece
mais do mar do que quem vive nele, esses pescadores
ofereceram todo seu conhecimento, respeito e bravura ao
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resgate da boia desgarrada.
A mesma espera que ensinou Elza, pacificamente, inverno
após inverno, a não tirar os olhos do mar à espera dos
homens,

nos

serviu

de

sabedoria.

Além da espera daqueles que estavam sobre o mar na
tentativa de desprender a boia, teve àquela acompanhada de

falta de ar enquanto o mergulhador Tiago Pipi passava
heroicamente horas debaixo de uma água com temperaturas
próximas a 15 graus para essa época do ano. Depois de
chegar ao fundo e constatar que muitos metros de uma
pesada corrente estava enterrada sob areia e lama, a solução
encontrada foi serrar a poita e liberar o flutuante. Dois
cilindros de ar e 5 horas de trabalho intenso. Pipi ainda teve
tempo para resgatar dois pinguins abatidos e correr para não perder mais um mergulho
gelado no trabalho.
E para àqueles bravos homens do mar: o bem em forma de boa pescaria em um
por do sol de um atípico dia de junho para a costa sul gaúcha: sem vento sul, tempo
bom e temperaturas elevadas, que contribuíram no sucesso do resgate.
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FOTO:BRYAN RENNAN MULLER

Bryan Renan Müller é oceanógrafo e mestre em sistemas costeiros e
oceânicos, ambos pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Atua
desde de 2014 nas comunidades pesqueiras do litoral do Paraná e
recentemente criou a Olha o Peixe, um negócio social que visa contribuir
para o fortalecimento da pesca artesanal no Paraná e promoção do
consumo consciente através do fornecimento de pescados e informações
técnicas de qualidade.

“Pesca de tainha em Pontal do Paraná, em 2018. A foto registra a pescaria que
acho mais especial no sul do Brasil, pela sua importância sociocultural e pela renda

que gera às comunidades tradicionais de pesca artesanal. Nessa pescaria, mulheres
e homens têm papel fundamental e são envolvidas várias gerações das famílias, seja
na captura, na organização do acampamento que fazem na praia à espera dos
cardumes ou na comercialização. Nessa foto, há a presença de idosos, jovens,
homens, mulheres, pescadores artesanais e turistas, todos em prol de uma produção
positiva. Para mim representa união, tradicionalidade e resistência.”
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FOTO:MATTHEWS ROCHA MELLO

Matthews Rocha Mello começou a cursar oceanografia na Universidade
Federal de Pernambuco, mas depois pediu transferência para
Universidade Federal do Rio Grande onde cursa Oceanologia atualmente.
Atua na área de poluição marinha e ecologia e foi trabalhando com estas
temáticas que conseguiu ir a Antártica duas vezes e também ao Parque
Nacional Natural Corales de Profundidad na Colômbia.

“Esta fotografia foi tirada em 2018, é a vista desde um caminho a praia de
Sisihuaca da Baía de Taganga, em Santa Marta, litoral nordeste colombiano, lugar que
até hoje mantém uma colônia de pescadores tradicionais que viajam pelo mar
caribenho da Colômbia, e até da Venezuela, para matar a fome e ganhar seu sustento
por meio dos produtos do mar. A pressão do turismo e da rápida e desordenada
ocupação da costa têm mudado em certa medida muitas das dinâmicas ambientais e
sociais locais e suas atividades tradicionais estão sendo ameaçadas por isso. Ainda
assim a memória da Baía de Taganga vem sobrevivendo no tempo.
A oceanografia pode aportar muitas ferramentas para uma gestão costeira
responsável, permitindo que o turismo e os saberes tradicionais possam coexistir
justamente e que as comunidades locais possam gozar de bem estar e serem
reconhecidas em términos de direitos socioambientais e político-econômicos.“
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A equipe do Diário de Bordo quer saber o que os nossos leitores
estão achando do jornal. Por isso, na nossa próxima edição vamos
ter um espaço dedicado a comentários dos leitores. Manda para
gente

o que você mais gostou desta edição, ou que conclusões

chegou em relação ao panorama da Oceanografia Socioambiental

no Brasil, e nós publicaremos na nossa próxima edição.

Gostaria de sugerir alguma mudança no jornal ou temas
para futura edições?
Entre em contato com a gente, ficaremos felizes em te
ouvir!!!

oceanoavista@gmail.com

oceanoavista

Oceano à Vista
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