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A PR ES EN TA Ç Ã O

O processo de cooperação Luso-Brasileira que teve
início no Seminário Baía de Sepetiba: Estado da Arte,
ocorrido na Universidade do Estado do Rio de Janeiro,
entre 17 e 18 de Junho de 2010, constituiu o embrião da
REDE BRASPOR, cuja formalização se concretizou no
Porto, Portugal, entre 11 e 12 de Outubro de 2010.
Reuniram-se neste momento pesquisadores portugueses e
brasileiros de várias áreas do saber que, dado o caráter
inovador das propostas científicas em discussão,
decidiram criar uma rede de cooperação multidisciplinar
internacional como o nome de REDE BRASPOR (Base
de Conhecimentos Relacionais Aplicados para o
Ordenamento do Litoral).
Desse primeiro Seminário resultou o livro Baía de
Sepetiba: Estado da Arte, constituído por 12 capítulos
visando reunir e consolidar o expressivo acervo resultante
dos trabalhos científicos ali apresentados, com a
finalidade de entender as modificações decorrentes das
atividades naturais e antropogênicas desenvolvidas
naquela baía.
No II Encontro da REDE BRASPOR, transcorrido
no período de 1 a 4 de Abril de 2012, em Paraty, Brasil,
foram apresentadas contribuições da maior relevância
que, na sua grande maioria, atenderam plenamente ao
caráter multidisciplinar e que foram distribuídos em três
temas: influências do homem nas características físicas e
químicas dos ecossistemas; a componente biológica dos
ecossistemas na presença do homem; e parcerias homemambiente: consonâncias e dissonâncias. Desta forma, à
semelhança do primeiro evento, decidiu-se por agrupar
os melhores trabalhos expostos e discutidos neste
segundo encontro da REDE BRASPOR no livro
Interações
Homem-Meio
nas
Zonas
Costeiras
Brasil/Portugal, preservando a temática do evento.
Formação e Ocupação de Litorais nas margens do
Atlântico – Brasil/Portugal foi o título dado ao livro que
congrega os trabalhos apresentados no III Encontro da
REDE BRASPOR, realizado no período de 22 a 24 de
Julho de 2013 em Ponte de Lima, Portugal, e
recomendados para publicação pelo comitê de revisores
científicos.

O volume e a qualidade dos trabalhos apresentados e
publicados neste curto espaço de tempo têm demonstrado
o quanto esta rede de colaboração bilateral pode expandirse e ampliar os seus horizontes.
A partir de uma reflexão entre os membros da Rede, e
com vistas a buscar a continuidade e estabilidade nas
publicações, optou-se, durante o IV Encontro da REDE
BRASPOR, realizado entre 15 e 18 de Outubro de 2014
em Manaus, Brasil, por padronizar o título dos compêndios
resultantes desta relevante parceria de pesquisadores.
Iniciamos, portanto, a partir do presente volume, uma
nova etapa no ciclo de publicações da REDE BRASPOR, a
qual desejamos que se desdobre em uma duradoura e
profícua série de novos volumes.
Apresentamos, então, o mais recente produto da Rede:
O Homem e as Zonas Costeiras – Tomo IV da REDE
BRASPOR.

Rio de Janeiro, 01 de Outubro de 2015.
Maria Antonieta da Conceição Rodrigues
Silvia Dias Pereira
Sergio Bergamaschi
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PREFÁCIO

Sabe-se como qualquer político clama pelo
desenvolvimento afirmando ser este indispensável
para beneficiar o maior número possível de pessoas.
Todavia… qual o conceito de desenvolvimento que
estará subjacente a essa aspiração? Os frutos do dito
desenvolvimento causam hoje problemas à escala
mundial (poluição, alterações climáticas, exaustão de
recursos, perda de biodiversidade, extinções, fome,
epidemias, agitação social, guerras …).
Como já escrevi algures, assiste-se hoje, cada vez
mais, “à discussão da sustentabilidade: utilização, pelo
Homem, dos recursos no sentido de uma melhoria na
condição humana (desenvolvimento) que, teoricamente,
deverá poder manter-se indefinidamente (sustentado,
continuado), promovendo o bem-estar e garantindo as
condições de sobrevivência não apenas das gerações
actuais, mas também das vindouras. Ou seja, um
desenvolvimento
que,
salvaguardando
as
particularidades intrínsecas e os processos bio-ecológicos
relacionados com a capacidade de suporte da Vida na
Terra e a sua perenidade, venha a dar esperança de
uma maior qualidade de vida à globalidade da
população mundial”. Mas assiste-se todos os dias a
algo que é muito diferente dos belos propósitos atrás
enunciados e é a não-sustentabilidade que impera no
nosso mundo globalizado.
Sabe-se que em breve cerca de 75% da
humanidade habitará na faixa costeira, o que
constitui um dos maiores desafios que se põem às
sociedades neste início de milénio. A manutenção
e/ou recuperação dessa faixa e a sua utilização
harmoniosa será o legado que os nossos descendentes
esperam que lhes deixemos. A localização geográfica
e as características geofísicas e edafoclimáticas das
zonas costeiras, modeladas pelos agentes da
geodinâmica externa, mas também pela intervenção
humana com intensidade e significado variáveis
consoante as regiões e as épocas, originaram uma
grande variedade de biótopos, ecossistemas e
paisagens, mais ou menos humanizados. Esta
realidade, hoje em dia completamente subvertida a
nível mundial, era maioritariamente devida a uma
forma extensiva e tradicional de utilização da
natureza e da paisagem. A maior riqueza destas zonas
assenta(va) na extraordinária diversidade (cultural,

paisagística, geológica e geomorfológica, bio-ecológica)
dos seus valores naturais e patrimoniais. Tais cenários
proporciona(va)m um elevado número de habitats que
alberga(va)m uma grande diversidade de espécies com
os seus múltiplos genótipos, as quais faculta(va)m um
sem número de oportunidades às comunidades
humanas que delas dependem(iam).
Podemos constatar que (e volto a socorrer-me de
escritos anteriores) “a acção humana tem vindo a
desencadear uma redução significativa da diversidade dos
espaços naturais. O Homem (global) procura estender a
todo o seu ambiente conceitos cada vez mais uniformes de
usufruto e bem-estar. A evolução da vida cria a
diversidade. A uniformização dos espaços que o Homem
tem vindo a promover atenta contra a manutenção dessa
diversidade e, logo, promove o desaparecimento de um
número apreciável de espécies”. Assiste-se à redução das
unidades de paisagem e respectiva biodiversidade que,
com particular incidência no século XX, resultou da
acção directa ou indirecta do Homem, basicamente
porque este não a soube gerir, já que “Conservação é
essencialmente gerir a utilização humana dos vários
componentes dos ecossistemas, de forma a garantir a sua
perenidade”.
Definitivamente… o crescimento desenfreado é
insustentável, não é desenvolvimento e continuará a
produzir miséria e problemas sociais. As suas
necessidades têm vindo a determinar a redução drástica
do espaço disponível para os outros habitantes do
planeta, pelo que a chamada conservação da
biodiversidade tem vindo a adquirir um estatuto de
prioridade absoluta, sob pena do principal prejudicado
ser o próprio Homem!
Se os ecossistemas litorais são dos mais biodiversos
e interessantes, do ponto de vista científico, e dos de
maior produtividade natural, a concentração das
populações nas zonas costeiras põe em causa as suas
funções (protecção contra tempestades marítimas,
controle da erosão, maternidade e local de reprodução e
alimentação para muitas das espécies marinhas
exploradas comercialmente, suporte de rotas
migratórias de diferentes espécies, recreio e lazer...), já
que são igualmente dos que apresentam maior
vulnerabilidade por serem um dos alvos preferenciais do
aludido desenvolvimento socioeconómico humano,

11

carecendo por isso, de um ordenamento cuidado e
rigoroso.
Todavia os sistemas litorais mais habitados são,
com frequência, aqueles que mais dependem das
suas conexões com o interior, de onde lhes chegam
grande parte dos materiais que os formam após
serem retrabalhados pelos processos dinâmicos
costeiros (zonas de estuário e de delta, ilhas-barreira,
lagunas…). Mais uma vez as intervenções do
Homem são frequentemente contraproducentes aos
equilíbrios dinâmicos estabelecidos (indústrias,
barragens, desflorestações, agricultura intensiva,
fogos…) com impactos no fluxo sedimentar, na
chegada de nutrientes e de contaminantes e na
disrupção das teias tróficas das regiões costeiras, as
mais produtivas dos oceanos.
Se não se enquadrar cada um dos troços
costeiros com os sistemas continentais seus
tributários em processos de ordenamento e gestão
integrados, será muito difícil obstar à sua degradação
já que os materiais que hoje formam as praias e
cordões litorais tiveram origem nas montanhas e
outros locais do interior e com a intervenção dos
agentes biogeodinâmicos, ao longo dos séculos, se
deu a estruturação de muitos dos troços do que
consideramos presentemente ‘o litoral’.
Mas eis que temos os estafados exemplos das
zonas costeiras ‘ditas desenvolvidas’. Os últimos
anos, desde meados do século XX, têm vindo a
assistir à ‘corrida ao ouro’ do litoral
o qual se encontra a agonizar, sofrendo
profundas alterações decorrentes da ocupação pelo
Homem e formas de uso que aí se fazem sentir. Está
sujeito à atracção turística mais primária e voraz que
o não considera uma zona com inúmeras riquezas
patrimoniais e características próprias que urge
entender e ser suficientemente imaginativo para
aproveitar sem as destruir. Para levar a cabo uma
gestão equilibrada, há que baseá-la em planos de
ordenamento, necessariamente resultantes de estudos
aprofundados e integrados, mas também com
indicações pormenorizadas de gestão. Tais planos
têm que reflectir a compreensão dos problemas, o
conhecimento científico e as preocupações e anseios
das populações.
Neste âmbito a Rede BRASPOR, estabelecida
no seguimento do encontro realizado no Porto em
Outubro de 2010 como “uma rede informal, aberta,
de geometria variável e sem financiamentos específicos,
que pretende criar novas sinergias que propiciem mais
intensa colaboração entre cientistas que se dedicam ao

estudo de sistemas costeiros” nos dois lados do Atlântico,
propõe-se olhar esses sistemas de uma forma mais
abrangente englobando simultaneamente “o meio
natural e o Homem que o explora e modifica”. A
consciencialização de que o património natural
(geologia, paisagens, biodiversidade…) juntamente com
o património histórico e cultural constitui uma riqueza
da humanidade, começa a ser uma realidade.
O IV Encontro da Rede BRASPOR decorreu de
15 a 18 de Outubro de 2014 em Manaus – Estado do
Amazonas - Brasil. Creio que ficou bem patente para
todos os participantes que um sistema fluvial com a
dimensão do Amazonas, em que se encontram
superpetroleiros a 1700 km da foz, tem que ter
forçosamente impacto relevante e um papel
preponderante na zona costeira, quer pelo volume de
água doce e nutrientes que despeja no oceano, quer pela
dimensão do seu contributo sedimentar, fundamental
para a edificação dos sistemas costeiros adjacentes à sua
desembocadura. Mas isto tanto é válido para o
Amazonas como para tantos outros sistemas fluviais, de
dimensões e caudais muito díspares, um pouco por
todo o mundo.
O livro agora dado à estampa reúne parte das
comunicações apresentadas nesse IV Encontro e agrupa
resultados que advêm de mais alguns passos trilhados
no caminho dessas almejadas sinergias, sem perder de
vista que os esforços de ordenamento e gestão do
património
natural
estudado
passam
pelo
conhecimento das realidades actuais específicas e dos
respectivos enquadramentos socioeconómicos, mas
também da compreensão do seu devir ao longo da
história (quer natural, quer humana). Os artigos aqui
coligidos podem grosso modo reunir-se em 4 grandes
grupos:
i) Impactos de contaminantes no meio, com o
estudo de Carelli et al. a analisar o trinómio
indústrias/marés/aquíferos, cuja relação é cada vez mais
importante dados as recentes preocupações com os
consumos e qualidade da água doce e a
produção/libertação de contaminantes susceptíveis de
poluir as águas costeiras, quer livres, quer subterrâneas;
a
Baía de Sepetiba não é excepção e pode até ser um
caso de estudo para a clarificação destas relações,
embora os resultados obtidos indiquem que a eventual
contaminação do aquífero Piranema, a existir, seria
pouco significativa. O trabalho de Clemente et al.
apresenta outra abordagem a impactos de
contaminantes, desta vez na Ria de Aveiro e
socorrendo-se das associações de foraminíferos

bentónicos, as quais respondem de forma previsível
às situações de stress ambiental, com redução da
diversidade destes organismos nas zonas mais sujeitas
à eutrofização e à acumulação de metais pesados,
mostra que estas são um bom bioindicador.
ii) Efeitos de alterações naturais e induzidas pelo
Homem sobre biodiversidade e recursos vivos: o
impacto de alterações nos recifes costeiros naturais e
a utilização, pelos pescadores, de “marambaias”
como alternativa ao seu desaparecimento é discutido
em Fonseca et al.; para além das novas ameaças
causadas pela pesca ilegal da lagosta com
“marambaias de tambor”, há que reconhecer a
utilidade das estruturas artificiais utilizadas
tradicionalmente pelos pescadores indígenas na
protecção e abrigo de espécies como a tartarugaverde podendo ser até, se bem geridas e fundeadas,
um instrumento para a recuperação e conservação de
espécies de peixes que têm vindo a rarear e até das
próprias lagostas. A Enseada dos Anjos, estado do
Rio de Janeiro, foi objecto do trabalho de Villena et
al. que constataram existir erosão em parte da Praia
dos Anjos e estar em presença de alterações
antrópicas do fundo marinho com reflexos negativos
na pesca e no turismo, duas das principais fontes de
renda da comunidade.
iii) Estudos da ocupação humana dos territórios
e aspectos que moldaram culturas e saberes:
Vladimir Luft aponta para uma história nativa sulamericana no Rio da Prata com caracterização do
nativo a partir de relatos dos que percorreram ou
passaram pelo território hispânico das respectivas
bacia e estuário. Oliveira & Silva tornam evidente
que só há uma forma de caracterizar as sociedades
“pré-históricas” (anteriores à chegada dos
colonizadores) dos vastos ecossistemas e habitats
utilizados pelos povos brasileiros – o estudo dos seus
usos e costumes via levantamentos arqueológicos.
Pereira et al. tecem considerações sobre a pesca com
a arte de xávega e sua origem/aparecimento em
Portugal (medieval ou séc. XVIII?) analisando
alterações geomorfológicas que poderão ter tornado
possível o seu uso. Paulo Seda discute a utilização de
recursos do litoral por tribos de caçadoresrecolectores da região do actual estado do Rio de
Janeiro e sua influência no desenvolvimento cultural
dos povos que aí habitavam, debatendo o
aproveitamento de recursos vivos (moluscos e pesca)
e evolução do aproveitamento e domesticação de
plantas (tubérculos) e desenvolvimento de utensílios
com utilização de conchas de moluscos. Isidoro et al.

centram a sua atenção na zona de Riba Côa e no factor
de identidade dos seus povos ao longo da história,
discutindo como rios e recursos sempre moldaram os
povos e a sua forma de integração territorial.
iv) Resultados da acção humana na moldagem de
litorais actuais: Emiliano Oliveira demonstra a
contribuição do Homem nas alterações decorrentes da
erosão e deposição que ocorrem no delta do Rio
Paraíba do Sul pela construção de barragens e captação
de água. Os casos históricos de erosão costeira em
Espinho e no Furadouro são analisados por Freitas &
Dias que constataram, também aqui, que o papel do
Homem foi preponderante para a erosão e recuo da
linha de costa; pior: as intervenções humanas de
correcção levaram a uma clara segregação social, sendo
os mais pobres e vulneráveis os mais prejudicados.
Paula et al. evidenciam que o litoral de Fortaleza é mais
um caso de estudo típico de uma Antropicosta –
artificialização completa do litoral, excesso de ocupação
humana e perda de valores ambientais naturais – e
ainda… um montão de problemas para resolver!
Os nossos modelos de crescimento (que não de
desenvolvimento!) têm vindo a ser altamente vorazes e a
urgência da conservação dos sistemas litorais não deve
ser entendida como restrição ao desenvolvimento, mas
antes como pressuposto de um modelo de
desenvolvimento mais sólido e durável… um outro
desenvolvimento! Há que descobri-lo com uma fruição
daquilo que se pretende preservar: é esse o grande
desafio! E de que forma?
É este o repto que se lança à Rede BRASPOR. São
os contributos fundamentais para a manutenção de
litorais equilibrados que têm que ser encorajados. Para
isso há que dar continuidade aos estudos que têm vindo
a ser prosseguidos. Há que aprofundar os
conhecimentos fundamentais para o entendimento do
território… dar-lhes seguimento investindo, não só na
sua continuação, mas também na busca (na
investigação!) de alternativas viáveis para as regiões
costeiras, sem que essas opções venham a pôr em causa
o que se pretendeu preservar… e aplicá-las!

Luís Cancela da Fonseca
MARE, Laboratório Marítimo da Guia, Universidade de Lisboa e
CTA - Centro de Ciências e Tecnologias da Água, Universidade
do Algarve
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