














alguns trechos. Massas de ar polar no inverno atingem 

freqOentemente o litoral, muitas vezes associadas as 

grandes ondulai;:oes do sul, que quebram sobre os fundos 

de pedra e praias. E a regiao mais constante 

em ondas grandes, podendo quebrar em fundos 

de pedra com boa formai;:ao, como as lajes do 

Sheraton no Rio e Patieiro em Ubatuba, ou 

ainda na Praia da Vila e em Silveira, em Santa Catarina. 

E, por ultimo, o trecho entre Santa Catarina e Rio Grande 

do Sul, onde predominam praias arenosas, fortemente 

marcadas pelas baixas temperatures no inverno. E o limite 

latitudinal de ocorrencia dos manguezais no Atlantico, em 

Laguna (SC]. Extensas 

p r a i a s  e u m a  e n o r m e  

variedade de bancos de 

areia podem ser explorados. 

Mudan9as na paisagem: 
da Pre-Hist6ria aos dias de hoje

Desde a Pre-Hist6ria, o litoral brasileiro e foco de diversas ai;:oes 

antr6picas modificadoras da paisagem. Dos primeiros grupos de 

seres humanos, que deixaram seus vestigios em sambaquis 
dep6sitos de animais marinhos, principalmente conchas, de ate 25 

metros de altura e 300 metros de comprimento, datados de aproximadamente 8.000 anos ate 

substituii;:oes quase que totais dos ecossistemas naturais pelos sistemas urbanos. "Da lama ao 

caos, do caos a lama." 

Os ciclos do pau-brasil e da cana-de-ai;:ucar, assim como a
extrac;:ao do ouro e de outros minerais, sao marcos da 
degradai;:ao dos biomas costeiros no inicio da nossa hist6ria.
Mas foi a partir do seculo XX que as modificac;:oes foram mais
sentidas. No Nordeste, as grandes fazendas de cana-de-ac;:ucar 
e coco ocuparam vastas areas de Mata Atlantica e Restinga;
no Sudeste, ocorreram grandes adensamentos populacionais
e a instalai;:ao de complexos industriais. Atualmente as fazendas 
de engorda de camarao ex6tico comei;:am a modificar a paisagem 
nordestina, desenhando mosaicos nas planicies costeiras,
que podem ser vistos pelas lentes dos satelites
(www.cdbrasi l .cnp n . e m brapa.br). Mas quais  s a o  a sconseqoencias das intensas modificai;:oes d o  meio? Segundo a pesquisadora Yara Schaeffer-Novelli, d o  lnstitutoDceanografico da Universidade de Sao Paulo, a riqueza dos recursos marinhos pode ser encontrada em documentoshist6ricos, querelatam a alta produtividade dos nossos estuarios, como tambem em vestigios pre-hist6ricos de sambaquis, como descrito acima. Apesar da dificuldade de se quantificar a produi;:ao pesqueira, e fato, segundo as estatisticas dos setores de pesca comercial e artesanal, que esta ocorrendo um declinio na produtividade, provavelmente relacionado 8 destruic;:ao dos ecossistemas costeiros, principalmente os manguezais, altamente produtivos. Outros impactos poderiamser discutidos, como a poluii;:ao dos estuarios e praias, a ameai;:a do turismo desordenado, a supressao das tradic;:oesculturais, a continua expansao das cidades litoraneas, etc. Gastariamos mais um tanto para contar hist6rias como asde Saquarema, no Rio de Janeiro, e Maresias, em Sao Sebastiao, Sao Paulo. Cabe uma reflexao, a parte, de cada um ...

Canhecer para canservar 

Com essa imensa linha de costa, como podemos lidar 

com a conservai;:ao dos recursos marinhos? E sabido que 

o Brasil possui uma Constituii;:ao da Republica dita moderna 

quanto ao trato ao meio ambiente. No papel, os ecossistemas 

costeiros possuem diversos dispositivos 

legais que garantem sua preservac;:ao. 

0 C6digo Florestal, por exemplo, designa 

como area de preservac;:ao permanente os 

manguezais e as formac;:i'ies florestais 

litoraneas. Ha ainda as portarias do 

lbama, que ordenam o defeso de organismos 

marinhos, ou protegem a fauna ameac;:ada 

Pledade. Jaboatao dos Guararapes - PE 

de extini;:ao. Na pratica, ha dificuldades em conciliar publicas de meio ambiente, por meio , 

o crescimento das 

cidades com a preser

v ac;:ao a m b i e n t a l ,  e 

p r i n c i p a l m e n t e  o 

cumprimento das leis, 

o r a  p e l a  f a l t a  d e  

contigente humano 

para fiscalizac;:ao, ora 

ac;:i'ies nos diferentes segmentos 

sociedade. Ha soluc;:i'ies! Mais detalh 

desse projeto podem ser consultados 

sitehttp:/ /eco.ib.usp.br/labmar/idioma.htr 

Mas a luta nao para por ai! A regi 

inspirou alguns grupos a desenvolv 

trabalhos cientificos que pudessem subsid 

programas de conservai;:ao. Como e o ca 

p e I o d e s c a s o . O s do Sioma - minicentro de ensino e informa� 

interesses economicos 

acabam sobrepondo-se 

aos interesses coletivos. 

M a s  n e m  t u d o  e 

apocaliptico. Ha diversos 

projetos de conservac;:ao para o nosso litoral. 

Alguns ate canalizam esforc;:os para preservar 

especies ameac;:adas, como tartarugas marinhas, 

peixes-boi, baleias-corcundas (jubartes), cavalos

marinhos, e outros. Todos buscam um objetivo 

comum: conserver a diversidade biologics e funcional 

dos ecossistemas costeiros. Um exemplo de conservac;:ao 

de especie ameac;:ada de extini;:ao e o Projeto Atlantis, 

desenvolvido no litoral sul de Sao Paulo. Contempla a luta 

pela preservai;:ao do boto-cinza (Sotalia fluviatilis), por meio 

de estudos do comportamento e distribuii;:ao dessa especie, 

programa de estagio e educac;:ao ambiental. 0 Complexo 

Estuarino-Lagunar de lguape-Cananeia-Paranagua, entre Sao Paulo e 

Parana, e considerado pela UICN [Uniao Internacional para a 

Conservac;:ao da Natureza) um dos mais importantes do mundo, devido 

a sua grande importancia na manuteni;:ao da diversidade biol6gica 

costeira. De alguns anos para ca, a regiao vem sendo intensamente 

explorada pelo ecoturismo. Marcos Cesar de Oliveira Santos, coordenador 

do projeto, aponta as diferentes ameai;:as para as especies da regiao: 

velocidade excessiva das embarcac;:i'ies esportivas, perseguic;:ao dos 

botos, panos de redes flutuantes descartados pelas embarcac;:i'ies de 

pesca e alimentai;:ao induzida por turistas desinformados. Estamos 

falando de desrespeito aos verdadeiros "locais". Para evitar tais 

ameai;:as a essas especies, e preciso que se implementem politicas 

sobre zonas umidas costeiras tropicc 

com enfase no ecossistema mangue; 

Sediado no lnstituto Oceanografico 

Universidade de Sao Paulo, desde a dee, 

de 80 tern desenvolvido varios estud 

Os trabalhos nao se limitam em medir proces 

ou quantificar a diversidade, mas tamb 

a divulga-los junto ao poder publico , 

sociedade formadora de opiniao, con 

· objetivo de conservar os recursos marint 

Esse persistente trabalho de conta-gc

tern reflexos no exterior, e hoje

Bioma/lOUSP represents a luta pI

manguezais brasileiros, suas tradic;: 

culturais, funi;:oes e servii;:os, buscanc 

gestao dos recursos naturais costeiI

Mas o que temos a ver com tudo ii

Born ... A nos, surfistas, cabe o exerc

da cidadania, e reivindicar nossos dire

par melhorias na qualidade de v 

Como born cidadao brasileiro, em

prevalece a consciencia eco16g

Boas ondas no nosso imenso Br1

Clemente Coelho Junior - 35 anos, bi6Ic 

ocean6grafo. Mestrado' e doutorado 

oceanografia biol6gica pelo Inst 

Oceanografico da Universidade de Sao P 






















































































