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Aspectos históricos da 
relação

Brasil- Mar

O marinheiro lusitano não era apenas um 
aventureiro ou quase suicida. Era um guerreiro no 

limiar da aventura com a ciência. 

Fator de integração nacional



O mar, ao 
mesmo 

tempo que 
afasta povos, 
também os 
aproxima 



O mar como meio de comunicação



PERSPECTIVA ESTRATÉGICA MARÍTIMA: Tráfego e fontes de 
recursos
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Dr. Jean-Paul Rodrigue, Dept. of Global Studies & Geography, Hofstra University
Shipping density data: National Center for Ecological Analysis and Synthesis, A Global Map of Human Impacts to Marine Ecosystems.



O valor intrínseco do mar 
que nos margeia



O ”valor” do mar para o Brasil



Poder Naval
Marinha Mercante

As facilidades, os serviços e as organizações relacionados com os transportes 
aquaviários (marí@mo e fluvial)

Infraestrutura hidroviária: portos, terminais, eclusas, meios e instalações de 
apoio e de controle

Indústria naval: estaleiros de construção e de reparos
As organizações e os meios de pesquisa e de desenvolvimento tecnológico de 

interesse para o uso do mar, das águas interiores e de seus recursos
Indústria de pesca: embarcações, terminais e indústrias de processamento de 

pescado
Pessoal que desempenha a@vidades relacionadas com o mar ou com as 

águas interiores e os estabelecimentos des@nados à sua formação e ao seu 
treinamento

Organizações e os meios de exploração ou de aproveitamento dos recursos 
do mar, de seu leito e de seu subsolo

Indústria bélica de interesse do aprestamento naval

Poder 
Marí@mo



A opção brasileira de “Autoridade Marí4ma”
• habilitação e cadastro dos aquaviários e amadores;
• tráfego e permanência das embarcações nas águas sob jurisdição nacional, bem como sua entrada e saída de portos, 

atracadouros, fundeadouros e marinas;
• realização de inspeções navais e vistorias;
• arqueação, determinação da borda livre, lotação, idenAficação e classificação das embarcações;
• inscrição das embarcações e fiscalização do Registro de Propriedade;
• cerimonial e uso dos uniformes a bordo das embarcações nacionais;
• registro e cerAficação de helipontos das embarcações e plataformas, com vistas à homologação por parte do órgão 

competente;
• execução de obras, dragagens, pesquisa e lavra de minerais sob, sobre e às margens das águas sob jurisdição nacional, no 

que concerne ao ordenamento do espaço aquaviário e à segurança da navegação, sem prejuízo das obrigações frente aos 
demais órgãos competentes;

• cadastramento e funcionamento das marinas, clubes e enAdades desporAvas náuAcas, no que diz respeito à salvaguarda da 
vida humana e à segurança da navegação no mar aberto e em hidrovias interiores;

• cadastramento de empresas de navegação, peritos e sociedades classificadoras;
• estabelecimento e funcionamento de sinais e auxílios à navegação;
• aplicação de penalidade pelo Comandante;

NormaAvo

regulamentar o serviço de praAcagem, estabelecer as zonas de praAcagem em que a uAlização do serviço é obrigatória e especificar as embarcações dispensadas do serviço;
•determinar a tripulação de segurança das embarcações, assegurado às partes interessadas o direito de interpor recurso, quando discordarem da quanAdade fixada;
•determinar os equipamentos e acessórios que devam ser homologados para uso a bordo de embarcações e plataformas e estabelecer os requisitos para a homologação;
•estabelecer a dotação mínima de equipamentos e acessórios de segurança para embarcações e plataformas;
•estabelecer os limites da navegação interior;
•estabelecer os requisitos referentes às condições de segurança e habitabilidade e para a prevenção da poluição por parte de embarcações, plataformas ou suas instalações de 
apoio;

•definir áreas maríAmas e interiores para consAtuir refúgios provisórios, onde as embarcações possam fundear ou varar, para execução de reparos;

Regulamentar

inspeção naval;
vistorias, diretamente ou por intermédio de delegação a enAdades especializadas.ExecuAvo
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O mar como fator 
estratégico 

nacional



Fatores estratégicos do Atlântico Sul para o Brasil



Área Geoestratégica 
e Geopolí1ca do 
Atlân1co Sul
• Identidades sócio-culturais

dos Estados da região.
• Tráfego mercante de menor 

relevância em relação a 
outros corredores de 
navegação.

• Áreas de grandes interesses 
para os Estados costeiros 
da região



PERSPECTIVA SOCIAL, ECONÔMICA E CULTURAL

NATIONAL GEOGRAPHIC:h0p://ngm.na8onalgeographic.com/2011/03/age-of-man/map-interac8ve



Perspec'va de 
Salvaguarda da 
Navegação



Abordagem Divergente: Quadro Interesses Regionais
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PREPS -
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Tracking
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O valor sócio cultural 
do mar – patrimônio 

intangível



A mentalidade 
marítima



A cultura 
popular

• A fé e as águas
• O mar e a arte – música e poesia
• O imaginário popular da felicidade



Os 
potenciais a 
serem 
ampliados

Turismo

Gastronomia

Preservação da biodiversidade

Energias alterna7vas





Estudos Marítimos
Sua ligação com a Economia do Mar que é maior que a Economia Azul



OBSERVATÓRIO DE POLÍTICAS MARÍTIMAS (OPM)

LINHAS DE PESQUISA:
1. Análise e acompanhamento da implementação das poli@cas 
públicas, inclusive com método comparado; 

2. Avaliação das políticas públicas vigentes em ambiente marítimos; 

3. Propositura de políticas públicas, assessoria e consultoria. 

ÁREAS TEMÁTICAS:
a) exploração de recursos vivos e não-vivos;

b) regulamentações internacionais e questão estratégica brasileira; 

c) sustentabilidade e a questão ambiental marinha;

d) novas ameaças à segurança marítima;

e) questão econômica e social, tráfego marítimo e portuário;

f) bioprospecção e novas tecnologias. 
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Mar – Uma nova fronteira
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