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Principais questões relacionadas ao Oceano

Furacões

Acidificação dos Oceanos Elevação do nível do Mar

Navegação Derramamentos 

de óleo no mar
Laser e turismo



1 – O Mar Brasileiro

Plataforma Continental 

Proposta  950 mil km2



Comparação entre as áreas do território terrestre, da      
Amazônia “Verde” e do Mar Brasileiro



PETRÓLEO
 No mundo:

 52% da matriz
 2013: petróleo com 31%

 Brasil:
 43% da matriz
 2012: Reservas de 17,2 bilhões de boe (92% no mar; Bacia de Campos com 76%)
 (essas reservas representam o dobro do que eram em 2001).
 Pré-sal de Santos: 15,4 bilhões de boe = toda a produção dos últimos 59 anos!
 2018: 2,691 milhões de barris por dia; 944,1 milhões de barris por ano
 2018: 114 milhões de m³ de gás por dia
 Tecnologia em águas profundas (> 2.000 m)
 Distância costa-plataformas: até 180 milhas.
 Curiosidade: óleo nos oceanos (t/ano)

 Extração .................................... 3%
 Fontes terrestres ...................... 50%
 Transporte marítimo ................ 24%



MARINHA MERCANTE
 TRANSPORTE: A MAIOR SERVIDÃO DO MAR.

 No Brasil (Carga)

 Tonelagem: 92,5%, na importação; 95,7%, na exportação

 Valor: cerca de 75%

 Os PCN X A “conteinerização”

 Década de 90 – Navios de apoio, sondas e plataformas

 Apenas 1% em navios brasileiros

 Pontos de fraqueza

 Custo operativo diário com pessoal: US$ 4 mil (bandeira estrangeira) X US$ 11 mil (bandeira

nacional)

 Frota (apenas 1% em navios brasileiros; já foi de 30%)

 Portos e canais de acesso



ENERGIA (ondas e marés)

 Potenciais mundiais: 13 TW (10 + 3)

 Potenciais brasileiros: 114 GW

 Ondas

 No Mundo (protótipos)

- Portugal, Reino Unido, França e Holanda

 No Brasil (pesquisas)

- Pecém, ilha Rasa e costa do RS

 Marés

 No Mundo (maduros)

- França, Canadá, China e Rússia

 No Brasil (pesquisas)

- Rio Bacanga, MA



PESCA
 No mundo (FAO, 2016)

 2014: 82 milhões de toneladas (estável)

 57 milhões de pessoas

 2014: US$ 150 bilhões

 Recursos plenamente explotados: 57%

 Recursos sobrexplotados: 30%

 Recursos com possibilidade de aumento: 10%

 No Brasil

 1980: 800 mil toneladas (0,5% da mundial)

 2010: 540 mil toneladas (produção estagnada)

 800 mil pescadores

 Pontos de fraqueza brasileiros:

 Piscosidade

 Desenvolvimento humano

 Ambientes costeiros

 Frota (embarcações obsoletas e onerosas, em sua maioria)

 Estatística pesqueira deficiente 



MARICULTURA

Mundo: 

 2014: 73, 8 milhões de toneladas (50,4% do pescado consumido)

(Em 1970, apenas 3,9% )

 Consumo per capita: 19,7 kg (Brasil: 9,9 kg)        

Brasil com excepcionais condições.

 2011: 84,2 mil toneladas

 2015: 219 mil toneladas de tilápia

 MT+ZEE = 4,5 milhões de km²

 2,5 milhões de ha em áreas estuarinas

 5 milhões de ha em águas interiores

 Pesca estagnada X  Aquicultura com aumento anual de 8%



DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Os oceanos não são apenas as biodiversidades:

São reguladores climáticos e dos ciclos hidrológicos.

Necessidade de preservá-los.



DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Pilares, segundo Harris (2000)

O econômico: capacidade de produzir bens e serviços em base
contínua, mesmo na presença de restrições ecológicas de
maneira a evitar desequilíbrios setoriais extremos com
prejuízos na produção e no consumo.

O ambiental: manutenção da base dos recursos naturais,
evitando a superexplotação dos renováveis e o esgotamento
dos não-renováveis, incluindo a manutenção da
biodiversidade, da qualidade dos ecossistemas terrestres,
lacustres, marinhos e atmosféricos.

O social: equidade de distribuição de renda, provisão
adequada de serviços sociais; equidade de gênero, respeito às
minorias e participação social nos processos políticos.



“O Brasil não é viável sem o mar”.

(Almirante Paulo de C. Moreira da Silva)



PESQUISA

- Primeiro e fundamental passo para a
“ocupação” do mar.

- Recursos humanos:

- 10 mil profissionais

- Distribuição nacional não-uniforme (grande concentração
em SP e RJ)

- Recursos materiais:

- 6 navios com autonomia superior a 20 dias de mar.

- NPqHo “Vital de Oliveira”



- Comprimento total:  78 metros;
- Boca: 20 metros;
- Autonomia : 60 dias;
- Acomodações: até 146 pessoas;
- Pesquisadores a bordo: 40 a 60 pesquisadores, técnicos e estudantes; 
- Laboratórios: 3 laboratórios secos (20 m2) e 2 laboratórios molhados (25 m2);
- Sistema cientifico com instrumentação oceanográfica “estado-da-arte” (p.ex, 
ROV), capaz de operar  com perfiladores de CTD e sensores adicionais até 5.000 
metros de profundidade.

NPqHO VITAL DE OLIVEIRA

SITUA-SE ENTRE AS 10 MELHORES PLATAFORMAS DE PESQUISA DO MUNDO

Consórcio de 4 instituições nacionais: 

MCTIC, MD/ Marinha do Brasil, Petrobrás e Vale 
S.A.



NPqHo VITAL DE 
OLIVEIRA



NPqHo VITAL DE OLIVEIRA



NPqHo VITAL DE OLIVEIRA



NPqHo VITAL DE OLIVEIRA



NPqHo VITAL DE OLIVEIRA



NPqHo VITAL DE OLIVEIRA



Contudo...

O mar:

- Não tem cercas.
- É palco de ameaças de toda a natureza.

Direito do Mar (CNUDM): primeira linha de 
defesa. Inaceitável considerá-la suficiente 

e definitiva.



O QUE É O CEMBRA ?

O Centro de Excelência para o Mar Brasileiro (Cembra), com
personalidade jurídica própria, é uma associação advinda do
esforço cooperativo de setores da sociedade brasileira,
dedicado à pesquisa e ao desenvolvimento de novas
tecnologias, sempre que possível mediante a execução de
projetos estruturantes, instituída na forma do Código Civil
Brasileiro para fins não econômicos.



Identidade Institucional
 MISSÃO: “Propor, coordenar e executar projetos e ações estruturantes

relacionados ao estudo e aproveitamento do Mar Brasileiro, por meio da
integração entre as partes interessadas e aplicação dos conceitos de excelência,
visando ao desenvolvimento nacional nesse ambiente.”

 VISÃO: “Ser reconhecido como organização de integração em atividades de
vanguarda relacionadas ao estudo e aproveitamento sustentável do Mar
Brasileiro.”

 VALORES

 EXCELÊNCIA: Busca contínua e sustentada de práticas de vanguarda.

 ÉTICA: Transparência nas atividades conduzidas e respeito aos interesses,
necessidades e expectativas das partes interessadas.

 INTEGRAÇÃO: Estabelecimento de relações entre as partes interessadas nas atividades
de planejamento, desenvolvimento e execução dos projetos e ações de interesse
comum, com enfoque cooperativo e interdependente, sob objetivos, interesses ou
preceitos relacionados ao mar brasileiro, que tenham como condutor central a
promoção do desenvolvimento sustentável nacional.

 RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL: Desenvolvimento de atividades que atendam
aos conceitos de sustentabilidade econômica, social e ambiental.



3 - Estrutura
Baseada na metodologia desenvolvida pela Petrobras.

Centros e Redes de Excelência.
 O Cembra é regido pela metodologia de Organismos de Vanguarda

desenvolvida pela Petrobras/Coppe, e divulgada pelo Espaço Centros
e Redes de Excelência (Ecentex/UFRJ).

Em 1996, criação do primeiro Centro de Excelência. Hoje,
mais de trinta no Brasil.

Características:
 Conceito da Hélice Tríplice (governo-empresa-universidade)

 Gestão compartilhada

 Integração



MODELO BÁSICO DE UM CENTRO DE EXCELÊNCIA

Projetos  Estruturantes
para o conjunto 

Organizações 
nacionais

Organizações 
do exterior

Órgãos governamentais
nacionais

Universidades, Centros 
de Pesquisas nacionais



MODELO ADOTADO NO CEMBRA (GESTÃO COMPARTILHADA)  
COM INDICAÇÃO DE PARCEIROS POTENCIAIS

OUTROS

MMEMCTI

MPA MRE
COM.
MAR.

MMA

USPUFSC UFF

UFRJ

UFC UERJ

COI

OMM

OUTROS

Universidades, Centros 
de Pesquisas nacionais

MD

FURG

UFRSOUTROS

Cembra
(GESTÃO COMPARTILHADA)

Assembleia Geral / Com. Coord. Exec.

Projetos

Estruturantes

FEDERA-
ÇÕES

FEMAR SYNDARMA

PETROBRAS CNPq

ABC

Finep Outros

Órgãos governamentais
nacionais

Organizações 
do exterior

Organizações 
nacionais



Organograma básico

Assembléia Geral

Comissão de Coordenação Executiva

Conselho Fiscal

Conselhos Técnico-científicos



4 - Funcionamento
A CCE (Comissão de Coordenação Executiva)

 Composição
- Fundadores (MB, Coppe e Furg)

- Estratégicos (Femar e UFF)
- Especialistas
- Reuniões bimestrais

A  Assembléia Geral
 Reuniões estatutárias anuais; reuniões extraordinárias 



5 - Realizações
 2012 – Primeiro Projeto Estruturante: 2ª Edição do BMS21. Workshops.

Universidades, empresários e políticos. Dados até 2010. Tiragem: 3000.

 Segundo Projeto Estruturante: Edição virtual atualizada do BMS21

no site do Cembra. Periodiciade de 3 anos. Ação Estruturante.

 2014 – Terceiro Projeto Estruturante: “I Seminário sobre Submersíveis –

Desbravando o Mar Brasileiro”. Expositores brasileiros e estrangeiros.

 2015 – Quarto Projeto Estruturante: CD com a versão para a língua inglesa

do BMS21. Distribuição a todas as delegações na Assembléia Geral da

Comissão Oceanográfica Intergovernamental (UNESCO), Paris.

 Informativo Cembra (virtual). Hoje, na sétima edição. Mais de 1300

destinatários.

 2018 – Planejamento Estratégico Organizacional.



5 – PRINCIPAIS REALIZAÇÕES

http://www.cembra.org.br/
http://www.cembra.org.br/


O Brasil e o Mar no Século XXI
O mais importante projeto do Cembra

 Direito do Mar

 Segurança no mar

 Petróleo  

 Energia 

 Recursos minerais

 Pesca

 Maricultura

 Portos

 Marinha Mercante



O Brasil e o Mar no Século XXI
 Construção naval

 Ecossistemas costeiros

 Poluição

 Turismo marítimo

 Desenvolvimento sustentável

 C, T & I

 Biotecnologia marinha

 Mudanças climáticas

 Arqueologia marinha

 Mentalidade marítima



6 - Projetos

 Versão FGV

 Nova edição do BMS21

 E-book
• Em parceria com o Instituto Rumo ao Mar

(Rumar) e colaboração da empresa
Bibliomundi Serviços Digitais



7 - Conclusão



O MAR BRASILEIRO
Submissão à CLPC em fevereiro de 2019

Elevação do Rio Grande
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Muito obrigado
cemarbra@gmail.com
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cemarbra@gmail.com
www.cembra.org.br
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