
om a ha bi tu al dis cri ção, o ge ó gra fo 
Di e ter Mu e he acom pa nhou du ran
te 15 anos, como re pre sen tan te da 
co mu ni da de ci en tí fi ca, os es tu dos 
para de fi ni ção dos li mi tes da pla ta
for ma con ti nen tal bra si lei ra, apre

sen ta dos a uma co mis são da Or ga ni za ção das 
Na çõ es Uni das (ONU) reu ni da em Nova York 
du ran te duas se ma nas, de 30 de agos to a 17 
de se tem bro. Li de  ra do pelo al mi ran te Lú cio 
Fran co de Sá Fer nan des, o gru po bra si lei ro – o 
se gun do do mun do, de pois dos rus sos, a apre
sen tar o le van ta men to hi dro grá fi co e ge o ló gi
co con for me as re gras es ti pu la das pela ONU – 
está rei vin di can do uma pla  ta for ma con ti nen tal 
a uma dis tân cia de até 350 mi lhas (650 qui lô
me tros) da li nha da cos ta. É uma su per fí cie 
equi va len te à dos três es ta dos do Sul do Bra sil 
so ma da à do Es ta do de São Pau lo, com áre as 
no vas para ex plo ra ção de pe tró leo, gás e mi né
ri os que o Bra sil po de rá ex plo rar com ex clu  si
vi da de – e na qual qual quer ati vi da de de ex plo
ra ção mi ne ral por ou tro país só po de rá ser fei ta 
com au to ri za ção do go ver no bra si lei ro.

“Se há algo re al men te ad mi rá vel em Di e ter 
é sua ple na cons ci ên cia do pa pel que ele re pre
sen ta para a so ci e da de”, co men ta o ge ó lo go 
ma ri nho Moy sés Tess ler, do Ins ti tu to de Oce a
no gra fia da Uni ver si da de de São Pau lo (USP), 
que vi a jou com Mu e he em ex pe di çõ es pelo 
li to ral bra si lei ro. “E ele não se gaba des se sen so 

de ci da da nia.” Mas esse ge ó gra fo bai a no – de 
Ma ra go gi pe, ci da de do Re côn ca vo Bai a no em 
fren te a Sal va dor – não olha só para o mar. Pro
fes sor do De par ta men to de Ge o gra fia do Ins ti
tu to de Ge o ci ên ci as da Uni ver si da de Fe de ral 
do Rio de Ja nei ro (UFRJ) des de 1968, Mu e he 
ini ci ou há 40 anos suas pes qui sas so bre as 
trans for ma çõ es do li to ral bra si lei ro, hoje fun da
men tais quan do se pen sa em con ci li ar o uso e 
a pre ser va ção das prai as – como ele de mons
trou, a li nha de cos ta os ci la fei to uma san fo na, à 
me di da que os ban cos de areia se des lo cam. 

Para que esse ci clo na tu ral seja res pei ta do e 
os de sa ba men tos de ca sas e mu ti la çõ es das pai
sa gens se tor nem me nos fre qüen tes, Mu e he 
pro pôs uma fai xa de pro te ção de 50 me tros a 
par tir da li nha do mar nas áre as ur ba nas e de 
200 me tros nos tre chos não ur ba ni za dos do 
li to ral, em um tra ba lho fei to a pe di do do Mi nis
té rio do Meio Am bi en te e pu bli ca do em 2001 
na Re vis ta Bra si lei ra de Ge o mor fo lo gia. Se ria 
uma for ma de evi tar o ce ná rio de so la dor que 
to mou con ta de uma praia em Bar ra de Ma ri cá, 
no li to ral do Rio, há três anos, de pois de uma 
for te tem pes ta de ter der ru ba do um con jun to 
de ca sas er gui das à bei ramar. Seus pro pri e tá ri
os re fi ze ram as cons tru çõ es e er gue ram mu ros 
de de fe sa numa ten ta ti va pro va vel men te vã de 
lu tar con tra o mar.

“A lar gu ra exa ta da fai xa de pro te ção pre ci
sa ria ser sin to ni za da com as ten dên ci as lo cais 
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Es tu dos de Di e ter Mu e he são 
es sen ci ais para con ci li ar o uso 
com a pre ser va ção do li to ral

O ci en tis ta 
que adO ra a praia

C

CIÊNCIA APLICADA AO MAR
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de mo di fi ca ção da li nha de cos ta”, diz Mu e he, 
que fez o tra ba lho com ple to: um le van ta men to 
na ci o nal que ele co or de nou in di ca jus ta men te 
os tre chos mais vul ne rá veis à ero são ou à pro
gra da ção – como é cha ma do o pro ces so in ver
so, de de po si ção de areia – ao lon go dos 8 mil 
qui lô me tros de cos ta bra si lei ra. O Di ag nós ti co 
de ero são e pro gra da ção cos tei ra, que con tou 
com qua se R$ 50 mil da Se cre ta ria da Co mis são 
In ter mi nis te ri al para os Re cur sos do Mar 
(Se cirm) e deve ser pu bli ca do nos pró xi mos 
me ses, re ve la que 40% das prai as bra si lei ras 
es tão en co lhen do, en quan to ou tros 10% ga n
ham areia e se alar gam.

ro pos to pelo Pro gra ma de Ge o lo gia e 
Ge o fí si ca Ma ri nha (PGGM), uma as so
ci a ção de gru pos de pes qui sa das uni
ver si da des cos tei ras do país, esse 
le van ta men to das áre as de ris co do 
li to ral re sul ta do tra ba lho de 16 gru

pos de pes qui sa, do Ama pá ao Rio Gran de do Sul, 
que Mu e he con se guiu reu nir com um raro 
po der de mo bi li za ção e um res pei to ao tra ba lho 
alheio que lhe ren deu a apa ren te men te unâ ni me 
ad mi ra ção dos co le gas e dos alu nos. “Esse atlas 

será a base para o mo ni to ra men to con tí nuo de 
prai as, para sa ber mos se a ero são ou a pro gra da
ção re fle tem um de se qui lí brio mo men tâ ne o ou 
uma ten dên cia de lon go pra zo”, co men ta Mu e
he, que tem 67 anos, mas nin guém de boafé lhe 
da ria mais de 50. Gen til e aten ci o so, ado ra pôr a 
ve lha san dá lia de cou ro e boné, aco mo darse a 
bor do de bar cos in flá veis ou de pes ca e ob ser
var as su tis va ri a çõ es da li nha da cos ta.

É um tra ba lho que exi ge pa ci ên cia, mas que 
pode ser ex tre ma men te pro vei to so. Com sua 
equi pe da UFRJ, Mu e he examinou por três anos 
as mu dan ças em uma das prai as de Ma caé, no 
li to ral flu mi nen se, até che gar à con clu são de 
que a ero são que pre o cu pa va tan to era ape nas 
a face mais vi sí vel de um pro ces so de re e qui lí
brio es pon tâ neo – a areia que su mia vol ta va 
de pois. Como re sul ta do, a pre fei tu ra eco no mi
zou cer ca de US$ 1,5 mi lhão que pre ten dia 
gas tar em obras para con ter um fe nô me no que 
por si só se re sol ve ria. Du ran te mais tem po ain
da – oito anos, “sem fa lhar um mês”, or gu lhase 
–, ele tem acom pa nha do os cor pos de areia 
cres cen do ou en co lhen do em um cam po de 
du nas pró xi mo a Cabo Frio, tam bém no li to ral 
flu mi nen se, a duas ho ras de vi a gem da ci da de 
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O geógrafo do mar: atlas de 
erosão indica os pontos mais 
frágeis do litoral brasileiro
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de ra do uma obra fun da men tal para usar em 
con jun to com o atlas de ero são quan do na 
hora de pla ne jar a ocu pa ção do li to ral sem 
sen tir mais tar de a re van che da na tu re za. 
“De pois de to dos es ses es tu dos”, afir ma Ross, 
“se as ca sas ain da de sa bam no li to ral não é por 
fal ta de in for ma ção, mas por fal ta de uso da 
in for ma ção”. 

Não é exa ge ro di zer que ele tra ba lhou nes
ses pro je tos com de di ca ção ger mâ ni ca. Di e ter 
Carl Ernst Hei no Mu e he – eis seu nome com
ple to – é o fi lho úni co de um ca sal de ale mães, 
Vic tor Carl Mu e he e Ger da Min na Emma Mu e
he. Os dois che ga ram ao Bra sil em 1936 fu gin
do da re ces são eco nô mi ca que to mou con ta da 
Ale ma nha após a Pri mei ra Guer ra Mun di al. Vic
tor, que ha via ser vi do como ofi ci al no Exér ci to 
du ran te a guer ra, se guiu o mes mo des ti no de 

do Rio. Já fez o le van ta men to nú me ro 
102, que re pre sen ta até ago ra cer ca de 
31 mil qui lô me tros ro da dos en tre o Rio e 
a área de es tu do. Os da dos apu ra dos in di
cam pro vá veis efei tos do aque ci men to 
ou es fri a men to das águas do Pa cí fi co – o 
El Niño e a La Niña – e que o li to ral por 
lá está re cu an do. “Nada gra ve”, diz, “se o 
ní vel do mar não su bir.” O pro ble ma é 
que mu i tos es tu dos no mun do in tei ro 
aler tam para a ele va ção do ní vel do mar.

mai o ria das pes so as atri bui pou
ca im por tân cia às di fe ren ças 

de cor, tex tu ra ou ta ma nho 
dos grãos de areia das prai as 
– o que im por ta mes mo é o 
sol, cer to? Ele, não. Com um 

pu nha do de areia nas mãos, esse ge ó
gra fo do mar ima gi na o pas sa do e o 
fu tu ro de uma praia, do mes mo modo 
que um pa le on tó lo go re cons ti tui um ani
mal ex tin to a par tir de um osso fos si li za
do. Há cer ca de 20 anos, Di e ter Mu e he 
pro pôs uma me to do lo gia de es tu dos 
cos tei ros, mos tran do onde e como co l
her amos tras e que tipo de in for ma ção 
ti rar de um pu nha do de areia ama re la da 
ou aver me lha da, fina ou gros sa. Com 
men te aber ta, mos trou tam bém que às 
ve zes é me lhor es que cer a areia, como 
acon te ceu ao apli car uma fór mu la cri a
da por oce a nó gra fos aus tra li a nos para 
de ter mi nar co mo uma praia fi ca rá em 
al guns anos. A re cei ta ori gi nal se apoi a va 
em três va ri á veis: a al tu ra e o pe rí o do da 
onda e a gra nu lo me tria da areia. “Mu i tas 
ve zes”, ele con ta, “essa fór mu la não cor res pon
dia ao que era ob ser va do”. Mu e he de sen vol veu 
en tão ou tra fór mu la, tro can do a gra nu lo me tria 
da areia pela de cli vi da de da praia, para de fi nir 
o es ta do da praia no pró prio mo men to da 
ob ser va ção. Pu bli ca da há cin co anos na Re vis
ta Bra si lei ra de Oce a no gra fia, essa fór mu la 
tem aju da do a iden ti fi car o per fil de uma praia 
e ava li ar sua sen si bi li da de a va za men tos de 
óleo e ris co po ten ci al para os ba nhis tas.

“Di e ter é um gran de pro fis si o nal, ex tre ma
men te sé rio e dis ci pli na do, com quem é mu i to 
tran qüi lo tra ba lhar”, co men ta o ge ó gra fo da 
USP Ju randyr Ross, que fez com seu co le ga do 
Rio ou tro es tu do im por tan te so bre o li to ral – 
o atlas do ma cro di ag nós ti co cos tei ro do Bra sil. 
Edi ta do há cer ca de seis anos pelo Mi nis té rio 
do Meio Am bi en te, esse le van ta men to é con si

A

Baiano, filho de alemães, apaixonado 
pelo mar desde a adolescência: olhar
apurado para as mudanças da costa



ou tros ale mães que imi gra vam para o Bra sil: foi 
tra ba lhar como con ta dor em uma fá bri ca de 
cha ru tos, a Su er dick, em Ma ra go gi pe, no Re côn
ca vo Bai a no. Foi ali que Di e ter Mu e he nas ceu, 
em abril de 1937.

eu pai mor reu em 1939, pro va vel men
te de in fec ção hos pi ta lar. Sua mãe 
de ci diu vol tar para a Ale ma nha, ima gi
nan  do que lá con se gui ria dar uma 
edu ca ção me lhor ao fi lho en tão com 1 
ano e meio. Mas logo veio ou tra guer

ra, dei xa ram Ber lim, onde pre ten di am vi ver, e 
ti ve ram de se mu dar às pres sas mu i tas ve zes, 
fu gin do das bom bas que des truí am as ci da des 
e os pla nos. Vol ta ram ao Bra sil em 1947, dois 
anos de pois de ter mi na da a guer ra, e se ins ta la
ram em Nova Fri bur go, na re gião ser ra na do 

Rio. Para o ga ro to de 10 anos, que mal 
fa la va por tu guês, fo ram tem pos di fí ceis. 
Mas foi quan do aflo rou a cu ri o si da de 
ci en tí fi ca e ele co me çou a co le ci o nar 
bor bo le tas, be sou ros e ro chas re co lhi das 
nas lon gas ca mi nhadas pe las mon ta nhas.

Só em Vila Ve lha, no Es pí ri to San to, 
para on de se fo ram qua se dois anos 
de pois, o en tão ado les  cen te cons tru iu um 
for te cír cu lo de ami gos, ser  viu no Exér ci
to du ran te um ano e co me çou a mer  gu
lhar, com más ca ras que ma chu ca vam o 
na riz e fa zi am os ou vi dos do e rem com 
fre qüên cia. Apai xo nouse pelo mar. 
“En quan to mer gu lha va e pes ca va la gos
ta”, re cor da ele, “eu ti nha von ta de de fa zer 
ci ên cia e es tu dar me lhor tudo aqui lo.” 
Em 1960, na hora do ves ti bu lar, op tou 
por ge o  gra fia na Uni ver si da de Fe de ral do 
Es pí ri to San to (Ufes) como for ma de 
con ci li ar seu in te res se por oce a no gra fia 
e ge o lo gia. Nes sa épo ca, já es ta va tra ba
lhan do na Com pa nhia Vale do Rio Doce 
– pri mei ra men te na equi pe de to po gra fia 
na es tra da de fer ro, de pois como téc ni co 
em me câ ni ca dos so los.

Di e ter Mu e he mu douse para o Rio 
de Ja nei ro em 1964 para tra ba lhar na 
Do ce na ve, a re cémcri a da em pre sa de 
na ve ga ção da Vale do Rio Doce, mas aca
bou fi can do mes mo na em pre sa ma triz. 
Foi tam bém quan do se trans fe riu para 
o de par ta men to de ge o gra fia da en tão 
Uni ver si da de do Bra sil, re ba ti za da de 
Uni ver si da de Fe de ral do Rio de Ja nei ro 
(UFRJ). Em seu mes tra do, que du rou 
qua tro anos, pro pôs uma clas si fi ca ção 

das prai as en tre o Rio de Ja nei ro e Cabo Frio 
de acor do com seu per fil to po grá fi co e da 
zona sub ma ri na ad ja cen te, o tipo de se di men to 
e a ener gia das on das do mar que che gam à 
praia. Era o iní cio da pósgra du a ção no de par
ta men to de ge o gra fia. “Foi uma épo ca di fí cil”, 
con ta ele. “Ti nha dois ou três tra ba lhos para 
apre sen tar por se ma na e fi ca va mu i tas noi tes 
sem dor mir.” O dou to ra do ele fez na Ale ma nha, 
já se apro fun dan do em oce a no gra fia e ge o lo
gia ma ri nha. Nes sa épo ca já ha via dei xa do a 
Vale do Rio Doce para tra ba lhar ape nas na uni
ver si da de, pro cu ran do equi li brar a de di ca ção à 
ci ên cia e à fa mí lia. Pa re ce ter con se gui do. É sua 
úni ca fi lha, a mé di ca ra di o lo gis ta In grid En gel
ke Mu e he De Si mo ne Alon so, mãe de Ma teus, 
de 8 anos, e de Ni co le, de 2, quem diz: “Ele é 
ad mi rá vel”. •
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