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GERCO e a integração 
com o PEM

Toda atividade desenvolvida no mar possui, 
necessariamente, conexão com a terra!

Fonte: https://www.dnvgl.com/energy/feature-articles/project-certification.html



Z o n a  C o s t e i ra
• ≈ 8,500 km de costa

• 274 municípios, 17 estados costeiros, 4 Regiões do país

• Composta por uma variedade de ecossistemas 
particularmente sensíveis e frágeis

• Abriga enorme biodiversidade

• Presença de um mosaico de áreas marinhas e costeiras 
com espécies endêmicas de fauna e flora

• O maior trecho contínuo de manguezais do mundo

• Os únicos ambientes de recife da América do Sul

• Fornece um grande conjunto de serviços ambientais

Fonte: https://www.mma.gov.br/gestao-territorial/gerenciamento-costeiro



• Cerca de 25% da população brasileira residente nesta área

Fonte: https://www.mma.gov.br/gestao-territorial/gerenciamento-costeiro

Fonte: Nasa

Z o n a  C o s t e i ra

• Em 2015 19% do PIB brasileiro foi vinculado, direta ou 
indiretamente, aos usos e atividades na ZC e oceânica 
sob jurisdição nacional, empregando 19 milhões de 
pessoas e gerando quase R$ 500 bilhões em renda

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/ARCHELLA_E_THERY_Img_06.png


Histórico do GERCO no Brasil

Fonte: www.marinha.mil.br/secirm/amazoniaazul



LEI 7661/88
Inst i tu i  o  P lano Nac ional  de  Gerenc iamento Coste iro

• Art. 2º - Visará orientar a utilização nacional dos recursos na ZC de forma a contribuir 
para elevar a qualidade da vida de sua população, e a proteção do patrimônio natural, 
histórico, étnico e cultural.

• Art. 3º - Deverá prever o zoneamento de usos e atividades na ZC, com prioridade para 
conservação e proteção, dentre outros: recursos naturais, renováveis ou não renováveis; 
sítios ecológicos; unidades naturais de preservação permanente; patrimônio natural, 
cultural e paisagístico.

• Art. 4º - Aplicação com a participação da União, Estados, Municípios, por órgãos do 
SISNAMA.



DECRETO 5300/2004 
Regulamenta a Lei  nº 7.661

Art. 7º - Aplicam-se para a gestão da zona costeira os seguintes instrumentos, de forma 
articulada e integrada:

Instrumentos de gestão da zona costeira

I  - Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro – PNGC;*

II - Plano de Ação Federal da Zona Costeira – PAF;

III - Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro – PEGC;

IV - Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro – PMGC;

V  - Sistema de Informações do Gerenciamento Costeiro – SIGERCO;

VI - Sistema de Monitoramento Ambiental da Zona Costeira – SMA;

VII - Relatório de Qualidade Ambiental da Zona Costeira – RQA-ZC;

VIII - Zoneamento Ecológico-Econômico Costeiro – ZEEC;

IX - MacroDiagnóstico da Zona Costeira – MDZC

Instrumentos de gestão da Orla Marítima

I - Plano de Intervenção - “ Projeto Orla”



MacroDiagnóstico da Zona Costeira

A segunda versão publicada em 2004 apresenta sob a 
forma de um atlas, constituído por cartas-síntese e 

relatórios técnicos, abrangendo as características 
físico-naturais e socioeconômicas.

A versão de 1996 foi o pioneiro no estudo e análise 
sobre gestão integrada de zonas costeiras no Brasil. 
Apresentado sob a forma de um atlas é constituído por 
cartas temáticas de escala 1:1.000.000 e relatórios 
técnicos.



MacroDiagnóstico da Zona Costeira

http://mapas.mma.gov.br/i3geo/mma/openlayers.htm

▪ Demanda pela disponibilização dos dados do i3Geo para a plataforma da INDE / INDEM



Prejuízos em função de Mudanças 
Climáticas e Eventos Extremos

▪ Projeto que foi desenvolvido com o objetivo de responder essas perguntas e dar uma contribuição ao
debate sobre Mudanças Climáticas consolidando a competência da SAE-PR de elaborar subsídios para
a preparação de ações do governo

▪ Índice de Vulnerabilidade Socioambiental da Costa Brasileira – IVSCB

▪ Analisou 16 portos públicos e demonstrou que as infraestruturas portuárias já se encontram expostas
a impactos decorrentes de eventos costeiros naturais. A vulnerabilidade já é considerada “ALTA” com
riscos futuros associados à elevação do NMM e ondas de tempestade

http://adaptaclima.mma.gov.br/conteudos/63

▪ (i) Qual(is) cenário(s) social, econômico, ambiental e climático deve(m) ser
considerado(s) nessa agenda?; (ii) O país está preparado para enfrentar esses novos
cenários? e (iii) Como se dará a adaptação para esse(s) cenário(s)?



Prejuízos em função de Mudanças 
Climáticas e Eventos Extremos

Recomendações para adaptação do setor portuário

▪ Medidas imediatas = Gestão de ecossistemas – Reforço de infraestrututuras –
Dragagens mais frequentes – R$ 13 milhões

▪ Medidas de médio prazo (até 2030) = Reforço de cais – Reforço de molhes e
quebra mares – Sistemas de micro e macro drenagens – R$ 1.6 bilhões

▪ Medidas de Longo prazo (até 2050) = Storme surge barries – Sistema de macro
drenagem – Reforço de molhes e quebra mares – R$ 7.2 bilhões

http://adaptaclima.mma.gov.br/conteudos/63

▪ Panorama Global: Danos e prejuízos oriundos das mudanças no clima sobre os portos são estimados
em U$D 111.6 bilhões (R$ 470 bilhões) até 2050 (UN, 2017)



Plano Nacional de Adaptação 
à Mudança do Clima (PNA)

Disponível em https://www.mma.gov.br/clima/adaptacao/plano-nacional-de-adaptacao

Disposto no Anexo II do PNA, nomeado “Estratégias Setoriais e Temáticas”

Objetivo geral: Promover a gestão e redução do risco climático no país frente aos efeitos adversos associados à mudança

do clima, de forma a aproveitar as oportunidades emergentes, evitar perdas e danos e construir instrumentos que

permitam a adaptação dos sistemas naturais, humanos, produtivos e de infraestrutura.

11 estratégias setoriais e temáticas: 

Agricultura, Biodiversidade e Ecossistemas, Cidades, 

Desastres Naturais, Indústria e Mineração, Infraestrutura 

(Energia, Transportes e Mobilidade Urbana), Povos e 

Populações Vulneráveis, Recursos Hídricos, Saúde, 

Segurança Alimentar e Nutricional e Zonas Costeiras. 



Eventos Extremos em SC

Fonte: Diário Catarinense



Fonte: www.marinha.mil.br/secirm/amazoniaazul

Proposto pelo MMA em parceria com instituições e academia, o Procosta é um programa permanente de

planejamento e gestão da zona costeira com caráter territorial, que buscará solucionar um importante

problema de falta de dados confiáveis em escala nacional e, a partir desses dados, auxiliar na compreensão da

atual situação na zona costeira (ZC), nas previsões de possíveis alterações futuras e nas alternativas de

mitigação e adaptação.

Onde está a linha de costa brasileira?   Atual linha de preamar-médio?   Atual limite político dos municípios costeiros?



Projeto Alt Bat

Comissão Nacional de 
Cartografia 

Solução Institucional: Comitê de Integração das Componentes
Verticais Terrestre e Marítima (CICVTM).

Objetivo principal: Desenvolver estudos visando à padronização
de uma metodologia de integração das superfícies de referência
para altitudes e profundidades na zona costeira, por meio do
refinamento do Sistema Geodésico Brasileiro.

Produto principal: Definição da Linha de Costa de Referência



Projeto de Projeção de Linhas de 
Costa Futuras e Identificação de Perigos

Klein et al, 2016. Metodologia para quantificação de perigos costeiros e 
projeção de linhas de costa futuras como subsídio para estudo de adaptação 

das zonas costeiras: Litoral norte da Ilha de Santa Catarina e entorno

Objetivo principal:

Aplicar diferentes metodologias para fazer projeções da linha de costa
brasileira, considerando para análise temporal após 05,10,25 e 100
anos.

Produto principal:

Mapas de projeção da linha de costa e Mapa de Perigos e Segurança da
Costa Brasileira



Projeto Riscos Costeiros
e Estratégias de Adaptação

Objetivo principal: a partir da linha de costa atual, da projeção dos cenários futuros e do mapeamento

dos perigos, realizar a avaliação dos riscos potenciais para a ZC, considerando, novamente, os aspectos

socioambiental e econômico.

Dois produtos sequenciais:

a) mapas com a identificação dos riscos na ZC,
considerando os aspectos socioambiental e
econômico;

b) plano de ação com as estratégias para adaptação
aos riscos.



People and Oceans, managing marine areas for human well being (CI, 2011, 19 pp)

Projeto Monitoramento e Gestão para a 
conservação da Linha de Costa

Objetivo Principal:

Estabelecer um programa de diagnóstico, monitoramento e gestão contínua da linha
de costa para fomentar o estabelecimento de uma cultura de análise de risco, ainda
inexistente no país.

Produtos Principais:

a) Conservação e valoração de ecossistemas;
b) Capacitações em gestão costeira;
c) Guia de Diretrizes de Prevenção e Proteção à Erosão Costeira;
d) Portal de Obras Costeiras.



Projeto Monitoramento e Gestão para a 
conservação da Linha de Costa



Governança
▪ Decreto nº 9.759, de 11 de abril de 2019 - Extingue e estabelece diretrizes, regras e 

limitações para colegiados da administração pública federal.

▪ Decreto nº 9.858, de 25 de junho de 2019 - Dispõe sobre a Comissão Interministerial 
para os Recursos do Mar.

▪ Portaria nº 236/MB, de 23 de Agosto de 2019 - Institui Grupos Técnicos para 
assessoramento da CIRM.

Novo PSRM “X”

Comissão Interministerial para os Recursos do Mar

Subcomissão
PSRM

Subcomissão
PROANTAR

Subcomissão
LEPLAC

GIGERCO

GT PEM



Limites da Zona Costeira e 
Instrumentos de Gestão

Zona Contígua

Fonte: https://www.mma.gov.br/gestao-territorial/gerenciamento-costeiro



Projeto de Lei nº 6969/2013

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=604557

Art. 7º. O planejamento espacial marinho nacional e regional, os indicadores de qualidade
ambiental e as metas de que tratam, respectivamente, os incisos I, II e III do art. 6º devem
ser objeto, antes de sua entrada em vigor, de audiências públicas regionais e devem ser
atualizados em intervalos de no máximo dez anos.

Art. 14. Os §§ 1º e 2º do art. 5º da Lei nº 7.661, de 16 de maio de 1988, passam a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 5º ................................................................................

§ 1º Os Estados poderão instituir, mediante lei, os respectivos Planos Estaduais de
Gerenciamento Costeiro, observadas as normas e diretrizes do Plano Nacional e o
disposto nesta Lei, e designar os órgãos competentes para a execução desses planos.

§ 2º Normas e diretrizes sobre o uso do solo, do subsolo e das águas, bem como
limitações à utilização de imóveis, poderão ser estabelecidas nos Planos de
Gerenciamento Costeiro, Nacional e Estaduais, prevalecendo sempre as disposições de
natureza mais restritiva. (NR)”

Institui a Política Nacional para a Conservação e o Uso Sustentável do Bioma Marinho e 
ecossistemas costeiros associados (PNCMar)



✓ Princípios e objetivos similares

✓ Dados existentes

✓ Preconizam gestão sistêmica e 
holística

✓ Governança entre distintos atores

✓ Segurança Jurídica

▪ Sistematização de banco de dados unificado e 
padronizado

▪ Consolidação do PROCOSTA

▪ Fortalecimento das instâncias de Governança

▪ Pacificação dos limites de atuação dos instrumentos

▪ Instituição legal do PEM

GERCO     PEM 

SINERGIAS DESAFIOS

“Demanda pela busca da atuação preventiva
e não apenas atuar em ações de remediação”



OBRIGADO!
+55 (47) 99972-0696

RICARDO.HAPONIUK@GMAIL.COM

REALIZAÇÃO: APOIO INSTITUCIONAL:

PATROCÍNIO ESMERALDA:

APOIO:
PATROCÍNIO PÉROLA:

PATROCÍNIO ÁGUA - MARINHA:


