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A melhor informação disponível

ü A falta de informação não é 

uma desculpa para atrasar o 

início de um plano

ü As partes interessadas 

frequentemente sabem mais 

que o governo, e podem estar 

dispostas a compartilhar dados 

e info

ü Não tenha medo de mapear

“O perfeito é inimigo do bom”
Voltaire



Gestão de dados
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Gestão de dados

• Documentação e metadados:

ü Projeção

ü Precisão 

ü Tipos de dados

ü Nível de confiança

ü Fontes e contatos

• Técnicas para a gestão de dados:
Ø Atlas

Ø Bancos de dados geográficos  (SIG)

Ø Portal de dados

A gestão de dados é tão 
importante quanto os 

próprios dados

(IOC-UNESCO, 2009)



Quais são os dados que 

necessitamos?
Pergunta #1:



Por onde começar?

ü Revisão dos dados disponíveis: procurar informações espaciais e 

temporais que cubram a maior parte da área; geralmente, é 

improdutivo gastar tempo coletando conjuntos de dados em 

pequena escala para pequenas subáreas da área, porque os 

dados geralmente não são comparáveis

ü Lacunas de conhecimento: se necessário e possível, algum 

trabalho de campo pode ser feito
(IOC-UNESCO, 2009)

A coleta de dados inicial e o mapeamento dos mesmos podem ser 
realizados por meio de um grupo de trabalho interinstitucional 

especializado e com consulta de especialistas.



Condições Existentes
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Condições 
ecológicas, 
ambientais e 
oceanográficas

• O oceano não é homogêneo
(diversidade no espaço e no 
tempo)

• Alguns lugares são muito mais 
importantes do que outros para 
espécies, ecossistemas ou 
processos específicos e, portanto, 
também para os seres humanos

Saber quais locais são mais importantes para conservar e quais são compatíveis 
com o desenvolvimento é essencial para o PEM

(IOC-UNESCO, 2009)



Áreas Marinhas Ecologicamente ou 
Biologicamente Significativas (EBSAS)

ü Estas áreas poderiam ser a "coluna vertebral" de um plano 

espacial marinho baseado nos limites dos ecossistemas



Ex.: Australia
Perfis bioregionais
ü Os planos baseados em bioregiões marinhas representam uma 

forma de alcançar uma gestão baseada em ecossistemas
ü Estes planos reconhecem o valor dos serviços ecossistêmicos

(Commonwealth of Australia, 2012)



Atividades 
humanas

• Algumas áreas são mais valiosas 
economicamente do que outras
• Importante considerar os aspectos 

offshore e onshore de cada atividade
• Conectar atividades offshore com as 

comunidades costeiras

(IOC-UNESCO, 2009)



Ex.: União Europeia

ü zonas de aquicultura

ü zonas de pesca

ü instalações e infraestruturas para a 

prospecção, exploração e extração de 

petróleo, de gás e de outros recursos 

energéticos, de minérios e agregados, 

e para a produção de energia a partir 

de fontes renováveis

ü rotas de transporte marítimo e fluxos 

de tráfego marítimo

ü áreas de treinamento militar

ü lugares de conservação da 

natureza e das especies e zonas 

protegidas

ü zonas de extração de materias-

primas

ü investigação científica

ü percurso dos cabos e dutos 

submarinos

ü turismo

ü patrimonio cultural subaquático
(European Commission, 2008)

Usos incluídos na Directiva para o PEM (Art. 8)



(Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio

Ambiente, 2012)

Ex.: Andaluzia (Espanha)
Material Dragado Extração de areia



(Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio 

Ambiente, 2012)

Ex.: Andaluzia (Espanha)
Cabos e Dutos Óleo & Gás



(Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio 

Ambiente, 2012)

Ex.: Andaluzia (Espanha)
Transporte Marítimo Barcos pesqueiros



(Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio 

Ambiente, 2012)

Ex.: Andaluzia (Espanha)
Aquicultura de moluscos Áreas de pesca



(Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio 

Ambiente, 2012)

Ex.: Andaluzia (Espanha)
Naufrágios



Impactos 

acumulativos (Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio 

Ambiente, 2012)

Ex.: Andaluzia (Espanha)



Preparação da Cartografia

(TPEA, 2014; FAO, 2016)



Ex.: Andaluzia (Espanha)

Ecossistemas Marinhos do Estreito



Outros dados 
socioeconômicos • Dados estatísticos



Ex.: Pesca
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Alguns conselhos
Ø Os limites da análise devem ser mais amplos que os limites 

do plano

Ø A análise de dados é essencial (e contínua), mas não é um fim 

em si mesmo

Ø Resuma a compilação de dados (ex., Atlas)

Ø Portais de dados são uma boa prática para compartilhar 

dados com as partes interessadas

Ø A compilação de dados é só uma parte deste passo

Ø Utilize ferramentas de suporte de decisão para a análise de 

dados (ex., Marxan) (IOC-UNESCO, 2009)



Conflitos & Compatibilidades
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Condições Futuras
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Condições Futuras

• Projeção das tendências atuais 

de necessidades espaciais e 

temporais dos usos

• Estimativa das necessidades 

espaciais e temporais para

demandas novas de espaço

(IOC-UNESCO, 2009)

Uma previsão é uma descrição de uma projeção



Cenários
• Cenário “business-as-usual”: como será a área se as 

condições atuais continuarem, sem interferências de ações de 

gerenciamento

• Cenários alternativos: como será a área quando as atividades 

humanas forem redistribuídas com base em diferentes 

prioridades

• Cenário preferido: O cenário alternativo selecionado para o 

plano final

Um cenário representa uma visão que projeta um possível uso do 
espaço marinho no futuro

(IOC-UNESCO, 2009)



Um mar para pescar

O mar: um espaço de lazer O mar: protegido pelo seu valor

O mar: um recurso econômico para 
explorar
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Monitoramento e Avaliação
32



Programa de monitoramento

(IOC-UNESCO, 2009)

Linha de base
A situação antes da 

implementação do PEM.
É o ponto de partida para o 
monitoramento e avaliação 

de cada indicador

Indicador
É uma medida quantitativa ou 

qualitativa do quão perto 
você está para alcançar os 

objetivos



(IOC-UNESCO, 2009)

Bons indicadores

Ø Facilmente mensuráveis

Ø Concretos (diretamente observáveis e mensuráveis)

Ø Interpretáveis (compreensíveis pela maioria dos atores)

Ø Baseados em uma teoria aceita

Ø Sensíveis a mudanças nos elementos que estão sendo 

monitorados

Ø Reativos aos efeitos das medidas de gestão

Ø Específicos, ou seja, suas alterações são devidas apenas ao 

fator que estão medindo, e não a outro
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