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PEM no Brasil: Visão geral do processo nacional 
(pré-planejamento / status atual)
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Brasil Workshop – Feb. 4-5, 2019 5

Inexistência de 
PEM no oeste do 
Atlântico Sul

5

ElaboradosEm 
elaboração



Desafios Globais:

• Conservação e uso sustentável dos
oceanos, dos mares e dos recursos
marinhos para o desenvolvimento
sustentável (ODS 14); e
• Pelo menos 1/3 da área correspondente à
ZEE de todos os países do mundo com o
PEM aprovado até 2030. *
* Fonte: (Charles N Elher , Intergovernmental Oceanographic Commission –IOC , 2nd

International Conference on MSP, Paris 15-17MAR 2017)

Amazônia Azul e 
Planejamento Espacial Marinho

PEM – poderoso instrumento público, de
cunho operacional e jurídico, indispensável
para a governança e a soberania da
Amazônia Azul, uso compartilhado e
sustentável do Ambiente Marinho, geração
de divisas e de empregos para o Brasil,
garantindo a segurança jurídica.



Manual do PEM da UNESCO

O desenvolvimento e a implementação do PEM envolvem  os seguintes passos:

1. Identificar os fins e estabelecer as autoridades responsáveis;

2. Obter suporte financeiro;

3. Organizar o processo por meio de pré-planejamento;

4. Proporcionar a participação das partes interessadas;

5. Definir e analisar as condições existentes (Raio X - Plano de Situação);

6. Definir e analisar as condições futuras;

7. Preparar e aprovar o Plano de Gestão Espacial Marinho;

8. Implementar e fazer cumprir o Plano de Gestão Espacial Marinho;

9. Monitorar e avaliar desempenho; e

10. Adaptar o processo de gestão espacial marinha.
Fonte:  Planejamento  Espacial Marinho – passo a passo (UNESCO)



Status Atual do PEM no Brasil

1. Identificar os fins e estabelecer as autoridades responsáveis

• DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO BRASIL (FINALIDADE)

• Ordenar o Espaço Marinho Brasileiro, a partir do Plano de Gestão do 

Espaço Marinho (PRODUTO DO PEM) 

• CIRM (COORDENADORA A NÍVEL FEDERAL)

2. Obter suporte financeiro

• Termos de Cooperação com stakeholders (públicos e privados)

• Ex: Energia Eólica (Alemanha)

• Plano Plurianual - PPA (2020-2023)

• Fundo Azul (possibilidade futura de criação)



Status Atual do PEM no Brasil

3. Organizar o processo por meio de pré-planejamento 

• Reuniões frequentes do Grupo Técnico do PEM (engajamento de todos os

órgãos governamentais e não governamentais que possuem dados 

marinhos, atribuições ou interesses no Mar).

5. Definir e analisar as condições existentes

• Mas onde estão esses dados necessários ao Planejamento Espacial 

Marinho brasileiro? Eles existem?

• Possivelmente, o país não possui todos os dados desejáveis, mas uma 

parcela significativa dos dados necessários ao PEM já foi coletada e está 

pulverizada pelos diversos órgãos governamentais e não governamentais, 

pela Academia, e pelos centros de pesquisa com atividades afins ao mar.



Status Atual do PEM no Brasil

6. Definir e analisar as condições futuras

7. Preparar e aprovar o Plano de Gestão Espacial Marinho

8. Implementar e fazer cumprir o Plano de Gestão Espacial Marinho

9. Monitorar e avaliar desempenho do Plano de Gestão Espacial Marinho

10. Adaptar o Plano de Gestão Espacial Marinho



COMISSÃO INTERMINISTERIAL  PARA OS RECURSOS DO MAR 

 

Obrigado

Secretaria da CIRM (SECIRM)

www.secirm.mil.br
Comandante Flávio
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PEM no Brasil: participação das partes interessadas



PEM no Brasil: 
participação das partes 
interessadas



Manual do PEM da UNESCO

O desenvolvimento e a implementação do PEM envolvem  os seguintes passos:

1. Identificar os fins e estabelecer as autoridades responsáveis;

2. Obter suporte financeiro;

3. Organizar o processo por meio de pré-planejamento;

4. Proporcionar a participação das partes interessadas;

5. Definir e analisar as condições existentes (Raio X - Plano de Situação);

6. Definir e analisar as condições futuras;

7. Preparar e aprovar o Plano de Gestão Espacial Marinho;

8. Implementar e fazer cumprir o Plano de Gestão Espacial Marinho;

9. Monitorar e avaliar desempenho; e

10. Adaptar o processo de gestão espacial marinha.
Fonte:  Planejamento  Espacial Marinho – passo a passo (UNESCO)



Partes Interessadas no PEM

80% da população a menos de 200 km
do litoral

Atividades Econômicas 
com influência direta do Mar

SETORES
✓ Petróleo e Gás

✓ Defesa
✓ Portos e Transporte Marítimo
✓ Indústria Naval
✓ Extração Mineral 
✓ Turismo e Esportes Náuticos
✓ Pesca e Aquicultura
✓ Biotecnologia
✓ Cultura Popular
✓ Culinária

93% da produção industrial
85% da energia

Litoral: 17 Estados - 13 Capitais 
(78,36% PIB Nacional)

PIB do Mar 
(2 Trilhões – 2010)



Proporcionar a participação das partes interessadas

➢ Disseminação (e discussão) do PEM dentro dos Ministérios e dos órgãos

subordinados, bem como em outros níveis de governo (Estadual e Municipal) e

entidades afins ao Mar

➢ Disseminação para a Sociedade (Audiências Públicas, por exemplo)

➢ Palestras , Workshops e Seminários (Academia, iniciativa privada)



Divulgação do PEM e participação das 

partes interessadas

Eventos promovidos no Brasil em 2019:

✓ 05 e 06FEV - Workshop sobre “Planejamento Espacial Marinho e Dinâmica de 

Governança”, em Recife (PE). Organizado pelo projeto PADDLE, financiado pelo 

“European Union's Horizon 2020 research and innovation programme”;

✓ 11ABR – Audiência Pública sobre o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 14 

e Planejamento Espacial Marinho, Câmara dos Deputados - Brasília (DF);

✓ 24 a 26JUN - 1ª Conferência Ministerial Regional das Américas sobre Economia 

Verde, em Fortaleza (CE). Organizado pelo Escritório de Cooperação Sul-Sul da ONU 

(UNOSSC) e pelo Instituto Brasil África (IBRAF);

✓ 02 e 03JUL – Workshop Internacional sobre Avaliação de Impactos Ambientais de 

Complexos Eólicos Offshore, em Brasília (DF). Organizado pelo IBAMA;



Divulgação do PEM e participação das 

partes interessadas

Eventos promovidos no Brasil em 2019:

✓ 24 e 25OUT – Seminário Contribuições Político-Jurídicas para a Agenda da Gestão 

Integrada, da Conservação e da Preservação dos Recursos Marinhos, UnB) ;

✓ 11NOV - Workshop Internacional Planejamento Espacial Marinho – PEM da 

Amazônia Azul, no Rio de Janeiro (RJ). Organizado pela BMP Ambiental, com apoio 

do setor de óleo & gás, energias renováveis (eólicas offshore);

✓ 12NOV – “Ocean Conference - Unlocking the potential of the Blue Economy: 

Challenges and opportunities”, no Rio de Janeiro (RJ) – Semana Brasil x Noruega 
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Dia 11ABR2019 –

Audiência Pública 
sobre PEM na 
Comissão de Meio 
Ambiente e 
Desenvolvimento 
Sustentável  da 
Câmara dos 
Deputados



Divulgação do PEM em Publicações, 

Workshops e páginas de internet



Proposta para 2020

2 Workshops sobre Planejamento Espacial Marinho:

✓ Região Nordeste (Academia, Setor Privado e Governamental)

✓ Região Sul (Academia, Setor Privado e Governamental) 



COMISSÃO INTERMINISTERIAL  PARA OS RECURSOS DO MAR 

 

Obrigado

Secretaria da CIRM (SECIRM)

www.secirm.mil.br
Comandante  Christiano
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PEM no Brasil:  Dados e Informações



Amazônia Azul

PEM no Brasil: 
Dados e 

Informações



Manual do PEM da UNESCO

O desenvolvimento e a implementação do PEM envolvem  os seguintes passos:

1. Identificar os fins e estabelecer as autoridades responsáveis;

2. Obter suporte financeiro;

3. Organizar o processo por meio de pré-planejamento;

4. Proporcionar a participação das partes interessadas;

5. Definir e analisar as condições existentes (Raio X - Plano de Situação);

6. Definir e analisar as condições futuras;

7. Preparar e aprovar o Plano de Gestão Espacial Marinho;

8. Implementar e fazer cumprir o Plano de Gestão Espacial Marinho;

9. Monitorar e avaliar desempenho; e

10. Adaptar o processo de gestão espacial marinha.
Fonte:  Planejamento  Espacial Marinho – passo a passo (UNESCO)



5. Definir e analisar as condições existentes 

(Raio X do Brasil - Plano de Situação / Mapa Diagnóstico)

BRASIL

5.700.000 km2



Fonte: O Planeamento do Espaço Maritimo (Helena Calado, Portugal)

5. Definir e analisar as condições existentes 

(Raio X do Reino Unido - Plano de Situação / Mapa Diagnóstico)



Fonte: http://santosshiplovers.blogspot.com/2016/05/npqhoc-vital-
de-oliveira-h-39-pwvo-pela.html

Navio de Pesquisa Oceanográfico “VITAL DE 

OLIVEIRA”



Sugestões de Descritores para o PEM-

Brasil

• Batimetria (discretizado e faixas)

• Áreas de fundeio

• Áreas de dragagem e despejo

• Áreas de espera (navio e prático)

• Depósito de substâncias perigosas

• Naufrágio

• Cabos e tubulação submarinos

• Áreas de Proteção Marinha

• Geologia (tença)

• Mineração (atual e potencial futuro)

• Extração de areia

• Óleo e gás (plataformas, áreas de 

exploração e potenciais futuros)

• Energia eólica

• Energia dos oceanos

• Rotas marítimas (oceânicas/costerias

/abrigadas-ferry boat)

• Aquicultura e maricultura

• Pesca (comercial, subsistência, amadora)

• Área de desova/berçário

• Biotecnologia

• Cultivo de algas marinhas

• Proteção costeira

• Mergulho

• Turismo náutico

• Turismo de praia (área de banhistas)



• Vista panorâmica

• Construção naval

• Área militar

• Dessalinização

• Lixo

• Tratamento de resíduos/reciclagem

• Captura e armazenamento de carbono

• Área e rota de aves

• Área e rota de cetáceos

•Tartarugas

• Crustáceos

• Recife de corais

• Mangue

INFRAESTRUTURA:

• Aeroportos

• Rodovias

• Ferrovias

• Hubs multimodais

• Terminais de containers

• Portos e facilidades portuárias

• Estaleiros

• Marinas

Sugestões de Descritores para o 

PEM-Brasil



Plataforma Geoespacial de visualização do 

Raio X do Brasil no Mar?

✓ Tempo bastante limitado (PEM totalmente implantado até 2030)

✓ Recursos financeiros escassos

✓ Necessidades urgentes do Brasil (DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL x PIB do

Mar: divisas e empregos; METAS ODS-14)

✓ Integração da INDEM ao Geoportal e Geoserviços da INDE (IBGE)

✓ Estrutura já existente e operacional

✓ Força Jurídica – Decreto n° 6.666/2008

✓ Possibilidade de considerar as atividades em terra já “carregadas” para o

ordenamento espacial marinho e vice-versa



Protótipo Geoportal do PEM



Infraestrutura Nacional de Dados 

Espaciais Marinhos (INDEM)

Geoportal & Geoserviços (IBGE)

➢ Instituição 

➢ Nível Nacional

➢ SECIRM

➢ PEM

➢ Descritores

▪ Óleo & Gás

▪ Energias 

Renováveis

▪ Mineração

▪ UCs

▪ Transp.  Marítimo

▪ Defesa
OBS: INDEM - Ganho de tempo e redução significativa de custos para todas as partes. 

Fonte: https://visualizador.inde.gov.br/#



COMISSÃO INTERMINISTERIAL  PARA OS RECURSOS DO MAR 

 

Obrigado

Secretaria da CIRM (SECIRM)

www.secirm.mil.br
Comandante Rodrigo Carvalho



Economia Azul no Brasil

Tiago Gandra

Vanessa Souza Silva

Dione Macedo



Pergunta 1

Qual é a importância da 

Economia Azul no Brasil?

2



Qual é a participação da economia azul no 

Brasil?

3

1 milhão de trabalhadores na 

“economia do mar”.

Maior parte no setor de 

serviços, hospedagem e 

alimentação (Carvalho, 2018)



Pergunta 2

Quais são as principais 

atividades atuais e potenciais?

4



Quais são as atividades atuais?

https://www.riograndetem.com.br/

www.opetroleo.com.br/

https://www.freightwaves.com/

5http://www.turismo.pr.gov.br/ www.jornalconexao.com.br

https://www.riograndetem.com.br/projeto-pinipedes-do-sul-realiza-setimo-embarque-em-frota-de-arrasto/
http://www.opetroleo.com.br/
https://www.freightwaves.com/
http://www.turismo.pr.gov.br/
http://www.jornalconexao.com.br


http://www.bluebird-electric.net/

Quais são as atividades potenciais?

https://www.idom.com

http://dsmobserver.com/

http://www.bluebird-electric.net/
https://www.idom.com/project/saint-brieuc-496-mwe-offshore-wind-farm-on-the-coast-of-french-brittany/
http://dsmobserver.com/


Pesca e Aquicultura - Situação Atual
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Pesca:

. Norte: Piramutaba, Pescada Amarela, 

Gurijuba, Tambaqui, Pirarucu;

. Nordeste: Pargo, Pescadas, Atuns;

. Sudeste: Camarão sete barbas, 

Corvina, Pescadas;

. Sul: Tainha, Sardinha, Camarão rosa;

. Estudos de estoque de espécies 

(Tainha e Atum)

Aquicultura:

. Atividade ainda incipiente;

. 249 áreas (49 licitadas);

. 611 em SC;

. Norte: Ostra Nativa;

. Nordeste: Ostra Nativa e Algas (RN);

. Sudeste: Vieiras, Algas e Piscicultura;

. Sul: Ostra do Pacífico, Mexilhão e Vieiras 

(SC).



Pesca e Aquicultura - Projeções Futuras
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Pesca:

. Continuidade dos estudos de estoque 

de espécies;

. Revisão da Legislação:

- Atualização da Lei da Pesca;

- Seguro Defeso;

. Elaborar Plano Nacional da Pesca.

Aquicultura:

. Explorar o potencial: Malacocultura e 

Piscicultura;

. Implementação de tecnologias 

estrangeiras para produção offshore;

. Aumentar produção aquícola 

(continental/marinha) em 20% até 2022.



Áreas Potenciais 

para Mineração no Mar
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Recursos minerais marinhos 
(Fonte: CPRM e modificado SGM/MME).

MAR = 0,25% PROCESSOS TOTAIS

Evolução de Títulos Minerários na Terra e no Mar

Concessões lavra:
3 em 2009 para
14 em 2019



DESAFIOS DO CONHECIMENTO GEOLÓGICO, 

TECNOLÓGICO E FINANCEIRO

10

DESAFIO NA PESQUISA MINERAL:
Meios navais e equipamentos.
• CPRM - R$ 6 MILHÕES/ANO -

Acordo de Cooperação MB
(Navio de Pesquisa
Hidroceanográfico “Vital de
Oliveira”)

• Custo dia de mar Vital: R$ 180
mil/dia

• Baixo conhecimento geológico
(1:100.000 >5%)

DESAFIOS NA EXTRAÇÃO:
• Desenvolver tecnologia e

equipamentos adequados que
permitam lavra sustentável.

Sulfetos 
polimetálicos

Nódulos 
polimetálicos
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Diferente da ISBA, os órgãos que cuidam da atividade minerária e do meio ambiente 

marinho no Brasil são distintos;

Em que pese as atividades de conhecimento geológico da CPRM, a atividade de 

mineração é atividade eminentemente privada;

Código de Mineração de 1967 e legislação minerária trata mineração em terra e mar 

da mesma forma; 

O Decreto 9.406/2018 (“Regulamento do Código de Mineração”) trouxe  o cuidado 

ambiental e a preocupação com a geração de resíduos nas atividades de mineração;

DESAFIO: NORMA REGULAMENTADORA de mineração marinha, com forte 

conteúdo de desenvolvimento sustentável para aproximar ANM e IBAMA

Desafios Legais: Internalizar Legislações mais 

avançadas



Pressupostos e Desafios Gerais

1. MAR (AJB): LEGISLAÇÃO NACIONAL E NA AREA, LEGISLAÇÃO 

INTERNACIONAL; 

1. GOVERNANÇA, ESTABILIDADE REGULATÓRIA E JURÍDICA, PREVISIBILIDADE;

1. EXPLORAÇÃO/EXPLOTAÇÃO => DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL;

1. USO DAS MELHORES INFORMAÇÕES TÉCNICAS, ECONÔMICAS E AMBIENTAIS 

DISPONÍVEIS;

1. AVALIAÇÃO ECONÔMICA, TECNOLÓGICA E AMBIENTAL PRÉVIA; 

1. PLANEJAMENTO ESPACIAL MARINHO e ODS (GTs CIRM);

1. GESTÃO INTEGRADA DO AMBIENTE MARINHO, JUNTO À CIRM
12



Pergunta 3

Como estas atividades 

poderiam se beneficiar do 

PEM?
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Estudo de Caso

(ZEESB)

● 410 mil km² (12,5% da ZEE)

● 4 dos 10 portos no ranking

● 2 UCs marinhas Federais

● Alta produtividade
○ Convergência Brasil - Malvinas

○ Ressurgência de CSM

○ Plumas RP e LP

● Pesca industrial

● Importância ecológica 

(mamíferos, tartarugas, aves, 

tubarões)
14



















115% de 

Utilização



Blocos de Mineração X Pescarias Costeiras

Navegação X Pescarias Costeiras

Petróleo X Espinhel

Pescarias Costeiras

Alta utilização das UCs

Sobreposição

de Usos



Pergunta 4

Como estas atividades 

poderiam atuar de maneira 

mais sustentável? 

25



Índice de Dependência IDZ

Zonas Ecológicas Bentônicas

26

ZEB6:

Blocos de Mineração

Áreas de Mineração

Pesca de Cerco

Pesca de Emalhe

Pesca de Arrasto



Índice de Utilização (IUZ)

Zonas Ecológicas Bentônicas

27



Obrigado!

Tiago Gandra

tiago.gandra@riogrande.ifrs.edu.br



São Paulo, 12 de dezembro de 2019

Interações terra-mar: os
aprendizados e contribuições do 
gerenciamento costeiro para o 
planejamento espacial marinho

do Brasil



Conferência das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente Humano

Estocolmo - 1972

PRINCÍPIO 13 : A fim de lograr uma administração mais racional

dos recursos e melhorar assim as condições ambientais, os Estados

deveriam adotar um enfoque integrado e coordenado de

planificação do seu desenvolvimento, a fim de assegurar-se a

compatibilidade desse processo com a necessidade de proteger e

melhorar o meio humano em benefício de sua população.

PRINCÍPIO 14 : O planejamento racional constitui um instrumento

indispensável para conciliar as diferenças que possam surgir entre

as exigeências do desenvolvimento e a necessidade de proteger e

melhorar o meio.





Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro

Lei 7.661/1988

• Considera-se Zona Costeira o espaço geográfico de

interação do ar, do mar e da terra, incluindo seus recursos

renováveis ou não, abrangendo uma faixa marítima e outra

terrestre, que serão definidas pelo plano (art. 2º, parágrafo

único).

• Visará (art. 2º) orientar a utilização racional 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.

• Aplicação (art. 4º) com a participação da União, Estados,

Municípios, por órgãos do SISNAMA.



Abrangência territorial da Zona Costeira

Art. 3º e 4º do Decreto 5.300/2004

→ Faixa marítima: espaço que se estende por 12 milhas náuticas, medido a

partir das linhas de base, compreendendo, dessa forma, a totalidade do mar

territorial

→ Faixa terrestre: 

I. Defrontantes com o mar, segundo listagem do IBGE

II. Não defrontantes com o mar:

a) em regiões metropolitanas litorâneas;

b) conurbados com capitais e grandes cidades litorâneas;

c) distantes até 50km da linha de costa com atividades ou

infra-estruturas de grande impacto ambiental na ZC ou

ecossistemas costeiros relevantes;

d) estuarino-lagunares;

e) não defrontantes com o mar, mas que tenham todos os seus 

limites com municípios enquadrados nos itens anteriores;

f) desmembrados daqueles já inseridos na ZC. 



Instrumentos de gestão da zona costeira

Art. 7º do Decreto 5.300/2004

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”



PNGC PAF PEGC PMGC SIGERCO SMA RQA-ZC ZEEC MDZC

• Previsto no “novo” Código Florestal (lei nº

12.651/2012), mas anterior a ele, o zoneamento

ecológico-econômico costeiro busca orientar o

processo de uso e ocupação da Zona Costeira e como

mecanismo de apoio às ações de monitoramento,

licenciamento, fiscalização e gestão.

• Dos 17 estados costeiros, doze possuem processos

avançados de elaboração e implementação do ZEE

costeiro, sendo que em cinco unidades da federação

(BA, RJ, SP, PR e SC) o zoneamento também

contemplou a porção marítima da zona costeira.



PNGC PAF PEGC PMGC SIGERCO SMA RQA-ZC ZEEC MDZC

e-MDZC v1.0

A versão de 1996 foi pioneira no estudo e análise sobre
gestão integrada da Zonas Costeiras do Brasil.
Apresentado sob a forma de um atlas, é constituído
por cartas temáticas de escala 1:1.000.000 e relatórios
técnicos.

A segunda versão, publicada em 2008, é constituída
por cartas-síntese (risco natural, risco social e risco
tecnológico) e respectivos relatórios técnicos, abrangendo
as características físico-naturais e socioeconômicas.



A necessária integração entre os instrumentos de gestão terra-mar



Lições aprendidas ao longo dos 30 anos do PNGC com rebatimento na

agenda do planejamento espacial marinho

Fortalecimento dos 

órgãos e colegiados

responsáveis pelo PEM 

e dos canais de 

participação com os

diversos stakeholders

Definição da escala de 

atuação e dos 

mecanismos de 

integração do PEM com 

outros instrumentos de 

gestão territorial

1

2

Inserção do PEM em um 

arranjo mais amplo de 

gestão do território e 

integração com outros 

instrumentos de política 

pública

Fomento a 

mecanismos de 

comunicação e 

capacitação sobre o 

PEM para tomadores

de decisão e técnicos

3

4



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

Secretaria de Qualidade Ambiental

Departamento de Gestão Ambiental Territorial

Coordenação-Geral de Gerenciamento Costeiro

gerco@mma.gov.br

(61) 2028-2364
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Gerenciamento Costeiro no contexto do TAGP

ClevertonRibeiro_CroaDoGore_Aracaju_SE



 Criada há 165 anos (Decreto Imperial nº 1.318, de 1854)

 Responsável pela gestão dos bens imóveis da União (CF, art. 20)

 Além dos imóveis de seu acervo, “herda” os bens imóveis de órgãos extintos 
(LBA, Portobrás, RFFSA, DNER) e os não operacionais de diversos entes Federais 
(INSS, BACEN, SENAD)

 Foco: função socioambiental da terra

 estoque de terras para habitação social

 instalação de infraestrutura

 geração de receitas (Lei 9.636/1998, 13.240/2015)

Administra hoje cerca de 
700 mil imóveis 

Administra hoje cerca de 
700 mil imóveis 

A Secretaria do Patrimônio da União



Classificação do bens (imóveis) da União (CF, art. 20)

  Bens de Uso Especial (BUE)

  Bens Dominiais

  Bens de Uso Comum do Povo (BUC)

 Edifícios públicos federais e cedidos a 
estados e municípios, unidades de 
conservação, terras indígenas etc.

 Terrenos interiores da União, terrenos de 
marinha, marginais e acrescidos etc. 
utilizados por particulares ou vagos.

  Rios federais, mar territorial, praias, 
calçadões, praças, ruas, parques etc.

 



Gestão dos bens imóveis da União

  SPU responsável pela gestão dos Bens de Uso Comum do Povo 

• Praias

• Calçadões

 União arrecada pela utilização desses Bens 

• Atividades esportivas, desfiles, eventos religiosos e festivos, 
casamentos, etc.

• Quiosques e assemelhados.

 Municípios = responsáveis pela manutenção das praias e calçadões

Bens de domínio público;
destinam-se à utilização 
geral pela coletividade



Responsabilidades compartilhadas
Lei 9.636/1998 (art. 11, § 4º) – gestão dos imóveis de domínio da União

áreas de preservação ambiental, 

áreas necessárias à proteção 
dos ecossistemas naturais

áreas de uso comum do 
povo

OBRIGAÇÃO
União, Estados e 

Municípios

OBRIGAÇÃO
União, Estados e 

Municípios

zelar pela 

manutenção
zelar pela 

manutenção



Transferência da Gestão das 
Orlas e Praias

ClevertonRibeiro_BarraDosCoqueiros_Aracaju_SE



Transferência da Gestão das Praias Marítimas Urbanas

Lei nº 13.240, de 2015. 

Autoriza a transferência da gestão das 
praias marítimas urbanas, inclusive áreas 
com exploração econômica, excetuados:

I - os corpos d’água;

II - as áreas essenciais à defesa nacional; 

III - utilizadas pela União;

IV - portos; e 

V - as unidades de conservação federais.



Consolidação da proposta de Termo Padrão
Audiências Públicas promovidas pelo MPF ~ 400 pessoas

 Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Florianópolis, Natal

Consulta pública na internet

 de 1º/nov/2016 à 6/jan/2017

Portaria SPU nº 113, de 12 de julho de 2017, aprova o Termo Padrão

Termo está disponível em www.patrimoniodetodos.gov.br

Lei 
13.240/2015

Audiências e 
consulta 
públicas

TAGP 
P113/2017



Termo de Adesão à Gestão de Praias - TAGP

PREMISSAS (Município)

 É transferida a  gestão  das  praias e calçadões

 O município já tem obrigações previstas em Lei (9.636/98, 7.661/88 + Decretos)

Não inclui água ou 
terrenos de marinha

Não há transferência 
de domínio



Lei nº 13.240, de 2015.

Art. 14 (...) 

A transferência se dará mediante assinatura de TERMO DE ADESÃO com a 
União, disponível no sítio eletrônico do ME e prevê fundamentalmente:

• a sujeição do Município à legislação federal, às orientações normativas e à 

fiscalização pela SPU/ME

• o direito dos Municípios sobre a totalidade das receitas auferidas com as 

utilizações autorizadas

• transferência dos contratos de utilização em vigor - $$$ - para o município

Portaria 
113/2017

TAGP

Transferência da Gestão das Praias Marítimas



Obrigações do município no TAGP (entre outras)

 Fiscalizar a ocupação e utilização das áreas com gestão transferidas

 Apresentar relatório anual de gestão de praias

 Elaborar/revisar Plano de Gestão Integrada – PGI do Projeto Orla em até 3 anos

Termo de Adesão à Gestão de Praias - TAGP



Transferência 
da Gestão das 

Praias 
Marítimas
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Situação do TAGP no Brasil

Municípios Solicitações TAGPs vigentes



Art. 14. Fica a União autorizada a 
transferir aos municípios litorâneos a 
gestão das praias marítimas urbanas, 
inclusive as áreas de bens de uso 
comum com exploração econômica,
excetuados:

Lei 13.813/2019 altera o art. 14 da Lei 13.240/2015

Art. 14.  Fica a União autorizada a 
transferir aos municípios a gestão das 
orlas e praias marítimas, estuarinas, 
lacustres e fluviais federais, inclusive 
as áreas de bens de uso comum com 
exploração econômica, tais como 
calçadões, praças e parques públicos, 
excetuados:



295 municípios

20 mil km
+ 2.500 municípios

+ 100 mil km
Lei 13.813/2019

Praias marítimas + Praias estuarinas, 
lacustres e fluviais 

federais



Desafios 2018 a 2020
Criação do Núcleo de Gestão de Praias na SPU

 Portaria nº 4.192, de 27 de abril de 2018

 TED com a UFSC – Formalizado dia 23/09/2018 + aditivo 04/12/2018

 Elaborar modelo de relatório anual e indicadores de qualificação continuada; estratégia 

de fomento para elaboração dos PGIs; metodologia de avaliação e acompanhamento 

dos PGIs + revisão metodologia e manuais do Projeto Orla

 Implementação, análise e monitoramento dos resultados do TAGP

 10 Oficinas ESTADUAIS de Capacitação em Gestão de Praias 

 RJ, RS, PE, ES, PR, SE, AL, RN, MA e PB

 2 Oficinas REGIONAIS de Capacitação em Gestão de Praias – PA e AP

 Finalização do Manual de Planejamento Integrado (UFPA)  - estuários e rios

 Suporte às capacitações de fiscais da SPU e Municipais

 Link EAD –link: https://www.escolavirtual.gov.br/curso/242.

 Regulamentação da Lei 13.813/2019 que alterou o art. 14 da Lei 13.240/2015

 Portaria SPU nº 44, de 2019 – autoriza a transferência da gestão das praias  marítimas 

não urbanas

 Orlas e Praias Estuarinas, Fluviais e Lacustres – depende de regulamentação 



Município é peça-chave nesse trabalho 

• Capilaridade

 Atribuições de ordenamento urbano
 Melhores olhos e ouvidos: cidadão
 Está próximo, pode agir mais rápido

• Prevenção

 Se antecipa aos problemas na orla



Conheçam nosso site
bit.ly/gestaodeorlas



Wagneide Rodrigues
61 2020 4756

bit.ly/gestaodeorlas 

Núcleo de Gestão de Praias
NUGEP


