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• Representam os elos entre os componentes terrestres e marítimos

• Consideram tanto efeitos (-) quanto (+)

• Estão relacionadas à zona costeira

• Embora todos os usos marítimos exijam instalações de apoio em 

terra, algumas atividades terrestres impactam as águas marinhas

• Coerência e integração entre o planejamento marinho e o 

planejamento terrestre são necessárias através da consistência de 

políticas, planos e decisões

Interações Terra-Mar 

(www.panbalticscope.eu; PAP/RAC, 2018)



Ø Contaminantes oriundos da agricultura 

nos rios e, consequentemente, no mar

Ø Esgoto lançado nos rios e, 

consequentemente, para o mar; ou 

diretamente no mar

Ø Transporte de sedimentos fluviais

Ø Atividade portuária

Terra Mar

(PAP/RAC, 2018)



(European Space Agency)
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Ø Cabos submarinos que conectam um 

parque eólico offshore a uma rede elétrica 

em terra

Ø Lixo e contaminantes oriundos de 

atividades marítimas

Ø Erosão costeira

Ø Eventos extremos (tempestades, marés 

pesadas, tsunami)

Ø Elevação do nível do mar

Mar Terra

(PAP/RAC, 2018)



(The Guardian, 
Independent, 
Niwa, Huelva 
Informacion, 

IIMyC, UNDP, Al 
Jazeera)
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(The Jakarta Post, The 
Guardian, R7, Reuters)
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• Questão chave: Até que ponto as interações terra-mar se 

expandem, em direção à terra e ao mar?

• Critérios para delimitar a área de análise:

Ø Características da costa

Ø Tipologia e extensão das interações terra-mar (amplamente 

difundidos ou espacialmente restritos)

Ø Distribuição espacial e temporal

Ø Distribuição de elementos ecológicos (interfaces, conexões 

ecológicas, barreiras ecológicas)

Escopo geográfico

(PAP/RAC, 2018)



• A complexidade inerente da definição da Zona Costeira 

geralmente resulta em dificuldades na atribuição de 

responsabilidades claras de governança em relação às 

interações terra-mar

• As interações terra-mar podem ser tratadas por meio do 

gerenciamento costeiro e/ou do PEM

Como considerar as interações 
terra-mar?

(PAP/RAC, 2018; ESPON, 2019)



(ESPON, 2019)



(ESPON, 2019)



(ESPON, 2019)



Interações terra-mar dentro do PEM
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A análise das Interações terra-mar faz parte do passo 5 

de “Análise de condições existentes”

Interações terra-mar dentro do 
PEM

(PAP/RAC, 2018)



Gerenciamento Costeiro & PEM
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Como integrar GERCO e PEM?

A pergunta de
1 milhão de dólares



• Semelhanças (na teoria):

Ø Abordagem do ecossistema

Ø Interação Terra-Mar

Ø Abordagem integrativa (multissetorial)

Ø Uso e gestão sustentáveis

Ø Participação das partes interessadas

Integrando GERCO e PEM

Na prática, semelhanças, diferenças e sobreposições são 

resultados da estrutura política de cada país!



Ø Integrar GERCO e PEM requer flexibilidade e novas abordagens: 

adaptação das práticas tradicionais de planejamento

Ø Geralmente, pessoas e instituições são resistentes à mudança: às 

vezes é necessário reestruturar instituições existentes ou criar 

novas

Ø Diferentes idiomas e terminologias: termos / acrônimos 

estabelecidos e novos podem dar uma impressão errônea de 

abordagens e metodologias distintas quando, de fato, eles estão 

falando sobre a mesma coisa

Desafios para integrar GERCO e 
PEM

(Ferreira et al., 2014)



Ex.: Mediterrâneo

• Convenção de Barcelona: Protocolo de Gestão 

integrada da zona costeira

• Estratégia 2016-2021: recomendado para 

fortalecer atividades sobre PEM como parte do 

gerenciamento costeiro

Ø Principal desafio: diferentes autoridades para 

cada processo

(Ramieri et al., 2019; 
UNEP(DEPI)/MED IG.23/23)

OBS 1: Sobreposição geográfica do Protocolo e da Diretiva 
de PEM da UE: ambos incluem o Mar Territorial.
OBS 2: Alguns países ainda não reivindicaram / 
concordaram com sua ZEE.

PEM como a principal 
'ferramenta' para 

implementar o GERCO 
na porção marítima



Ex.: EUA

(cmsp.noaa.gov; www.whitehouse.gov)

• 2010: Estabelecimento da 
'Política Nacional do 
Oceano' para o 
desenvolvimento de 
planos espaciais 
costeiros e marinhos 
(regionais)

• Mas em 2019: Nova 
'Política do Oceano'
mudou a estrutura de 
governança

9 Áreas de planejamento regional

OBS:
• Gerenciamento Costeiro = até 3 MN
• Planos espaciais costeiros e marinhos =  Mar 

Territorial + ZEE + Plataforma Continental
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