
?  COMO PODE O PLANEJAMENTO DO ESPAÇO MARINHO 
AJUDAR OS PAÍSES A GERIR SEUS OCEANOS E  
ÁREA COSTEIRA? 

A biodiversidade marinha é essencial para a economia azul. Sustenta serviços para o 
ecossistema que são vitais para funções globais, como a regulação do clima, a gestão 
da pesca, a gestão de praias para proteção costeira e recreação. Mas, ao contrário da 
maioria dos recursos terrestres, os oceanos estão mais sujeitos ao acesso aberto. Isso 
pode levar à exploração excessiva por vários usuários, que muitas vezes nem estoã 
cientes uns dos outros. Isso complica muito os esforços para entender e gerenciar 
os impactos cumulativos sobre a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos 
(BSE). O Planejamento do Espaço Marinho (PEM) oferece aos países costeiros uma 
ferramenta para enfrentar esse desafio. Fornece um mapeamento espacial da 
biodiversidade, dos serviços ecossistêmicos e das ameaças a que eles enfrentam, 
reunindo diversos usuários em uma abordagem participativa e holística que promove 
a integração desses serviços com os objetivos de outros setores econômicos. Permite 
a compensação entre os diferentes setores oceânicos para ajudar a construir uma 
abordagem mais sustentável para o uso de recursos comuns.

Biodiversidade e 
Serviços Ecossistêmicos 
no Planejamento do 
Espaço Marinho

Apoiar a biodiversidade e 
os serviços ecossistêmicos 
saudáveis nos oceanos e 
áreas costeiras

A Economia Azul  é 
definida pelo Grupo 
Banco Mundial como 
o desenvolvimento 
sustentável e integrado 
de setores econômicos 
em oceanos saudáveis.[1]

Abril 
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Fonte: IPCC 2019

CO₂

IMPORTÂNCIA DA BIODIVERSIDADE MARINHA E DOS 
SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS

A proteção e conservação da biodiversidade e a gestão sustentável dos recursos naturais vivos são essenciais 
para o desenvolvimento sustentável, conforme declarado nas Normas Ambientais e Sociais (ESS, por suas siglas 
em inglês) 6 do Banco Mundial.[2]  Os oceanos representam 90% do espaço habitável do planeta e geram enorme 
riqueza econômica devido aos recursos e serviços que proporciona aoecossistema.[3] 

SERVIÇOS DE 
REGULAMENTAÇÃO

SERVIÇOS DE 
FORNECIMENTO

SERVIÇOS 
SOCIAIS E 
CULTURAIS

SERVIÇOS DE 
SUPORTE

O papel dos oceanos e áreas costeiras na vida dos seres humanos

• Retenção e redistribuição de CO2 e calor 
natural e antropogênico

• Controle da erosão costeira, retenção 
de sedimentos

• Proteção da área costeira

• Purificação da água

• Regulação da qualidade do ar

• Regulação climática

• Saúde e bem-estar

• Cultural e conhecimentos tradicionais, 
especialmente para a comunidade indigena

• Recreação

• Patrimônio

• Saúde Mental

• Educação

• Alimentação (pesca e aquacultura)

• Armazenamento e abastecimento de água

• (extração de áqua em ambientes marinhos 
e costeiros)

• Materiais bióticos e biocombustíveis 
(medicinais, ornamentais, comerciais, 
biomassa para bioenergia)

• Turismo

• Fontes de energia (petróleo, gás, madeira)

• Energias renováveis (eólica, ondomotriz, 
maremotriz, térmica) 

• Recursos genéticos

• Comércio e transporte

• Ambients habitáveis

• Manutenção da diversidade biológica 

• Ciclo de nutrientes e produção primária

• Regulação biológica

• Manutenção do ciclo de vida



ESTADO ATUAL DA BIODIVERSIDADE MARINHA E DOS SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS

A pressão sobre os recursos costeiros e marinhos 
está aumentando em todo o mundo, à medida que 
a demanda por BSE continua a se intensificar.[4]  The 
lack of tools (such as marine spatial planning) that 
bring together all users of a particular marine space 
has resulted in overexploitation of resources and poor 
understanding of cumulative impacts.  

A falta de ferramentas (como o planejamento do 
território marinho) que agrega todos os utilizadores 

de um determinado espaço marinho tem dado 
espaço a uma exploração excessiva de recursos e a 
uma má compreensão dos impactos cumulativos. 

Já se considera que mais da metade dos oceanos do 
mundo estão altamente perturbados pelas atividades 
humanas.[5] A exploração excessiva dos organismos, 
a expansão do uso da terra e do mar, as mudanças 
climáticas e a disseminação de espécies invasoras são 
fatores importantes da perda de BSE marinho.[6]

Os ecossistemas estão sofrendo uma deterioração em tamanho e condição comparados à níveis históricos: [7] 

Aproximadamente 34% das populações de 
peixes estão sobrexploradas e a pesca ilegal, não 
declarada e não regulamentada (IUU por suas siglas 
em inglês) representa até um terço das capturas 
mundiais.[10] Quase metade das capturas do mundo 
vem da pesca artesanal e vulnerável.[11] 

O transporte marítimo (incluindo o relacionado 
ao turismo) aumentou rapidamente—em até três 
vezes—nos últimos 20 anos.[12]

Os resíduos sólidos têm aparecido em todos os 
oceanos do mundo, mesmo em áreas remotas 
ou profundas. Cada vez há mais evidências 
de que as micro e nanopartículas de plástico 
entraram em fontes de alimentos. Os peixes estão 
sendo contaminados por substâncias orgânicas 
persistentes, enquanto os organismos vivos sofrem 
com altas concentrações de nutrientes.[13]

Prados marinhos 

diminuíram mais de

Zonas úmidas 

diminuíram mais de 

Recifes de coral vivo

diminuiu aproximadamente em 

desde a década de 1870s. [9]entre 1970 e 2000. desde a década de 1970s.[8]

30%  

85%  

50%  



A perda da BSE marinho ameaça impactos catastróficos a sociedade:

Interrupção de  
fornecimento de peixes 

Danos a  
pesca costeira e marinha 

Destruição de chabitats 
costeiros e recifes de coral 

 Perda do
manguezal

que proporcionam a 

3.3 bilhões de pessoas 

uma média 20 por cento de sua ingestão de proteínas 

animais, uma taxa que é maior em alguns países em 

desenvolvimento e pequenos estados insulares em 

desenvolvimento (PEID).[14]

que apoiam quase 

60 milhões de pessoas 
incluindo milhões de pessoas  

que vivem nos PEID.[15,16]

que reduz os serviços e benefícios de

proteção, aumentando o risco de inundações

afetando a vida e os bens de 

 100-300 Milhões de pessoas 
que vivem em zonas 100 anos de inundação

ao longo da costa.[17]  

que convertem em emissões de CO2 estimadas entre 

7 and 28 milhões 
de toneladas anuais.[18]



Em resumo, as tendências atuais de perda da 
biodiversidade marinha estão prejudicando 
enormemente as comunidades, as cadeias 
de valor, a economia e os ganhos de 
desenvolvimento, especialmente para as 
pessoas que vivem na pobreza.[19] TEssas perdas 
podem retardar o progresso [20] dos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável em até 80%.[21] 
O fracasso em atingir metas anteriores, como as 
metas de biodiversidade de Aichi tornam mais 

importante do que nunca integrar os serviços 
ecossistêmicos na tomada de decisões. Para 
isso será necessário dados precisos sobre o 
estado e as tendências dos oceanos, usando 
ferramentas como o PEM para mapear os 
serviços ecossistêmicos dos quais dependem 
as economias costeiras e marinhas e incorporar 
seu valor e sustentabilidade aos planos 
de desenvolvimento.[22]

O PEM oferece uma solução transfronteiriça e multissetorial para lidar com a perda 
de BSE por meio da:

• documentação espacial  das diferenças 
regionais e sociais na perda de BSE, 
destacando áreas prioritárias, incluindo 
habitats naturais e críticos,

• usando um processo interativo e receptivo 
para abordar como as mudanças climáticas 
afetam a perda de BSE e às comunidades,[23]

• reunindo as partes interessadas em um 
processo participativo para entender melhor 
os impactos cumulativos, aplicando uma 
abordagem holística e integrada a todas 

as interações homem-ambiente, incluindo 
aquelas lincadas a terra e ao mar,[24]  

• ajudando as empresas a passar a buscar 
de objetivos multifacetados, integrados 
e holísticos,[25]  bem como mudar para 
atividades inteligentes em relação à natureza e 
restauração ativa de BSE, e[26]  

• ajudando os governos vizinhos a 
cooperar nessas questões e compartilhar 
dados relevantes.[27] 



Mariculture

Pesca

Não há pesca

Hospedagem da
biodiversidade

UTILIZAR O PLANEJAMENTO DO TERRITÓRIO MARINHO PARA APOIAR 
BIODIVERSIDADE E SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS

PEM pode melhorar a gestão da BSE em todos os setores oceânicos importantes. As soluções apresentadas aqui 
não são “únicas”, mas fornecem orientação para abordar questões complexas. 

 O planejamento do território marinho pode apoiar a  pesca sustentável ao

• proporcionar uma estrutura para que os 
países desenvolvam políticas e regulamentos 
de pesca sustentável e alcancem acordos 
de comércio de pesca que promovam 
a sustentabilidade,

• identificar as áreas em que a pressão da pesca 
não é sustentável.

• fazer com que as partes interessadas na pesca 
sejam mais responsáveis, monitorando os 
indicadores de pesca no PEM, 

• combater a pesca ilegal, não declarada e 
não regulamentada (INDNR) através de 
regulamentos de pesca transfronteiriça e 
sensibilizando outros usuários econômicos 
do espaço sobre atividades de pesca ilegal, 
não declaradas e não regulamentadas, que se 
sobrepõem com a produção pesqueira, para 

promover a valorização, a conservação,

• identificar áreas de alto valor de biodiversidade 
o zoneamento, a redução das pressões da 
poluição, as atividades extrativas e destrutivas 
e o desenvolvimento desnecessário na terra e 
nos oceanos,[28]  

• acompanhamento e mapeamento de 
ecossistemas dependentes da pesca, com foco 
em sua resiliência às mudanças climáticas, 

• strategically siting mariculture enterprises, and

• mapeamento da distribuição espacial de 
espécies (incluindo a distribuição dinâmica de 
espécies), especialmente aquelas de alto valor 
para a biodiversidade, a interconectividade 
dos ecossistemas de suporte e as fontes 
de potenciais de propagação de espécies 
exóticas invasoras.



Não há pesca Coastal 
construction 

setbackHospedagem 
da

biodiversidade

A gestão do território marinho pode apoiar  splanejamento sustentável do uso da 
terra e área costeira 

• na defesa das soluções baseadas na natureza 
(NBS), como restauração dos manguezais para 
prevenir a erosão costeira, garantindo que sejam 
discutidas e conectando os especialistas em NBS 
com as partes interessadas do setor econômico.

• identificando tipos ideais de NBS para diferentes 
desafios (redução de enchentes, segurança 
alimentar), com base em mapas de serviços 
ecossistêmicos ou outras considerações 
ecológicas e territoriais,

• conectando espacialmente os usos terrestres, 
costeiros e marinhos (“da crista ao recife”) para 
apoiar uma abordagem intersetorial.

• ajudando a reduzir os impactos cumulativos 
nos setores marinhos, identificando ameaças e 
realizando avaliações de impacto,

• mapeando zonas globalmente conectadas de alto 
valor de biodiversidade para seu aprimoramento, 
conservação, zoneamento e redução de pressões 
de poluição, atividades extrativas destrutivas 
e desenvolvimento desnecessário em terra e 
nos oceanos.

O planejamento do espaço marinho pode apoiar a  restauração dos ecossistemas 
marinhos e costeiros através 

• mapeamento dos serviços ecossistêmicos, 
incluindo seus co-benefícios, para ajudar os 
tomadores de decisões e financiadores,

• localização de atividades de restauração 
territorial com base nas condições ambientais, 
ameaças à saúde, conectividade com outros 
ecossistemas e interações entre o homem e 
o ecossistema,[29] 

• considerando não apenas os objetivos de 
biodiversidade ao identificar as atividades de 
restauração, mas também o impacto espacial 
que terão os serviços ecossistêmicos uma 
vez restaurados [30]  e

• evitando a expansão desnecessária do 
uso da terra e do mar, especialmente em 
habitats críticos.



Coast Guard

O planejamento do território marinho pode apoiar as  áreas marinhas 
protegidas (AMP) 

• localizando estrategicamente novas AMPs 
com base no alto valor de biodiversidade, 
na importância ecológica, no tamanho e 
proximidade de ameaças humanas ou a outras 
áreas protegidas, especialmente em regiões 
pouco representadas.

• fortalecendo as ligações ecológicas e de 
gestão entre as AMPs existentes, através 
da sua localização e do envolvimento das 
partes interessadas,

• fornecendo uma estrutura para melhorar a 
gestão, proteção e aplicação da lei,

• proporcionando um ambiente participativo 
e inclusivo de todas as partes interessadas, 
especialmente os povos indígenas e 
comunidades locais que estão ligados à AMP

• Identificando áreas de Habitat Natural Crítico 
de acordo com as definições da EES6 do Banco 
Mundial próximas às AMPs e a melhoria dos 
ecossistemas dentro delas.

O planejamento do território marinho pode apoiar  turismo sustentável 

• identificando os benefícios dos 
serviços ecossistêmicos e maximizando 
a biodiversidade,

• utilizando uma abordagem holística e 
participativa para preservar a cultura, 
a segurança alimentar e os meios de 
subsistência local que muitas vezes sustentam 
o turismo,[31]  e

• identificando oportunidades - espacialmente 
e por meio do diálogo - para que os envolvidos 
no turismo se associem a outras iniciativas 
que abordam a perda de BSE, como 
programas relacionados ao crescimento 
demográfico, mudanças culturais e gestão de 
resíduos sólidos.[32]  



Áreas 
marinhas 

protegidas
Áreas 

marinhas 
protegidas

das energias renováveis em alto mar, a navegação e transporte  das energias 
renováveis em alto mar, a navegação e transporte por meio de 

• ajudando a garantir a aplicação da mitigação

• hierarquia e gerenciamento baseado em 
riscopara evitar as áreas de alto valor de 
biodiversidade e aquelas que fornecem 
serviços ecossistêmicos,

• proporcionando uma estrutura para ajudar os 
países a desenvolver políticas de operações e 
infraestrutura inteligentes do ponto de vista da 

natureza, incluindo etiquetas e certificações de 
transporte marítimo sustentável, tecnologias 
para reduzir o consumo de combustível, a adoção 
de uma abordagem de economia circular e 
a prevenção da expansão desnecessária dos 
portos (incluindo dragagem prejudicial) e despejo 
ilegal de água de lastro,

• apoiando o desenvolvimento dos mercados de 
energia eólica marinha, proporcionando um grau 
de segurança no acesso aos espaços e recursos 
marinhos e reduzindo os impactos adversos 
associados a BSE,[33] 

• apoiando o monitoramento coerente e preciso 
dos possíveis impactos no ambiente marinho 
das energias renováveis em alto mar, desde a 
construção até a sua operação,

• levando em consideração áreas legalmente 
protegidas e zonas legalmente protegidas 
e reconhecidas internacionalmente por seu 
de alto valor para a biodiversidade, rotas de 
migração, interações com outros setores e 
mudanças previstas nos padrões oceânicos 
devido às mudanças climáticas, quando se trata 
de planejamentos de localização para energia 
renovável em alto mar, e 

• identificando potenciais atividades conjuntas 
para apoiar a BSE, por exemplo, criação de ostras 
com base em infraestrutura de energia renovável 
construída em alto mar.

O planejamento do território marinho pode apoiar a  economia circular

• integrando políticas, regulamentos e 
diretrizes de apoio para a adoção de modelos 
de produção e consumo regenerativos, 
eliminação e redução do consumo de materiais 
plásticos virgens, e estratégias coordenadas 
internacionalmente para gestão de resíduos, e

• mapeamento espacial de detritos marinhos 
flutuantes para ajudar a identificar fontes de 
poluição e prevenir impactos. [34]



Pontos de entrada para a biodiversidade e serviços 
ecossistêmicos no planejamento do espaço marinho

• Objetivos e metas de 
biodiversidade

• Retorno do investimento
• Segmentar setores de 

alto impacto 

• Mecanismos de financiamento 
para conservação

• Sinergias com o financiamento 
do clima

• Acordos transfronteiriços
• Ambiente normativo holístico
• Banco Mundial ESS

• Os objetivos da BSE incluem
• Avaliações ambientais e 

sociais / FSE
• Planejamento das NBS
• Sinergias com ações contra as 

mudanças climáticas

• Indicadores BSE no 
monitoramento e avaliação

Adjustes

CONSTRUINDO  
O CASO

POSSIBILITANDO 
CONDIÇÕES DE 
REVISÃO

PLANEJAMENTO APLICAÇÃO

APOIO AOS ELEMENTOS QUE PROMOVAM A BIODIVERSIDADE E OS SERVIÇOS 
ECOSSISTÊMICOS NO PLANEJAMENTO DO TERRITÓRIO MARINHO

Os mecanismos de financiamento para a conservação podem ajudar a fechar a 
lacuna financeira se a BSE perde o apoio aos instrumentos econômicos não baseados 
no mercado. Os novos mecanismos fomentariam o investimento de longo prazo no 
financiamento da natureza e proporcionaria um processo transparente para calcular o 
retorno do investimento.[35] Eles podem incluir conversões de dívida, incentivada para a 
conservação, bancos de mitigação, pagamento por serviços ecossistêmicos, sistemas 
de crédito ou compensação da biodiversidade, créditos de carbono azul e incentivos de 
sustentabilidade, programas de limite e comércio, títulos azuis e fundos fiduciários.[36] 

Os dados e ferramentas, baseados na melhor ciência disponível e traduzido a uma 
linguagem que os responsáveis pela tomada de decisão possam entender, ajudam a 
ampliar a compreensão das interações e dinâmicas humem-ecossistemas.[37] Isso é 
especialmente importante para o mapeamento e avaliação de serviços ecossistêmicos 
existentes ou emergentes na área costeira e no mar, com especial ênfase em dados 
transfronteiriços, que podem harmonizar planos territoriais entre estados associados.[38] 

O Marco Ambiental e Social (ESF por suas siglas em inglês do Banco Mundial serve 
como uma ferramenta para integrar a sustentabilidade no planejamento do espaço 
marinho através da aplicação das 10 Normas Ambientais e Sociais (ESS). As normas 
focam na preservação, minimização, mitigação e, onde permanecem impactos 
residuais significativos, que haja uma compensação para compensá-los. As normas 
também oferecem oportunidades para aumentar os impactos positivos. A EES6 
pretende proteger a biodiversidade, aplicar hierarquias de mitigação e abordagens de 
precaução, promover a gestão sustentável e apoiar meios de subsistência por meio de 
necessidades integradas de conservação[39]. O ESF permite sistematicamente ter em 
conta os riscos relacionados à biodiversidade.



PRINCIPAIS RECOMENDAÇÕES PARA O FORTALECIMENTO DA BIODIVERSIDADE 
E SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS NO PLANEJAMENTO DO ESPAÇO MARINHO 

Construindo o caso
Identificar o progresso em direção às metas e objetivos da biodiversidade tpara ajudar os países 
a avaliar seu progresso na agenda de biodiversidade e mudanças climáticas e orientar decisões 
futuras para apoiar a Economia Azul.
Utilizar valorização econômica e os mecanismos de financiamento da conservação para a 
BSE  para demonstrar valor e identificar o retorno do investimento, aumentando assim o PEM 
orientado pela BSE.[40]

Promover o uso da BSE que possuem múltiplos co-benefícios  como mecanismo para garantir 
as funções dos ecossistemas daqueles que dependem das atividades econômicas.

Condições favoráveis
Destacar os acordos multilaterais sobre o meio ambiente que fornecem apoio transfronteiriço, 
pois o ambiente marinho transcende as fronteiras geopolíticas, socioeconômicas e financeiras. 
Desenvolver um ambiente institucional e regulatório holístico, especialmente para avaliar 
os efeitos cumulativos do desenvolvimento econômico, gestão e mudança ambiental no 
ecossistema marinho.[41]  
Aproveitar os acordos financeiros e as oportunidades de financiamento da BSE que 
existem através de diversos programas de desenvolvimento, fundos globais e associações 
(como ONGs e empresas públicas e privadas), bem como financiamento para adaptação às 
alterações climáticas.

Planejamento
Incorporar os objetivos da biodiversidade aos objetivos gerais do PEM, para garantir um 
desenvolvimento harmonizado e sustentável em todas as atividades.
Utilize existing data tools and models, incluindo avaliações de impacto sobre a biodiversidade e 
salvaguardas, para orientar melhor a tomada de decisões e planos.  
Dar ênfase em soluções baseadas na natureza, especialmente ferramentas de gestão baseadas 
em área, como áreas marinhas protegidas, como uma solução para atingir os objetivos gerais de 
biodiversidade e conservação.[42] 

Aplicação
Incorporar indicadores da BSE para monitoramento e avaliação do PEM, que podem ajudar a 
avaliar o status da aplicação e orientar futuros ajustes no plano.

Os ecossistemas marinhos são parte integral e central da economia azul, mas seu estado atual e previsto 
é de declínio geral. Cada área de interesse tem contextos diferentes, no que diz respeito aos ecossistemas 
presentes, os acordos sociais e de infraestrutura, e os setores econômicos prioritários. No entanto, é possível um 
desenvolvimento harmonizado e sustentável a longo prazo da Economia Azul, que pode ser apoiado pelo PEM em 
conjunto com outras ferramentas. 
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