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A Fundação SOS Mata Atlântica é uma entidade privada,

sem vínculos partidários ou religiosos e sem fins lucrativos.

Criada em 1986, tem como missão promover a conservação da

diversidade biológica e cultural do Bioma Mata Atlântica e

ecossistemas sob sua influência, estimulando ações para o

desenvolvimento sustentável, bem como promover a educação

e o conhecimento sobre o Bioma da Mata Atlântica,

mobilizando, capacitando e estimulando o exercício da

cidadania socioambiental.
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Brasil de costas para o mar -
único bioma que possui uma lei 

específica é a Mata Atlântica
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Por que uma Lei para o mar?
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ESTUDOS

INSTRUMENTOS DE 
POLITICAS RELACIONADOS 
AO MAR

PLANO NACIONAL DO 
GERENCIAMENTO 
COSTEIRO

BOAS PRATICAS 
INTERNACIONAIS
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PLANO NACIONAL DE 
GERENCIAMENTO COSTEIRO 

INTEGRADO

O plano carece de implementação e necessita de
reforços estruturais e institucionais. Além disso, refere-
se apenas ao território costeiro e à faixa marítima de até
12 milhas náuticas, ou seja, não inclui a zona econômica
exclusiva (ZEE) — área de rica biodiversidade e
abundância de recursos naturais.
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A maioria das políticas públicas ambientais
brasileiras foram feitas baseadas em atividades
terrestres, em uso da terra, em áreas protegidas
na Amazônia, e faz-se sempre o difícil e
praticamente impossível exercício de aplicá-las às
questões marinhas.

Políticas setoriais e fragmentadas – não considera
uma abordagem ecossistêmica e integrada dos
usos
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Política Nacional para os Oceanos, que seja acordada
de forma participativa e que considere o papel dos
oceanos em escala global para o lazer, locomoção,
alimentação e para a preservação da biodiversidade e
dos estoques pesqueiros.

Uso de boas práticas internacionais
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CANADÁ:

Ocean Act –
mais abrangente, tanto em termos territoriais quanto de

conteúdo. Enquanto o Brasil protege seu oceano por meio de leis que pouco
interagem entre si, o Canada promove a gestão integrada de suas zonas
marinhas e dos setores econômicos.

Para efeitos dos planos de gestão integrada, o governo deve
liderar e coordenar o desenvolvimento e implementação de um sistema
nacional de áreas marinhas protegidas, de planejamento espacial marinho
e deve ainda integrar ciência às políticas setoriais e aos processos de
decisão.
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DIRETIVA EUROPÉIA:

Dois pontos importantes que se pode destacar são: A definição
de “bom estado ambiental” e um prazo determinado (2020) para estabelecê-
lo ou mantê-lo. Além de ter que definir o que é “bom estado ambiental” e
avaliar o estado atual de suas águas, os países se comprometem a estabelecer,
também em prazos determinados, metas e indicadores que devem ser
avaliados e atualizadas por meio de um programa de monitoramento.
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AUSTRALIA

O país utiliza, para o estabelecimento dessas áreas, as
categorias da União Internacional para a Conservação da Natureza
(UICN). Entre as sete categorias estabelecidas pela UICN, quatro podem
ser adotadas como Reservas Marinhas da União na Austrália: Strict
nature reserve; National park; Habitat/species management area; e
Managed resource protected area. O nosso Sistema (SNUC) estabelece
12 categorias, nem todas elas aplicáveis ao mar. A norma brasileira já
avançou bastante ao criar o Sistema, mas ainda há um excesso de
categorias.
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NOVA ZELANDIA

A abordagem de gestão adaptativa para a concessão de
uma atividade no mar inclui a permissão de uma atividade inicialmente
em pequena escala, ou por um breve período, para que seus efeitos
sobre o meio ambiente e outros interesses existentes possam ser
monitorados. Ou ainda que permita uma atividade a ser realizada de
modo que seus efeitos possam ser avaliados e a atividade
interrompida ou adaptada, ou que se possa continuá-la com ou sem
alterações, com base em tais efeitos.
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ESTADOS UNIDOS

A determinação de prazo para publicação de relatórios
de qualidade ambiental marinha (EUA, bienal) pelo executivo, a serem
apresentados e debatidos com o poder legislativo e a sociedade.
Sanções administrativas e econômicas por não cumprimento de prazo
de envio de relatórios ou implementação de instrumentos visando
garantir o monitoramento dos recursos naturais e dos ecossistemas.
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ESTUDOS

ENTREVISTAS



ENTREVISTAS (N=70)
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WORKSHOP RIO DE JANEIRO
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E como a lei pode 
beneficiar o setor 
pesqueiro?
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Instrumentos

– Relatório Nacional de Produção Pesqueira;

– Sistema de estatística, monitoramento e ordenamento pesqueiro;

- Planejamento Espacial Marinho Nacional e Regional

– Inventário Marinho de Espécies Criticas e Vulneráveis;

– Planos de ação setoriais para as atividades econômicas 

de significativo impacto ambiental no Bioma Marinho;

– Avaliação Ambiental Estratégica para planos setoriais com impacto 

sobre os ecossistemas que integram o Bioma Marinho;

– Avaliação e Estudo Prévio de Impacto Ambiental e Licenciamento 

Ambiental, incluindo o licenciamento ambiental adaptativo;

– Sistema de Áreas Marinhas Especialmente Protegidas;

– Instrumentos econômicos compatíveis com a sustentabilidade 

dos recursos;

– Fundos públicos e privados
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Projeto mapeia oferta de peixes – valor 22/ago/2014

"Na hora que você tem 
dados confiáveis, os
órgãos reguladores
tendem a flexibilizar o 
controle da pesca”

Para se ter uma ideia dessa carência, os
últimos dados consolidados do Ministério da 
Pesca sobre pesca extrativa e produção de 
peixes em cativeiro - a aquicultura - tem como
base o ano de 2011. De acordo com Encinas, as 
parceiras do ministério com instituições de 
pesquisa "enfraqueceram" nos últimos anos. É
nesse contexto que a Gomes da Gosta decidiu
atuar.

"Aparentemente, há uma redução dos recursos destinados
para essas pesquisas, e o que nós queremos é trazer a 
atenção para a necessidade de ter foco na coleta de dados", 
afirma o executivo. Ele reconhece, porém, que a adoção do 
defeso - período em que não se pode pescar sardinha - tem 
se mostrado positiva, ainda que seja insuficiente.
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Incentivo

IX – regulação e incentivo às atividades que promovam o uso eficiente e
sustentável dos ambientes e recursos marinhos e que contribuam para o
cumprimento de metas mensuráveis de qualidade ambiental dos ecossistemas

marinhos e de uso sustentável de seus recursos (…)

USO DE TORILINE e MEDIDAS MITIGADORAS

OBSERVADORES DE BORDO

REPORT DA PRODUCAO PESQUEIRA



Incentivos
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I – pagamento ou incentivo a serviços ambientais, como retribuição,
monetária ou não, às atividades de conservação, recuperação ou
melhoria dos ecossistemas e que gerem serviços ambientais;

II – compensação pelas medidas de conservação ambiental necessárias
para o cumprimento dos objetivos desta Lei;

III – incentivos para a comercialização, a inovação e a aceleração das
ações de recuperação, conservação e uso sustentável dos recursos
marinhos e costeiros;



Governança
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Art. 11. A CIRM deve criar câmara temática específica, com a participação plena de
organizações da sociedade civil, do setor privado, da Academia e das esferas de
governo estaduais e municipais, para promover a efetiva articulação entre os
instrumentos da PNCMar com outros planos públicos setoriais estratégicos que

impactem diretamente os ecossistemas marinhos e costeiros.



Resolução de conflitos entre atividades –
ferramenta do Planejamento Espacial Marinho

Pesca – industrial e artesanal
Petróleo & Gás
Conservação da Biodiversidade
Turismo
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CONTAMOS COM O APOIO DE VOCÊS NESSE PROCESSO DE 
APRIMORAMENTO



Obrigada

Leandra Gonçalves
goncalvesleandra@gmail.com
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