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CAPÍTULO 14

A Criação de Áreas de Proteção
Ambiental Marinhas
Rosângela Célia Ribeiro de Oliveira, Danielle Paludo,
Fausto Pires de Campos e Fausto Rosa de Campos

A constatação científica e respectiva
percepção política, em âmbito mundial, que
os oceanos não estavam imunes a contaminação e degradação causadas pelas atividades
humanas, acelerou uma série de medidas nas
últimas décadas para sua proteção, tais como
acordos internacionais tratando da região Antártida e da interrupção da caça da baleia, ou a
criação de unidades de conservação marinhas
abrigando recifes de coral devido a sua extraordinária biodiversidade.
No Brasil foram protegidas também as
baleias e ambientes tropicais marinhos, nos
anos 1980, como o Atol das Rocas, Arquipélago dos Abrolhos e Arquipélago Fernando de
Noronha, possuindo uma rica diversidade de
vida em seus recifes de rocha vulcânica, alga
calcária e coral.

14.1 ContextUalização
As medidas de proteção tomadas para as
áreas e seres marinhos das regiões geladas de
grande produtividade, ou das regiões tropicais
de grande diversidade, são facilmente compreendidas, tanto pelas razões econômicas quanto
pelo fator de biodiversidade elevada. Os critérios para as regiões subtropicais e temperadas
ocidentais do Atlântico Sul requerem observações mais fundamentadas, estabelecendo melhor as relações entre os seres vivos, a estrutura das comunidades, os fluxos entre o meio
terrestre e o marinho e o uso humano dos
recursos (RAY, 1988). Nestes casos os primeiros passos devem caracterizar a diversidade
biológica e suas relações, a diversidade de alguns grupos, a importância regional de algumas
espécies e o histórico socioambiental.

104

Book.indb 104

É possível verificar que a extinção de espécies causadas pelo homem no mundo é um
fenômeno que nos últimos 2.000 anos tem afetado de forma muito mais marcada as ilhas que
a continentes (VITOUSEK, 1988), pelo simples
cotejamento de suas origens nas listas oficiais
dos animais ameaçados. Um exemplo dramático foi a extinção de um número estimado em
cerca de 2.000 espécies de aves (albatrozes,
saracuras, honeyeaters, íbis, moas, e outros) nas
ilhas do Oceano Pacífico durante a expansão
dos povos polinésios (STEADMAN,1995).
A condição de isolamento e de tamanho
limitado dos ambientes insulares, desprovidos
de defesas contra espécies invasoras, torna-os
extremamente frágeis perante as crescentes
ações antropomorfizadoras. Desmatamentos,
queimadas, caça, coleta de ovos e filhotes, introdução de fauna e ervas agressivas, entre
outras causas, acabam degradando, comprometendo e destruindo ecossistemas marinhos
e insulares.
Em São Paulo existem cerca de 140 ilhas,
ilhotes e lajes no litoral (ÂNGELO, 1989), estando algumas que constituem sedes municipais extremamente alteradas pela ocupação
humana, enquanto outras de tamanho bem
menor e situadas mais distantes, em geral sem
praias arenosas, encontram-se com seus ecossistemas bastante intocados, ao mesmo tempo
que desconhecidos para a ciência.As formas insulares costeiras paulistas estão protegidas por
alguns diplomas legais, sendo o mais abrangente o Tombamento da Serra do Mar, Resolução
CONDEPHAAT5 no 40/1985, além de estarem

5. CONDEPHAAT – Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico,Arqueológico,Artístico e Turístico (SCSP).
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várias (35) abrangidas em parques estaduais
e estações ecológicas federais. No entanto, a
sua proteção legal não derivou propriamente
de um conhecimento dos atributos intrínsecos
dos seus ecossistemas terrestres ou marinhos.
Para a proteção das ilhas há amplo amparo legal, que corresponde a Lei Federal no
9.636/1998, regulamentada pelo Decreto Federal no 3.725/2001, que dispõe sobre a regularização, administração, aforamento e alienação de bens imóveis de domínio da União,
dando ainda outras providências. Em especial,
o SNUC diz expressamente no artigo 44o:
“As ilhas oceânicas e costeiras destinam-se
prioritariamente à proteção da natureza...“.

14.2 a Proteção do Mar qUe
nos envolve – liMites
A criação e implantação de uma área marinha protegida (AMP) precisam de critérios e
medidas bastante diferentes de uma área terrestre. No mar a relação entre os ambientes
mostra-se mais complexa e frequente, além de
ocorrer em maior escala do que no continente.
As correntes oceânicas transportam nutrientes e larvas através de longas distâncias em diferentes ecossistemas. O desenho de uma AMP
ou de um mosaico de AMP deve considerar os
processos de longas distâncias e a conectividade natural marinha, com áreas amplas e manejo
flexível de forma a responder a mudanças das
condições ecológicas. Ao mesmo tempo devem ser considerados direitos territoriais.
A Convenção das Nações Unidas sobre
o Direito do Mar estabeleceu o direito de os
países fixarem “a largura do seu mar territorial até um limite que não ultrapasse 12 milhas
marítimas, medidas a partir de linhas de base”,
superando a relutância dos países mais poderosos que insistiam com a ideia de limites de
três milhas náuticas, lembrando o alcance de
um tiro de canhão. As linhas de base são aplicadas para “locais em que a costa apresente
recortes profundos e reentrâncias ou em que
exista uma franja de ilhas”, o que sucede em
São Paulo e no Brasil. O Decreto Federal no
4.983/2004 estabeleceu “os pontos apropria-

dos para o traçado das linhas de base retas ao
longo da costa brasileira” da Baía do Oiapoque ao Arroio Chuí.
A linha de base em São Paulo, com extremos em Ubatuba a NE e Cananéia a SO, apoiou-se nas ilhas mais distantes da costa, Vitória, Sul
da Ilhabela,Alcatrazes, Laje de Santos, Queimada
Grande e Figueira Sul. Neste desenho uma linha
perpendicular a partir da Ponta da Trindade (Latitude 23º22’3’’, Longitude 44º43’25’’) penetra
12 milhas até um ponto no mar (Lat. 23º30’14’’,
Long. 44º37’48’’), de onde deflete aos pontos
das ilhas, no limite das águas interiores, até um
ponto no mar (Lat. 25º25’47’’, Long. 47º57’33’’),
de onde flexiona para o meio da Barra de Ararapira (Lat. 25º18’23’’, Long. 48º5’40’’), em divisa
com o Estado do Paraná (Figura 1).
A proposta de limites para as APAs Marinhas foi concebida com a distância de dez milhas náuticas da linha de costa continental e das
ilhas flúvio-marinhas, devendo-se estipular uma
distância das ilhas mais afastadas com cerca de
cinco milhas, mediante a caracterização do Mar
Territorial de São Paulo, no qual estão inseridos aproximadamente 1.280.000 ha de águas

Figura i – APAs Marinhas com sete Setores, 2008.

Fonte: Fundação Florestal – SMA
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No continente, por exemplo, considerando-se psitaciformes, que voam grandes distâncias
diariamente e precisam ter protegidas suas áreas de nidificação e de alimentação, é necessário
compreender sua população em grandes UCs
para que seja viável (MARTUSCELLI, 1995). Esta
mesma situação no mar é mais acentuada para
peixes, tartarugas, aves e mamíferos marinhos,
que executam longas migrações e, portanto, requerem vastas regiões para sua sobrevivência.

14.3 a Criação das aPas
MarinHas

marinhas interiores, que compreendem em seu
cômputo a superfície terrestre das ilhas exclusivamente marinhas6. Neste meio encontram-se desde ecossistemas costeiros junto à linha
de preamar até os de mar aberto, onde se inicia
a região propriamente oceânica, compreendendo o fundo do mar e a zona pelágica.
O fundo do mar em São Paulo, diferentemente do continente, onde existem locais
mais preservados como as escarpas da Serra
do Mar, que dificultaram o acesso aos recursos naturais e permitiram a existência de um
dossel quase contínuo em toda sua extensão,
foi inteira e exaustivamente explorado com
redes de pesca em sua faixa costeira nas últimas décadas, frequentemente atingindo praias
arenosas e costões rochosos. Esta “sondagem” incessante forneceu alimento para as
mesas brasileiras e informações a respeito
dos estoques pesqueiros, que declinam a cada
temporada e estão com indicadores baixos
preocupantes. Há consenso de que algo precisa ser feito, monitorando e protegendo.

Em outubro de 2008, o Governo de São
Paulo decretou a criação de três extensas áreas de proteção ambiental marinhas (APAMs)
que, ampliadas em 2013, totalizam 1.123.107,
69 ha e, dentro destas, estabeleceu quatro
áreas de relevante interesse ecológico. Além
disto, abrangeram 14 “áreas de manejo especial para a proteção da biodiversidade” e outras finalidades, figura auxiliar de conservação
que serve para indicar quais ambientes precisam de preservação mais estrita ou de atendimento ao usos e direitos caiçaras.
Neste processo foi necessário caracterizar e plotar o mar territorial que corresponde a São Paulo, com 2.119.000,00 ha, a partir
das linhas de base retas estabelecidas pelo
Decreto Federal no 4.983/2004, de acordo
com a Lei Federal no 8.617/1993. Estas APAMs coroaram estudos diversos com ênfase na
conservação de espécies, como de anfíbios
e répteis insulares (Butantan), invertebrados
(Cebimar-USP), insetos, moluscos e peixes
(MZUSP), tartarugas (TAMAR), aves (SMA-SP e Projeto Albatroz) e mamíferos marinhos
(ONGs Instituto Terra e Mar e IPq Cananéia
e outros), as longas discussões sobre planejamento e zoneamento costeiro e, em especial,
devido ao conflito para impedir bombardeios
da Marinha do Brasil7, pesquisas promovidas
pelo Projeto Alcatrazes8 (ONG SDLB). Todas

6. Artigos 8o e 10o e relacionados da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, 1982.

7. Marinha do Brasil – https://www.marinha.mil.br/.
8. Projeto Alcatrazes – http://defesadolitoral.org.br/.

Ninhego de trinta-réis Sterna hirundinacea na
AME Ilha da Figueira Sul.
| Vicente Klonowski, 2005 |
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as cerca de 140 formas insulares foram abrangidas, com exceção do Arquipélago dos Alcatrazes, exatamente o local onde havia pratica

de exercícios de tiro e o MMA/ICMBio tem
avançado para uma solução conservacionista
definitiva.

Tabela 1 – Tabela de Áreas em Hectares das APAs Marinhas.
APAs Marinhas

Área (ha)

Municípios

APAM Litoral Norte
Dec. Est. 53.525 – 08/10/2008

316.242,45

Ubatuba, Caraguatatuba, Ilhabela e São Sebastião

APAM Litoral Centro
Dec. Est. 53.526 – 08/10/2008

453.082,70

Bertioga, Guarujá, Santos, São Vicente, Praia Grande,
Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe

APAM Litoral Sul
Dec. Est. 53.527 – 08/10/2008

368.742,53

Iguape, Ilha Comprida e Cananéia

Total APAs M arinhas

1.138.067,69

53,71 % mar territorial

Boto cinza, Ubatuba. | Fausto Pires de Campos |

Arrasto duplo no entorno da Ilha da Queimada
Grande, 1998. | Fausto Pires de Campos |

Atobás e fragatas aproveitam descarte no Arquipélago dos Alcatrazes. | Fausto Pires de Campos |
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AME Ilha Laje da Conceição, na APAMLC.
| Fausto Pires de Campos |

Cerco flutuante na AME Apara, APAMLN.
| Fausto Pires de Campos |

Guará Eudocimus Ruber em manguezal na margem do Rio Cubatão.
| Fausto Pires de Campos |
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No mar paulista existem quatro unidades de conservação de proteção integral compreendendo cerca de 9.441,00 ha
de meio marinho, insuficientes para atingir
meta de 10% deste ecossistema preconizada
na Conferência de Aichi/Nagoya, em 2010.
Na criação destas APAMs foram considerados a valorização das “funções sociais, econômicas, culturais e ambientais das comunidades tradicionais da zona costeira”, “a necessidade de promover a pesca e garantir o
estoque pesqueiro”, “o turismo responsável,
ecologicamente correto”, e as “características naturais extraordinárias, que abrigam
exemplares raros da biota regional”, entre
outros aspectos.
Estas unidades de uso sustentável procuram assegurar a prática das atividades de
“pesquisa científica”, “manejo sustentado de
recursos marinhos”, “pesca necessária à garantia da qualidade de vida das comunidades
tradicionais, bem como aquela de natureza
amadora e esportiva”, “moradia e extrativismo necessário à subsistência familiar”,
“ecoturismo, mergulho e demais formas de
turismo marítimo”, “educação ambiental relacionada à conservação da biodiversidade”
e “esportes náuticos”. Além disto, mantem “a
liberdade de navegação” e “sem restrições,
os exercícios operacionais e de treinamento
considerados necessários pela Marinha do
Brasil”.
A caracterização dos ecossistemas insulares e sua avaliação ambiental podem fornecer, portanto, a referência de marco zero
para estes ambientes, com os respectivos inventários de fauna e flora, um conhecimento
das relações ecológicas aplicável no seu gerenciamento e subsídios para a questão das
ilhas ocupadas por caiçaras, além de permitir
a revisão da legislação de proteção e das categorias de manejo em bases científicas mais
detalhadas e criteriosas. Para sua conservação e manejo, por exemplo, é necessário levantar o perfil sanitário das colônias de aves
marinhas insulares, antevendo um protocolo
clínico completo e funcional para as seis espécies residentes.
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Macroproblemas diversos afetam a gestão
das APAMs e sua consolidação: resíduos sólidos (transbordo); crescimento demográfico;
ocupação irregular em áreas de preservação
permanente (APPs – áreas de risco); sobrepesca; grandes obras e turismo desordenado.
Impactos ambientais ocorrem e são monitorados e discutidos:

• Poluição e contaminação com esgotos

domésticos e industriais;
imobiliária e degradação
de ambientes;
• Pesca de arrasto com parelha; desrespeito a defesos;
• Incêndios criminosos; bombardeios em
Alcatrazes;
• Furto e pisoteio de ovos de aves marinhas;
• Captura e morte de tartarugas, petréis
e albatrozes, golfinhos;
• Contaminação com petróleo e lavagem
de tanques;
• Destruição de manguezal e assoreamento de rios e estuários;
• Caça submarinha de troféu; furto e tráfico para aquariofilia.

• Especulação

Há um conjunto de ameaças à biodiversidade marinha, como perda de hábitats, contaminação e poluição, espécies invasoras, queda
da qualidade da água costeira e declínio do estoque pesqueiro, razões para criação das APAMs, que precisam ser combatidas com ações
abordadas nos conselhos gestores (CG) e solucionadas.
A gestão compartilhada se dá entre poder público e a sociedade civil para a tomada
de decisões, com diálogo e negociação. Com
participação e fiscalização das ações do poder público há maior eficiência administrativa. Na composição do conselho gestor está

a sociedade civil representada por pescadores artesanais e industriais, empresários de
maricultura e turismo náutico, ONGs e universidades. Da parte governamental há representantes das esferas municipal, estadual
e federal.
São pressupostos para tomadas de decisão: o MAR é território coletivo e de uso
comum e o interesse coletivo deve prevalecer aos interesses individuais. É preciso agir
em compatibilização e busca de consensos,
e elaborar propostas. O compartilhamento
de tomada de decisão dá legitimidade ao processo, permite controle social, direitos iguais
e efetividade das decisões (implementação), e
há reconhecimento entre os pares.
A participação social no CG leva ao fortalecimento da cidadania, direciona o poder
publico ao cumprimento de suas funções
distributivas e inclusivas. Os participantes
percebem que o protagonismo social implica
direitos e deveres (responsabilidade e compromisso), no estabelecimento de regras e
formas de convivência democrática, inclusivas
e justas, e em bem estar com conservação
ambiental.
A implantação destas APAMs tem obtido
sucesso, faltando depois definir e criar unidades de proteção integral que perpetuem, entre outras razões ambientais, as colônias ameaçadas de aves marinhas insulares e os locais
de concentração e alimentação de tartarugas
e mamíferos marinhos. A pesca artesanal, que
corre risco de ser engolfada pela industrial,
precisa ser apoiada e incentivada de maneira
decisiva, como foi com a proibição da pesca
de parelha nas águas interiores, aprimorando
seus aspectos de sustentabilidade. Os planos
de manejo em curso terão a responsabilidade de propor as devidas medidas e diretrizes
para a consolidação das APAMs.
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