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Resumo 

 

Nas últimas décadas as estratégias de conservação da biodiversidade no mundo se concentraram 

prioritariamente na proteção dos ecossistemas terrestres, e o Brasil seguiu essa mesma 

tendência. Embora o país possua uma das maiores zonas costeiras do mundo, apenas 1,57% dos 

3,5 milhões de quilômetros quadrados de áreas marinhas sob jurisdição nacional estão sob 

proteção em unidades de conservação (UCs). Atualmente existem mais de 160 UCs que cobrem 

um total de 55.213 km² da área costeira e marinha brasileira. O Sistema Nacional de Unidades 

de Conservação da Natureza – SNUC estabelece como principais instrumentos de gestão dessas 

áreas, os conselhos gestores e os planos de manejo. Estes últimos, devem ter um zoneamento e 

normas para regrar o uso da área e o manejo dos seus recursos naturais, incluindo medidas para 

promover a integração das unidades de conservação com a vida econômica e social das 

comunidades locais. Diante deste contexto, este estudo buscou analisar o processo participativo 

de elaboração do plano de manejo da Área de Proteção Ambiental Marinha do Litoral Norte de 

São Paulo (APAMLN), considerada de alta prioridade para conservação da biodiversidade. O 

objetivo central foi avaliar como os levantamentos do diagnóstico participativo contribuíram 

para o mapeamento das áreas prioritárias para conservação da biodiversidade e informações 

relevantes para o plano de manejo. Com base nesta análise dos resultados do diagnóstico 

participativo, roteiros metodológicos, guias internacionais para planejamento de áreas marinhas 

e experiências de outras APAs Marinhas, este estudo teve como principais resultados trazer 

recomendações e sugestões para o plano de manejo e para as próximas etapas previstas de 

zoneamento e elaboração dos programas de gestão.  

 

Palavras chaves: unidades de conservação marinhas; plano de manejo; participação social; 

diagnóstico participativo, zoneamento; programas de gestão. 
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Abstract 

 

In the last decades, biodiversity conservation strategies have focused primarily on the protection 

of terrestrial ecosystems and Brazil has been following this trend. Although the country has one 

of the largest coastal zones in the world, only 1.57% of its 3.5 million km² of the marine area 

under national jurisdiction is covered by protected areas. Currently there are more than 160 

marine areas protecting 55,213 km² of the Brazilian coastal. The National System of Nature 

Conservation Areas (SNUC) established the management councils and management plans as 

their main instruments to guarantee the biodiversity conservation of protect areas. The 

management plans might have a zoning and norms to regulate the use and management of its 

natural resources. It includes efforts aimed to promote the integration of protect areas with 

economic activities and local communities. In this context, this study intends to analyze the 

development of the management plan for the Marine Environmental Protected Area of the 

North Coast of São Paulo, considered a high priority for biodiversity conservation. The main 

purpose is to evaluate how participatory diagnosis contributed to mapping of priority areas for 

biodiversity conservation and relevant information for the management plan. Based on the 

Participatory Diagnosis findings, methodological guides for protect areas management plans, 

international guides for planning marine areas and other marine protect areas experiences, this 

study present its mains results, recommendations and suggestions for the management plan and 

following stages of zoning and elaboration of management programs.  

 

Key words: Marine Protect Areas, management plans, social participation; participatory 

diagnosis; zoning; management programs. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Durante as últimas décadas, as preocupações dos conservacionistas se concentraram 

prioritariamente na proteção dos ecossistemas terrestres. O Brasil seguiu essa mesma tendência, 

priorizando ações para a conservação da biodiversidade sobre os ecossistemas terrestres com 

poucas iniciativas voltadas para a biodiversidade marinha e costeira (Prates et al., 2012).  

Nosso litoral possui uma grande variedade de ecossistemas que abrigam inúmeras 

espécies da fauna e da flora, muitas das quais endêmicas e ameaçadas de extinção. Na zona 

costeira a elevada concentração de nutrientes e condições de abrigo e suporte à reprodução e 

alimentação da maioria das espécies marinhas fazem com que essa área desempenhe uma 

importante função ecológica. O que torna a zona costeira e marinha um ambiente complexo, 

diversificado e de extrema importância e que deveria ser um dos principais focos de atenção 

para a conservação da biodiversidade (MMA, 2007). No entanto apenas 1,57% dos 3,5 milhões 

de quilômetros quadrados de mar sob jurisdição brasileira está sob proteção em unidades de 

conservação (Prates et al., 2012).  

O Brasil possui uma das mais altas densidades demográficas costeiras do mundo com 

44 milhões de habitantes e as atividades desenvolvidas ao longo da costa são responsáveis por 

cerca de 70% do PIB brasileiro (MMA, 2007). A ocupação desordenada, turismo, poluição, 

pesca predatória, navegação, carcinicultura e exploração de petróleo pressionam direta e 

indiretamente os recursos naturais e a biodiversidade tornando a zona costeira e marinha uma 

das regiões mais ameaçadas no país (Prates, 2014). 

A adesão do Brasil às convenções internacionais como a Convenção de Ramsar e a 

Convenção sobre Diversidade Biológica – CDB e vários acordos multilaterais assinados desde 

o início da década 1990 propiciaram avanços para o estabelecimento das atuais políticas 

relacionadas à gestão e à proteção da biodiversidade e da Zona Costeira e Marinha. Entre elas 

a Política Nacional para os Recursos do Mar – PNRM, o Plano Nacional de Gerenciamento 

Costeiro – PNGC, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC e o 

Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas – PNAP. 

A ratificação da CDB pelo Congresso Nacional brasileiro em fevereiro de 1994, 

culminou na formulação de uma estratégia nacional para a biodiversidade, integrada pelo 

Programa Nacional da Diversidade Biológica – Pronabio e pelo Projeto de Conservação e 

Utilização Sustentável da Diversidade Biológica Brasileira – Probio. O cumprimento dos 

objetivos descritos no Programa de Trabalho sobre Áreas Protegidas da Convenção sobre 

Diversidade Biológica (Decisão VII/28) levou à aprovação do Plano Estratégico Nacional de 
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Áreas Protegidas – PNAP (Decreto no 5.758/2006) que define princípios, diretrizes e ações 

para o estabelecimento de um sistema abrangente de áreas protegidas, ecologicamente 

representativo, efetivamente manejado e integrado a áreas terrestres e marinhas mais amplas 

até 2015 (Prates & Irving, 2015). 

O PNAP contou com um grupo de especialistas para elaborar as ações para a Zona 

Costeira e Marinha, entre as quais se destacam a criação e gestão de um sistema de áreas 

protegidas representativo visando não somente a conservação da biodiversidade, mas também 

a recuperação dos estoques pesqueiros. Este sistema deve ser composto por uma rede primária 

de unidades de conservação mais restritivas de proteção integral e de exclusão de pesca e uma 

rede de unidades de conservação de uso sustentável, onde as atividades extrativas são 

permitidas, capaz de fornecer suporte aos objetivos da rede primária por meio do controle das 

ameaças e da proteção da biodiversidade (Prates et al., 2012). 

Durante a 10ª reunião das Partes da CDB – COP 10 foi a provado um novo plano 

estratégico para o período 2010-2020, contendo 20 metas. As 20 metas de AICHI1 são os 

elementos chave para conter a perda da biodiversidade (Prates et al., 2012). No caso das áreas 

protegidas, destaca-se a meta 11 que estabelece que: 

Até 2020, pelo menos 17% das áreas terrestres e de águas 

continentais e 10% das zonas costeiras e marinhas, 

principalmente as áreas de particular importância para a 

biodiversidade e para a manutenção dos serviços ambientais, 

devem estar conservadas por meio de sistemas ecologicamente 

representativos e integrados dentro de paisagens terrestres e 

marinhas mais amplas, compostos por áreas protegidas ou outras 

medidas de conservação efetivas in situ, bem conectadas e 

geridas com eficácia e equidade².  

Em junho de 2012, durante a Rio + 20, foi apresentada uma proposta para criação do 

Painel Brasileiro de Biodiversidade – PainelBio, como um dos principais instrumentos para a 

implementação e para o alcance das Metas Nacionais. E o Brasil está atualmente desenvolvendo 

indicadores para monitorar e avaliar os avanços em direção ao cumprimento das referidas metas 

(MMA, 2016). 

                                                           
1 Aichi, nome da província em Nagoya, Japão, onde foi realizada a COP10 da CDB. ² Ver site da Convenção sobre 

Diversidade Biológica: https://www.cbd.int/sp/targets/ 
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Segundo a Atualização do Mapa de Áreas Prioritárias para Conservação da 

Biodiversidade Marinha e Costeira, foram identificadas no Brasil 608 áreas prioritárias, das 

quais 506 costeiras e 102 marinhas. Nesse trabalho houve pela primeira vez um zoneamento da 

Zona Econômica Exclusiva e sugestões de ações para ordenamento pesqueiro, criação de áreas 

de exclusão de pesca e unidades de conservação (MMA, 2007).  

As unidades de conservação costeiras e marinhas estão espalhadas ao longo de todo o 

litoral brasileiro de forma dispersa. A maioria das ilhas costeiras e oceânicas e 80% dos recifes 

de corais em ambientes rasos, considerados como áreas prioritárias para conservação, já se 

encontram sob alguma forma de proteção. Com a criação do SNUC, no período entre 2000 a 

2011 houve um aumento significativo de áreas protegidas marinhas e costeiras sem haver, no 

entanto, uma estratégia nacional de conservação marinha e costeira estabelecida (Prates, 2014). 

Segundo dados do Cadastro Nacional de Unidades de Conservação, em 2016 haviam 

163 UCs cobrindo 55.213 km² da área costeira e marinha brasileira, estimada em 3.555.796 km² 

de extensão. Dessas UCs, 65 eram de proteção integral, totalizando 5.513 km² (0,2% da área 

marinha), e 98 eram de uso sustentável, totalizando 49.700km² (1,4% da área marinha). Juntas, 

as 163 unidades identificadas cobriam cerca de 1,6% da área marinha nacional, muito aquém 

da meta de 10% de áreas protegidas estabelecida pela CDB (CNUC, MMA, 2016). 

Diante deste contexto, entende-se a importância da APA Marinha Litoral Norte de São 

Paulo - APAMLN, objeto deste estudo, unidade de conservação de uso sustentável que integra 

o Mosaico das Ilhas e Áreas Marinhas Protegidas do Litoral Paulista. Segundo o Mapa das 

Áreas Prioritárias para Conservação, Uso Sustentável e Repartição dos Benefícios da 

Biodiversidade da Zona Costeira e Marinha (MMA,2007), a APA Marinha do Litoral Norte de 

São Paulo, está localizada em uma região considerada de relevância alta a extremamente alta 

para conservação da biodiversidade.  

No início de 2008, um grupo de trabalho da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de 

São Paulo transformou cerca de 1 milhão de hectares do mar territorial em unidades de 

conservação, o que representa cerca de 53% do mar territorial do litoral paulista. Além da APA 

Marinha do Litoral Norte Paulista, foram criadas duas outras APAs Marinhas, a do Litoral 

Centro e do Litoral Sul e as Áreas de Relevante Interesse Ecológico do Guará e de São Sebastião 

(Vianna & Xavier, 2014). 

Na época a criação dessas unidades de conservação marinhas foi uma das estratégias do 

governo estadual para compensar e enfrentar os riscos e a degradação ambiental que os 

ecossistemas costeiros e marinhos dessa região estavam sofrendo. Segundo o Zoneamento 

Ecológico Econômico do Litoral Norte de São Paulo (2005), a região é caracterizada pela 
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grande potencialidade turística e pela existência de problemas ambientais relacionados com a 

especulação imobiliária, parcelamento irregular do solo, pesca predatória, estruturas náuticas e 

atividades extrativas e portuárias que impactam a conservação dos recursos marinhos (Ruiz Jr 

& Oliveira, 2013).  

O litoral paulista convive com os impactos e as pressões demográficas consequentes das 

atividades relacionadas com a indústria de petróleo e gás, incluindo a exploração na camada do 

pré-sal, a ampliação do Porto de São Sebastião e do Terminal Portuário Almirante Barroso 

(TEBAR) da Transpetro, a duplicação de estradas e rodovias e a possível instalação de uma 

termelétrica a gás (Vianna & Xavier, 2014).  

No entanto, a criação dessas unidades sem uma consulta prévia às populações locais 

causou inicialmente uma forte rejeição popular à implantação dessas UCs, sobretudo por 

pescadores tradicionais e de empresários do setor náutico do litoral norte de São Paulo (Viana 

et al, 2011; Viana & Xavier, 2014). 

Na região onde se localiza a APAMLN, cerca de 80% dos territórios dos municípios 

costeiros já estavam sob proteção por unidades de conservação, muitas delas de proteção 

integral, marcadas por um histórico de conflitos sociais com comunidades tradicionais, 

sobretudo de caiçaras e pescadores tradicionais que se viram alijadas do processo de criação 

dessas unidades, e que perduram até os dias de hoje. Além disso, a região é regrada pelo 

Zoneamento Ecológico Econômico do Gerenciamento Costeiro – GERCO. Assim, muitos 

interpretaram a criação das APAs Marinhas como mais um instrumento de restrição de uso e 

ocupação do território (Vianna & Xavier, 2014). 

No entanto, essa grande mobilização popular fez da participação social um elemento 

chave na gestão das APAs Marinhas, levando a formação de conselhos gestores com 

representantes de diferentes setores usuários do mar, os quais vêm contribuindo para a gestão 

territorial da unidade e para a elaboração dos planos de manejo em um processo com ampla 

participação social (Vianna & Xavier, 2014). 

A Lei 9.985 de 2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 

Natureza – SNUC estabelece que as Áreas de Proteção Ambiental devem ter um Conselho 

Gestor presidido pelo órgão responsável pela sua administração e formado por representantes 

dos órgãos públicos, organizações da sociedade civil e população residente. O SNUC também 

determina que todas as unidades de conservação devem ter um plano de manejo a ser elaborado 

em até cinco anos após a sua criação, com um zoneamento interno das atividades a serem 

desenvolvidas, normas para regrar o uso da área e o manejo dos seus recursos naturais, 
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incluindo medidas visando promover sua integração econômica e social com as comunidades 

vizinhas (Brasil, 2000).  

Segundo Kinouchi (2014), o plano de manejo de uma unidade de conservação é o seu 

principal instrumento de gestão e como qualquer instrumento de apoio à gestão, o seu sucesso 

está na sua capacidade de orientar adequadamente a administração e de articular e mobilizar os 

agentes e forças sociais que participam desse processo, afim de transformar a realidade na qual 

a área protegida está inserida, tendo como horizonte o alcance dos propósitos para os quais foi 

criada.  

A elaboração de um bom plano de manejo é uma ferramenta importante para a 

implementação de uma unidade de conservação e deve estar adequado à realidade com um 

conhecimento claro dos problemas e de suas causas dentro de uma visão geral da unidade que 

contribua para definição de diretrizes de uso que permitam as comunidades de dentro e de fora 

da UC conhecer a forma de conduta que se espera delas, a fim de contribuir com a manutenção 

dos atributos naturais da área (Artaza-Barrios & Schavietti, 2007). 

Sendo assim, este estudo teve como principais objetivos: (I) analisar o histórico de 

criação e de elaboração do plano de manejo da APA Litoral Norte de São Paulo com enfoque 

na participação social; (II) com base na análise do Diagnóstico Participativo, que integra um 

dos produtos do plano de manejo, avaliar como estas contribuições coletivas poderão se 

converter em estratégias para o plano de manejo; (III) por meio desta análise dos resultados do 

mapeamento participativo, roteiros metodológicos para elaboração de planos de manejo, guias 

internacionais para planejamento e zoneamento de áreas marinhas protegidas e outros planos 

de manejo de APAs Marinhas trazer recomendações para o zoneamento e sugestões de 

programas de gestão, próximas etapas previstas na elaboração do plano de manejo da 

APAMLN.  

 Considerando que os oceanos são a nova fronteira para a conservação da biodiversidade, 

e uma sucessão de eventos e congressos internacionais tem ressaltado o papel das áreas 

protegidas marinhas como um dos melhores instrumentos para conservação dos ambientes 

marinhos. Este estudo também teve como objetivos pesquisar sobre os principais acordos e 

eventos internacionais que ocorreram nas últimas décadas e que contribuíram para a 

participação social na gestão e expansão das áreas protegidas marinhas no mundo, e como estes 

acordos refletiram na elaboração e implementação de políticas e programas nacionais para a 

conservação da biodiversidade e para a expansão das unidades de conservação marinhas no 

Brasil. 
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2 OBJETIVOS 

 

O objetivo principal que norteou este trabalho foi avaliar como a participação social 

pode favorecer o processo de elaboração e implementação de planos de manejos das unidades 

de conservação marinhas de uso sustentável. Como objetivos específicos este estudo procurou: 

 Pesquisar e contextualizar os principais acordos e eventos internacionais e a sua 

importância para participação social na gestão e para expansão das áreas protegidas 

marinhas no mundo. 

 Analisar os reflexos destes acordos internacionais nas políticas públicas nacionais 

relacionadas a participação social, gestão costeira e marinha e expansão das unidades 

de conservação. 

 Analisar o histórico de criação e da elaboração do plano de manejo da APA Litoral 

Norte de São Paulo com enfoque na participação social. 

 A partir da análise do Diagnóstico Participativo elaborado pela consultoria contratada 

para elaboração do plano de manejo da APA Marinha Litoral Norte, avaliar como as 

contribuições da participação social poderão contribuir e se converter em estratégias 

para o zoneamento e elaboração dos programas de gestão. 

 Analisar os roteiros metodológicos para elaboração de planos de manejo, guias 

internacionais para planejamento e zoneamento de áreas marinhas protegidas e outros 

planos de manejo de APAs Marinhas para subsidiar as recomendações para o 

zoneamento e sugestões de programas de gestão para o plano de manejo da APAMLN. 

 Avaliar as lições aprendidas do processo de construção participativa do plano de manejo 

da APA Marinha Litoral Norte e apontar recomendações para a gestão. 
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3 METODOLOGIA 

 

Para elaboração deste estudo foi realizado uma revisão da literatura com levantamento 

bibliográfico sobre acordos internacionais sobre a importância da participação social na gestão 

de áreas protegidas e para a expansão de áreas voltadas para a conservação da biodiversidade 

marinha, e os reflexos desses acordos internacionais na elaboração de políticas nacionais para 

a gestão costeira e marinha e a expansão de unidades de conservação marinhas no Brasil.  

Na revisão de literatura para elaboração do capítulo sobre os acordos e eventos 

internacionais e a sua importância para a expansão mundial das áreas protegidas marinhas 

foram consultados relatórios internacionais e documentos da União para a Conservação da 

Natureza (IUCN), Convenções da Diversidade Biológica (CDB), Organização da Nações 

Unidas (ONU), além dos relatórios finais dos Congressos Mundiais de Parques e de 

Conservação da Natureza, entre outros eventos internacionais e publicações. 

Para a contextualização dos capítulos sobre as políticas nacionais para a conservação 

marinha e costeira e a situação atual das unidades de conservação marinhas e costeiras no Brasil 

foram consultadas documentos oficiais do Ministério do Meio Ambiente e do Instituto Chico 

Mendes para a Conservação da Biodiversidade, além de publicações, documentos, artigos 

científicos e legislações. 

Para elaboração dos capítulos sobre a importância da participação social na elaboração 

do Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental Marinha do Litoral Norte de São Paulo, 

objeto central deste estudo, foram consultados artigos publicados sobre a APA Marinha do 

Litoral Norte de São Paulo e sobre a importância da participação social no planejamento, gestão 

e implementação de áreas protegidas, especialmente marinhas. Também foram analisados o 

Diagnóstico Participativo e os produtos do plano de manejo da APAMLN, elaborados pelo 

consórcio das empresas IDOM e Geotec, uma das empresas contratadas para elaboração do 

plano de manejo, disponibilizados pela gestão da APAMLN.  

Além de atas das reuniões do Conselho Gestor, informações contidas no Sistema 

Ambiental Paulista da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Fundação Florestal, órgão 

responsável pela gestão das unidades de conservação do Estado de São Paulo. As equipes 

responsáveis pela coordenação técnica da elaboração do plano de manejo da UC também foram 

consultadas informalmente para atualização sobre o andamento do plano de manejos e das 

atividades do Conselho Gestor.  

Para subsidiar as recomendações finais para a elaboração do plano de manejo da 

APAMLN foram consultados roteiros metodológicos para a elaboração de planos de manejo de 
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áreas de proteção ambiental e documentos norteadores para a elaboração de planos de manejo 

disponibilizados no sítio eletrônico do ICMbio e de outras fontes. Além de guias internacionais 

para planejamento e zoneamento de áreas protegidas marinhas. 

 

Área de Estudo 

 

De acordo com o Decreto Estadual nº 53.525 de 2008 que a instituiu, a APAMLN foi 

criada com a finalidade de proteger, ordenar, garantir e disciplinar o uso racional dos recursos 

ambientais da região, inclusive suas águas, bem como ordenar o turismo recreativo, as 

atividades de pesquisa e pesca e promover o desenvolvimento sustentável da região (São Paulo, 

2008). 

A APAMLN é de extrema relevância ambiental devido aos diversos remanescentes da 

Mata Atlântica encontrados, além da grande biodiversidade distribuída em variados ambientes 

costeiros e marinhos, como praias arenosas, costões rochosos, bosques de manguezais, 

estuários, ilhas e outras formações como lajes e parcéis (SIMAPLN, 2016).  Além disso, a 

presença das correntes marítimas do Central do Atlântico Sul sobre a plataforma continental 

aumenta a produtividade pesqueira e a biodiversidade marinha nesta região (MMA, 2007b). 

A área da APAMLN abrange zonas de amortecimento de diversas unidades de 

conservação, algumas de proteção integral, o que se configura em uma importante estratégia 

para gestão e o manejo sustentável, ampliando uma área contínua de áreas protegidas e 

garantindo uma interface para conservação da biodiversidade e o fluxo gênico de espécies entre 

os ecossistemas marinhos e terrestres.  

Com uma área de 316.242,45 hectares do Litoral Norte de São Paulo, a APA é 

subdividida em três setores. O Setor Ypautiba faz limite com a costa litorânea do município de 

São Sebastião e integra a Zona de Amortecimento do Núcleo São Sebastião do Parque Estadual 

da Serra do Mar – PESM e da Estação Ecológica dos Tupinambás, no Arquipélago de 

Alcatrazes, além de áreas de manguezais dos rios Una, Saí, Cubatão, Araçá, Enseada e Canto 

do Mar (Idom & Geotec, 2014). 

O Setor Maembipe faz limite com a zona costeira da Ilha de São Sebastião do município 

de Ilhabela e abrange a zona de amortecimento do Parque Estadual de Ilhabela, que inclui várias 

formações insulares (Idom &Geotec, 2014). 

 O Setor Cunhambebe contempla a totalidade do litoral de Ubatuba e parte de 

Caraguatatuba e abrange a zona de amortecimento do Parque Estadual da Ilha Anchieta, as Ilhas 

das Cabras, Palmas e Laje do Forno, que fazem parte da Estação Ecológica de Tupinambás, e 
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os manguezais do Núcleo Picinguaba, do Parque Estadual da Serra do Mar – PESM (Idom & 

Geotec, 2014). 

 A área da APAMLN vai desde o máximo da preamar até a isóbata máxima de 50 

metros de profundidade, e além dos ecossistemas marinhos, integra 27 manguezais e dez Áreas 

de Manejo Especial (AME), sinalizadas em azul como pode ser observado no mapa (Figura 1) 

a seguir.  

 

 

Figura 1 APA Marinha do Litoral Norte de São e Áreas de Manejo Especial (AMEs). Fonte: 

Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, 2010. 

 

As unidades de conservação terrestres no litoral paulista, juntas com os territórios das 

APAs Marinhas, formam um mosaico de UCs que protege um dos últimos remanescentes de 

Mata Atlântica e também importantes áreas de manguezais, restingas, ilhas, parcéis, estuários 

e costões rochosos de alta importância ecológica.  

Na região do litoral norte de São Paulo, além de unidades de conservação de proteção 

integral e de uso sustentável, existem outras áreas legalmente protegidas como áreas de 

preservação permanente, territórios indígenas, áreas pertencentes a Marinha, além de Áreas 

Naturais Tombadas, como as Ilhas do Litoral Paulista, o Núcleo Caiçara de Piçinguaba em 
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Ubatuba, ANT Serra do Mar e Paranabiacaba, ANT Caminho do Mar e ANT Vale do 

Quilombo, administradas pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, 

Artístico e Turístico (Condephaat) da Secretaria Estadual da Cultura (Ruiz Jr. & Oliveira, 

2013). 

 Os municípios de Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba que integram o 

Litoral Norte do Estado de São Paulo possuem uma população residente total de 304.785 

habitantes, segundo o último Censo Demográfico realizado em 2011. No entanto, nos períodos 

de alta temporada, como feriados e nos meses de alta estação, a população flutuante de 

veranistas e turistas chega a duplicar este contingente populacional (CBH-LN, 2015; SIGRH, 

2016). 

 As áreas somadas dos municípios do litoral norte de São Paulo ocupam 1.956km² e a 

extensão da costa tem 371,7 km, o que corresponde à metade do litoral do Estado de São Paulo. 

O município de Ubatuba é o que possui a maior costa entre os municípios litorâneos paulistas. 

Cerca de 80% do território é formado por áreas continentais e 20% por formações insulares, 

representadas pela Ilha de São Sebastião e por outras 61 ilhas, ilhotas e lajes (CBH-LN, 2015; 

SIGRH, 2016). 

 De grande beleza cênica e paisagística, o litoral norte é marcado pela presença da Serra 

do Mar e pela Mata Atlântica em uma costa sinuosa e entrecortada formada por sucessivas baías 

e enseadas. O Litoral Norte de São Paulo faz parte da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. 

A grande riqueza da sua biodiversidade e dos habitats naturais sejam eles terrestres, costeiros 

ou marinhos faz com que a conservação esteja entre um dos principais usos e prioridades do 

território, o que se reflete no grande número de unidades de conservação que recobrem mais de 

80% do seu território (SIGRH, 2016). 

 Nesse conjunto de unidades de conservação, além da Área de Proteção Ambiental 

Marinha do Litoral Norte – APAMLN se encontram o Parque Estadual da Serra do Mar – 

PESM, o Parque Estadual da Ilhabela – PEIb, o Parque Estadual da Ilha Anchieta, a Estação 

Ecológica Tupinambás e a Área de Relevante Interesse Ecológico de São Sebastião – ARIESS. 

A maioria destas UCs é administrada pela Fundação Florestal – FF, órgão estadual responsável 

pela administração e gestão das unidades de conservação, autarquia da Secretaria de Meio 

Ambiente do Estado de São Paulo. 

Nas últimas décadas, o Litoral norte vem sofrendo um processo mais intenso de 

urbanização com a ampliação de estradas e rodovias, que contribuiriam para a expansão das 

atividades econômicas, tais como, turismo, expansão imobiliária, comércio e atividades 

portuárias. E mais recentemente pela implantação de grandes projetos de infraestrutura como a 
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ampliação do Porto de São Sebastião, a duplicação da Rodovia dos Tamoios e investimentos 

realizados pela Petrobras na produção e escoamento de petróleo e gás da Bacia de Santos e da 

camada do pré-sal (Viana et al, 2011; Viana & Xavier, 2014). 

Este processo de ocupação urbana nas regiões costeiras do Litoral Norte exerce pressões 

sobre os ambientes costeiros e marinhos, gerando conflitos e disputas quanto ao uso dos 

recursos do mar com interferências que impactam direta e indiretamente os territórios da 

APAMLN. Isto que requer um maior fortalecimento da gestão participativa da APAMLN para 

buscar meios de compatibilizar os diversos usos e garantir uma maior sustentabilidade 

ambiental, amenizando os impactos e compatibilizando os múltiplos usos para garantir a 

conservação da biodiversidade e os meios de sobrevivência das comunidades locais, sobretudo 

daquelas que dependem diretamente dos recursos pesqueiros e naturais para prover sua 

sobrevivência e a manutenção de sua cultura e modos de vida.  
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4 REVISÃO DA LITERATURA 
 

4.1 Os acordos e eventos internacionais e a sua importância para a participação social 

e expansão das áreas protegidas marinhas no mundo. 

 

A criação de áreas protegidas faz parte de uma estratégia global para conservação e 

contenção da perda da biodiversidade. Nos últimos 20 anos houve um aumento significativo no 

número e extensão das áreas protegidas no mundo, o que representa um crescente 

reconhecimento do valor dessas áreas como forma de salvaguardar a natureza e os recursos 

culturais e mitigar os impactos humanos sobre a biodiversidade (UNEP-WCMC; IUCN 2016). 

Os oceanos compõem quase 70% da superfície do planeta e são responsáveis por uma 

série de processos biológicos e ecológicos, o que requer que a conservação destas áreas se 

realize em grande escala. A maioria dos compromissos internacionais tem destacado as áreas 

marinhas protegidas (AMPs) como uma das principais estratégias para conter a perda da 

biodiversidade e para promover a conservação dos oceanos.  

Em todo o mundo, os países estão criando grandes áreas de conservação marinhas para 

potencializar a resiliência dos oceanos.  Além disso tem havido um crescente reconhecimento 

sobre a importância da participação social, especialmente das comunidades tradicionais e locais 

no planejamento, criação e gestão de áreas protegidas tanto terrestres como marinhas.  

Até a década de 70, a visão difundida globalmente sobre áreas protegidas era baseado no 

modelo norte-americano e no conceito de wildernness, a natureza intocada, que via uma 

incompatibilidade entre a preservação da natureza e as atividades humanas. Em diversos países 

muitas populações indígenas e comunidades locais foram expulsas ou proibidas de utilizar os 

recursos naturais inviabilizando a sua subsistência e seus modos de vida tradicionais. Na 

maioria dos casos essas populações nem sequer eram consultadas ou informadas sobre a criação 

das áreas protegidas nos territórios historicamente ocupados por elas (Borrini-Feyerabend, 

Kothari, Oviedo, 2004; Callegare, Higuchi, Bruno, 2014).  

 No entanto os impactos sociais das áreas protegidas começaram a ser amplamente 

reconhecidos na década de 1970, e a ideia de que as áreas protegidas deveriam ser socialmente 

e economicamente inclusivas começaram a fazer parte do pensamento dominante na 

conservação (Western et al., 1994; Ghimire e Pimbert 1997; Hulme e Murphree 2001; Adams 

2004 apud Adams, Huttom 2007). Passando a defender que as comunidades locais deveriam 

participar da gestão das áreas protegidas em seus territórios como forma de garantir a sua 
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subsistência e ao mesmo tempo atender aos propósitos da conservação (Callegare, Higuchi, 

Bruno 2014). 

Essa mudança de paradigma vem acontecendo em decorrência de uma série de acordos 

internacionais que tiveram reflexos nas políticas voltadas para conservação, especialmente as 

discussões sobre desenvolvimento sustentável, erradicação da pobreza e direitos humanos, mais 

especificamente o reconhecimento dos direitos dos povos e comunidades tradicionais (Adams, 

Huttom 2007).  

A exemplo da Convenção 169 sobre povos indígenas e tribais da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), adotada em 1989, que reconhece a participação no uso, 

gerenciamento e conservação dos recursos naturais e os direitos a esses povos sobre os 

territórios tradicionalmente ocupados, a valorização da cultura e dos conhecimentos 

tradicionais, a necessidade de repartição de forma equitativa dos benefícios da utilização deste 

conhecimento e de práticas relevantes para a conservação da biodiversidade (Brasil, CDB, 

1994, OIT, 2011).   

No Brasil, a Convenção 169 da OIT foi promulgada pelo Decreto 5.054 de 19 de abril 

de 2004 e o Decreto n.º 6.040 de 7 de fevereiro de 2007 instituiu a Política Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, reconhecendo os 

direitos e os territórios dos povos e comunidades tradicionais e a sua importância para o 

desenvolvimento sustentável (Brasil, 2004; Brasil, 2007a).  

Desde a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente de 1972, realizada em 

Estocolmo, os Congressos Mundiais de Parques e de Conservação da Natureza promovidos pela 

IUCN, e mais marcadamente, a Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente e o 

Desenvolvimento realizada no Rio de Janeiro em 1992, as estratégias internacionais e nacionais 

para conservação da biodiversidade passaram a incluir em seus objetivos, o uso sustentável de 

recursos naturais, a preservação dos serviços ecossistêmicos, o desenvolvimento sustentável e 

a necessidade de envolver povos indígenas e comunidades locais na criação e gestão das áreas 

protegidas (Borrini, Feyerabend, Kothari, Oviedo,  2004).  

Embora muitos especialistas ainda defendam que se priorizem estratégias voltadas para 

preservação e áreas protegidas mais restritivas, que no Brasil equivaleriam as unidades de 

conservação de proteção integral, de um modo geral, o modelo de conservação atual tem 

adotado a gestão participativa e o community-based conservation em suas diretrizes e objetivos 

de conservação (Callegare, Higuchi, Bruno, 2014).  

No entanto é importante enfatizar que as diferentes categorias de áreas protegidas tem 

especificidades que atendem objetivos distintos, enquanto algumas tem um maior enfoque na 
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preservação da natureza e dos ecossistemas naturais, outras são direcionadas à conservação e 

uso sustentável da biodiversidade e dos recursos naturais. Portanto, ambas são igualmente 

importantes, e o ideal é que os sistemas nacionais de áreas protegidas englobem as duas 

categorias formando uma rede interligada, representativa e abrangente para que os objetivos 

para a preservação, conservação e contenção da perda da biodiversidade possam ser alcançados.    

Essa transição de modelo de conservação da natureza excludente para um modelo de 

gestão compartilhada entre governos e sociedade, refletiu em um aumento no número de áreas 

protegidas de uso sustentável, inclusive em relação as áreas protegidas marinhas. Atualmente 

existe uma tendência global de criar grandes áreas de proteção marinhas com um zoneamento 

e um manejo integrado que permite diferentes níveis de proteção e múltiplos-usos dentro de 

uma mesma área (Kelleher, Heshington, 1992).   

As áreas protegidas marinhas são essenciais para a manutenção dos serviços 

ecossistêmicos e para a conservação da biodiversidade, contribuem para a reprodução de 

espécies e manutenção dos estoques pesqueiros vitais para a sobrevivência e manutenção dos 

modos de vida das comunidades locais, especialmente dos pescadores tradicionais (IUCN 

2016).  

Em um estudo realizado pelo WWF – "Áreas Marinhas Protegidas: investimentos 

inteligentes para a Saúde dos Oceanos" estimou, através de cenários, que os benefícios gerados 

pela ampliação das Áreas Marinhas Protegidas podem superar de três a vinte vezes o custo do 

investimento inicial para criação de novas áreas marinhas protegidas, devido ao valor 

econômico atribuído aos serviços ecossistêmicos prestados, entre estes, a proteção costeira, a 

pesca, o turismo, o lazer, o sequestro de carbono e à adaptação e mitigação dos impactos 

causados pelas mudanças climáticas (WWF, 2015). 

Pequenas alterações na distribuição de propriedades na superfície do mar podem resultar 

em mudanças na circulação atmosférica, no ciclo hidrológico e em outras condições climáticas 

sobre o continente. Segundo o levantamento realizado no 5º Relatório de Avaliação do Clima 

do IPCC, devido ao aumento da concentração de CO² na atmosfera, as águas do mar estão se 

tornando mais ácidas, e o oceano vem se aquecendo, aumentando o nível do mar pelo maior 

aporte de águas resultantes do degelo das calotas polares e das geleiras continentais (Campos, 

2014). 

Dessa forma, para além da conservação da biodiversidade, a criação e expansão de áreas 

protegidas marinhas tem sido considerada uma importante estratégia de adaptação e mitigação 

às mudanças climáticas, pois ajudam a prevenir desastres naturais, protegendo ilhas e áreas 
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costeiras, aumentam a resiliência dos oceanos, contribuindo para a preservação da vida no 

planeta como um todo (Campos, 2014; IUCN 2016). 

Neste contexto é preciso reconhecer a importância dos compromissos internacionais 

adotados globalmente para a conservação dos oceanos e aumento no número e extensão de áreas 

protegidas marinhas e costeiras, e pelo reconhecimento sobre a importância da comunidades 

locais e pescadores tradicionais na efetividade da gestão e no manejo dos recursos naturais 

dessas áreas. 

Um dos primeiros tratados internacionais, considerado um marco para a formulação de 

legislação ambiental internacional para a conservação dos recursos naturais dos mares e 

oceanos é a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, sancionada em 10 de 

dezembro de 1982. Essa convenção estabeleceu os conceitos de mar territorial (até 12 mil 

milhas náuticas a partir da linha de base) e zona econômica exclusiva (zona situada além do 

mar territorial até 200 mil milhas marítimas). A Convenção conferiu aos países signatários 

soberania e direitos de estado nos mares territoriais e Zonas Econômicas Exclusivas (ZEEs), o 

que inclui estratégias para conservação e proteção da biodiversidade dessas áreas (Prates et al., 

2012). 

Outro tratado internacional importante é a Convenção de Ramsar, estabelecida em 

fevereiro de 1971, na cidade iraniana de Ramsar, em vigor desde 21 de dezembro de 1975. Este 

tratado intergovernamental estabelece marcos para ações nacionais e para a cooperação entre 

países com o objetivo de promover a conservação e o uso racional das zonas úmidas no mundo. 

Criadas inicialmente com o intuito de proteger os habitats das aves aquáticas, estas áreas 

ampliaram a sua preocupação em promover o uso sustentável e o bem-estar das populações que 

as habitam e que dependem de seus recursos naturais (MMA, 2017; Ramsar Org., 2016). 

 As zonas úmidas englobam as superfícies cobertas de água doce ou salgada, 

permanentes ou temporárias, onde as áreas marinhas com profundidade de até seis metros, em 

situação de maré baixa, também são consideradas zonas úmidas. A convenção conta atualmente 

com 169 países signatários em todos os continentes, incluindo o Brasil que assinou o tratado 

em setembro de 1993 (MMA, 2017; Ramsar Org., 2017). 

Recentemente, em abril de 2017, o Brasil criou seis novos sítios Ramsar, passando de 

13 para 19 zonas úmidas. Foram contemplados como novos sítios Ramsar brasileiros: o Parque 

Nacional do Viruá (Roraima), o Parque Nacional de Anavilhanas (Amazonas), a Reserva 

Biológica Federal do Guaporé (Rondônia), a Estação Ecológica Federal do Taim (Rio Grande 

do Sul), a Estação Ecológica Federal de Guaraqueçaba (Paraná), o Parque Nacional e a APA 
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de Fernando de Noronha (Pernambuco) e Lund-Warming, que é uma parcela da APA Federal 

Carste da Lagoa Santa em Minas Gerais (MMA, 2017; Ramsar Org., 2017). 

Na parte costeira e marinha já eram considerados como Sítios Ramsar, os Parques 

Nacionais de Abrolhos (BA) e da Lagoa do Peixe (RS), a Reserva Biológica de Atol das Rocas, 

as Áreas de Proteção Ambiental da Baixada Maranhense e dos Lençóis Maranhenses (MA) e o 

Parque Estadual Marinho do Parcel de Manuel Luís (MA). Além de áreas no interior do país, a 

exemplo dos Parques Nacionais do Pantanal Matogrossense (MT) e do Araguaia (TO) (Ramsar 

Org., 2016).  

O principal tratado internacional para a conservação da biodiversidade é a Convenção 

da Diversidade Biológica (CDB) estabelecida durante a ECO-92, no Rio de Janeiro, e que teve 

o Brasil como primeiro signatário. Esta convenção trouxe uma série de recomendações para 

que os países viabilizassem ações para garantir a participação social e a conservação e uso 

sustentável da biodiversidade. 

Ao longo dos anos, a CDB vem aprovando decisões que estão direta e indiretamente 

relacionadas à conservação da biodiversidade marinha e costeira ressaltando sobre a 

importância do envolvimento das comunidades locais, pescadores e comunidades tradicionais 

no planejamento e gestão das áreas protegidas. A exemplo das áreas destinadas aos povos e 

comunidades tradicionais, ou aquelas por eles geridas, denominadas de ICCAS (Indigenous 

Peoples and Community Conserved Territories and Areas) (Prates & Irving, 2015; Toropova 

et al., 2010).  

O Secretariado da CDB passou a estimular que os países considerassem as ICCAs nos 

seus sistemas nacionais de áreas protegidas, pois muitas vezes estas áreas não eram 

contabilizadas pelos países subdimensionando as estatísticas sobre cobertura de áreas 

protegidas (Prates & Irving, 2015). 

A Agenda 21, um dos documentos resultantes da Eco-92, no Capítulo 17 que trata da 

proteção dos oceanos, mares e zonas costeiras recomenda o gerenciamento costeiro e integrado 

e sustentável das zonas costeiras e do meio ambiente marinho sob jurisdição nacional e a criação 

e gerenciamento de áreas protegidas marinhas como estratégia para garantir a diversidade 

biológica e a produtividade de espécies marinhas, reconhecendo a importância dos recursos 

costeiros para a subsistência e desenvolvimento das comunidades locais (CNUDM, 1992). 

Em 2002, durante a Cúpula Mundial para o Desenvolvimento Sustentável (CMDS), o 

Plano de Implementação de Johanesburgo, conhecida como Rio+10, os países revisaram as 

metas da Agenda 21 e se concentraram em um esforço para implementação de um plano de 
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ação global que buscaria conciliar o desenvolvimento sustentável, a erradicação da pobreza e 

preservação do meio ambiente (Senado, 2017).  

Em relação a conservação marinha, o Plano de Johanesburgo incentivou que até 2010 

fosse adotada uma abordagem mais integrada e ecossistêmica, ressaltando a necessidade de que 

essas áreas protegidas marinhas fossem criadas no formato de redes interligadas mesclando 

áreas protegidas mais restritivas com áreas de uso sustentável para proporcionar uma melhor 

gestão dos oceanos (Prates, 2014).  

O V Congresso Mundial de Parques da IUCN, ocorrido em Durban na África do Sul em 

2003, onde participaram cerca de três mil pessoas representando 160 países, marcou uma 

mudança de paradigma dos parques vistos até então como “ilhas de conservação” rumo à 

conservação mais inclusiva e participativa (Souza, 2013; Callegare, Higuchi, Bruno 2014).  

As discussões realizadas no Congresso de Durban ressaltaram a necessidade de cogestão 

e real repartição de benefícios, maior interação entre governos, agências internacionais, 

organizações da sociedade civil e comunidades locais na gestão dessas áreas. Inserindo quatro 

modelos possíveis de governança: pelo governo; compartilhada; privada; por povos indígenas 

e comunidades locais. Apontando para uma transição na gestão das áreas protegidas, antes 

centralizadas nos governos para uma gestão compartilhada, envolvendo os povos e 

comunidades locais em condições de igualdade nos processos de tomadas de decisões (Souza, 

2013; Callegare, Higuchi, Bruno 2014).  

Em 2002, durante a COP 6 realizada em Haia na Holanda, foi adotado o primeiro 

conjunto de metas e um plano estratégico para o período de 2002 - 2010 para conter a perda da 

biodiversidade a nível nacional, regional e global (Prates & Irving, 2015). 

Em 2004, na sétima conferência das Partes da CDB (COP7), os países adotaram o 

Programa de Trabalho de Áreas Protegidas (Programme of Work on Protected Areas –

POWPA), cujo objetivo era o estabelecimento de um sistema de áreas protegidas nacional e 

regional, aliado a uma rede global até 2010, para áreas protegidas terrestres e até 2012 para 

áreas protegidas marinhas (Toropova et al., 2010).  Entre as linhas de ação do POWPA, “gover-

nança, participação, equidade e repartição de benefícios” e o reconhecimento das CCAs 

(Communities Conserved Areas) como categoria de área protegida (CBD, 2004 apud Callegare, 

Higuchi, Bruno 2014).  

No entanto, durante a 10ª reunião das Partes da Convenção de Diversidade Biológica 

(CDB) – COP10, realizada em Nagoya no Japão, as avaliações do 3º Relatório Global da 

Biodiversidade concluíram que o Plano Estratégico 2002-2010 não havia sido efetivo e estava 

distante de ter alcançado as metas propostas, sobretudo em relação as áreas protegidas 
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marinhas. Assim, durante a COP 10 foi lançado um novo plano de metas, o Plano Estratégico 

para a Conservação da Biodiversidade 2011-2020, com o estabelecimento das 20 metas de 

Aichi. As Metas de Aichi são consideradas elementos-chave para conter a perda da 

biodiversidade no mundo (Prates, 2014).  

Embora praticamente todas as  metas tenham implicações e questões, que de algum 

modo, podem ser aplicadas para a conservação dos recursos marinhos e oceanos, tem destaque  

a Meta 6, que trata sobre questões relacionadas a pesca, a Meta 10, referente aos impactos sobre 

os recifes de corais e ecossistemas decorrentes das mudanças climáticas e acidificação dos 

oceanos, e a Meta 11 que faz menção direta a criação e gestão de áreas protegidas marinhas e a 

proteção e conservação de espécies marinhas. 

A Meta 11 de Aichi estabelece que “até 2020, pelo menos 17% das áreas terrestres e 

de águas continentais e 10% das zonas costeiras e marinhas, principalmente as áreas de 

particular importância para a biodiversidade e para a manutenção dos serviços ambientais, 

devem estar conservadas por meio de sistemas ecologicamente representativos e integrados 

dentro de paisagens terrestres e marinhas mais amplas, compostos por áreas protegidas ou 

outras medidas de conservação efetivas in situ, bem conectadas e geridas com eficácia e 

equidade” (CDB, 2010).  

Em relação a participação social, a Meta 18 estabelece  que “Em 2020, o conhecimento 

tradicional, inovações e práticas de indígenas e comunidades locais relevantes para a 

conservação e uso sustentável da biodiversidade, e seu uso costumeiro de recursos biológicos, 

devem estar respeitados, sujeitos à legislação nacional e obrigações internacionais relevantes, 

e totalmente integrados e refletidos na implementação da Convenção com a participação total 

e efetiva de comunidades indígenas e locais, em todos os níveis relevantes” (CDB, 2010). 

Os países que integram a CDB concordaram em traduzir estas metas em estratégias 

nacionais e planos de ação para a implementação da Convenção sobre Diversidade Biológica 

(CBD) em nível nacional. Isto está expressado na Meta 17: “Até 2015, cada parte terá 

elaborado, adotado como instrumento de política e começado a implementar uma estratégia 

nacional de biodiversidade e um plano de ação efetivos, participativos e atualizado” (CDB, 

2010). O Brasil, por exemplo, sancionou as Metas Nacionais para a Conservação da 

Biodiversidade por meio da Resolução Conabio Nº 6, no dia 3 de setembro de 2013 (MMA, 

2013).  

Um relatório recente realizado pelo Programa de Trabalho de Áreas Protegidas da CDB 

(Programme of Work on Protect Areas - POWPA - CDB), lançado no Dia Internacional da 

Biodiversidade em 2017, para mostrar os avanços do Plano Estratégico para a Biodiversidade 
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2011-2020 para a expansão das áreas protegidas terrestres, costeiras e marinhas, mostrou que 

em relação às áreas protegidas terrestres, desde a entrada em vigor da CDB houve um aumento 

de 63% na cobertura dessas áreas, passando de 9,1% em 1994 para 14,8% em 2016 (POWPA - 

CDB, 2017).  

Essa expansão foi produzida com base em um acréscimo no número de áreas protegidas 

terrestres de 74.119 em 1994 para 187.192 em 2016, segundo dados publicados em dezembro 

de 2016 pelo Banco de Dados Mundial de Áreas Protegidas (World Database on Protect Areas 

-WDPA). Ou seja, estamos relativamente próximos a cumprir a meta de proteger 17% da área 

terrestre até 2020 (POWPA - CDB, 2017). 

 Em relação as áreas protegidas marinhas também houve um aumento expressivo no 

número de áreas protegidas, passando de 4.859 em 1994 para 14.128 em 2016, como pode ser 

observado na Figura 2 a seguir:  

 

 

Figura 2 Aumento do número de áreas protegidas marinhas 

no mundo (1994 -2016). Fonte: CDB, POWPA, 2017. 

 

A porcentagem global de proteção dos oceanos passou de 0,5% em 1994 para 5,1% em 

2016, como pode ser observado no gráfico a seguir (Figura 4). Ainda que um percentual de 

5.1% de cobertura de proteção dos oceanos possa parecer pouco e distante da meta de 10%, a 

extensão total de áreas marinhas protegidas (AMP) supera atualmente a extensão das áreas 

terrestres, e a taxa de aumento é de uma ordem e magnitude maior (CDB/POWPA, 2017 & 

IUCN, 2016).  

Por sua vez, as áreas protegidas marinhas sob jurisdições nacionais tiveram um aumento 

significativo, passando de 1.3% em 1994 para 12.7% em 2016 (Figura 3) e estes percentuais 

podem aumentar ainda mais com a criação e expansão de áreas protegidas marinhas que vêm 

sendo anunciadas por diversos países.  
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Figura 3 Percentual de Áreas Protegidas Marinhas 

sob jurisdição nacional (1994 – 2016). Fonte: 

CDB, POWPA, 2017.          

 

Figura 4 Percentual global de proteção dos 

Oceanos (1994 – 2016). Fonte: CDB, POWPA, 

2017. 

 

No entanto, cabe ressaltar que este crescimento em áreas protegidas marinhas sob as 

jurisdições nacionais foi concentrado apenas em alguns países, sobretudo nas costas da 

Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, Reino Unido e Espanha (UNEP-WCMC, IUCN, 

2016). A Figura 5, a seguir, mostra a porcentagem das zonas marinhas no mundo sob jurisdição 

nacional.  

 

 

Figura 5 Porcentagem das zonas marinhas sob jurisdições nacionais (0-200 milhas náuticas) cobertos 

por áreas protegidas. Fonte: UNEP-WCMC, IUCN 2016 

 

Segundo o relatório Global Ocean Protection: Present Status and Future Possibilities 

lançada em 2010 pela União Internacional para Conservação da Natureza (IUCN - 

Internacional Union for Conservation of Nature) e outras organizações internacionais, as 
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maiores áreas protegidas marinhas no mundo eram as Ilhas Phoenix, localizada no arquipélago 

de Kiribati, no Oceano Pacífico, com 408.342 km², a Grande Barreira de Corais, localizada na 

Austrália, com 343.480 km² e o Monumento Nacional Marinho de Papahānaumokuākea, nos 

Estados Unidos, com 334.154 km². Em 2010, apenas 11 dessas grandes áreas representavam 

60% da cobertura global das áreas protegidas marinhas no mundo, sendo que as maiores áreas 

protegidas marinhas estavam localizadas principalmente nos Estados Unidos, Austrália, Nova 

Zelândia, África do Sul, Equador e Rússia (Toropova, C. et al 2010). 

No entanto cabe ressaltar que embora a criação de grandes áreas protegidas marinhas 

acima de 100.000 km² seja uma tendência global, muitas vezes a soma total dessas áreas 

mascaram estatísticas globais, não apresentando as lacunas existentes nas regiões que 

continuam sem proteção, sobretudo em áreas com maiores densidades populacionais, e que 

sofrem pressões e impactos mais intensos (Toropova et al., 2010). Além disso, é importante 

ressaltar que nas áreas fora de jurisdições nacionais, as áreas protegidas marinhas representam 

apenas 0,25%, não mostrando nenhuma mudança significativa desde 2014 (UNEP-WCMC, 

IUCN, 2016). 

O Santuário de Pelagos foi a primeira área protegida marinha criada em Alto Mar, ou 

seja, fora de jurisdições nacionais. Criado com o intuito de proteger os cetáceos, este santuário 

foi designado em um acordo trilateral entre França, Itália e Mônaco que entrou em vigor em 

2002. Localizado nas águas territoriais desses países e cobrindo cerca de 87.500 km2, o 

Santuário de Pelagos estabeleceu uma série de precedentes em termos de cooperação 

internacional e lançou desafios para a gestão em águas internacionais, onde os regulamentos se 

basearam principalmente na aplicação de regulamentações europeias preexistentes sobre a 

limitação da dimensão das redes de emalhe e um acordo para controlar as atividades de 

navegação, como a velocidade das embarcações e a observação de baleias, consideradas 

ameaças graves para os cetáceos (Toropova et al., 2010). 

Entre os compromissos internacionais adotados nos últimos anos, além do Plano 

Estratégico para a Conservação da Biodiversidade 2011-2020, citado anteriormente, merece 

destaque no âmbito da Organização das Nações Unidas os compromissos da Rio+20, a Agenda 

para o Desenvolvimento Sustentável 2030 e o Acordo de Paris sobre Mudanças Climáticas 

aprovados em 2015. Além dos compromissos dos Congressos Mundiais de Áreas Protegidas 

Marinhas (International Marine Protected Areas - IMPAC) e dos últimos Congressos para a 

Conservação da Natureza realizados pela IUCN em Sydney (2014) e no Hawai (2016), os 

principais resultados destas conferências internacionais serão apresentadas a seguir.  
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A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, foi 

realizada de 13 a 22 de junho de 2012, na cidade do Rio de Janeiro. A Rio+20 foi assim 

conhecida porque marcou os vinte anos de realização da Conferência das Nações Unidas sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento (ECO-92) e contribuiu para definir a agenda do 

desenvolvimento sustentável para as próximas décadas. Nesta conferência foi lançado um 

Relatório para a Sustentabilidade dos Mares e Oceanos (Blueprint for ocean and coastal 

sustainability). Entre as ações propostas neste relatório, dentro do Objetivo 4 foi proposta a 

criação e implementação de um Marco Institucional e Legal para a proteção dos habitats e da 

biodiversidade além das jurisdições nacionais (IOC/UNESCO, IMO, FAO, UNDP 2011). 

Em 2013, durante o 3º Congresso Mundial de Áreas Protegidas Marinhas (IMPAC3 – 

International Marine Protect Areas) realizado em Marseille na França, que reuniu mais de 1.500 

participantes de todo o mundo, foi organizado um evento interministerial em Ajaccio, na 

Córsega, onde participaram representantes de mais de 100 países de diversas instituições 

internacionais. Como resultado desse evento foi elaborado a Declaração de Ajaccio para 

referendar os avanços, definir os instrumentos políticos necessários e reafirmar o compromisso 

para atingir a Meta 11 de Aichi para 2020. Nesta ocasião foi feito um apelo a comunidade 

internacional para que até o final de 2014 se criasse um instrumento jurídico internacional para 

a proteção da biodiversidade em alto-mar, que representa 64% dos oceanos e está sujeita a 

exploração indiscriminada de navios pesqueiros e de exploração de petróleo (Prates, 2014). 

Em junho de 2015, a Assembleia Geral das Nações Unidas concordou com um processo 

de negociação para desenvolver um "instrumento internacional juridicamente vinculado no 

âmbito da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar que prevê à conservação e 

uso sustentável da diversidade biológica marinha em áreas fora da jurisdição nacional". As 

negociações abordaram uma série de temas relacionados com a conservação e uso sustentável 

da diversidade biológica marinha; recursos genéticos marinhos e repartição de benefícios; e 

instrumentos de gestão, incluindo as áreas marinhas protegidas, estudos de impacto ambiental 

(EIAs), capacitação e transferência de tecnologia marinha (UNEP-WCMC, IUCN 2016). 

Durante o VI Congresso Mundial de Parques realizado pela IUCN em Sidney na 

Austrália no período de 12 a 19 de novembro de 2014, os países assumiram uma série de 

compromissos para ampliação de áreas protegidas marinhas. O Brasil, por exemplo, se 

comprometeu a proteger 5% de sua área costeiro-marinha até 2020. A Rússia afirmou que iria 

ampliar a proteção marinha em 28% e a África do Sul se comprometeu a triplicar as suas áreas 

marinhas protegidas na próxima década (WWF, 2014).  
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No documento intitulado “Uma estratégia de recomendações e enfoques inovadores 

para intensificar a aplicação da conservação marinha na próxima década”, os participantes 

do congresso de Sidney também propuseram uma série de recomendações. Entre elas, que 

dentro da agenda para o desenvolvimento sustentável das Nações Unidas pós 2015 fossem 

incluídas a conservação dos recursos marinhos dentro dos objetivos do milênio, tais como, 

segurança alimentar, mitigação da pobreza, consumo e produção sustentável e mudanças 

climáticas, além de criar um objetivo de desenvolvimento específico para a conservação dos 

oceanos (IUCN, 2014). 

Neste congresso também foram apresentados novos modelos de financiamento para a 

conservação da natureza como a combinação de fundos públicos e privados e o Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) prometeu mobilizar um montante de pelo 

menos US$ 100 milhões para apoiar a gestão e a governança de áreas protegidas em 50 países, 

especialmente por meio do reconhecimento e proteção de territórios indígenas e de populações 

tradicionais (WWF, 2014). 

Embora a CDB e a Agenda Sustentável 2030 tenham adotado a meta global de 10% para 

as áreas protegidas marinhas em 2020, em 2014, no Congresso de Sidney houve uma 

recomendação para que essa meta fosse aumentada para no mínimo 30% para cada habitat 

marinho e que pelo menos 30% dos oceanos não estivessem sujeitos a atividades extrativas (no-

take zones), na forma de um sistema de AMPs ecologicamente representativas, assim como 

outras medidas adequadas para conservação e proteção da biodiversidade e dos serviços 

ecossistêmicos. Atualmente, apenas 1,04% dos oceanos está protegido por meio de reservas 

marinhas mais restritivas (MCI, 2016). 

Vale notar que desde a década de noventa, diversos autores já apontavam o 

estabelecimento de reservas marinhas (no take zones) e áreas de exclusão de pesca, nas quais 

todas as atividades extrativas ou impactantes são proibidas, como uma estratégia eficaz para 

recuperação de estoques pesqueiros colapsados, sobre-explotados ou considerados ameaçados. 

Principalmente porque essas áreas servem de berçários e fontes de exportação de indivíduos 

maduros para outras áreas (Robert et al., 1993 apud Prates & Blanc, 2007).  

Em um artigo publicado na revista Conservation Letters em 2016, Bethan O’Leary e 

outros pesquisadores do Departamento Ambiental da Universidade de York apresentaram uma 

pesquisa onde revisaram 144 estudos e chegaram à conclusão de que a meta de 10% seria muito 

baixa e insuficiente para proteger a biodiversidade, preservar os serviços dos ecossistemas e 

alcançar as prioridades econômicas e sociais. Os autores afirmaram que há fortes evidências de 
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que a meta proposta no Congresso Mundial de Parques em Sidney, de pelo menos 30% de área 

protegidas marinhas, sobretudo mais restritivas, seja mais adequada (O’Leary et. al., 2016).  

O Instituto de Conservação Marinha (Marine Conservation Institute) sediado nos 

Estados Unidos está liderando uma iniciativa chamada de Sistema Global de Áreas de Refúgio 

para os Oceanos (Global Ocean Refuge System – GLORES), um estudo científico e estratégico 

que visa catalisar um sistema de áreas protegidas em pelo menos 30% dos ecossistemas 

marinhos em cada região biogeográfica até 2030 com enfoque na criação de reservas marinhas 

(MCI, 2016).  

A Reserva Marinha de Orkneys do Sul, designada em 2009, como a primeira reserva 

“no take zone” pela Comissão para a Conservação dos Recursos Vivos Marinhos Antárticos 

(CCAMLR) foi considerada o primeiro passo para o desenvolvimento de uma rede 

representativa de áreas protegidas nas águas do Oceano Austral que circunda o continente 

antártico. A reserva foi criada para conservar importantes áreas de alimentação utilizadas por 

albatrozes, petréis e pinguins e permitir aos cientistas monitorar os efeitos das atividades 

humanas e das alterações climáticas no Oceano Antártico. A área abrange cerca de 94.000 km2, 

onde não são permitidas atividades de pesca nem descargas ou transbordos entre navios de 

pesca (Toropova et al., 2010). 

O progresso no crescimento da rede de áreas protegidas marinhas foi resultante de uma 

combinação de novas áreas criadas, áreas existentes sendo expandidas e uma série de grandes 

áreas marinhas sendo anunciadas que irão contribuir ainda mais para o aumento da cobertura 

total de áreas protegidas (UNEP-WCMC, IUCN 2016). 

Em 31 de agosto de 2016, os Estados Unidos ampliaram o Monumento Nacional 

Marinho de Papahānaumokuākea, localizado em ilhas remotas do Pacífico, convertendo na 

maior área protegida do mundo com 1,5 milhões de quilômetros quadrados (IUCN, 2016). 

O Reino Unido criou cerca de 30 novas áreas marinhas protegidas e assumiu, em 2015, 

o compromisso de criar uma área em torno das Ilhas Pitcairn superior a 800.000 km². A Espanha 

estabeleceu 50 áreas marinhas protegidas (UNEP-WCMC, IUCN 2016). Nas negociações do 

clima de Paris, em 2015, a França anunciou a sua maior reserva natural no sul do país, e na 

Antártica, que irão proteger cerca de 550.000 km2 de áreas marinhas (IUCN, 2016). 

A criação de três grandes santuários marinhos em águas britânicas, francesas e 

holandesas do Caribe protegem grandes corredores de migração ecológica sobre uma área total 

de quase 250.000 km2. Recentemente, na Polinésia Francesa foi criada uma extensa área 

marinha de uso sustentável denominada Tainui Atea, que recobre a sua Zona Econômica 

Exclusiva com cerca de 5 milhões de km² (IUCN, 2016). 
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Na Nova Zelândia há um projeto de lei para a criação do Santuário Marinho de 

Kermadec com 620.000 km², o que corresponde a cerca de 15% da Zona Econômica Exclusiva 

da Nova Zelândia (ZEE – a partir da costa até 200 milhas náuticas). Uma vez aprovada, esta lei 

irá aumentar significativamente a proteção existente nesta área (IUCN, 2016). 

No final de 2015 foi criado o Santuário Marinho de Palau para preservar 80% da sua 

ZEE como uma área de no-take zone, uma área de proteção mais restritiva contra todo tipo de 

exploração. Este santuário marinho estará em pleno funcionamento em 2020. Malta também 

designou oito novas áreas marinhas protegidas, com uma área total de 3.450 km² (IUCN, 2016). 

No final de 2015, o Chile anunciou que iria criar uma nova área marinha protegida com 

297.000 km² chamada Parque Marinho Nazca-Desventuradas e iniciou as negociações para 

designar uma área de 720.000 km² no entorno de Rapa Nui, na Ilha de Páscoa. A Colômbia 

anunciou a ampliação do Santuário de Fauna e Flora Malpelo. Este sítio do Patrimônio Mundial 

cobrirá uma área de 27.000 km2 (IUCN, 2016). 

No Congresso Mundial de Conservação da Natureza promovido pela IUCN, que 

aconteceu no Havaí no período de 1 a 10 de setembro de 2016, mostrou que 16% das áreas 

marinhas que abrangem um total de 3,5 milhões de km² sob gestão da União Europeia estão 

sob alguma forma de proteção. Levando em consideração os planos de expansão de áreas 

marinhas protegidas dos países que integram a união europeia, este número em breve poderá 

aumentar para 26%. Estas áreas se expandem pelos cinco oceanos, muitas vezes em áreas 

remotas e distantes de qualquer continente, abrigando 70% das espécies marinhas da UE e 20% 

dos recifes de corais do mundo, constituindo 5% do oceano global. Se somadas estas áreas 

podem alcançar cerca de 19 milhões de km² (IUCN, 2016). 

 

4.1.1 A Agenda 2030 e a inter-relação entre os Objetivos para o Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) com o cumprimento das Metas de Aichi da CDB 

 

A Agenda de Desenvolvimento Sustentável 2030, assinada na sede das Nações Unidas 

em Nova York no período 25 a 27 de setembro de 2015, incorporou nos novos Objetivos para 

o Desenvolvimento Sustentável Globais – ODS, 17 objetivos principais em diferentes áreas 

temáticas. Entre estes objetivos incluiu o ODS 14 que trata especificamente sobre a 

Conservação e Uso Sustentável dos Oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o 

desenvolvimento sustentável (ONU, 2015). 
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Entre as metas importantes que constam para o alcance deste objetivo (ODS 14) estão:  

conservar pelo menos 10% das zonas costeiras e marinhas no mundo até 2020, retificando a 

Meta 11 de Aichi; assegurar a conservação e o uso sustentável dos oceanos e seus recursos pela 

implementação da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar e a proibição de 

subsídios que contribuem para a sobrepesca e para a pesca ilegal (ONU, 2015).   

A meta 6 de Aichi estabelece que: “Até 2020, o manejo e captura de quaisquer estoques 

de peixes, invertebrados e plantas aquáticas serão sustentáveis, legais e feitos com aplicação 

de abordagens ecossistêmicas, de modo a evitar a sobrexplotação, colocar em prática planos 

e medidas de recuperação para espécies exauridas, fazer com que a pesca não tenha impactos 

adversos significativos sobre espécies ameaçadas e ecossistemas vulneráveis, e fazer com que 

os impactos da pesca sobre estoques, espécies e ecossistemas permaneçam dentro de limites 

ecológicos seguros”.  

No entanto, estamos muito distantes de alcançar as metas e objetivos relacionadas ao 

combate à pesca insustentável. Estima-se que mais de 25% dos estoques pesqueiros no mundo 

estão sobrexplotados ou esgotados. Outros 52% estão totalmente explorados e em perigo 

iminente de sobre-exploração (nível máximo de produção sustentável) e colapso. Assim, um 

total de quase 80% das pescarias do mundo se encontram totalmente sobrexploradas, esgotadas 

ou em estado de colapso. Em todo o mundo cerca de 90% das unidades populacionais de 

grandes populações de peixes predadores de topo de cadeia já se extinguiram (Overfishing.Org, 

2016). 

Segundo a última edição do relatório sobre o estado mundial da pesca e da aquicultura 

lançado pela FAO em 2016, a pesca ilegal pode representar até 26 milhões de toneladas de 

peixe por ano, ou mais de 15% da produção anual total de capturas mundiais. O estado dos 

recursos marinhos e estoques pesqueiros não melhorou globalmente: 31,4% estão sendo 

pescados de forma insustentável. As dez espécies mais produtivas, que representaram cerca de 

27% da produção mundial de pesca de captura marinha em 2013, já estão totalmente exploradas 

sem potencial de aumentos em produção (FAO, 2016). 

A produção mundial de peixes utilizados para consumo humano direto tem aumentado 

significativamente nas últimas décadas. O consumo mundial de peixe per capita aumentou de 

uma média de 9,9 kg por pessoa, na década de 1960, para 19,7 kg, em 2013, apontando para 

um crescimento acima de 20 kg de peixes por pessoa para os últimos anos (2014-2016). A 

produção mundial total de pescado (captura mais a aquicultura) subiu de 67%, na década de 

1960, para 87%, em 2014 (mais de 146 milhões de toneladas) e deverá expandir-se chegando a 

196 milhões de toneladas em 2025 (FAO, 2016). 
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A produção total da pesca de capturas globais em 2014 foi estimada em 93,4 milhões 

de toneladas, dos quais 81,5 milhões de toneladas em águas marinhas e 11,9 milhões de 

toneladas em águas interiores. A China é a maior produtora, seguida pela Indonésia, Estados 

Unidos da América e Rússia. O Noroeste do Oceano Pacífico é a região mais produtiva para a 

pesca de captura marinha, seguida pelo Oceano Pacífico Central Ocidental, o Nordeste do 

Oceano Atlântico e Oceano Índico Oriental (FAO, 2016). 

A pesca ilegal e a sobre-exploração da pesca são ameaças que afetam a sustentabilidade 

dos recursos pesqueiros. Além disso, a prática corrente das frotas que movem suas operações 

de áreas empobrecidas para novas áreas causam declínios populacionais a longo prazo e 

expandem os problemas da sobre-exploração para outras áreas, ameaçando a biodiversidade 

local e impactando na produção de alimentos em muitos países (FAO, 2016). 

Portanto, os mercadores consumidores, sobretudo os mais ricos e mais demandantes 

devem exigir padrões mais elevados de qualidade e de garantia de procedência de que o pescado 

é produzido de forma sustentável. E os países e oceanos que mais exploram os recursos 

pesqueiros precisam ser mais rigorosamente fiscalizados, o que exige regulamentações mais 

rigorosas e implementação de estratégias para rastreabilidade das frotas e da cadeia produtiva 

do pescado (FAO, 2016). 

O acordo relativo as Medidas para prevenir, deter e eliminar a pesca ilegal, não 

declarada e não regulamentada (PSMA) entrou em vigor em 5 de Junho de 2016. Este foi 

considerado um marco na luta da comunidade internacional contra o flagelo da pesca ilegal. O 

PSMA cria obrigações vinculativas, estabelece normas para a inspeção de navios estrangeiros 

que procuram entrar no porto de outro país para permitir que um país bloqueie navios suspeitos 

de terem praticado pesca ilícita ou capturas ilegais de entrar nos mercados locais e 

internacionais (FAO, 2016). 

 

4.1.2 A Meta 10 de Aichi referente aos impactos nos recifes de corais causados pelo 

aquecimento global e as últimas Conferências do Clima 

 

Estudos revelam que capacidade de absorção de gás carbônico pelo oceano vem se 

reduzindo em consequência do aquecimento global e um dos efeitos do aumento da temperatura 

no oceano é sua acidificação, reduzindo sua capacidade de absorver e reter o carbono (Campos 

2014). A acidificação e o aumento da temperatura dos oceanos vem acelerando a mortantade 
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de corais e o desaparecimento de diversas espécies marinhas com a consequente perda da 

biodiversidade.  

A meta 10 de Aichi (CDB) propunha que “Até 2015, as múltiplas pressões 

antropogênicas sobre recifes de coral e demais ecossistemas impactados por mudanças de 

clima ou acidificação oceânica terão sido minimizadas para que sua integridade e 

funcionamento sejam mantidos” (CDB, 2010). 

No Relatório para a Sustentabilidade dos Mares e Oceanos – Blueprint for ocean and 

coastal sustainability, lançado na Rio+20 já havia a recomendação, em seu Objetivo 1, para o 

desenvolvimento e execução de um Programa Global para desenvolver um mercado de carbono 

para proteção de habitats e conservação de ecossistemas marinhos, a implementação de ações 

de adaptação as mudanças climáticas e mitigação da acidificação dos oceanos (IOC/UNESCO, 

IMO, FAO, UNDP. 2011).  

Esses recursos provindos deste mercado de carbono podem financiar a implementação 

de novas áreas protegidas marinhas, sobretudo mais restritivas (no take zones) em áreas 

biológicas e ecologicamente sensíveis e importantes para a reprodução de espécies como os 

recifes de corais e manguezais, consideradas prioritários para conservação das espécies 

marinhas. 

O mais recente acordo internacional sobre o clima ocorreu no último encontro mundial 

na Conferência da ONU realizado no período de 30 de novembro a 11 de dezembro de 2015. O 

Acordo de Paris, firmado durante a COP-21 da Convenção do Clima, foi considerado um marco 

histórico. É o primeiro pacto global desde o Protocolo de Kyoto (1997) e o primeiro a ter um 

compromisso geral para a redução das emissões de gases de efeito estufa, pois obrigou pela 

primeira vez, todos os países signatários, inclusive os países menos desenvolvidos a reduzirem 

suas emissões. Além de reduzir o teto para aumento da temperatura de 2ºC para 1,5º acima dos 

níveis pré-industriais. O Acordo de Paris será legalmente vinculante e terá força de lei 

internacional com regulamentação da Convenção do Clima da ONU (BBC-Brasil, 2015). 

A COP21 do Clima destacou o papel dos oceanos, águas interiores e ecossistemas 

aquáticos para a regulação da temperatura global e para o sequestro de carbono. Além de 

salientar sobre a urgência de reverter a tendência atual de sobre-exploração e poluição para 

restaurar os serviços dos ecossistemas aquáticos e a capacidade produtiva dos oceanos (FAO, 

2016).  

O acordo de Paris, adotado no fim de 2015, foi assinado por 192 países e ratificado por 

100 deles, representando 70% das emissões mundiais, e estabeleceu um teto de 100 bilhões de 
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dólares dos países desenvolvidos para ajudar os países menos desenvolvidos no combate as 

mudanças climáticas (BBC-Brasil, 2015).  

Os EUA, no final da gestão de Barack Obama, havia assinado o acordo em 2015 

comprometendo a reduzir em 28% suas emissões de gases de efeito estufa, além da 

transferência de cerca de US$ 3 bilhões (cerca de R$ 9,6 bilhões) para países em 

desenvolvimento para reduzir suas emissões para o combate as mudanças climáticas. (Globo-

Natureza, 2017). Países em desenvolvimento como o Brasil poderiam se beneficiar destes 

recursos para implementar estratégias e ações no âmbito do Plano Nacional de Mudanças 

Climáticas e para a criação de novas áreas protegidas marinhas e gerenciamento das áreas 

costeiras.  

No entanto, quando ainda era candidato à presidência dos Estados Unidos, Donald 

Trump, já havia anunciado que iria se opor ao acordo por não acreditar nas mudanças 

climáticas, contrariando todas as evidências e frustrando expectativas. O recente anúncio de 

Trump, em junho de 2017, confirmando a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, gerou 

um alerta mundial e crítica de líderes mundiais, lançando um cenário de incertezas sobre a 

efetividade do acordo, uma vez que os Estados Unidos é o segundo maior emissor de gases de 

efeito estufa no mundo (Globo-Natureza, 2016b, 2017; BBC-Brasil, 2015). 

 

4.1.3 A Conferência dos Oceanos e o Congresso Internacional de Áreas Marinhas 

Protegidas (IMPAC 4) 

 

No ano de 2017 aconteceram dois eventos internacionais importantes, a Conferência 

dos Oceanos, realizada na sede da ONU em Nova Iorque no início de junho, e a 4ª edição do 

Congresso Internacional de Áreas Marinhas Protegidas (International Marine Protected Areas 

– IMPAC4), realizado de 4 a 8 setembro de 2017, em La Serena em Coquimbo no Chile, 

promovido pela IUCN e pela Comissão Mundial de Áreas Protegidas (WCPA – World 

Comission on Protected Areas).  

 Estes eventos reuniram especialistas na área de conservação marinha de todo mundo 

para pensar estratégias para alcançar os objetivos do milênio para o desenvolvimento 

sustentável relacionados a proteção dos mares, oceanos e dos recursos marinhos e pesqueiros, 

e para o atingimento da Meta 11 de Aichi de 10% de áreas protegidas nas zonas costeiras e 

marinhas, cujo o prazo se encerra em 2020 (IMPAC4, 2017).  
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Segundo especialistas que participam do Programa de Trabalho de Áreas Protegidas 

(POWPA – CDB) é possível que com as novas propostas de grandes áreas marinhas protegidas 

a serem criadas, a exemplo do Chile que pretende criar uma área protegida de múltiplos usos 

de 720.000 km² cobrindo a ZEE entorno da Ilha de Páscoa, além de outras áreas propostas 

durante a Conferência Mundial dos Oceanos e no IMPAC4, estaremos muito próximos de 

alcançar a meta de 10% de áreas protegidas nas zonas costeiras e marinhas (IMPAC4, 2017). 

Para além da expansão e criação de novas áreas protegidas marinhas é necessário 

também desenvolver estratégias para garantir a sua efetiva e boa gestão para que estas possam 

alcançar os seus objetivos de conservação. Existe uma preocupação mundial para evitar os 

chamados “parques de papel”, áreas legalmente protegidas, mas que no entanto não funcionam 

efetivamente, por não possuírem equipes e recursos suficientes e programas de gestão e 

monitoramento para que os seus objetivos para a conservação sejam alcançados (Toropova et 

al., 2010). 

Existem poucas informações e ferramentas para avaliar a efetividade da gestão das áreas 

protegidas marinhas. A maioria das iniciativas até o momento foram voltadas para avaliação de 

áreas protegidas terrestres. No entanto, existe um reconhecimento internacional sobre a 

necessidade de se avaliar a efetividade das áreas protegidas marinhas e terrestres, que permitam 

verificar como estas áreas estão respondendo as ações da gestão, em um processo contínuo de 

manejo adaptativo (Toropova et al., 2010; Banzato, 2014). 

Mesmo com poucas ferramentas para avaliar a sua efetividade, as áreas marinhas 

protegidas continuam a ser uma das melhores estratégias para a conservação dos oceanos e de 

sua biodiversidade. Estudos desenvolvidos por um grupo de especialistas na Califórnia 

considerando 124 áreas marinhas protegidas no mundo, nas categorias de no-take zones, 

demonstraram os diversos benefícios alcançados, entre os quais, o de que as reservas propiciam 

o aumento da biomassa em 446%, o aumento da densidade populacional em 166%, o aumento 

do tamanho dos indivíduos em 28% e da diversidade de espécies em 21% (Pisco, 2008 apud 

Prates, 2014). Um recente estudo desenvolvido por uma pesquisadora brasileira em Fiji também 

demonstra os benefícios das áreas protegidas para a biodiversidade em recifes de corais 

(FAPESP, 2017). 

No Brasil um grupo de pesquisadores realizou um estudo na APA Marinha das Costas 

dos Corais, onde fizeram uma análise comparativa entre áreas amostradas fechadas para a pesca 

e abertas (áreas controle) nos recifes de corais de Paripueira (AL) e Tamandaré (PE). Após um 

ano de monitoramento constataram que as áreas fechadas tiveram um aumento em média de 4 

vezes o número de peixes da área aberta, para algumas espécies este aumento chegou a ser 11 
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vezes maior. Quanto à riqueza foram observadas espécies, que até então, não haviam sido 

registradas antes do fechamento das áreas. Além disso, perceberam que houve um aumento das 

capturas individuais de peixes pelos pescadores, após o fechamento destas áreas (Ferreira et al., 

2001). 

 Contudo, é necessário desenvolver alianças e estratégias inovadoras para conservação 

marinha, sobretudo com os grupos de usuários do mar, pesquisadores, pescadores, setor privado 

e demais interessados que possam contribuir para encontrar soluções, obter informações sobre 

os recursos marinhos e que ajudem a detectar e evitar a pesca ilegal e outras atividades 

impactantes. É preciso também investir em um maior monitoramento e fiscalização, garantir 

novos financiamentos e utilizar novas tecnologias para garantir uma gestão mais eficaz e 

sustentável dos oceanos (IUCN, 2014). 

Embora os acordos internacionais sejam importantes para definirem metas e diretrizes 

que contribuem para implementação de políticas ambientais nacionais e regionais, o grande 

desafio global é garantir que esses acordos sejam de fato implementados e executados. Em um 

esforço global e coletivo, para reduzir as distâncias entre os discursos, e o que os países estão 

efetivamente fazendo para colocar estes acordos em prática.  

 

 

4.2. Políticas Nacionais para a conservação marinha e costeira  

 

O Brasil tem exercido um papel preponderante nas conferências internacionais e no 

estabelecimento dos acordos internacionais relacionados a proteção do meio ambiente. A 

atuação do país e sua adesão as convenções internacionais, como a Convenção sobre 

Diversidade Biológica (CDB), a Convenção de Ramsar e a Convenção das Nações Unidas sobre 

o Direito do Mar, além de vários acordos multilaterais liderados pela ONU, contribuíram para 

o avanço das políticas nacionais relacionadas à gestão e a proteção da Zona Costeira e Marinha 

(Prates et al., 2012).  

Entre as políticas nacionais relacionados diretamente a gestão das áreas costeiras e 

marinhas temos a Política Nacional para os Recursos do Mar, a Política e o Plano Nacional de 

Gerenciamento Costeiro, o projeto Orla e o SNUC – Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza. 

Como foi mencionado anteriormente, em 1982, o Brasil assinou a Convenção das 

Nações Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM), principal acordo internacional sobre os 

oceanos, ratificado em 1988 pelo Congresso Nacional (Rippel, 2014). A Constituição Federal 



 

44 
 

de 1988, em seu artigo 225, definiu o meio ambiente como bem de uso comum e declarou a 

Zona Costeira como patrimônio nacional, princípios normativos que orientaram a elaboração e 

a aplicação de leis federais, estaduais e municipais para a gestão do espaço costeiro e marinho 

e para assegurar a conservação e preservação do meio ambiente e de sua 

biodiversidade (Oliveira & Nicolodi 2012). 

Porém, somente em 4 de janeiro de 1993, por meio da lei nº 8.617, a Política Nacional 

para os Recursos do Mar, é que os limites marítimos ficaram coerentes com os definidos na 

convenção e estabelecida a soberania nacional sobre estes territórios para fins de exploração, 

aproveitamento, conservação, gestão e fiscalização dos seus recursos naturais. O Decreto nº 

5.377 de 2005, que regulamenta a lei, teve o seu texto adequado as atualizações realizadas no 

âmbito da Convenção das Nações Unidas para o Direito do Mar (CNUDM) (Rippel 2014). 

Atualmente, o território marinho brasileiro abrange uma área de aproximadamente 4,5 

milhões de km², uma das maiores do mundo (Oliveira & Nicolodi 2012). A zona costeira 

compreende a região costeira entre a foz dos rios Oiapoque (04°52’45”N), no extremo norte do 

país, ao Chuí (33°45’10”S), na região sul. Limita-se a leste conforme os limites dos municípios 

costeiros e a oeste até as 200 milhas náuticas (Nicolodi & Zamboni, 2008). 

Essa região é composta pelo mar territorial com 12 milhas náuticas de largura ou 22,2 

quilômetros a partir da Linha de Base, englobando ilhas costeiras e oceânicas, pela zona 

econômica exclusiva (ZEE), medida a partir do limite exterior das 12 milhas do mar territorial 

até 200 milhas náuticas da costa (370 quilômetros), e pela plataforma continental, que 

compreende o leito e o subsolo das áreas submarinas que se estendem além dos limites do mar 

territorial e da zona econômica exclusiva (ZEE) (Nicolodi & Zamboni, 2008; Prates et al 2012). 

A Figura 6, a seguir, mostra o mar territorial, a Zona Econômica Exclusiva e a Plataforma 

Continental no Brasil. 

A Lei do Gerenciamento Costeiro (Lei nº 7.661 de 16 de maio de 1988) estabeleceu que 

a zona costeira abrange uma faixa marítima delimitada pela extensão do Mar Territorial e outra 

terrestre (Perez, Silva & Rosso, 2009), sendo que a porção terrestre é delimitada pelos limites 

políticos dos municípios litorâneos e contíguos conforme os Planos Estaduais de 

Gerenciamento Costeiro (Oliveira & Nicolodi, 2012).  

O Decreto nº 5.300, de 07 de dezembro de 2004, que regulamentou a Lei do 

Gerenciamento Costeiro, dispõe sobre as regras de uso e ocupação da zona costeira e estabelece 

critérios de gestão para a orla marítima.  

A parte terrestre da costa brasileira contempla 395 municípios ao longo de 17 estados, 

estendendo-se por cerca de 10.800 km. O Brasil possui uma das mais altas densidades 
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populacionais costeiras do mundo com cerca de 44 milhões de habitantes e 135 hab./km² (seis 

vezes a média nacional). Dezesseis regiões metropolitanas do país estão situadas no litoral com 

35 milhões de habitantes. O que corresponde, em média, a 20% da população do país residindo 

em menos de 1% do território nacional (Oliveira & Nicolodi 2012). 

 

 

Figura 6 Limites da ZEE, Plataforma Continental e do 

Mar Territorial Brasileiro, 2012. Fonte: Prates et.al, 2012, 

p. 13. 

 

No Brasil cerca de 70% do PIB Nacional estão concentradas na região costeira, 

abrangendo uma grande diversidade de empreendimentos e indústrias, além de plataformas de 

extração de petróleo e gás que se intensificaram na última década com a exploração petrolífera 

também na camada Pré-Sal (Prates, 2014). Além de toneladas de esgotos que são despejados 

diariamente no mar sem tratamento, levando a poluição de praias e oceanos.  

Em estudo recente realizado pelo ICMbio, para avaliação do estado de conservação de 

espécies, foram identificadas 144 espécies marinhas ameaçadas, onde 134 estavam ameaçadas 
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por algum tipo de atividade de pesca (MMA 2016). Seguindo a mesma tendência mundial 

mencionada anteriormente, atualmente sabe-se que 80% dos recursos pesqueiros no Brasil já 

se encontram sobrexplotados (Prates, 2014).  

Depois da pesca, as atividades que causam a degradação dos ambientes marinhos e 

costeiros foram identificadas como a segunda ameaça mais relevante às espécies marinhas, a 

exemplo da poluição, das infraestruturas portuárias, do tráfego de embarcações, do turismo 

desordenado, o desenvolvimento urbano costeiro, a mineração, a construção de barragens e 

hidrelétricas, a aquicultura, as espécies exóticas invasoras e a destruição dos recifes de coral e 

dos manguezais (MMA 2016). 

Este contexto faz com que as região litorâneas representem um grande desafio para a 

gestão ambiental dessas áreas, uma vez que compõe diversos tipos de uso e ocupação em um 

litoral extenso com múltiplas atividades e interesses econômicos envolvidos e com um 

crescente aumento populacional que provocam impactos em um ambiente ecologicamente 

diverso e sensível as atividades antrópicas, gerando a perda de habitats e de ecossistemas 

(MMA, 2007b, 2016). 

Além das políticas mencionadas anteriormente está em discussão um novo projeto de 

Lei (PL), nº 6.969 de 2013, que propõe uma Política Nacional para a Conservação e o Uso 

Sustentável do Bioma Marinho Brasileiro – PNCMar, conhecido como a “Lei do Mar”. Essa 

Política Nacional propõe em seus objetivos e diretrizes um planejamento espacial marinho 

integrado, ecossistêmico e participativo de forma a identificar áreas mais adequadas para os 

vários tipos de atividades, reduzir impactos ambientais e conflitos entre os usos, preservar 

serviços ecossistêmicos e garantir a conservação da biodiversidade marinha e de espaços 

territoriais marinhos especialmente protegidos.   

Mais de 70 especialistas participaram da construção desse projeto de lei, entre 

representantes do governo, academia, setor privado e sociedade civil. Segundo Leandra 

Gonçalves, bióloga e consultora do programa marinho da Fundação SOS Mata Atlântica, essa 

construção coletiva garantiu que o texto do PL não se baseasse apenas em princípios da 

conservação ambiental, trazendo ferramentas inovadoras inspiradas em modelos internacionais, 

a exemplo do Planejamento Espacial Marinho (PEM). “Com essa iniciativa, elevaremos o país 

ao mesmo patamar de outras nações desenvolvidas que olham para o mar em busca de um 

futuro sustentável, com desenvolvimento econômico e bem-estar social” (SOS Mata Atlântica, 

2017). 

O projeto de lei também reconhece e valoriza os direitos territoriais e conhecimentos 

tradicionais dos pescadores artesanais e comunidades extrativistas marinhas, a participação 
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social, a gestão compartilhada e busca integrar as políticas públicas setoriais sob 

responsabilidade das diferentes esferas de governo, de forma a garantir que os objetivos, 

princípios e diretrizes propostos no projeto de lei sejam cumpridos. 

O projeto está em tramitação na Câmara dos Deputados desde 2013. No entanto, em 

votação na Câmara dos Deputados em 2015 a Comissão de Agricultura, Pecuária, 

Abastecimento e Desenvolvimento Rural rejeitou a proposta argumentando que o projeto 

poderia criar dificuldades para exploração da atividade pesqueira e petrolífera no litoral 

brasileiro ((O)eco, 2015)  

Recentemente, no dia 9 de agosto de 2017, o projeto foi aprovado pela Comissão de 

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS) da Câmara dos Deputados. Segundo 

o deputado Alessandro Molon (Rede-RJ), relator do PL, após a aprovação na CMADS será feita 

a análise de constitucionalidade na Comissão de Constituição e Justiça por onde a proposta 

deve passar sem maiores impedimentos a caminho do plenário da Câmara. A autoria do projeto 

é do deputado Sarney Filho (PV-MA), atual Ministro do Meio Ambiente (SOS Mata Atlântica, 

2017). 

É um projeto bastante interessante que poderia representar um grande avanço para o 

planejamento dos diferentes usos do mar territorial brasileiro para a conservação e uso 

sustentável do bioma marinho (Bresciani & Grandelle, 2016).  

 

4.3. O Sistema Nacional de Unidades de Conservação e a situação atual das áreas 

protegidas marinhas e costeiras no Brasil. 

 

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC foi estabelecido 

pela Lei nº 9985, de 18 de julho de 2000, definindo critérios e normas para a criação, 

implantação e gestão das unidades de conservação. Essa Lei foi regulamentada pelo Decreto no 

4.340, de 22 de agosto de 2002. O SNUC define a unidade de conservação como: 

 “Espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas 

jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente 

instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites 

definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam 

garantias adequadas de proteção” (BRASIL, 2000). 

As unidades de conservação integrantes do SNUC dividem-se em dois grupos, as 

Unidades de Proteção Integral, com o objetivo de preservar a natureza, sendo admitido apenas 
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o uso indireto dos seus recursos naturais, e as Unidades de Uso Sustentável, que visam 

compatibilizar a conservação da natureza como uso sustentável dos seus recursos naturais. 

Fazem parte do grupo de proteção integral as categorias: Estação Ecológica (ESEC), 

Reserva Biológica (REBIO), Parques, Monumento Natural (MONA) e Refúgio de Vida 

Silvestre (RVS). Integram o grupo de uso sustentável: Área de Proteção Ambiental (APA), 

Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE), Florestas, Reserva Extrativista (RESEX), 

Reserva de Fauna, Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) e Reserva Particular do 

Patrimônio Natural (RPPN). 

Cada categoria de unidade de conservação tem domínios, finalidades e regras de uso e 

manejo específicas. No caso das unidades de proteção integral, todas devem ser constituídas 

em áreas de domínio público, embora duas categorias Monumento Natural e Refúgio de Vida 

Silvestre permitem que sejam estabelecidas em áreas particulares. Em relação as unidades de 

uso sustentável, as RPPNs são exclusivas para propriedades privadas, enquanto que as Áreas 

de Proteção Ambiental (APAs) e as Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIEs) também 

podem integrar áreas públicas e privadas. As demais unidades de uso sustentável são 

constituídas apenas por terras de domínio público (Prates et al., 2012). 

Com a criação do SNUC houve avanços significativos na criação de novas áreas 

protegidas, com a expansão de mais de 100%, sobretudo no período entre 2003 a 2008, devido 

as medidas para contenção do desmatamento na Amazônia e na Mata Atlântica. O Brasil foi 

um dos países que mais contribuiu para o aumento da área total de áreas protegidas no mundo 

(MMA, 2016). 

 Segundo o 5º Relatório sobre a Convenção da Biodiversidade Biológica, elaborado em 

2016 pelo Ministério do Meio Ambiente, em 2010 a área terrestre coberta por unidades de 

conservação no país correspondia a 16% de todo o território brasileiro, enquanto a totalidade 

da extensão das áreas protegidas marinhas se limitava a 1,5% da região marinha e costeira sob 

jurisdição brasileira (MMA, 2016). Ou seja, em relação as áreas terrestres, o Brasil está muito 

próximo de alcançar a meta de Aichi de 17% para as áreas terrestres. No entanto para as áreas 

marinhas estamos distantes de alcançar a meta de 10% de áreas protegidas.  

Na Tabela 1 vemos a comparação das médias globais com as médias brasileiras de áreas 

protegidas. Percebe-se que em relação as unidades de conservação no continente já superamos 

a meta de 17% e média global. Em relação das unidades de conservação marinhas brasileiras 

nota-se que a grande maioria, 23,4%, está localizada na zona costeira até o limite do mar 

territorial (até 12 milhas náuticas). No entanto, ao contabilizar o mar territorial e a Zona 
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Econômica Exclusiva (até 200 milhas náuticas) este percentual de proteção cai para apenas 

1,5% de sua extensão, muito inferior à média global que já superou a meta 11 de Aichi de 10%. 

 

Tabela 1. Comparativa de cobertura de Áreas Protegidas Global 

e no Brasil 

Referencial Global Brasil 

Continental 17,40% 17,50% 

Oceanos  4,10% -  

Mar Territorial (12 milhas) 12,20% 23,40% 

Zona Econômica 

Exclusiva (ZEE) 
10,20% 1,50% 

Águas internacionais  0,25% - 

           Fonte: UNEP-WCMC,2017 e CNUC/MMA,2016 

 

Em 1979 foi a criada a primeira unidade de conservação marinha, a Reserva Biológica 

do Atol das Rocas na costa do Rio Grande do Norte, o único atol do Atlântico Sul. Em 1983 foi 

criado o primeiro parque nacional marinho em Abrolhos, no extremo sul da Bahia. Em 1986 

foi criado o Parque Nacional da Lagoa do Peixe, e em 1988 o Parque Nacional de Fernando de 

Noronha na costa de Pernambuco (Pereira, 1999). 

Em suas diretrizes, o Programa Nacional de Áreas Protegidas define que o sistema 

representativo de áreas costeiras e marinhas deve ser formado por uma rede de áreas de proteção 

integral, integrada a uma rede de áreas de uso sustentável, compatibilizando a conservação da 

biodiversidade com a recuperação dos estoques pesqueiros, facilitando o fluxo gênico entre as 

áreas protegidas. E recomenda que sejam considerados aspectos econômicos, a diversidade 

sociocultural, e a participação social na gestão e criação de UCs e em todas as etapas de 

implementação e avaliação do plano (MMA, 2006). 

As unidades de conservação estão espalhadas ao longo de todo o litoral brasileiro de 

forma dispersa, englobando a maioria das ilhas costeiras e oceânicas, sendo que 80% dos recifes 

de corais em ambientes rasos já se encontram sob alguma forma de proteção (Ver Figura 7). 

Com a criação do SNUC, no período entre 2000 a 2011 houve um aumento significativo de 

áreas protegidas marinhas e costeiras, sem haver no entanto uma estratégia nacional de 

conservação marinha e costeira estabelecida (Prates, 2014). 

Segundo dados atualizados do Cadastro Nacional de Unidades de Conservação, em 

2016 havia 163 UCs que cobriam 55.213 km² da área marinha brasileira, estimada em 3.555.796 

km² de extensão. Deste total, 65 eram de proteção integral, com extensão de 5.513 km² (0,2% 
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da área marinha) e 98 de uso sustentável, com extensão de 49.700km², (1,4% da área marinha) 

(CNUC, MMA, 2016), como pode ser observado na Tabela 2 e na Figura 7 a seguir:  

Tabela 2. Áreas Protegidas por Categoria, 2016 

Área Protegida por Categoria de UC  Área Marinha: 3.555.796km² 

Proteção Integral Nº Área (km²) % 

Estação Ecológica 8 190 0 

Monumento Natural 4 1 0 

Parque 39 4.578 0,1 

Refúgio da Vida Silvestre 6 184 0 

Reserva Biológica 8 559 0 

Total Parcial 65 5.513 0,2 

Uso Sustentável Nº Área (km²) % 

Reserva Extrativista 21 5.248 0 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável 4 56 0,1 

Área de Proteção Ambiental 67 44.393 1,2 

Área de Relevante Interesse Ecológico 6 3 0 

Total Parcial 98 49.700 1,4 

Total Proteção Integral + Uso Sustentável 163 55.213 1,60% 

              Fonte: CNUC/MMA. Atualizado em 09/05/2016 – www.mma.gov.br/cadastro_uc 

 

 

Dentro das categorias, entre as unidades de conservação de proteção integral destacam-

se os parques nacionais, 39 áreas que protegem uma área de 4.578 km² (CNUC, MMA, 2016). 

No Brasil, as unidades de conservação de proteção integral e as áreas de exclusão de pesca 

equivalem às áreas internacionalmente conhecidas como Reservas Marinhas, áreas de proteção 

mais restritivas, onde o acesso é limitado e a pesca é proibida (Prates et al., 2012).  

As zonas de exclusão de pesca são áreas que podem ser fechadas temporariamente ou 

de forma permanente e que visam a recuperação e o manejo dos estoques pesqueiros de 

espécies sobrexplotadas. Sua aplicação como instrumento de ordenamento da atividade 

pesqueira está prevista no PNAP, segundo o qual, essas zonas têm status de área protegida. 

Geralmente são decretadas por meio de portarias pelos órgãos ambientais integrantes do 

SISNAMA, quando dentro de unidades de conservação de uso sustentável, e quando fora delas 

pelos Ministérios do Meio Ambiente e pelos órgão responsáveis pela regulamentação da pesca. 

(Prates et al., 2012). 

Em relação as unidades de uso sustentável, tem maior destaque as Áreas de Proteção 

Ambiental (APAs) com 67 áreas que perfazem um total de 44.393 km², o que corresponde a 

1,2% da área marinha protegida no país. Ou seja, quase que a totalidade da cobertura de áreas 
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protegidas marinhas no Brasil (1,6%). Também é expressivo o número de Reservas 

Extrativistas, com 21 RESEX totalizando 5.248 km² (CNUC, MMA 2016). 

 

 
Figura 7 Mapa Unidades de Conservação na Zona 

Costeira e Marinha do Brasil. Fonte: Prates et al, MMA, 

2012 

 

O Brasil possui atualmente 55. 231 km2 de áreas marinhas protegidas no total, mas a 

expectativa é que essa cobertura cresça consideravelmente nos próximos anos. Em 2014, o 

Ministério do Meio Ambiente – MMA e o ICMbio, iniciaram o Programa GEF-Mar, em 

parceria com instituições privadas e da sociedade civil, que tem como principais objetivos 

apoiar a criação e a implementação de um sistema representativo e efetivo de áreas marinhas e 

costeiras protegidas (AMCPs) para reduzir a perda de biodiversidade (ICMbio, 2017). 

O programa tem duração de cinco anos e visa aumentar a superfície protegida do bioma 

marinho para 175 mil km². O programa é financiado pelo GEF (Global Environment Facility) 

via Banco Mundial (BIRD), que disponibilizou 18,2 milhões de dólares em contrato com o 

FUNBIO (Fundo Brasileiro para a Biodiversidade), responsável pela execução e gestão 

financeira dos recursos, e pela implementação de novos mecanismos financeiros para garantir 

a sustentabilidade dessas áreas a longo prazo (Funbio, 2014; ICMbio, 2017). 

Segundo o art. 6º da Lei 9.985/2000, o Conselho Nacional de Meio Ambiente – 

CONAMA tem a função de acompanhar a implementação do SNUC; o Ministério do Meio 

Ambiente é responsável pela sua coordenação e o Instituto Chico Mendes de Conservação da 
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Biodiversidade – ICMBio e os órgãos estaduais e municipais tem a função de implementar, 

subsidiar as propostas de criação e administrar as unidades de conservação federais, estaduais 

e municipais, nas respectivas esferas de atuação.  

O SNUC também estabelece que todas as unidades de conservação devem ter um plano 

de manejo com um zoneamento interno das atividades a serem desenvolvidas, a ser elaborado 

em até cinco anos após sua criação (BRASIL, 2000). 

A referida Lei também determina que os planos devem abranger a área da unidade de 

conservação, sua zona de amortecimento e os corredores ecológicos, incluindo medidas e 

normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos seus recursos naturais com a finalidade 

de promover sua integração à vida econômica e social das comunidades vizinhas” (BRASIL, 

2000). 

Embora o plano de manejo seja o principal instrumento de gestão das unidades de 

conservação, segundo dados do ICMBio, das 313 UCs federais existentes, apenas 155 ou 

48,44% possuem Plano de Manejo e apenas 5,63% tiveram os seus planos revisados 

(ICMBio/COMAN, 2015).  

No Estado de São Paulo, segundo dados da Fundação Florestal, 24 unidades de 

conservação estaduais tem planos de manejo concluídos e aprovados, 4 estão em aprovação e 

10 estão em processo de elaboração, incluindo as APAs Marinhas do Litoral Sul, Centro e 

Norte, que serão discutidas a seguir com um enfoque na APA Marinha do Litoral Norte de São 

Paulo (FF, 2017). 
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5 ÁREA DE ESTUDO  

 

5.1. Zoneamento Ecológico Econômico do Litoral Norte do estado de São Paulo 

 

No caso específico do estado de São Paulo, o Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro 

foi instituído pela Lei nº 10.019 de 1998, que estabeleceu diretrizes e instrumentos para 

disciplinar os usos na Zona Costeira e estabeleceu que o licenciamento e a fiscalização deveriam 

ser realizados com base nas normas e critérios estabelecidos no Zoneamento Ecológico 

Econômico. 

A Zona Costeira paulista possui uma extensão de cerca de 700 km e uma área de 27.000 

km², englobando 36 municípios e abrigando a maior parte da Mata Atlântica que ainda resta no 

estado. A zona costeira foi dividida em quatro setores: Litoral Norte, Baixada Santista, 

Complexo Estuarino-Lagunar de Iguape-Cananéia e Vale do Ribeira.  Cada um desses setores 

possui um Grupo Setorial em que participam representantes das esferas estadual, municipal e 

da sociedade civil com a atribuição de elaborar as propostas para o zoneamento e fazer as 

atualizações quando necessário e elaborar os planos de ação e gestão (SMA, CPLA, 2016). 

O Zoneamento Ecológico Econômico – ZEE do Litoral Norte de São Paulo que abrange 

os municípios de São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba e Ubatuba foi regulamentado pelo 

Decreto Estadual nº 49.215 de 2004. Recentemente passou por um processo de revisão em um 

processo participativo e reuniões públicas com diferentes setores representativos (SMA, CPLA, 

2016). 

Segundo o coordenador de Planejamento Ambiental da Secretaria do Meio Ambiente, 

Eduardo Trani, responsável pela coordenação do processo de revisão do ZEE, foram realizadas 

diversas reuniões técnicas e consultas nos municípios para se chegar à proposta submetida à 

consulta pública. A proposta buscou conciliar as necessidades de expansão urbana e a 

compatibilização das atividades do setor náutico, portuárias e industriais associadas à cadeia do 

petróleo com a conservação dos recursos naturais do Litoral Norte, levando em consideração 

as unidades de conservação, o respeito às comunidades tradicionais e a proteção e manejo dos 

recursos marinhos. Assim como, proporcionar uma maior segurança para o licenciamento e a 

fiscalização ambiental na região (SMA, 2016). 

No entanto, segundo Gallo Jr et al. (2011) vários problemas foram diagnosticados no 

processo de revisão do ZEE do Litoral Norte de São Paulo, entre estes, a incompatibilidade em 

determinados setores entre as zonas estabelecidas e o atual uso e ocupação do território, e a 

falta de critérios claros e adequados para a definição das zonas e normas correspondentes. 
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De qualquer forma, é importante que a elaboração do plano de manejo, e sobretudo o 

zoneamento da APA Marinha do Litoral Norte de São Paulo, leve em consideração a proposta 

de revisão do zoneamento ecológico econômico da Zona Marinha, dentro do âmbito do 

Gerenciamento Costeiro, para que os instrumentos possam atuar de forma coerente, 

complementar e sinérgica, uma vez que há uma sobreposição dos instrumentos de planejamento 

e gestão para a mesma área, como pode ser observado na Figura 8. 

 

 

Figura 8. APA Marinha do Litoral Norte, com o Zoneamento Ecológico Econômico. 

Fonte: APAMLN apud Gallo Jr. Et al, 2011 

 

 

5.2   Principais usos e atividades econômicas que exercem pressões e impactos sobre a 

APA Marinha do Litoral Norte de São Paulo. 

 

No litoral norte do Estado de São Paulo tem se observado a intensificação da utilização 

da área costeira e marinha por diversos setores da economia. Devido as suas belas praias e 

paisagens e seus ecossistemas preservados, o turismo é uma importante atividade 

socioeconômica em toda a região do litoral norte de São Paulo, gerando empregos, renda e 

promovendo a circulação de pessoas e mercadorias. Atraindo turistas que buscam descanso, 

esportes e lazer. Tendo destaque as atividades relacionadas ao sol e praia, atividades recreativas 

o turismo náutico e a realização de esportes aquáticos. 
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Por outro lado, a sazonalidade da atividade turística, resulta em um elevado aumento da 

população flutuante, que impacta a infraestrutura local, insuficiente e inadequada para atender essa 

demanda, o que faz com que a atividade turística ocorra de forma desordenada. Atraindo novos 

moradores e veranistas que acabam por aumentar a especulação imobiliária e a ocupação de forma 

irregular. Uma vez que, apenas 20% do litoral norte de São Paulo, é passível de ocupação, gerando 

grande pressão sobre os recursos naturais, e sobre as áreas no entorno e no interior das Unidades de 

Conservação (Gallo Jr. et al., 2011). 

A extração e transporte de petróleo, gás e derivados, atividades portuárias, construção 

civil, implantação de grande obras de infraestrutura, sobretudo logística, e a crescente expansão 

urbana, também trazem impactos para a região e exercem pressões sobre as unidades de 

conservação terrestres e marinhas (Vianna & Xavier, 2014).  

Historicamente, as atividades de pesca artesanal e de maricultura de subsistência são 

uma vocação natural na região (São Paulo: APTA, IP, SAA, 2013). Quando tratamos de 

unidades de conservação marinhas, geralmente a atividade de pesca está entre as prioridades 

para a gestão por interferirem diretamente na biodiversidade, requerendo ações para o seu 

manejo adequado para evitar a sobrepesca, garantir a perpetuidade dos recursos pesqueiros de 

forma sustentável e a conservação da fauna e dos ecossistemas marinhos.  

 

A pesca no litoral paulista 

 

A pesca e a maricultura tradicionais no litoral norte paulista geralmente são realizadas 

próximas a região costeira, enquanto que a pesca industrial é realizada em regiões mais 

afastadas por embarcações de maior porte originárias de outras regiões do estado de São Paulo, 

Rio de Janeiro e Espírito Santo, também existem alguns empreendimentos de aquicultura e 

piscicultura, além da pesca amadora e subaquática (Idom & Geotec, 2014). 

O Instituto de Pesca instituição vinculada à Agência Paulista de Tecnologia dos 

Agronegócios (APTA) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo 

(SAA), é responsável pelo Programa de Monitoramento da Atividade Pesqueira – PMAP que 

coleta e disponibiliza informações sobre a produção pesqueira marinha do estado e em parceria 

com instituições públicas federais contribui com a consolidação de dados estatísticos nacionais 

sobre a pesca (São Paulo: Propesq, 2017). 

O Programa de Monitoramento da Atividade Pesqueira – PMAP é coordenado e 

executado pelo Laboratório de Estatística Pesqueira localizado em Santos junto com os Núcleos 

de Pesquisa e Desenvolvimento do Litoral Norte em Ubatuba e Sul em Cananéia. O instituto 
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publica mensalmente o informe pesqueiro estadual com dados estatísticos sobre a atividade 

pesqueira. Os dados são obtidos por levantamento censitário por meio de entrevistas com 

mestres de embarcações e pescadores, e pela verificação de registros de descarga de pescado 

em um total de 216 locais nos 15 municípios do litoral paulista (São Paulo: Instituto de Pesca. 

2017)  

Segundo o relatório sobre a Produção Marinha e Estuarina do Estado de São Paulo nos 

meses de janeiro a dezembro de 2016 foram registradas 72.138 descargas realizadas por 2.423 

unidades produtivas (pescadores ou embarcações) que descarregaram 16.861,9 toneladas de 

pescados (São Paulo: Instituto de Pesca. 2017). Sendo que os município de Santos e Guarujá, 

localizados no Litoral Centro, e Iguape e Cananéia no Litoral Sul foram responsáveis pelo maior 

volume de captura e tinham o maior número de unidades produtivas como pode ser observado 

na Tabela 3 a seguir:  

Tabela 3. Captura total descarregada (t), número de unidades produtivas e número de descargas 

registradas por município no Estado de São Paulo. Os valores apresentados referem-se a 

dezembro e ao acumulado do ano 2016. 

 

   Fonte: São Paulo: Instituto de Pesca, 2017 

 

É importante destacar que estes dados se referem não somente a pesca tradicional, mas 

também a pesca industrial. Analisando a produção pesqueira do estado de São Paulo no período 

de 1967 a 2016, é possível observar um declínio da produção, como pode ser observado no 

Gráfico a seguir (Figura 9), onde houve um pico de produção em 1984, chegando a 131 mil 

toneladas, e a produção mais baixa registrada, de cerca de 17 mil toneladas, em 2016 (São 

Paulo: Instituto de Pesca. 2017).  
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Figura 9 Produção pesqueira marinha e estuarina do Estado de São Paulo de 1967 a 2016.         

Fonte: São Paulo: Instituto de Pesca, 2017. 

 

Este declínio da produção pesqueira pode ser um possível indicativo de sobrepesca e 

redução dos estoques pesqueiros, o que reforça a importância das APAs Marinhas do Estado de 

São Paulo, e a necessidade de um melhor gerenciamento, visando a conservação da 

biodiversidade, e consequentemente à sustentabilidade dos recursos pesqueiros. 

Em relação aos municípios costeiros que integram a APA Marinha do Litoral Norte de 

São Paulo, cuja a maior parte da pesca, é realizada por pescadores tradicionais, a produção 

pesqueira correspondeu a cerca de 19,6% (3.308,5 t) da produção total do estado (16.861,9 t) 

em 2016, sendo que os municípios de Ubatuba e Ilhabela foram os que registraram o maior 

número de capturas descarregadas, 1.845,40 (t) e 919 (t), respectivamente, como pode ser 

observado na Tabela 4, a seguir.  

 

Tabela 4. Captura total descarregada (t), número de unidades produtivas e número de descargas 

registradas dos municípios da APA Marinha do Litoral Norte de São Paulo, 2016. 

Município 
Captura Descarregada (t) Nº de Unidades Produtivas Nº de Descargas 

Dezembro Jan - Dez Dezembro Jan - Dez Dezembro Jan - Dez 

Ubatuba 76,6 1.845,40 136 240 534 4.578 

Caraguatatuba 10,2 104,2 32 49 178 1.813 

Ilhabela 38,8 919,4 55 144 164 1908 

São Sebastião 39 439,5 71 181 299 3166 

Total 164,6 3.308,50 294 614 1175 11.465 

Fonte: São Paulo: Instituto de Pesca, 2017 

 

No estado de São Paulo as principais espécies de pescados descarregadas foram a 

sardinha-verdadeira, seguida pela corvina e pelo camarão-sete-barbas. Enquanto que nos 
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municípios da APAMLN tiveram destaque a corvina em primeiro lugar (617,9 t), seguida pela 

sardinha-verdadeira (595,3 t), sardinha-bandeira (471,7 t), camarão sete-barbas (252,5 t), a 

tainha (134,8 t), o peixe-espada (118,9 t), o carapau (102,2 t), o camarão rosa (77,8 t) e a 

cavalinha (48,9 t) como pode ser observado na Tabela 5: 

 

Tabela 5. Produção pesqueira (t) das principais categorias de pescado descarregadas nos 

municípios da APA Marinha do Litoral Norte de São Paulo, no período de janeiro a dezembro 

2016 

Categorias de 

Pescado  
Ubatuba Caraguatatuba Ilhabela 

São 

Sebastião 
Subtotal (t) 

Corvina 578,2 12,9 10,6 16,2 617,9 

Sardinha-verdadeira 530,3 0,4 63,2 1,4 595,3 

Sardinha -bandeira 24,7 0 445,7 1,3 471,7 

Camarão-sete-barbas 113,6 34,8 15,5 87,6 251,5 

Tainha 54,6 1 25,2 54 134,8 

Espada 11,4 1,8 43 62,7 118,9 

Carapau 2,1 0,1 66,2 33,8 102,2 

Camarão Rosa 65,2 0,2 12,2 0,2 77,8 

Cavalinha 48,9 0 0 0 48,9 

Betara 19,8 2,4 2,2 1,3 25,7 

Polvo 8,1 0 20,6 0,2 28,9 

Parati 2,7 15,3 0,5 8,6 27,1 

Guaivira 14,5 0,1 1,9 7,5 24 

Pescada-foguete 8,1 0 0 2,6 10,7 

Bagre-branco 5,6 0,5 3,3 14,1 23,5 

Cabrinha 22,6 0 1,7 0,1 24,4 

Oveva 1,7 0,2 8,5 1,9 12,3 

Castanha 7,9 0 0,4 1,3 9,6 

Goete 5 0,1 0,5 0,1 5,7 

Mistura 18,8 3,6 9,2 5,1 36,7 

Outras 301,7 30,8 189 139,6 661,1 

Total (t) 1845,5 104,2 919,4 439,6 3308,7 

     Fonte: São Paulo: Instituto de Pesca, 2017 

 

No tocante as principais artes de pesca, responsáveis pelo maior número de capturas nos 

municípios do litoral norte, destacam-se o cerco, o emalhe de fundo, o arrasto duplo, o emalhe 

de superfície e o cerco flutuante, este último, principalmente no município de Ilhabela, como 

pode ser observado na Tabela 6: 
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Tabela 6. Produção pesqueira (t) descarregada por município (LN) 

e aparelho de pesca, no período de janeiro a dezembro 2016 

 
Fonte: São Paulo: Instituto de Pesca, 2017 

 

Indústria de Petróleo e Gás e Atividades Portuárias 

 

Na região do litoral Norte de São Paulo também tem destaque a indústria de petróleo e 

gás e as atividades portuárias. Entre os principais empreendimentos da região, a plataforma de 

petróleo de Mexilhão, os blocos de extração de petróleo da camada do pré-sal, o gasoduto Lula- 

Mexilhão, a Unidade de Tratamento de Gás Monteiro Lobato (UTGCA), o Porto de São 

Sebastião e o terminal de uso privativo da Transpetro (TEBAR) (Idom & Geotec, 2014).  

 O campo de Mexilhão está situado na Bacia de Santos ao sudoeste do polígono do pré-

sal, ocupando uma área de 254 km². A reserva foi descoberta em 2003 e iniciou a sua produção 

em 2011. A produção é coletada para a Plataforma de Mexilhão (PMLX-1), localizada a 145 

km do continente e fora da área do campo de produção (Petrobras, IBAMA, 2017).  

 A capacidade de produção da plataforma é de até 15 milhões de m3/dia de gás natural e 

20 mil barris/dia de condensado. A plataforma de Mexilhão é considerada estratégica, pois 

viabiliza a produção e escoamento do campo de Mexilhão e outras plataformas de petróleo no 

pré e no pós-sal da Bacia de Santos (Figura 10). O gasoduto Tupi-Mexilhão com capacidade de 

10 milhões de metros cúbicos faz o escoamento até a Unidade de Tratamento de Gás Monteiro 

Lobato (UTGCA) no município de Caraguatatuba (Figura 10) (ANP, 2016; Petrobras, IBAMA, 

2017). 
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Figura 10. Gasoduto Tupi-Mexilhão. 

Fonte:http://www.comunicabaciadesantos.com.br 

 

A Unidade de Tratamento de Gás Monteiro Lobato (UTGCA) tem papel de destaque no 

aumento da oferta de gás natural para o mercado brasileiro (Figura 12). A unidade passou por 

obras de adequação e ampliação em 2014 para viabilizar o processamento do gás natural 

proveniente das etapas 1,2 e 3 do pré-sal na Bacia de Santos. Atualmente tem capacidade total 

de processamento de 20 milhões de m³ por dia de gás natural para fins, industrial, residencial e 

veicular (Petrobras, 2016). 

 

 
Figura 11. Plataforma de petróleo de Mexilhão. Fonte: 

http://www.radixeng.com.br 

 
Figura 12. Unidade de Tratamento de Gás Monteiro 

Lobato (UTGCA), Caraguatatuba, SP. Fonte: 
http://www.comunicabaciadesantos.com.br 

 

O processo de licenciamento ambiental para exploração do petróleo e gás das reservas 

do pré-sal teve início em 2009. Devido a sua amplitude e complexidade, o IBAMA estabeleceu 

que o licenciamento ambiental deveria ser realizado em três etapas. A primeira etapa já foi 

concluída e teve um investimento aproximado de R$ 20 bilhões de reais, onde foram realizados 

onze Testes de Longa Duração (TLDs) para avaliar a capacidade e o comportamento dos 

reservatórios, além da implantação de dois projetos pilotos com objetivo de desenvolver a 

produção e o escoamento de óleo e gás na área de Iracema, no Campo de Lula (IBASE, 2017). 
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Em setembro de 2014, o IBAMA emitiu a Licença Prévia da Etapa 2 do pré-sal, 

aprovando a realização de mais seis TLDs, um Sistema de Produção Antecipado – SPA e treze 

sistemas de Desenvolvimento da Produção (DPs), onde navios-plataforma chamados de FPSO 

(Floating, Production, Storage and Offloading) são utilizados para o processamento e 

estocagem do petróleo, enquanto os navios aliviadores fazem o transporte para os terminais 

terrestres (IBASE, 2017). 

 A primeira unidade de produção da Etapa 2 iniciou sua operação em novembro de 2014 

instalada no campo de Sapinhoá, e em maio de 2017 entrou em operação a sétima unidade no 

campo de Lula. A produção diária de petróleo no pré-sal passou da média de aproximadamente 

41 mil barris por dia, em 2010, para 1 milhão de barris diários em 2016 (Petrobras, 2017). 

O escoamento do gás é realizado por 15 trechos de gasodutos marítimos que integram 

as Rotas 1, 2 e 3 que levam até as instalações terrestres da Unidade de Tratamento de Gás 

Monteiro Lobato (UTGCA) em Caraguatatuba, do Terminal Cabiúnas (Tecab) em Macaé (RJ) 

e do Complexo Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro (Comperj) em Itaboraí (RJ), 

respectivamente, como pode ser observado na Figura 13 (Petrobras, 2017). 

 

 
Figura 13. Localização dos Empreendimentos do Pré-Sal, etapa 2. Fonte: RIMA, Petrobras 

& Mineral, 2014 

 

Segundo o Relatório de Impacto Ambiental da Etapa 2 do Pré-Sal, os municípios do 

litoral norte, junto com outros municípios do litoral centro de São Paulo, e do estado do Rio de 
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Janeiro, fazem parte da área de influência para o meio socioeconômico. Sendo que um dos 

critérios para definição dessas áreas foram os possíveis impactos sobre as áreas de pesca, 

aquicultura, unidades de conservação, turismo, e outras atividades econômicas e recreativas. 

Outros critérios adotados foram a demanda por serviços e equipamentos urbanos ou municípios 

que possam receber royalties pela exploração de petróleo e gás (Petrobras & Mineral, 2014). 

Para os meios, físico e biótico, estabeleceram um raio de apenas 5 quilômetros ao redor 

dos navios plataforma, 500 metros ao redor dos gasodutos e um raio de 100 metros ao redor da 

rota das embarcações de apoio e transporte, alegando que os riscos de vazamentos e acidentes 

são muito improváveis se todos os procedimentos de segurança forem adotados (Petrobras & 

Mineral, 2014).  

No entanto, a delimitação destas distâncias estão subestimadas e são facilmente 

refutáveis, uma vez que em caso de vazamentos ou de acidentes, a dispersão do óleo ou de 

outros derivados de petróleo pode se estender por muitos quilômetros de distância no mar, sem 

contar o risco de explosões de grandes proporções devido ao fato dos produtos serem altamente 

inflamáveis. Ademais, o ruído das embarcações e a utilização dos sonares costumam propagar 

o som por longas distâncias no mar, impactando a fauna marinha.  

O canal de São Sebastião possui um dos maiores índices de acidentes ambientais com 

óleo do Brasil, relacionados ao grande movimento de embarcações de transporte com origem 

ou destino ao terminal da Transpetro no município, o que demonstra que estes acidentes não 

são raros e são passíveis de acontecer (Teixeira et al, 2012).  

A exemplo do vazamento de óleo que ocorreu no Terminal Marítimo Almirante Barroso 

(TEBAR) localizado na região portuária de São Sebastião, em abril de 2013, devido à falhas 

operacionais e nos protocolos de segurança durante o abastecimento de um navio no terminal. 

A Transpetro informou que 3,5 mil litros de óleo foram despejados à época no oceano, mas 

estima-se que a quantidade foi ainda maior (MPF, 2016). 

O vazamento se espalhou pelas áreas costeiras de São Sebastião, Ilhabela e 

Caraguatatuba, causando a morte de 150 toneladas de peixes e mariscos (MPF, 2016). 

Prejudicando uma das maiores e mais produtivas áreas de maricultura da região, localizada na 

praia da Cocanha em Caraguatatuba. A pesca de camarão também foi suspensa trazendo 

prejuízos sociais e econômicos aos maricultores e pescadores tradicionais da região (UOL, IG, 

2013). O turismo também foi severamente prejudicado, pois o derramamento de óleo provocou 

a interdição de diversas praias do litoral paulista. Sem contar os impactos causados a 

biodiversidade e aos ecossistemas costeiros e marinhos.  
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A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) aplicou uma multa de 10 

milhões de reais a Petrobras pelos danos ambientais causados (IG, 2013). O Ministério Público 

Federal de Caraguatatuba (MPF) junto com o Ministério Público Estadual (MPE-SP) moveram 

uma ação civil pública para que a Petrobras e sua subsidiária Transpetro fossem condenadas 

pelo vazamento, impetrando uma multa de 16 milhões de reais pelos danos materiais e morais 

coletivos causados e para fins de indenização às cooperativas de pescadores e maricultores 

tradicionais. Os procuradores e promotores também solicitaram que as empresas adotassem 

uma série de medidas para a prevenção e resposta rápida à acidentes e a implementação de um 

centro de defesa ambiental no litoral norte de São Paulo (MPF, 2016). 

O Estudo de Impacto Ambiental da Etapa 2 do Pré-Sal identificou um total de 129 

impactos para os meios físico, biótico e socioeconômico, sendo que a maioria dos 85 impactos 

efetivos foram considerados negativos e 44 de ocorrência incerta (potenciais), distribuídos nas 

diferentes fases de planejamento, instalação, operação e desativação da Etapa 2 do pré-sal 

(Petrobras & Mineral, 2014). 

Entre os principais impactos negativos para o meio físico foram listados: as alterações 

na qualidade da água e do ar e o aumento das emissões de gases de efeito estufa. Para o meio 

biótico, as alterações no fundo do mar e nas estruturas das comunidades marinhas pela presença 

de gasodutos e equipamentos submarinos, a perturbação de tartarugas e mamíferos marinhos, 

principalmente cetáceos (baleias e golfinhos) devido ao ruído das embarcações. E para o meio 

socioeconômico, a interferência nas atividades pesqueiras devido ao tráfego dos navios, 

impactos ao turismo devido as alterações na paisagem, expansão do uso e ocupação do solo de 

forma desordenada, aumento da especulação imobiliária e da demanda por serviços essenciais 

(Petrobras, Mineral, 2014). 

O pico para o tráfego marítimo está previsto para 2018, quando entrarão em operação 

todas as unidades de produção da Etapa 2, estima-se que 26 navios poderão operar 

simultaneamente, considerando embarcações de apoio e de transporte de óleo (Petrobras, 

Mineral, 2014). 

Em relação a interferência nas atividades pesqueiras devido ao tráfego dos navios, a 

Marinha do Brasil restringe a pesca e a navegação num raio de 500 metros entorno das 

plataformas marítimas. E as embarcações que fazem o apoio e o transporte podem utilizar as 

mesmas rotas e áreas utilizadas para a pesca tradicional, principalmente próximas as regiões 

portuárias no Canal de São Sebastião (Petrobras & Mineral, 2014). 

Para reduzir e mitigar estes impactos foram propostos no licenciamento ambiental 

programas de monitoramento, planos emergenciais e algumas medidas compensatórias.  A 
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exemplo do Plano de Compensação da Atividade Pesqueira e um percentual para Compensação 

por significativo impacto ambiental, onde o empreendedor é obrigado a destinar um percentual 

até meio por cento dos custos totais para implantação do empreendimento para apoiar a 

implantação e manutenção de unidades de conservação de proteção integral (Petrobras, Mineral 

& 2014; Brasil, 2000). 

Estes recursos deveriam ser destinados prioritariamente para as unidades de proteção 

integral, entre elas os Parques Estaduais da Ilhabela, Ilha Anchieta, ESEC Tupinambás, o 

Refúgio da Vida Silvestre de Alcatrazes, recém-criado, e o Parque Estadual da Serra do Mar, e 

para as APAs Marinhas ou no entorno. 

Em 2015, a Petrobras solicitou a Licença Prévia para a Etapa 3 do Pré-sal. De acordo 

com o cronograma apresentado no licenciamento, aproximadamente 40 plataformas para 

exploração de petróleo e gás estão previstas para entrar em operação até 2022. A Etapa 3 está 

em fase de licenciamento e de elaboração do EIA - RIMA. Segundo a Agência Nacional de 

Petróleo (ANP), a demanda de investimentos para o pré-sal deverá superar 400 bilhões de 

dólares em materiais, sistemas, equipamentos e serviços até 2020 (IBASE, 2017). 

Outro empreendimento de grande porte na região é o Porto de São Sebastião localizado 

no canal entre São Sebastião e Ilhabela (Figuras 14 e 15). Em operação desde 1955, o porto é 

administrado pela Companhia Docas de São Sebastião, empresa vinculada à Secretaria de 

Estado de Logística e Transportes de São Paulo.  O acesso marítimo possui duas barras de 

entrada, a Barra Norte delimitada pela Ponta das Canas, e a Barra Sul, no sudoeste da Ponta das 

Selas, na Ilhabela (São Paulo: Porto de São Sebastião, 2017).  

 

 
Figura 14. Canal de São Sebastião e Ilhabela, SP. 

Fonte: Imagem aérea do Canal de São Sebastião e de 

Ilhabela, SP. Fonte: google earth 

 
Figura 15. Porto de São Sebastião. Fonte: São Paulo: 

Porto São Sebastião, 2017 

  

A área total do porto possui cerca de 400 mil metros quadrados. Segundo o decreto que 

dispõe sobre a área do porto organizado, de 28 de agosto de 2007, a área contempla as 
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instalações portuárias terrestres, como o cais, píeres de atracação, armazéns, pátios, edificações 

em geral, acessos terrestres e aquaviários, contemplando o canal de acesso, as bacias de 

evolução e as áreas de fundeio (Brasil, 2007). 

Sendo que a área de atracação tem aproximadamente 10.000m² e quatro berços de 

atracação. As áreas para armazenagem de uso temporário tem cerca de 271.000 m² na sua 

totalidade, possuindo áreas alfandegadas para armazenagem de cargas em geral, produtos 

siderúrgicos, granéis sólidos e veículos, além de uma área não alfandegada com 

aproximadamente 95.000m². Nos últimos cinco anos movimentou cerca de 3,4 milhões de 

cargas variadas (Porto de São Sebastião, 2017). 

No porto de São Sebastião se encontra instalado o TEBAR (Terminal Marítimo 

Almirante Barroso), pertencente a Transpetro (Petrobras Transportes S/A), destinado ao 

transporte de óleo, derivados de petróleo e combustíveis (Figura 16). O TEBAR é atualmente 

o maior terminal e o maior operador de importação e exportação de petróleo e derivados, gás e 

etanol do Brasil, e responsável pelo abastecimento de petróleo das refinarias da região sudeste 

do país (Transpetro, 2017). O Terminal ocupa uma extensão de 905m², onde são utilizados 43 

tanques com capacidade de 2.100.000 toneladas para o armazenamento do petróleo, derivados 

e combustíveis (Porto de São Sebastião, 2017). 

 

 

Figura 16. Vista Aérea do TEBAR e Porto de São 

Sebastião, SP. Fonte: Google Earth, 2017 

 

 Atualmente existem projetos para ampliação do Porto de São Sebastião e do píer da 

TEBAR. O projeto para ampliação do porto prevê a duplicação da infraestrutura portuária, 

aumentando a área construída de 400 mil para aproximadamente 1 milhão de metros quadrados, 

ocupando extensas áreas da enseada na Baía do Araçá (~ 80 ha), muito utilizada por pescadores 

tradicionais e estudada por cientistas, devido a riqueza da sua biodiversidade (Figuras 17 e 18) 

(CPEA, 2011).  
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Figura 17. Projeto de ampliação do Porto de São 

Sebastião. Fonte: CPEA, EIA-RIMA, 2011 

 
Figura 18. Vista aérea do Projeto de ampliação 

do Porto de São Sebastião. Fonte: CPEA, EIA-

RIMA, 2011 

 

Em abril de 2016 a justiça federal anulou a licença prévia concedida pelo IBAMA para 

ampliação do Porto de São Sebastião, no litoral norte paulista. A decisão foi resultante de uma 

ação civil pública movida pelo MPF e pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra 

o Ibama e a Companhia Docas de São Sebastião, empresa estatal que administra o porto 

(Escobar, 2016). 

A ampliação do porto já estava suspensa por uma liminar em caráter provisório desde 

julho de 2014. O juiz da 1ª Vara Federal de Caraguatatuba invalidou a licença prévia emitida 

em 2013, condicionando a emissão de uma nova licença à realização de uma análise mais 

aprofundada sobre as alternativas locacionais e tecnológicas que afastem a intervenção no 

manguezal do Araçá (MPF, 2017). 

A liminar também determinou que fossem considerados os impactos cumulativos e 

sinergéticos da ampliação do porto com os demais megaempreendimentos em andamento no 

litoral norte, a exemplo da duplicação da Rodovia dos Tamoios e as atividades ligadas à 

exploração de petróleo e gás como o pré-sal e a ampliação do píer da TEBAR.  

Entre os principais impactos ambientais e sociais listados no EIA-RIMA para ampliação 

do Porto de São Sebastião: (i) alterações do ambiente marinho devido ao sombreamento de 80 

ha da área da enseada do Araçá; (ii) ocupação de áreas de maré; (iii) impactos na pesca e 

maricultura tradicionais; (iv) possíveis contaminações devido a água de lastro; (v) risco de 

acidentes e de vazamento de óleo e combustíveis; (vi) impactos pelo aumento de tráfego e 

fundeio de navios; (vii) aumento da expansão desordenada e risco de invasão de áreas 

protegidas; (viii) aumento da especulação imobiliária; (ix)  aumento da geração de esgotos e de 

consumo de água; (x) riscos à balneabilidade das praias e à qualidade das águas, entre outros 

(CPEA, 2011). 

Assim como os impactos em áreas especialmente protegidas e unidades de conservação, 

entre elas, a APA Marinha do Litoral Norte de São Paulo, ARIES de São Sebastião, Parque 
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Estadual de Ilhabela o Parque Estadual da Serra do Mar e a ESEC de Tupinambás (Figura 19) 

(MPF, 2017).  

 

 

Figura 19. Interferências em Unidades de 

Conservação no Projeto de Ampliação do Porto de 

São Sebastião. Fonte: CPEA, EIA-RIMA, 2011 

 

É importante relembrar que o TEBAR está envolvido em inúmeros acidentes, como já 

foi relatado anteriormente, sendo considerado um dos maiores promotores de impactos 

ambientais no litoral norte de São Paulo. Havendo no judiciário diversas ações em andamento 

questionando a execução da obra diante dos impactos ambientais que poderá causar (Martinho, 

2017).  

O MPF de Caraguatatuba (SP) instaurou inquérito civil público para acompanhar, 

fiscalizar e apurar eventuais irregularidades no licenciamento ambiental da ampliação do píer 

do Terminal Marítimo Almirante Barroso (MPF, 2013).  Atualmente os projetos para ampliação 

do Porto de São Sebastião e do píer da TEBAR estão paralisados até que a Justiça emita uma 

sentença definitiva, todavia os empreendedores continuam tentando recorrer à decisão (MPF, 

2017).  

  



 

68 
 

5.3. Histórico sobre a elaboração do Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental 

Marinha do Litoral Norte de São Paulo. 

 

Conforme foi citado anteriormente, a APA Marinha do Litoral Norte de São Paulo foi 

criada em 2008, junto com as APAs do Litoral Centro e Sul e das ARIEs de São Sebastião e do 

Guará em meio a um processo tumultuado e com forte rejeição popular. A região onde se 

localiza a APAMLN é regrada pelo Zoneamento Ecológico Econômico do Gerenciamento 

Costeiro GERCO e cerca de 80% dos territórios dos municípios costeiros já estavam sob 

proteção por unidades de conservação. Assim, muitos interpretaram a criação das APAs 

Marinhas como mais um instrumento de restrição de uso e ocupação do território (Vianna & 

Xavier, 2014). 

No Brasil, muitas unidades de conservação, especialmente as de proteção integral, 

foram criadas sem levar em consideração as populações que historicamente já residiam dentro 

das áreas delimitadas pelas UCs e na região do entorno. Na maioria dos casos estas populações 

não foram consultadas, informadas, nem participaram do processo de criação e implantação 

destas áreas, causando uma série de conflitos entre as populações locais e os órgãos gestores, 

em razão da proibição da permanência delas nestas áreas ou de restrições às suas atividades e 

utilização dos recursos naturais. Tal condição tem um alto custo social e pode ter um efeito 

oposto à conservação dos hábitats e da biodiversidade.  (Diegues & Vianna, 1995). 

Experiências em vários países, inclusive no Brasil, tem demonstrado que essas 

populações podem exercer um papel importante na efetividade das áreas naturais protegidas e 

se tornarem importantes aliadas para a conservação da biodiversidade, se puderem participar 

em todas as etapas, desde as fases preliminares de planejamento, à elaboração do plano de 

manejo e gestão dessas áreas (Diegues, 1996; Diegues et al., 2000). 

Em todo o mundo tem-se desenvolvido modelos de gestão participativa com pescadores 

tradicionais, onde há um compartilhamento da responsabilidade pela gestão entre o poder 

público e as comunidades locais que desempenham um papel central nas tomadas de decisão e 

implementação das medidas e ações propostas (Silva, 2007). No Brasil, o SNUC prevê a gestão 

compartilhada por meio dos Conselhos Gestores. 

As manifestações dos pescadores tradicionais e do setor náutico à época da criação das 

APAS Marinhas no litoral paulista fez com que o estado se visse obrigado a dialogar e informar 

a população que, diferentemente das unidades de proteção integral, as APAS Marinhas 

permitiam o uso e o manejo sustentável e que não iriam restringir a liberdade de navegação ou 

à pesca, mas apenas compartilhava a responsabilidade pela gestão dessas áreas visando evitar 
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à sobrepesca e a degradação de ecossistemas. De forma a garantir uma maior sustentabilidade 

dos recursos naturais e a conservação da biodiversidade (Vianna & Xavier, 2014). 

Esta mobilização social fez com que o processo de elaboração da minuta dos decretos 

para criação das APAS Marinhas fosse aberto a participação e consulta popular. Aconteceram 

reuniões públicas em cidades do litoral sul, centro e norte de São Paulo e a minuta também 

ficou disponível para consulta pública no sítio eletrônico da Secretaria Estadual de Meio 

Ambiente (Vianna & Xavier 2014; São Paulo, SMA 2008). 

O Decreto nº 53.525, de 8 de outubro de 2008, que criou a Área de Proteção Ambiental 

Marinha do Litoral Norte e a Área de Relevante Interesse Ecológico de São Sebastião, trouxe 

alguns aspectos em que transparece o caráter participativo e os acordos decorrentes das 

reivindicações dos principais grupos e usuários do mar. A exemplo do artigo 10º que, define 

que o Conselho Gestor seria composto paritariamente por representantes do poder público e da 

sociedade civil organizada, abrangendo “representantes das colônias e associações de 

pescadores profissionais, dos maricultores, dos empresários da pesca, das entidades de defesa 

do mar, do ecoturismo, do iatismo, do turismo náutico e da pesca amadora e esportiva, de 

forma a promover sua gestão integrada e participativa” (São Paulo, 2008). 

O Conselho Gestor das APA Marinha do Litoral Norte é paritário, formado por 24 

membros titulares, sendo 12 representantes do poder público indicados pelos órgãos dos 

governos estadual, federal e municipais e 12 membros da sociedade civil, representando os 

diferentes setores usuários do mar. Cada cadeira possui um titular e um suplente, sendo que o 

Conselho é renovado com a eleição de novos representantes a cada dois anos.  

Em seu artigo 5º assegura a continuidade de atividades pré-existentes na área, a exemplo 

da “pesca, moradia e extrativismo necessários à qualidade de vida e subsistência das 

comunidades tradicionais, a pesca amadora e esportiva, o ecoturismo, o mergulho, o turismo 

marítimo, esportes náuticos e a liberdade de navegação” (São Paulo, 2008). 

O Decreto 53.525/08 trouxe algumas inovações e regramentos de uso importantes. O 

artigo 6º proíbe a pesca de arrasto com a utilização de sistema de parelha de barcos de grande 

porte e a pesca com compressor de ar, e aponta a necessidade de resoluções para disciplinar 

práticas potencialmente danosas e poluidoras, como o uso de explosivos para prospecção 

sísmica, implantação ou expansão de atividades de aquicultura, drenagem de áreas úmidas e a 

construção de edificações nas ilhas abrangidas pela APA Marinha do Litoral Norte (Viana & 

Xavier, 2014; São Paulo, SP, 2008).  

O Decreto também criou áreas de manejo espacial (AMEs) para a proteção da 

biodiversidade, o combate de atividades predatórias, o controle da poluição e a sustentação da 
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produtividade pesqueira (Tabela 7). Essas AMEs podem ser consideradas uma espécie de pré-

zoneamento da APAMLN, indicando as ilhas prioritárias para a sua gestão e monitoramento 

(Viana & Xavier, 2014; São Paulo, 2008).  

 

Tabela 7. Áreas de Manejo Especial 

Municípios 
Áreas de Manejo Especial 

(AMEs) / Ilhas 

Ubatuba 
Tamoios 

Mar Virado 

Caraguatatuba 
Massaguaçu 

Ilha de Tamanduá 

São Sebastião 

Itaçucê 

Toque-toque 

Apara 

Boiçucanga 

Montão do Trigo 

Ypautiba 

                   Fonte: APAMLN, 2016 

 

Além disso, o Decreto 53.525/08 estabeleceu que a APA Marinha e a ARIE de São 

Sebastião, que faz divisa com a APAMLN, e é composta pelas áreas do Centro de Biologia 

Marinha da Universidade de São Paulo (CEBIMAR-USP), Costão do Navio e Boiçucanga, 

anteriormente definidas como Áreas sob Proteção Especial (ASPEs), teriam o mesmo Conselho 

Gestor e seus planos de manejo deveriam ser elaborados de forma conjunta, a fim de promover 

a gestão integrada e participativa do território (São Paulo, 2008). 

 O Decreto 53.525/08 também estabeleceu um prazo de dois anos para elaboração do 

plano de manejo da APAMLN, e que enquanto este não fosse aprovado, as disposições e as 

regras de uso do Zoneamento Ecológico-Econômico do Setor do Litoral Norte que integram o 

Gerenciamento Costeiro seriam integralmente aplicadas às áreas da APA Marinha do Litoral 

Norte. 

 Em seu artigo 8º o referido Decreto apontou que deveriam ser elaborados programas 

de educação ambiental, capacitação, manejo e uso sustentável e pesquisa dos recursos naturais 

existentes na APA Marinha do Litoral Norte em consonância com o Programa Estadual de 

Gerenciamento Costeiro e com a participação de representantes da sociedade civil e principais 

grupos usuários do mar (São Paulo, 2008). 

Assim, percebe-se que o decreto de criação da APAMLN é um importante documento 

balizador, dando diretrizes importantes para a gestão e para a elaboração do plano de manejo, 

bem como, apontando: os principais setores representativos que devem participar da gestão ou 
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que devam ser consultados; as áreas prioritárias para a gestão a serem consideradas no 

zoneamento como as áreas de manejo especial (AMES), os manguezais e estuários, e a inter-

relação do plano de manejo da APA com o ZEE do Programa de Gerenciamento Costeiro. Além 

disso, estabelece previamente alguns dos principais programas de gestão e ações restritivas, 

como a proibição a pesca de arrasto e a necessidade de regramento de atividades potencialmente 

danosas ou poluidoras.  

Segundo Vianna e Xavier (2014), o processo inicial incorporou medidas inéditas na 

criação de unidades de conservação no país. No ato de criação em 2008 foram nomeados os 

gestores e logo depois os representantes dos Conselhos Gestores. Foi formado um pelotão 

marítimo da Polícia Ambiental para fiscalização e foram destinados recursos da ordem de três 

milhões de dólares, em 2013, financiados pelo BID (Banco Interamericano de 

Desenvolvimento) para contratação das consultorias para elaboração dos planos de manejo, 

aquisição de equipamentos, custeio operacional e contratação de monitores ambientais. Ou seja, 

foram disponibilizados recursos e condições básicas para garantir a sua gestão, o que não é 

usual na realidade das áreas protegidas brasileiras. 

Em 2010, teve início o processo para elaboração do Termo de Referência para 

contratação da consultoria especializada para elaboração dos planos de manejo das APAs 

Marinhas de forma participativa pelos Conselhos Gestores das três APAs Marinhas (Vianna & 

Xavier, 2014). 

O Termo de Referência definiu as principais etapas de execução dos planos de manejo 

como a apresentação do plano de trabalho, as reuniões de apresentação, as oficinas para 

elaboração do Diagnóstico Técnico e Participativo, as oficinas para o zoneamento, elaboração 

dos programas de gestão e os resumos executivos dos planos de manejo, conforme apresentado 

na Figura 20 (Idom & Geotec, 2014). 

Em 2013, foi selecionado por meio de licitação o consórcio de empresas IDOM e 

Geotec, que deu início a elaboração dos Planos de Manejo das três áreas de Proteção Ambiental 

Marinhas do Estado de São Paulo (Norte, Centro e Sul), incluindo as Áreas de Relevante 

Interesse Ecológico (ARIEs) de São Sebastião que faz divisa com a APAMLN e ARIE do 

Guará, no limite com a APA Marinha do Litoral Sul (FF, 2017). 

O consórcio de consultorias Idom & Geotec conduziu as reuniões e oficinas e o produto 

final do Diagnóstico Participativo foi aprovado. No entanto, em relação ao Diagnóstico Técnico 

(DT), que deveria ser elaborado de forma concomitante e complementar ao Diagnóstico 

Participativo, na avaliação da equipe gestora da APA Marinha do Litoral Norte, os produtos 

apresentados que integravam o DT não estavam satisfatórios e o contrato com o consórcio foi 
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suspenso em 2015.  

 

 
Figura 20 Etapas do Processo de Elaboração do Plano de Manejo da APA Marinha do 

Litoral Norte de São Paulo. Fonte: Idom, Geotec, 2013 

 

Como os planos de manejo das três APAs Marinhas (Norte, Centro e Sul) e das ARIEs 

do Guará e de São Sebastião estavam sendo elaborados pelo mesmo consórcio e faziam parte 

do mesmo contrato, a elaboração de todos os planos de manejo foram temporariamente 

suspensos. A Fundação Florestal, junto com as equipes gestoras das APAs, tiveram que elaborar 

um novo termo de referência e reiniciar um processo de licitação para contratar uma outra 

consultoria para finalizar a elaboração dos planos de manejo.  

O novo Termo de Referência para elaboração dos planos de manejo das APAs Marinha 

e ARIEs do Guará e São Sebastião previa um prazo de execução de dez meses para as seguintes 

etapas e produtos: elaboração do plano de trabalho; diagnóstico técnico; produtos que 

integrassem os diagnósticos participativos com os diagnósticos técnicos; matrizes de avaliação 

estratégica; um banco de dados geográficos, os zoneamentos preliminares e os programas de 

gestão que deveriam ser discutidos em oficinas participativas e validados pelo conselho gestor, 

além de um resumo executivo dos planos de manejo das três APAs marinhas.  

Os diagnósticos técnicos deveriam levantar informações sobre os meios, biótico, físico 

e socioeconômico, identificar as espécies relevantes e alvos para a conservação, avaliar o grau 

de conservação e a vocação de uso das áreas das APAs Marinhas e ARIEs, e as relações destas 

com as comunidades locais. Entre outros fatores, que pudessem subsidiar as tomadas de 

decisões para gestão das áreas abrangidas pelas UCs. 

O novo edital com o Termo de Referência e a divulgação da Manifestação de Interesse 

foi lançado no final de dezembro de 2015. Vinte e duas empresas se manifestaram e foram 

analisadas, chegando-se a uma lista curta de seis empresas selecionadas. As empresas 



 

73 
 

escolhidas tinham como pré-requisito ter experiência em planos de manejo e em áreas costeiras 

marinhas. Com base nas propostas técnicas apresentadas pelas empresas concorrentes, em abril 

de 2016, o Instituto Ekos Brasil ganhou a concorrência para dar continuidade ao processo de 

elaboração dos planos de manejo.  

Para avaliar os produtos elaborados pelo Instituto Ekos, além das equipes gestoras e da 

Fundação Florestal, foi criado um Grupo de Trabalho com profissionais especializados, e 

alguns membros dos Conselhos Gestores se voluntariaram para revisar e analisar os produtos.  

Em 2016, o Instituto Ekos Brasil elaborou diagnósticos técnicos específicos para cada 

um dos meios, os mapas para compor a base de dados do Banco Geográfico, e o produto que 

buscava integrar o Diagnóstico Técnico com o Participativo. Os produtos chegaram a ser 

revisados pelo Grupo de Trabalho do Plano de Manejo, do qual também fiz parte.  

 No final de 2016, houve mudanças na gestão da Secretaria de Meio Ambiente, Ricardo 

Salles, o secretario a época, solicitou o cancelamento do contrato com o Instituto Ekos e a 

suspensão da elaboração do planos de manejo das APAs Marinhas e ARIES do Guará e de São 

Sebastião por tempo indeterminado. Alegando que os estudos eram pouco conclusivos e que os 

valores contratuais orçados em três milhões de reais eram muito elevados. No entanto este 

recurso já havia sido disponibilizado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) 

para a elaboração dos planos de manejo por meio do Programa de Recuperação Socioambiental 

da Serra do Mar e Sistema de Mosaicos da Mata Atlântica (Escobar, 2017a) 

Ao anunciar a paralisação dos planos de manejo em dezembro de 2016, o secretário 

determinou que uma comissão técnica da SMA elaborasse um novo roteiro metodológico para 

a elaboração de planos de manejo que, segundo ele, seria mais rápido, barato e eficiente. No 

entanto, este roteiro até o momento não foi divulgado (Escobar, 2017b). 

Os integrantes do Conselho Gestor da APAMLN e cerca de mais de 20 instituições 

encaminharam na época um manifesto ao secretário da SMA com cópia para a diretoria da FF 

e para o Ministério Público Estadual e Federal, questionando os motivos pelos quais a 

elaboração dos planos de manejo haviam sido paralisados e solicitando o cronograma para 

retomada dos trabalhos. (APAMLN, 2017) 

O Ministério Público Estadual ajuizou uma ação civil pública por improbidade 

administrativa contra o secretário estadual do Meio Ambiente, Ricardo Salles, solicitando que 

ele fosse afastado do cargo. Entre as acusações, irregularidades nos mapas que definem o 

zoneamento e no texto do plano de manejo da Área de Proteção Ambiental (APA) Várzea do 

Rio Tietê para beneficiar setores econômicos. A Federação das Indústrias do Estado de São 

Paulo (Fiesp) também estava respondendo pela ação (Girardi, 2017). 
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Após pressões, Ricardo Salles solicitou ao governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, 

o seu afastamento do cargo. Em agosto de 2017, Maurício Brusadin foi nomeado secretário de 

meio ambiente do estado (G1.Globo, 2017). 

Até o presente momento, os Conselhos Gestores das APAs Marinhas estão aguardando 

a retomada dos planos de manejos das APAs Marinhas do litoral de São Paulo para dar 

continuidade as próximas etapas, neste caso, as oficinas participativas para o zoneamento e 

elaboração dos programas de gestão. A seguir, a Figura 21 apresenta uma linha do tempo com 

o histórico da elaboração do plano de manejo da APA Marinha do Litoral Norte de São Paulo. 

 

 
Figura 21 Histórico sobre a elaboração do Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental Marinha do Litoral 

Norte de São Paulo. Fonte: Ribeiro, L.P, 2017 

 

 

5.4. A importância da participação social na elaboração do Plano de Manejo da APA 

Marinha do Litoral Norte de São Paulo. 

 

O artigo 225 da Constituição Federal de 1998 estabelece que todos têm direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá-lo para as presentes e futuras gerações (Brasil, 1998). Compartilhando a 

responsabilidade entre o poder público e a coletividade pela defesa e preservação do meio 

ambiente. 

A Lei 9985 de 18 de julho de 2000 que regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e 

VII da Constituição Federal e institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 

Natureza (SNUC) estabelece que na elaboração, atualização e implementação dos planos de 



 

75 
 

manejo de Áreas de Proteção Ambiental, além de outras categorias de UC´s, será assegurada a 

ampla participação social (Brasil, 2000).  

O SNUC em suas diretrizes e objetivos também determina que nos processos de criação 

e gestão das unidades de conservação devem ser consideradas as condições e necessidades 

sociais, econômicas e das populações locais no desenvolvimento e adaptação de métodos e 

técnicas de uso sustentável dos recursos naturais. Além de prever a proteção dos recursos 

naturais necessários à subsistência das populações tradicionais, o respeito e a valorização do 

seu conhecimento e cultura, devendo promovê-las social e economicamente (Brasil, 2000).   

Portanto a gestão compartilhada, a participação social e a valorização das necessidades 

e dos conhecimentos das comunidades locais, sobretudo das populações tradicionais na gestão 

das unidades de conservação são direitos garantidos e assegurados por lei. Sendo assim, garantir 

o controle e a participação social nos processos de planejamento e gestão das unidades de 

conservação se constitui em um desafio central para implementação do SNUC (IBASE, 2006).  

Sendo fundamental que a gestão se norteie em princípios participativos e democráticos 

com uma visão integradora sociedade–natureza, aprimorando metodologias que viabilizem a 

participação social na elaboração de planos de manejo e nos processos de gestão em todas as 

unidades de conservação (IBASE, 2006). 

A participação social na elaboração de planos de manejo é fundamental para o 

estabelecimento de um diálogo entre a gestão e as comunidades locais. Contribui para uma 

melhor compreensão do contexto social, possibilitando identificar as principais ameaças e 

pressões que recaem sobre a unidade, mas também permite identificar oportunidades e possíveis 

soluções para mitigar estes impactos, fazendo com que os processos de tomada de decisão sejam 

compartilhados. Incorporando diferentes olhares e saberes sobre o território, propiciando um 

maior comprometimento das populações locais e contribuindo para a formação de alianças 

estratégicas para que os objetivos de conservação possam ser alcançados (WWF, 2013). 

No modelo de gestão participativa, o conhecimento ecológico local é complementar ao 

conhecimento científico, o que faz com que as ações sejam pensadas de forma mais justa e 

eficaz, uma vez que estas esferas de conhecimento atuam de modo complementar. Além disso, 

a participação das comunidades na elaboração do plano de manejo, e nas diferentes fases da 

gestão, legitima processos, garante a exequibilidade das ações e reduz custos operacionais, 

resultando em estratégias mais eficientes para a conservação (Silva apud MMA, 2007a). 

Segundo Berkes (2004) para que os processos de tomada de decisão sejam responsáveis, 

legítimos, e inclusivos devem ser levados em consideração os múltiplos interesses dos 

diferentes stakeholders.  Enfatizando que a gestão compartilhada, onde se dividem poderes e 
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responsabilidades, é o oposto da visão sobre a participação de uma forma passiva e consultiva, 

mas demanda um ambiente que promova o aprendizado, o diálogo e uma confiança mútua entre 

os envolvidos.   

Este diálogo estreito com a sociedade, especialmente com aqueles que serão diretamente 

afetados pela criação e pela existência da unidade de Conservação permite colocar em prática 

os princípios propostos pela CDB de incorporar uma abordagem ecossistêmica visando a 

conservação, uso sustentável e a distribuição justa e equitativa dos bens e serviços da 

biodiversidade. Assim como, a participação social na criação, planejamento e gestão das 

Unidades de Conservação estabelecida pelo SNUC (WWF- Brasil, 2013). 

Desta forma, entende-se a importância da participação social, sobretudo de uma APA 

Marinha de grande extensão territorial com múltiplos usos e com uma ampla diversidade de 

atores atuantes. Por esta razão, a seguir será apresentada uma síntese e análise do Diagnóstico 

Participativo, onde é possível perceber as percepções dos diferentes usuários sobre o território 

e informações importantes para subsidiar as próximas etapas de zoneamento e elaboração dos 

programas de manejo.  

 

 

5.4.1. Síntese sobre a participação social durante a realização do Diagnóstico Participativo  

 

As informações relatadas a seguir são uma síntese do que foi apresentado no 

Diagnóstico Participativo, elaborado pelo consórcio Idom e Geotec em 2013/2014, que integra 

um dos produtos do Plano de Manejo da APA Marinha do Litoral Norte de São Paulo e da 

ARIE de São Sebastião.  

O Termo de Referência já havia enfatizado sobre a importância da participação social e 

do acompanhamento pelo Conselho Gestor, com base nos principais usos, atividades 

econômicas e atores sociais que atuam no litoral norte de São Paulo, pré-definindo os três 

segmentos principais que deveriam participar da elaboração do plano de manejo e do 

diagnóstico participativo:  

 Segmento 1: pesca artesanal e maricultura de pequeno porte;  

 Segmento 2: pesca industrial e esportiva, aquicultura de grande porte, 

atividades turísticas e esportes náuticos, exploração mineral, atividades 

industriais, transporte, uso e ocupação do solo e associações de usuários. 

  Segmento 3: interesses difusos, incluindo representantes dos órgãos públicos 

federais, estaduais e municipais, instituições de ensino e pesquisa, organizações 
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não governamentais (ONG) atuantes na região, grupos de defesa de minorias, 

associações, dentre outros (Idom & Geotec, 2014). 

 Primeiramente, o consórcio de consultorias Idom & Geotec com a colaboração do 

Conselho Gestor fez um mapeamento dos principais atores e usuários dos principais segmentos 

que atuam no território. Depois foram realizadas ações de comunicação e de mobilização para 

convidar e informar sobre as reuniões de apresentação que tinham como objetivo explicar o que 

seria a APA Marinha do Litoral Norte e mobilizar a participação na elaboração do plano de 

manejo (Idom & Geotec, 2014). 

Essas reuniões foram planejadas em diferentes locais nos municípios de Ubatuba, 

Caraguatatuba, São Sebastião e Ilhabela. Entre julho e agosto de 2013 foram realizadas 11 

reuniões de apresentação, sendo uma para o Conselho Gestor Ampliado e dez reuniões em 

diferentes comunidades de pescadores artesanais e de maricultores, onde participaram cerca de 

480 pessoas. Em cada reunião foi proposta a eleição de dois representantes por região, sendo 

um titular e um suplente (Idom & Geotec, 2014).   

No período entre 9 de outubro a 14 de novembro de 2013 foram realizadas duas rodadas 

de oficinas para elaboração do Diagnóstico Participativo, totalizando seis oficinas, duas com 

cada um dos segmentos, que contaram com a participação de cerca de 600 pessoas (Idom & 

Geotec, 2014). 

As oficinas tiveram como objetivos envolver os principais atores e usuários que atuam 

direta e indiretamente nas áreas abrangidas pela APAMLN, levantando informações para 

subsidiar, complementar e dar legitimidade ao processo de construção participativa dos 

diagnósticos participativo e técnico do plano de manejo (Idom & Geotec, 2014). 

Durante as oficinas buscou-se identificar os principais usos e atividades no território, as 

interações entre essas atividades e os conflitos e tensões existentes entre os diferentes usuários. 

Além de captar as percepções dos participantes em relação as principais áreas de relevância 

ambiental ou que estão sendo impactadas ou degradadas, as fragilidades, potencialidades e os 

principais problemas e desafios (Idom & Geotec, 2014). 

A metodologia e as atividades eram apresentadas em uma plenária inicial. Após a 

plenária, o público era dividido em grupos de usuários, e depois os resultados dos trabalhos de 

cada um desses grupos eram apresentados em uma plenária final (Idom & Geotec, 2014). 

A primeira oficina do Segmento 1 – Pesca e Maricultura Artesanal, realizada no dia 14 

de outubro de 2013, teve a participação de 202 pessoas (Figura 22). A segunda oficina, 

aconteceu no dia 11 de novembro de 2013 e contou com a participação de 179 participantes 

(Figura 23), ambas em Caraguatatuba, totalizando 381 participantes (Idom & Geotec, 2014). 
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Figura 22 Plenária Inicial Primeira Oficina do 

Segmento 1 Pescadores e Maricultores 

Tradicionais. Fonte: Idom, Geotec, 2013 

 

Figura 23 Segunda Oficina do Segmento 1 

Trabalho no Grupo Diversidade Costeira.        

Fonte: Idom, Geotec, 2013 

 

Nas oficinas do Segmento 1 - Pesca artesanal e maricultura de pequeno porte, os 

participantes foram agrupados segundo a principal arte de pesca, neste caso, arrasto, emalhe 

oceânico, diversidade costeira, que representavam a pesca de baixa mobilidade, maricultura de 

pequeno porte e outro grupo formado por participantes que não praticavam diretamente a pesca, 

mas que tinham alguma relação com a atividade pesqueira (Idom & Geotec, 2014). A 

composição desses grupos pode ser observado na Tabela 8: 

Tabela 8. Número de Participantes da primeira e segunda oficina do Segmento 1 

Grupos pesca e maricultura 1º oficina 2º oficina Total 

Arrasto 98 89 187 

Emalhe Oceânico 45 42 87 

Diversidade Costeira 13 33 46 

Maricultura de pequeno porte 16 7 23 

Outros participantes ligados a pesca e a maricultura 30 8 38 

Sub Total 202 179 381 

Fonte: Consórcio IDOM-Geotec, 2013. 

 

A oficina da primeira rodada do Segmento 2 - Outros setores produtivos e usuários foi 

realizada em 9 de outubro de 2013, onde participaram 42 pessoas. A segunda oficina, realizada 

no dia 13 de novembro de 2013, contou com 27 participantes. Ambas aconteceram em 

Caraguatatuba, totalizando 69 participantes (Idom & Geotec, 2014). 

Os participantes foram divididos nos grupos: Atividades Industriais, Portuárias; 

Atividades Náuticas, Pesca Industrial e Maricultura de Grande Porte (Figura 25); Pesca 

Amadora, Turismo e Esportes Náuticos (Figura 24), conforme a Tabela 9.  
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Figura 24 Trabalho em grupo, primeira oficina 

de Diagnóstico participativo, Segmento 2 – 

Grupo Turismo/Esportes Náuticos e Pesca 

Amadora. Fonte: Consórcio IDOM-Geotec, 2013 

 

Figura 25 Segunda oficina, Grupo Atividades 

Industriais, Estruturas Náuticas, Pesca Industrial 

e Maricultura de Grande Porte. Fonte: Consórcio 

IDOM-Geotec, 2013. 

 

Tabela 9. Número de Participantes das Oficinas do Segmento 2 

Grupos Instituições Presentes 1º oficina 2º oficina Total 

Atividade 

industrial e 

portuária 

Petrobras, Transpetro, Companhia das Docas. 3 2 5 

Pesca industrial e 

maricultura de 

grande porte 

Maricultores de Grande Porte: Maricultura 

Itapema, Fazenda Marinha Ilha de Búzios, 

Fazenda marinha.  

Pesca Industrial: Sindicato dos Armadores de 

Pesca do Estado de São Paulo. 

3 5 8 

Pesca amadora 

Federação de Pesca Esportiva, Turística e 

Ambiental de São Paulo (FEPESCASP). 

Associação de Pesca – ASPEES. 

2 3 5 

Turismo e esportes 

náuticos 

Associação de Pesca e Turismo Náutico, Ferrara 

Transportes Turísticos, Colonial Diver 

(mergulho), Auskin, Azul Marinho Tur, Maitaca 

Ecoturismo, Náutica Ecoturismo. 

16 8 24 

Estruturas Náuticas 

Marina Porto Ilhabela, Iate Clube Ilhabela, Iate 

Clube Barra do U.N.A, Iate Clube de Santos, 

Marina Boroeste, ASSONA 

3 3 6 

Outras atividades 

Prefeitura Municipal de Ilhabela, Prefeitura de 

Caraguatatuba, Prefeitura de Ubatuba / Secretaria 

de Agricultura e Pesca, Instituto Supereco, 

Instituto Oceanográfico da USP, Fundação Pró-

Tamar, Colônia de Pescadores Z-10, Instituto 

Estadual do Meio Ambiente do Rio de Janeiro - 

INEA, Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) 

15 5 20 

Sub Total   42 26 68 

Fonte: Consórcio Idom, Geotec, 2013 
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  A reunião da primeira rodada do Segmento 3, denominada de Interesses Difusos, foi 

realizada no dia 10 de outubro de 2013, onde participaram 95 pessoas (Figura 26). A segunda 

oficina foi realizada no dia 14 de novembro de 2013, onde participaram 67 pessoas, totalizando 

nas duas oficinas, 162 participantes (Figura 26) (Idom & Geotec, 2014).  

 

 

Figura 26 Abertura da Primeira Oficina do 

Segmento 3. Fonte: Idom, Geotec, 2013 

  

O público participante foi dividido em três grupos: Poder Público, Instituições de Ensino e 

Pesquisa e Interesses Difusos, conforme descrito na Tabela 10 a seguir. 

 

Tabela 10 Participantes oficinas Segmento 3 

Grupos Instituições Presentes 1º oficina 2º oficina Total 

Poder Público 

Prefeitura de Caraguatatuba; Prefeitura de Ilhabela; 

Prefeitura de São Sebastião; Prefeitura de Ubatuba; 

Secretaria de Meio Ambiente de São Sebastião; Secretaria 

de Meio Ambiente de Caraguatatuba; Secretaria de Meio 

Ambiente de Ilhabela; Secretaria de Turismo de São 

Sebastião; Secretaria de Turismo de Ilhabela; Fundação e 

Apoio à Cultura de Caraguatatuba (FUNDACC); SMA; 

CETESB; Fundação Florestal (FF); Parque Estadual da 

Serra do Mar (núcleo Picinguaba); Parque Estadual de 

Ilhabela (PEIb); Polícia Militar Ambiental (PAmb); 

ICMbio, Coordenadoria de Assistência Técnica Integral 

(CATI); Coordenadoria de Fiscalização Ambiental (CFA) 

da SMA; CBH-LN; Instituto Estadual do Ambiente 

(INEA); IBAMA; Estação Ecológica Tupinambás; Marina 

do Brasil 

42 26 68 

Instituições de 

ensino e pesquisa 

IO-USP; Instituto de Botânica; IP; CEBIMar-USP; 

Instituto Geológico; USP; PROCAM -USP; Instituto de 

Geografia (USP); Escola de Artes, Ciências e 

Humanidades (EACH-USP Leste); UNESP Rio Claro; 

Universidade Federal de São Paulo; UNIFESP; Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo 

(IFSP); Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA); 

Fundação Pró TAMAR; Universidade Santo Amaro 

(UNISA), Universidade Módulo; Escola Técnica Dom 

Bosco 

28 24 52 
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Interesses 

Difusos (ONGs, 

Associações, 

outros) 

Fundação Pró-TAMAR, Instituto Bonete; Instituto 

Supereco; Amigos na Preservação, Proteção e Respeito a 

Ubatuba (APPRU); Instituto Ilhabela Sustentável; Rede 

Sementes LN; Agenda 21 – São Sebastião; Associação 

Elementos da Natureza (AEN); ACAJU; Associação 

Ambiental Terra Viva (ATEVI); Instituto Educa Brasil; 

Associação Comercial Costa Sul; Fundação Mar; Instituto 

de Projetos e Pesquisas Socioambientais (IPESA); Instituto 

Costa Brasilis; Associação Somos Ubatuba (ASSU), 

Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e 

Ambiental, Associação de Maricultores do Estado de São 

Paulo (AMESP), IPESA, Associação Comercial Costa Sul, 

Associação Popatapataio, Instituto Gondwana. 

20 16 36 

Outros Colônia Z-10; Projeto Guapuru 5 1 6 

Total   95 67 162 

Fonte: Consórcio IDOM-Geotec, 2013. 

Segundo o relatório do Diagnóstico Participativo, algumas pessoas participaram nas 

duas oficinas em cada um dos segmentos, o que pode levar a uma pequena distorção na 

interpretação do quantitativo geral de participantes nas oficinas e nas reuniões de apresentação.  

Dos participantes presentes na primeira oficina do Segmento 1, 51 pessoas (o que 

corresponde a 25,24%) compareceram na segunda rodada. Em relação ao Segmento 2, 15 

participantes (35,71%) retornaram na segunda oficina. No Segmento 3, 35 participantes 

(36,84%) estiveram presentes nas duas rodadas (Idom & Geotec, 2014). 

De qualquer forma, o Segmento 1 teve a maior participação. Somadas, as reuniões de 

apresentação e as duas oficinas do Diagnóstico Participativo reuniram 693 pescadores e 

maricultores de pequeno porte como pode ser observado na Tabela 11 que apresenta uma 

análise comparativa dos diferentes segmentos.  

Essa grande participação reflete a importância e a forte atuação deste segmento nos 

territórios abrangidos pela APA Marinha do Litoral Norte e a estratégia de mobilização que 

priorizou a participação destes usuários, fundamentais para o planejamento e gestão de uma 

APA eminentemente marinha. O Segmento 3, que representava o poder público, as instituições 

de pesquisa, ONGs e associações foi o segundo segmento com a maior participação, totalizando 

221 participantes (Tabela 11).  

O Segmento 2, que representava os outros setores produtivos e usuários, foi o que obteve 

a menor participação, totalizando 83 participações (Tabela 11). Segundo a análise do consórcio 

de consultorias contratado para a elaboração do Diagnóstico Participativo, essa baixa 

participação foi decorrente de um menor contato prévio desses setores com APAMLN e 

possivelmente da dinâmica dos trabalhos realizados em horários comerciais e a forma de 
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representação institucional. Além disso, a pesca industrial é pouco relevante na região do litoral 

norte de São Paulo (Idom & Geotec, 2014) 

 

Tabela 11. Análise Comparativa dos Diferentes Segmentos 

Atividade Segmento 1 Segmento 2 Segmento 3 TOTAL 

Reuniões de 

apresentação 
312 14 59 385 

Primeiras oficinas 

de Diagnóstico 

participativo 

202 42 95 339 

Segundas oficinas 

de Diagnóstico 

participativo 

179 27 67 273 

TOTAL 693 83 221 997 

                Fonte: Idom, Geotec, 2014 

 

Os resultados das discussões dos grupos dos diferentes segmentos, apresentados no 

Diagnóstico Participativo, e suas possíveis contribuições para as próximas etapas, Diagnóstico 

Técnico, zoneamento e os programas de gestão do Plano de Manejo da APA Marinha do Litoral 

Norte de São Paulo serão apresentados e discutidos, a seguir.  

 

 

5.4.2. Síntese, metodologia e análise das oficinas do Diagnóstico Participativo. 

 

As oficinas do Diagnóstico Participativo com os diferentes segmentos e usuários tinham 

como objetivos mapear os principais usos e atividades realizados no território e região do 

entorno da APAMLN, e identificar as interações e conflitos de uso entre usuários, problemas, 

fragilidades, potencialidades e os desafios para a gestão (Idom & Geotec, 2014). 

Para identificar os principais usos e percepções do território foram utilizadas 

metodologias participativas como o Mapa Falado e a construção de matrizes também chamadas 

de Mapas Mentais que apresentam graficamente os apontamentos e as interações levantadas 

nas discussões com cada um dos grupos (Idom & Geotec, 2014).  

A metodologia do Mapa Falado consistia em um mapa base com informações relevantes 

das áreas abrangidas pela APAMLN e região do entorno para que os diferentes grupos 

pudessem analisar, identificar e desenhar as áreas com maior concentração de usos, interações 

e possíveis conflitos entre os diferentes usuários (Idom & Geotec).   

 Esses mapas-base continham informações previamente levantadas como, por exemplo, 
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os limites da APA Marinha do Litoral Norte, da ARIE de São Sebastião e das Áreas de Manejo 

Especial (AMEs), as unidades de conservação federais e estaduais, manguezais, praias, ilhas, 

parcéis e lajes, toponímia das cartas náuticas e batimetria, entre outras informações relevantes 

que puderam ser levantadas previamente (Idom & Geotec, 2014). 

Após a realização da primeira rodada de oficina, os resultados do mapeamento 

participativo com cada um dos diferentes grupos e segmentos foram consolidadas em mapas, 

denominados mapas - resultados, com informações vetorizadas em um Sistema de Informações 

Geográficas. Na segunda rodada de oficinas, os mapas-resultado eram apresentadas para que 

os grupos pudessem validar e complementar as informações (Idom & Geotec, 2014). 

A seguir será apresentada uma síntese e análise dos principais das discussões com os 

diferentes segmentos e usuários baseados no levantamento do Diagnóstico participativo 

complementadas com informações de dados secundários e outras fontes de pesquisa, como 

artigos científicos, trabalhos acadêmicos, documentos oficiais de diferentes órgãos públicos, 

relatórios e sites institucionais e de notícias. 

 

5.4.2.1.   Segmento 1- Pesca e Maricultura Tradicionais. 

 

Como foi mencionado anteriormente os participantes do Segmento 1 - Pesca e 

maricultura tradicionais foram agrupados segundo a principal arte de pesca. A seguir, será 

apresentada uma síntese dos resultados das discussões desses grupos nas oficinas do 

Diagnóstico Participativo.  

 

Grupo de Arrasto 

 

As oficinas do Grupo de Arrasto tiveram o maior número de participantes, 187 

pescadores no total, e foram bastante tumultuadas, pois muitos não concordaram com a 

metodologia da divisão dos grupos por artes de pesca, alegando que era uma estratégia para 

separar os pescadores e enfraquecer as reivindicações do segmento como um todo. Os 

moderadores esclareceram que trabalhar em grupos menores facilitaria a produção dos 

conteúdos e permitiria que todos pudessem se manifestar (Idom & Geotec, 2014). 

 Embora seja compreensível a metodologia da divisão de grupos por arte de pesca, por 

outro lado, geralmente os pescadores artesanais utilizam uma grande variedade de técnicas e 

petrechos de pesca a depender do objetivo de cada pescaria (Salas & Gaertner, 2004). Neste 

sentido, talvez fosse melhor que os grupos tivessem sido divididos pelas regiões onde atuam e 
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pelas colônias e comunidades de pesca a que pertencem, levando em consideração as suas 

formas de organização social e contemplando a variedade de artes de pesca que utilizam nas 

áreas costeiras e marinhas da APAMLN. 

Os participantes do grupo de arrasto e de emalhe manifestaram serem contrários a 

criação de novas áreas de restrição à pesca e questionaram o que seriam as AMEs (Áreas de 

Manejo Especial) delimitadas nos Mapas-Base. Ficou evidente que muitos viam as delimitações 

da APA Marinha e das AMEs como novas áreas de restrição à pesca. Os moderadores 

explicaram que estas áreas foram definidas pelo decreto de criação da APAMLN e que até o 

momento não possuíam regras de manejo ou de restrição de uso, mas que seriam tema de 

discussão nas oficinas de zoneamento (Idom, Geotec, 2014). 

Os pescadores do grupo de arrasto falaram também sobre a proibição da utilização dos 

ancoradouros no Parque Estadual da Ilha Anchieta e na Estação Ecológica de Tupinambás, 

alegando que dificultam o desenvolvimento das atividades dos pescadores tradicionais (Idom 

& Geotec, 2014).  

No entanto, as ilhas mencionadas são unidades de conservação de proteção integral com 

regras de uso e manejo que permitem apenas o uso indireto dos recursos naturais. De qualquer 

forma estes apontamentos evidenciam possíveis conflitos entre pescadores e a APAMLN. 

Em relação as técnicas de pesca empregadas, o arrasto simples consiste na utilização de 

uma rede cônica arrastada por apenas uma embarcação (Figura 27). No arrasto duplo são 

utilizadas duas redes cônicas idênticas, arrastadas somente por uma embarcação (Figura 28) 

(ICMbio, CEPSUL, 2017). 

 

 

Figura 27 Arrasto Simples. Fonte: ICMbio / 

CEPSUL, 2017. 

 

 

Figura 28 Arrasto Duplo. Fonte: ICMbio / 

CEPSUL, 2017. 

 

Os participantes do grupo de arrasto mencionaram a restrição a certos tipos de malhas e 

sugeriram que a proibição do arrasto de praia fosse revogada para manter à tradição caiçara e o 

desenvolvimento de suas atividades (Idom & Geotec, 2014).  
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A pesca de arrasto de praia é uma arte de pesca onde uma rede é lançada ao mar com o 

auxílio de uma canoa para posteriormente ser puxada por homens através de cabos (Figura 29). 

O tamanho das redes varia em média de 100 a 600 metros de comprimento, onde a rede forma 

uma espécie de bolsa, onde se acumula o pescado durante o arrasto. (Gamba & Rocha, 1994 

apud ICMbio, CEPSUL, 2017) 

 

 
Figura 29. Arrasto de Praia. Fonte: 

Gamba, Manoel da Rocha. Itajaí-SC, 

1994 apud CEPSUL, 2017. 

 

Na primeira oficina, o grupo relatou que a pesca de arrasto para captura do camarão 

sete-barbas ocorria em toda a área costeira da APAMLN até os 40 metros de profundidade e a 

pesca de arrasto de camarão-rosa era realizada na costa litorânea do sudeste de Santos no estado 

de São Paulo até o Espírito Santo de 15 a 100 m de profundidade (Idom & Geotec). 

Os pescadores que praticam o arrasto sugeriram que as licenças de pesca deveriam ser 

unificadas para mais de uma espécie ou determinada pelo tamanho da embarcação, de modo 

que os pescadores de menor porte pudessem atuar com a mesma licença para evitar 

irregularidades e problemas com a fiscalização (Idom & Geotec, 2014). 

No entanto, é importante ressaltar que o arrasto de fundo para a pesca de camarão é uma 

das técnicas que apresenta os maiores índices de captura de fauna acompanhante, por capturar 

um grande volume de pescado e ser pouco seletiva. Em média no Brasil para cada 1 kg de 

camarões pescados são contabilizados em média, 10 kg de fauna acompanhante, que muitas 

vezes é descartada. Em águas temperadas essa proporção pode alcançar 90% de fauna 

acompanhante (Viana & Almeida, 2005 apud Pinheiro & Martins, 2009). 

 O impacto do arrasto de fundo é maior quando ocorre em regiões costeiras e estuarinas, 

regiões consideradas berçários naturais para várias espécies, pois esta prática altera, remove e 

destrói a complexidade dos habitats bentônicos (Pinheiro & Martins, 2009). 
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Sendo assim, ainda que seja compreensível a sugestão dos camaroeiros em obter uma 

licença única para a pesca de diferentes espécies, uma vez que quando realizam a pesca de 

arrasto acabam pescando outros tipos de pescado, por outro lado, esta sugestão requer cautela, 

afim de evitar o incentivo a captura acidental que pode trazer danos para a biodiversidade e 

para os ecossistemas marinhos da APA.  

Pinheiro & Martins (2009) sugerem algumas medidas para reduzir os impactos da 

prática de arrasto de fundo, a exemplo de mudanças nos equipamentos, visando uma maior 

seletividade, e o estabelecimento de áreas a serem fechadas temporariamente em sistema de 

rodízio, afim de recuperar os estoques pesqueiros. Além disso, sugerem que as abordagens de 

manejo utilizem a avaliação ecossistêmica dos habitats, ao invés da avaliação individual de 

espécies e a realização de uma pesquisa quali-quantitativa do descarte da pesca artesanal 

camaroeira para avaliar os impactos sobre os estoques das espécies impactadas e áreas de 

berçário, visando contribuir para a gestão dos recursos pesqueiros.   

Para exemplificar os resultados do mapeamento participativo com os grupos de pesca, 

o mapa a seguir (Figura 30) apresenta os resultados das oficinas do grupo de arrasto. 
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Figura 30. Mapa Resultado do Grupo de Arrasto. Fonte: Idom & Geotec, 2014 
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Síntese e análise das oficinas do Grupo de Emalhe 

 

Nas oficinas, os participantes do grupo de emalhe se apresentaram identificando as 

comunidades e regiões a que pertenciam. Na primeira oficina houve um maior número de 

participantes das comunidades de pesca de Ubatuba (34 no total). Enquanto que na segunda 

oficina, embora houvesse um menor número de participantes (22 participantes no total), teve 

uma representatividade mais equilibrada das comunidades de pesca de todos os municípios que 

integram as áreas costeiras que fazem parte da APAMLN com um maior número de 

participantes das comunidades de Caraguatatuba (8 participantes), como pode ser observado na 

Tabela 12 a seguir. 

  

Tabela 12. Número de Participantes por comunidades pesqueiras e municípios 

do Grupo Emalhe da primeira e segunda oficinas do Diagnóstico Participativo 

Comunidade/região Município 

Nº de 

participantes da 

1ª Oficina 

N° de 

participantes 

da 2ª oficina 

Picinguaba  Ubatuba 5 2 

Almada  Ubatuba 12 2 

Toninhas  Ubatuba 2  

Maranduba  Ubatuba 1   

Lagoinha  Ubatuba 1   

Itaguá  Ubatuba 1   

Centro/Barra dos Pescadores  Ubatuba 2   

Camburi Ubatuba 1   

Perequê-Açu  Ubatuba 2   

Barra Seca  Ubatuba 3 1 

Ilha das Couves Ubatuba   1 

Massaguaçu  Caraguatatuba 1   

Porto Novo  Caraguatatuba 1 4 

Cocanha Caraguatatuba   2 

Morro do Algodão Caraguatatuba   2 

Praia da Fome  Ilhabela 2   

Vitória Ilhabela   2 

Montão do Trigo Ilhabela   2 

São Francisco São Sebastião   3 

Centro São Sebastião   1 

Total   34 22 

 Fonte: Consórcio IDOM-Geotec, 2013. 

Entre os principais tipos de emalhes utilizados, a rede de boiada de superfície, a rede de 

emalhe de fundo e costeira, o cerco flutuante, o cerco de roda de tainha e o arrasto de praia (Ver 

Quadro 1). Os tipos e tamanhos redes variam a depender dos alvos e tipos de pescado, locais e 

épocas do ano. Além disso, mencionaram que utilizavam outras artes de pesca como o espinhel 



 

89 
 

de fundo e a pesca submarina. Entre os principais tipos de pescado, o camarão branco, tainha, 

pescadinha, robalo, cação, paru e olho-de-boi, xaréu e sororoca (Idom & Geotec, 2014). 

 

 

(A) Rede de Emalhe de Superfície 

 

(A) Rede de emalhe de superfície: tem a forma 

retangular e são estendidas ao mar verticalmente na 

coluna d´água nos pontos de passagem de cardumes. 

Não é fundeada, fica à deriva podendo ser presa à 

embarcação ou não. Funciona de forma passiva, a 

captura ocorre pela retenção dos peixes na malha da 

rede, também denominada de rede de espera ou 

caceio. Estas redes são muito utilizadas na captura de 

espécies costeiras, sendo seletivas para captura de 

determinados tamanhos de peixes, onde as principais 

espécies capturadas são os robalos, tainha, guaiviras, 

etc. 

 

 

(A) Rede de emalhe de fundo 

 

(B) Rede de emalhe de fundo: rede de forma 

retangular geralmente é disposta verticalmente e presa 

no fundo por âncoras nos pontos de passagens de 

cardumes e geralmente são sinalizadas por boias na 

superfície. É uma rede que funciona de forma passiva, 

pois a captura ocorre pela retenção dos peixes na 

malha da rede, também denominada de rede de 

espera. O tamanho de suas malhas varia em função 

das espécies a serem capturadas. Estas redes são 

muito utilizadas na captura de espécies demersais 

costeiras, onde as principais espécies capturadas são a 

pescadinha-real, pescada-foguete, corvina, bagre, etc. 

 

 
(C) Cerco Flutuante 

 

 

(C) Cerco Flutuante: possui uma forma elíptica, 

fechado na parte inferior, tendo em uma das paredes 

laterais um pano quadrado confeccionando com um 

fio mais resistente, que serve de ensacador. O caminho 

tem a função de barrar a passagem do cardume e 

orientá-los para a boca da armadilha. A rede é 

sustentada na superfície por vários flutuadores de 

feixes de bambu ou tubos de PVC, e presos ao fundo 

por inúmeras poitas. É utilizada na captura de peixes 

espada, lulas, entre outros. 

Quadro 1 Artes de Pesca utilizadas pelo Grupo Emalhe. Fonte: ICMBio, CEPSUL, IBAMA, 

https://prezi.com/up5ihslfpje7/arte-fixa-cerco-flutuante-cerco-japones/ 

 

Durante as oficinas, identificaram no mapa-base os principais pontos de pesca e os tipos 

de pescados capturados nestas áreas. Entre as principais áreas de pesca, de Trindade, na divisa 

do estado Rio de Janeiro, a Camburi em São Paulo, é praticada a pesca de emalhe de fundo, de 

superfície e o cerco flutuante. O espaço marinho também é utilizado por pescadores do Rio de 
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Janeiro que também utilizam o emalhe, o arrasto, a traineira e a pesca submarina (Idom & 

Geotec, 2014) 

A pesca de camarão-branco com a utilização de emalhe (rede de espera) ocorre em toda 

a costa do litoral norte até a isóbata de 20m. No município de Ubatuba pescam camarão com 

troia e rede de espera dentro da baía em Maranduba, Lagoinha e Ubatumirim até os cinco metros 

de profundidade, após essa profundidade é realizada a pesca de arrasto de camarão. Em Itaguá 

também fazem pesca artesanal do camarão-branco (Figura 31), tainha (Figura 32) e de outras 

espécies (Idom & Geotec, 2014) 

 

 

Figura 31 Camarão Branco (Litopenaeus 

schmitti). Fonte: Costa et al, 2003 

 

Figura 32 Tainha (Mugil cephalus). Fonte: 

http://www.clubedapescaria.com.br 

 

Em Ubatuba da Praia Vermelha do Norte até Toninhas nas áreas próximas à costa se 

pratica o emalhe de fundo. A pesca do robalo (Figura 33) é praticada em toda a costa da APA 

Marinha do Litoral Norte de São Paulo de Caraguatatuba até Trindade em profundidade de até 

30 m (Idom & Geotec, 2014) 

 

 

Figura 33 Robalo-flexa - Centropomus undecimalis 

(Bloch, 1792). Fonte: 

http://reidomanguepesca.wixsite.com 

 

Os pescadores de Ubatuba também pescam em São Sebastião e na Ilhabela, no entorno 

das ilhas de Montão do Trigo, Búzios e Vitória até os 40 m de profundidade utilizando-se do 

emalhe de fundo e de superfície. Na praia de Massaguaçu em Caraguatatuba é praticada a pesca 
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de emalhe de superfície e de fundo até 7 metros de profundidade. De Martim de Sá até a Ponta 

Aguda e nas comunidades de São Sebastião também utilizam-se do emalhe de fundo (Idom & 

Geotec, 2014). 

  

Síntese e análise das oficinas do Grupo Diversidade Costeira 

 

No grupo de diversidade costeira que representavam os pescadores de baixa mobilidade 

percebe-se que houve uma participação maior dos pescadores das localidades de pesca 

pertencentes a Ilhabela, destacando-se a participação na segunda oficina dos pescadores de 

Castelhanos (24 no total), como pode ser observado na Tabela 13.  

 

Tabela 13. Nº de Participantes das comunidades do Grupo Diversidade Costeira 

por comunidade e município 

Comunidade/região Município 

Nº de 

participantes 

da 1ª Oficina 

Nº de 

participantes 

da 2ª Oficina 

Enseada  Ubatuba 2 1 

Perequê-Mirim  Ubatuba 1   

Prumirim  Ubatuba 1   

Camaroeiro Ubatuba   1 

Praia da Fome  Ilhabela 3 3 

Furnas  Ilhabela 1   

Bonete  Ilhabela 2 1 

Ilha dos Búzios – Porto do Meio  Ilhabela 2 1 

Ilha Vitória Ilhabela   1 

Castelhanos Ilhabela   24 

Boiçucanga  São Sebastião 1   

Toque-Toque Grande  São Sebastião 1 2 

Toque-Toque Pequeno  São Sebastião 1   

Montão de Trigo São Sebastião   5 

Rancho Pararanga São Sebastião   1 

Colônia de Pescadores Z-8 Caraguatatuba   1 

Total   15 41 

Fonte: Idom & Geotec, 2014 

 

Em relação as artes de pesca mais utilizadas pelo Grupo Diversidade Costeira tiveram 

destaque os emalhes (fundo, boiada, caceio ou deriva), a linha (zangarilho, anzol, garateio e 

corrico), o cerco flutuante e o espinhel (Quadro 2). Em menor proporção o pote, o arpão de 

mergulho, o picaré, o arrasto de praia e o arrasto de camarão (Idom & Geotec, 2014). 

.  
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(A) Espinhel de Fundo e de 

Superfície*: Possui uma linha principal 

(madre) da qual partem várias linhas 

secundarias (estropos), onde o número de 

anzóis é variável a depender do local da 

pesca. É mantido fundeado por meio de 

poitas e sustentado por bóias que também 

servem para sua localização. 

 

Quadro 2. Espinhel de Fundo. Fonte: ICMbio, CEPSUL, IBAMA, 2017 

 

No município de Ilhabela, as principais artes de pesca utilizadas o emalhe, linha, espinhel, 

pote e o arpão, principalmente no entorno das ilhas de Búzios e Vitória. O espinhel é utilizado 

da Ponta do Boi à Toca, do Bonete (Figura 34) à Cachoeira da Laje e da praia da Fome a praia 

do Poço (Figura 36). A pesca de lula ocorre nas baías e nas áreas mais abrigadas como a Enseada 

das Enchovas (Figura 35) (Idom & Geotec, 2014). 

 

  

Figura 34. Praia do Bonete, Ilhabela. Fonte: google 

imagens 

 

Figura 35. Enseada das Enchovas. 

Fonte:http://www.viagensecologicas.com.

br/ilhabela/praias/praia-das-enchovas 

 

Na comunidade de Furnas (Ilhabela) os pescadores trabalham com maricultura e 

utilizam o cerco flutuante. Acrescentaram poligonais de cercos flutuantes em frente à Toca e 

no Ilhote de Indaiatuba e mencionaram um projeto de maricultura de mexilhão na Praia 

Vermelha (Idom & Geotec, 2014). 
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Figura 36 Ilhabela. Fonte: http://mapasblog.blogspot.com.br/2012/04/mapas-

de-ilhabela-sp.html 

                  

 

O arrasto de camarão ocorre da praia de Jabaquara (Figura 37) até a Baía de Castelhanos 

em regiões mais afastadas da costa, onde esta prática é permitida. Na Baía de Castelhanos 

(Figura 38) também pescam com linha até os 20 m de profundidade. A rede de fundo é utilizada 

nas profundidades entre 23 m e 30 m, chegando eventualmente até os 70 m de profundidade 

(Idom & Geotec, 2014). 

 

 
Figura 37. Praia do Jabaquara, Ilhabela, SP. 

Fonte: google imagens 

 
Figura 38. Baía de Castelhanos, Ilhabela, SP. 

Fonte: google imagens 

 

No município de São Sebastião as práticas de emalhe e espinhel estão presentes em toda 

a costa sul do município. O emalhe de fundo é realizado da Laje de Maresias à Praia Brava de 

Guaecá, no entorno da Ilha de Toque-Toque e na região do Canal de São Sebastião, próximo à 
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região costeira.  O emalhe costeiro é praticado da Ponta da Apara à Praia Brava de Guaecá. Ver 

Figura 39, a seguir. 

 

 

Figura 39. Praias de São Sebastião, SP. Fonte: google imagens 

 

As comunidades de pesca de Toque-Toque Grande (Figura 40) e Toque-Toque Pequeno 

utilizam o emalhe de boiada nas praias, no entorno da Ilha de Toque-Toque e na Laje de 

Maresias (Figura 41). Enquanto que os pescadores da comunidade de pesca de Boiçucanga 

praticam a pesca com linha na costa desde Toque-Toque Pequeno à praia da Boracéia (Idom & 

Geotec, 2014) 

 

 
Figura 40. Praia de Toque-Toque Grande, São 

Sebastião, SP. Fonte: Ligia P. Ribeiro 

 
Figura 41. Praia de Maresias, São Sebastião, SP. 

Fonte: google images 

 

No município de Ubatuba os pescadores pertencentes à comunidade de pesca da praia 

da Enseada relataram que o uso do emalhe é realizado no entorno da Ilha do Mar Virado, na 

Enseada do Flamengo e da Enseada da Fortaleza à praia das Toninhas. A rede de emalhe de 

fundo e a utilização da linha para pesca de lula é praticada da Ponta Grossa até Ilha Anchieta, 
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fora da área proibida, onde também ocorrem atividades de maricultura e a utilização do cerco 

flutuante (Figura 42) (Idom, Geotec, 2014). 

 

 

Figura 42. Enseadas de Ubatuba. Fonte: http://canoadepau.blogspot.com.br/2016/01/ 

 

Os pescadores da colônia de pesca de Perequê-Mirim também praticam a pesca artesanal 

de emalhe e linha na Enseada do Flamengo (Figura 43), Ilha da Rapada, Toninhas, Praia de 

Fora e Ponta Grossa em Ubatuba (Figura 44).  

 

 
Figura 43. Enseada do Flamengo, Ubatuba, SP. Fonte: 

http://guiadolitoral.uol.com.br/fotosdepraia-ubatuba-sp-

3576.html 

 
Figura 44. Ponta Grossa, Ubatuba, SP. Fonte: 

http://igeologico.sp.gov.br 

  

Áreas importantes para as atividades de pesca artesanal 

 

Os pescadores relataram que as áreas ao redor das ilhas, baías e manguezais são de 

extrema importância para o desenvolvimento de suas atividades, uma vez que representam 

abrigo em caso de mau tempo e são produtivas para a pesca. Para a pesca de camarão 
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mencionaram a enseada de São Sebastião e todas as enseadas de modo geral, pois a depender 

da época do ano o camarão se reproduz em áreas distintas. 

 As enseadas de Caraguatatuba, São Sebastião e a Baía do Araçá foram apontadas como 

locais importantes para a reprodução de peixes e camarões. No município de Ubatuba na 

Enseada do Flamengo sugeriram que fosse criada uma Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável (RDS). O Saco da Ribeira, a praia do Lázaro e a região do entorno das ilhas das 

Couves e do Maracujá também foram consideradas produtivas. Além da costa sul de São 

Sebastião entre Guaecá e Toque- Toque e as áreas de manguezais da Barra de Sahy. 

Os pescadores relataram que há uma área produtiva entre a Ilha Anchieta e Ilhabela até 

os 23 metros de profundidade. Em Ilhabela, apontaram a Baía de Castelhanos, a região costeira 

do Bonete à Ponta do Boi, Baía dos Castelhanos, Saco das Bananas, praia do Jabaquara e as 

ilhas de Guaxumas e do Tamanduá foram apontadas como importantes para a pesca.  

 

Principais interações, conflitos de uso com outras modalidades de pesca e usuários e 

problemas apontados pelos pescadores artesanais. 

 

Alguns conflitos com outras modalidades de pesca foram relatados por todos os grupos 

de pesca artesanal. De modo geral, os participantes foram bastante críticos e consideraram a 

atuação da pesca industrial bastante prejudicial, uma vez que o setor tem mais recursos 

financeiros, tecnologia e capturam o pescado em maior volume reduzindo os estoques 

pesqueiros para os pescadores tradicionais (Idom & Geotec, 2014).  

Além disso, alegaram que as embarcações atuam de forma irregular não respeitando as 

legislações vigentes e os limites estabelecidos pelo zoneamento costeiro e pelo decreto e 

resoluções da APA. Além de competirem de forma desleal, uma vez que as embarcações tem 

maior autonomia de navegação e equipamentos para rastrear os cardumes e não respeitam as 

áreas de pesca utilizadas pelos pescadores tradicionais (Idom & Geotec, 2014).  

Para atenuar os impactos da pesca industrial sugeriram a criação de regras específicas 

para embarcações de outros estados que pescam na região da APAMLN, a redução dos 

tamanhos das redes de pesca e a proibição da utilização do sonar (Idom & Geotec, 2014). 

Os pescadores também reclamaram das embarcações denominadas de traineiras.  

Alegando que estas embarcações tem reduzido a quantidade de peixes e causado a mortandade 

de indivíduos jovens e de corvinas pequenas. Sugeriram o aumento da cota barimétrica de 34m 

para 40 m de profundidade para as traineiras e o estabelecimento de um período de defeso para 

as corvinas (Idom & Geotec, 2014).   
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Segundo eles, a atuação das embarcações de pesca industrial e das traineiras ocorrem 

principalmente entre os setores Cunhambebe e Maembipe. No entorno de Ilhabela, na Ponta da 

Sela, Bonete, Ponta do Boi, em frente à Baía dos Castelhanos, Praia da Fome, e ao redor das 

Ilhas dos Búzios e Vitória. E próximo à costa de São Sebastião ao redor da Ilha de Montão de 

Trigo e da praia de Toque-Toque à Guaecá (Idom & Geotec).  

Em relação a pesca amadora relataram que costumam capturar acima do limite 

permitido e que muitas vezes comercializam o pescado à preços baixos, o que é proibido, 

concorrendo de forma desleal com os pescadores artesanais. Sobre a pesca subaquática 

mencionaram que a pesca submarina é predatória, pois muitos pescam peixes em épocas de 

reprodução, também é comum a captura de espécies pequenas e de lulas dentro ou próximo aos 

cercos flutuantes. Isto ocorre principalmente nas Ilhas dos Búzios e Vitória e na Praia da Fome 

em Ilhabela, e na praia de Toque-Toque Grande em São Sebastião (Idom & Geotec, 2014). 

 

 

Conflitos entre pescadores artesanais 

 

Sobre as principais interações e conflitos entre os pescadores artesanais, o grupo de 

emalhe e de diversidade costeira relataram que o arrasto de camarão tem ocorrido muito 

próximo à praia, danificando as redes de espera e outros apetrechos de pesca. Além disso, 

costumam capturar camarões muito pequenos que poderiam servir de alimento à outros peixes. 

O grupo de emalhe disse que utilização da linha atrapalha a pesca de emalhe.  

Disseram também que utilização da técnica de bate-bate por grandes embarcações 

assustam os peixes por vários dias prejudicando a pesca. E recomendaram que a técnica deveria 

ser utilizada apenas por canoas (Idom & Geotec, 2014).   

Na técnica de bate-bate os pescadores costumam bater na água para assustar os peixes 

que acabam emaranhados nas redes de pesca que cercam o entorno das embarcações (Figura 

45) (ICMbio, CEPSUL, 2017). 
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Figura 45 Técnica do Bate- Bate. 

Fonte: Gamba & Rocha, 1994 apud 

CEPSUL/IBAMA, 2017 

 

 

Interações entre a pesca artesanal e a maricultura 

 

O grupo de Diversidade Costeira apontaram uma série de interações e aspectos positivos 

com a maricultura de pequeno porte, entre estas, mencionaram que as sementes dos mariscos 

grudam nos cercos flutuantes e colaboram para a criação e recuperação dos estoques pesqueiros. 

Além de ser uma alternativa para complementar a renda e atraem turistas que desejam conhecer 

e comprar os mexilhões e vieiras para consumo. No entanto o grupo de arrasto relatou conflitos 

entre a maricultura e a pesca na Enseada do Mar Virado (Idom & Geotec, 2014).  

 Em relação a maricultura de grande porte citaram como aspecto positivo a geração de 

empregos. No entanto manifestaram preocupações quanto à cessão do uso da área para grandes 

empreendedores. Citando como exemplo, alguns casos em que o proprietário do cerco flutuante 

cedeu a área para implantação do empreendimento de maricultura e passou a trabalhar como 

empregado perdendo a sua autonomia (Idom & Geotec, 2014). 

 

Interações e conflitos com o turismo náutico, esportes náuticos e aquáticos. 

 

Os pescadores citaram conflitos com o turismo náutico e as marinas, pois nas áreas onde 

há uma grande movimentação de lanchas, o ruído e a turbulência afastam os peixes. Como 

exemplo de locais onde isto ocorre com frequência, citaram a praia da Enseada em Ubatuba, 

Toque-Toque Grande em São Sebastião e praia do Jabaquara na Ilhabela, onde o número de 

barcos de passeio vem aumentando. 
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Em relação ao turismo náutico relataram que os barcos de passeio muitas vezes ancoram 

próximos aos cercos flutuantes enroscando a âncora das embarcações nas estruturas 

danificando-os. As poitas das embarcações de passeio colocadas próxima às praias sem 

autorização, também atrapalham a atividade de arrasto de praia. Por outro lado, apontaram 

como aspecto positivo que o turismo gera renda para as comunidades, pois os turistas 

consomem o pescado e compram artesanatos das comunidades locais. 

Em relação aos conflitos com esportes náuticos disseram que os jet-skis utilizam as boias 

para fazer manobras, quebrando cercos, boias e petrechos de pesca, além de espantar os peixes. 

Em relação a prática de mergulho alguns pescadores mencionaram que os mergulhadores atuam 

próximo as áreas de maricultura e cercos flutuantes espantando os peixes, e que não costumam 

sinalizar quando estão mergulhando, aumentando o risco de acidentes. Por outro lado, outros 

consideraram que o mergulho contemplativo não trazia aspectos negativos que prejudicassem 

suas atividades de pesca (Idom & Geotec, 2014).  

 

Problemas relacionadas à fiscalização das atividades pesqueiras 

 

Os pescadores citaram problemas relacionados a gestão e a falta de fiscalização para a 

pesca. Relataram que é comum a pesca de peixes de diversas espécies em fase de reprodução 

nas embocaduras de rios e parcéis e ressaltaram a importância de uma fiscalização mais efetiva 

(Idom & Geotec, 2014). 

Alguns relataram que o período de defeso tem ocorrido fora do período de reprodução 

para algumas espécies, deram como exemplo, o defeso do robalo, que na opinião deles deveria 

ocorrer no período de dezembro a fevereiro. Mencionaram que o defeso do camarão é liberado 

quando os camarões ainda estão pequenos não dando tempo para o seu crescimento e 

reprodução, e que falta fiscalização para combater a pesca ilegal ou fora de época (Idom & 

Geotec, 2014). 

O período do defeso do camarão no litoral paulista ocorre no período entre 1° de março 

a 31 de maio, intervalo em que acontece a reprodução e o crescimento dos camarões. O Defeso 

do Camarão é regulamentado pela Instrução Normativa IBAMA nº189/2008 que estabelece que 

durante este período, fica proibida a pesca de arrasto motorizado dos camarões branco, rosa, 

santana, sete barbas, entre outros (FF, 2016). 

A Fundação Florestal e os gestores das Áreas de Proteção Ambiental Marinhas orientam 

os pescadores, comerciantes e consumidores a respeitarem o defeso por ações de comunicação. 

Quem for flagrado desrespeitando o período de defeso pode ser processado por crime ambiental 
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e está sujeito a multa, cujo valor varia de acordo com a quantidade de camarão e dos 

equipamentos de pesca apreendidos (FF, 2016). 

Além disso, mencionaram que os mapas de bordo estão desatualizados, segundo eles, a 

profundidade demarcada nos mapas está mais rasa do que ocorre na realidade, o que faz com 

que sejam penalizados. Citaram também que não existe permissão para cortar madeira para 

confeccionar as canoas (Idom & Geotec, 2014). 

 

Falta de Infraestrutura para Pesca Artesanal 

 

Em relação aos problemas de gestão e de infraestrutura para o desenvolvimento da pesca 

mencionaram que existem poucos pontos de ancoradouro, estaleiros e locais adequados para a 

manutenção dos barcos e para carga e descarga do pescado. Os participantes também 

reclamaram da falta de postos de abastecimento de combustível, ranchos de pesca e de fábricas 

de gelo, o que faz com que grande parte da produção seja perdida ou vendida rapidamente à 

preços inferiores aos praticados no mercado (Idom & Geotec, 2014). 

 

Poluição e áreas impactadas 

 

A poluição foi apontada com um dos principais problemas que causam a degradação de 

habitats e ecossistemas, prejudicando a biodiversidade local e as atividades de pesca. 

Mencionaram problemas relacionados a poluição causada pelas operações da Petrobras e pela 

falta de infraestrutura de saneamento e pela contaminação por água de lastro (Idom & Geotec, 

2014). 

O aumento do tráfego de navios de petróleo nas áreas dentro e no entorno da APAMLN 

tem aumentado a incidência da poluição causada pelos derramamentos de óleo. Os pescadores 

também relataram que os navios sujam e cortam as redes de pesca e a utilização do sonar tem 

prejudicado a pesca. Além disso, mencionaram problemas relacionados a contaminação por 

água de lastro em Ilhabela e São Sebastião, locais onde ocorre a limpeza de cascos e a 

manutenção de navios e de grandes embarcações (Idom & Geotec, 2014).  

Além dos impactos causados pelo fundeio de navios, ruído e iluminação noturna 

sobretudo no canal e costa sul de São Sebastião, Baía de São Francisco e enseadas de 

Caraguatatuba, onde também se encontra instalado o gasoduto da Petrobras. Eles também 

manifestaram que a ampliação do Porto de São Sebastião na Baía do Araçá aumentará a 

poluição, acarretará no aumento do número de navios e no tráfego de embarcações reduzindo 
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as áreas de pesca. Também relataram acidentes que ocasionaram derramamento de óleo como 

os que impactaram a praia da Cocanha em Caraguatatuba trazendo prejuízos à maricultura 

(Idom & Geotec, 2014). 

Os pescadores apontaram outros problemas relacionados a poluição devido aos sistemas 

inadequados para coleta e tratamento de esgotos e resíduos sólidos. A exemplo dos esgotos 

lançados pelos emissários submarinos, a falta de saneamento e de tratamento de esgotos no 

litoral norte e o despejo de óleo e de detergentes para lavagem dos barcos nas áreas das marinas. 

Citaram como exemplo, as marinas do Saco da Ribeira e Itaguá em Ubatuba e a praia de Guaecá 

em São Sebastião (Idom & Geotec, 2014). 

Além de problemas relacionados à expansão urbana e a construção de casas na área 

costeira de forma desordenada e sem fiscalização, ocasionando o assoreamento de rios, barras 

e manguezais, berçários naturais e locais de reprodução de diversas espécies marinhas. 

Ressaltaram que o assoreamento dos rios tem dificultado a passagem dos barcos sobretudo nos 

rios Grande, Lagoinha, Ubatuba, Acaraú, Maranduba e Porto Novo comprometendo a 

continuidade das atividades pesqueiras (Idom & Geotec, 2014). 

Os pescadores reclamaram também que as casas e condomínios de veraneio impedem o 

acesso às praias, que é um direito por ser um bem público. Na praia do Cedro a Ponta do Farol 

e na Prainha de Ubatuba falaram que há descarte irregular de água de piscina e esgoto sem 

tratamento no mar (Idom & Geotec, 2014). 

A seguir, a Figura 46 apresenta o Mapa Mental do Grupo de Diversidade Costeira, que 

ilustra graficamente as principais interações, conflitos, problemas e propostas discutidas e 

apontadas pelos pescadores artesanais. 

 

 

Figura 46. Mapa Mental – Grupo Diversidade Costeira. Fonte: Idom & Geotec, 2014 
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Síntese e análise das oficinas do Grupo de Maricultura Tradicional 

 

No grupo de Maricultura de Pequeno Porte, a maioria dos participantes das oficinas 

pertenciam a comunidades de Ubatuba (praias do Lázaro, Itaguá, Perequê-Açu, Picinguaba, 

Enseada, Caçandoca, Almada, Barra Seca e as ilhas, das Couves, da Rapada, do Mar Virado e 

do Prumirim). Havia também maricultores da Praia da Cocanha em Caraguatatuba e das praias 

Brava de Guaecá, Toque-Toque Grande, Toque-Toque Pequeno e Calhetas em São Sebastião 

(Idom & Geotec, 2014).  

Entre as principais espécies cultivadas, os mexilhões (perna-perna) e vieiras, onde as 

áreas de cultivo tem no máximo 2.000 m². Nessas áreas trabalham de uma a três pessoas e 

geralmente os maricultores exercem outras atividades como a pesca artesanal, extrativismo e 

turismo.  Alguns participantes sugeriram aumentar este limite estabelecido pelo Zoneamento 

do Gerenciamento Costeiro alegando não ser suficiente para alguns produtores, a exemplo da 

área de maricultura na Praia da Cocanha em Caraguatatuba, onde sugerem um aumento para 

6.000 m² (Figuras 47 e 48) (Idom & Geotec, 2014). 

 

 

Figura 47. Coletor de Sementes de Mexilhões. 

Cocanha, Caraguatatuba, SP. Fonte: Marques et 

al, 2008 

 

Figura 48. Maricultura de Vieiras, Picinguaba, 

Ubatuba, SP. Foto: Lilia Tandaya. Fonte: 

http://profotos.com.br/ProjetoVieiras.asp 

 

  

Conflitos de uso e interações com outros usuários do mar relatados pelo Grupo de 

Maricultores 

 

Sobre os principais conflitos de uso, os participantes apontaram como principal 

problema as marinas, pois ocupam muitas e extensas áreas, o trânsito de lanchas e barcos 

também danificam boias e equipamentos, e o óleo despejado na água prejudica os cultivos da 

maricultura.  Ressaltaram que a lei municipal que regulamenta o estabelecimento das marinas 
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não está sendo devidamente cumprida, citando como exemplos, a marina da Barra Seca, 

construída em uma área de manguezal e a poluição por óleo nas marinas da Enseada, Lázaro, 

Maranduba e Perequê em Ubatuba. Para reduzir o risco de colisões sugeriram melhorar a 

demarcação das áreas de maricultura nas cartas náuticas e sinalizá-las com a utilização de boias 

e sinalizadores (Idom & Geotec, 2014). 

Um dos fatores mais prejudiciais a prática da maricultura é a poluição. Os participantes 

disseram que não está havendo o monitoramento da qualidade da água, responsabilidade da 

Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB), e que para alguns 

compradores, este monitoramento é um pré-requisito para atestar a qualidade da origem dos 

mariscos (Idom & Geotec, 2014).  

Além do despejo de óleo nas áreas das marinas citaram como problemas que acarretam 

a poluição, o despejo irregular de esgoto doméstico e a falta de tratamento e saneamento básico, 

apontando algumas áreas impactadas, entre estas, Caçandoca, Ponta das Toninhas, e de maneira 

geral, as praias próximas aos centros urbanos. Além de citaram como problema os emissários 

submarinos, pois geralmente a SABESP e a CETESB, responsáveis pelos sistemas de 

esgotamento sanitário fazem apenas um tratamento prévio antes de lançar os efluentes em alto-

mar (Idom & Geotec, 2014). 

Outro ponto levantado foram as atividades de extração e transporte de petróleo e gás, 

pois quando há vazamentos inviabilizam as mariculturas por um longo período de tempo. Há 

também uma preocupação com a ampliação do Porto de São Sebastião e os possíveis riscos de 

danos ambientais e à fauna marinha, sobretudo devido à realização de dragagens, mudanças no 

fundo do mar, riscos de vazamento de óleo dos navios. Entre as áreas impactadas apontaram as 

áreas do TEBAR e do Porto de São Sebastião e todo a região do litoral norte foi considerada 

vulnerável aos impactos das atividades portuárias e de extração de petróleo (Idom & Geotec, 

2014). 

Em relação aos cruzeiros marítimos mencionaram que costumam modificar o fundo do 

mar devido baixa profundidade do calado e o descarte de resíduos sólidos e efluentes afetam a 

vida e o ecossistema marinho. Relataram também ser comum o surgimento de viroses após a 

passagem desses cruzeiros pela região. Sugeriram que deveria haver uma maior fiscalização 

desse cruzeiros e o turismo receptivo poderia ser mais educativo levando informações aos 

turistas sobre as comunidades tradicionais do litoral norte e as áreas de maricultura, o que 

poderia gerar renda com a venda dos mariscos para os visitantes (Idom & Geotec, 2014).   

Entre os conflitos com usuários de pesca citaram as grandes embarcações que praticam 

o arrasto e a pesca industrial por não respeitarem à distância mínima das áreas de cultivos e a 



 

104 
 

isóbata de 23 m de profundidade prevista no zoneamento costeiro. Sugeriram que o entorno das 

ilhas deveria ser permitida apenas a prática da pesca artesanal, e se possível, a pesca industrial 

não deveria ocorrer dentro dos limites da APAMLN (Idom & Geotec, 2014).  

Como exemplos de interações negativas também citaram a pesca submarina com 

cilindro e do mergulho amador nas áreas de maricultura, pois a prática ocorre sem controle e 

fiscalização, sendo comum o furto de vieiras e mexilhões, prejudicando os cultivos. Para 

amenizar este problema sugeriram a criação de um selo de certificação para evitar a 

comercialização de produtos furtados (Idom & Geotec, 2014). 

Entretanto, em relação especificamente ao mergulho contemplativo alguns participantes 

disseram que pode ser uma atividade positiva, se praticada em áreas previamente estabelecidas, 

concomitante a ações de educação ambiental, onde os turistas poderiam conhecer e ter 

informações sobre a importância ecológica das mariculturas (Idom & Geotec, 2014). 

Alguns participantes da comunidade de Picinguaba disseram que empresários ligados a 

maricultura de grande porte, estariam comprando áreas cedidas ou que tiveram investimentos 

do governo federal para o desenvolvimento da maricultura tradicional, e que estas áreas, 

deveriam permanecer sob responsabilidade dos maricultores tradicionais, devendo haver uma 

maior fiscalização para os que ocupam estas áreas de forma irregular (Idom & Geotec, 2014). 

Os participantes relataram que houve uma solicitação em 2004 para criação de uma 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) para implantação de uma área exclusiva para 

a prática da maricultura tradicional na região, porém ainda não obtiveram resposta (Idom & 

Geotec, 2014).  

Entre as potencialidades identificadas os participantes veem a maricultura como um 

atrativo e berçário da vida marinha. Além de uma oportunidade de desenvolvimento 

socioeconômico com potencial para incrementar a renda com outras atividades associadas como 

serviços de ecoturismo, turismo científico e gastronômico. E enxergam perspectivas de 

aumento geração de renda com a venda dos mariscos nas praias, quiosques, restaurantes e 

grandes eventos como a Festa do Mexilhão em Ubatuba, São Paulo e Paraty (Idom & Geotec, 

2014). 

Na perspectiva dos maricultores de pequeno porte as áreas prioritárias para conservação 

são as consideradas berçários naturais para reprodução de espécies, os mangues, rios, lagoas, 

parcéis e beiras de praia.  
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 5.4.2.2. Segmento 2 – Outros usuários e setores produtivos. 

 

Conforme fora citado anteriormente os representantes do Segmento 2 – Outros usuários 

e setores produtivos foram divididos em três grupos de acordo com as suas áreas de atuação: 

“Grupo Pesca Industrial e Maricultura de Grande Porte”, “Grupo Turismo, Esportes Náuticos, 

Estruturas Náuticas e Pesca Amadora” e “Atividades Industriais e Portuárias”. A seguir serão 

apresentados uma síntese dos resultados das discussões desses diferentes grupos nas oficinas 

do Diagnóstico Participativo. 

 

Pesca Industrial  

 

Nas oficinas não houve uma representação significativa de representantes da pesca 

industrial, houve apenas a participação do representante do Sindicato dos Armadores de Pesca 

do Estado de São Paulo e de representantes da maricultura e de outros segmentos com 

conhecimento sobre o tema. Isto porque que não existe empresas ou barcos de pesca industrial 

na região do litoral norte de São Paulo (Idom & Geotec, 2014). 

 No entanto, foi identificado que frotas vindas de Santos e dos estados do Rio de Janeiro, 

Espírito Santo e Santa Catarina pescam entre 20 a 30 metros de profundidade na plataforma 

continental nos três setores da APAMLN, sobretudo no setor Cunhambebe, Maembipe e 

próximo à Ilha Vitória em Ilhabela (Idom & Geotec, 2014). 

 A pesca industrial geralmente é realizado por grandes embarcações com mais de 18 

metros de comprimento e com motores de maior potência (320 hp). Entre as artes de pesca mais 

utilizadas pela frota industrial, o arrasto (simples, duplo e de parelhas), o cerco de traineiras e 

os potes para pesca de polvo. Entre os alvos de pesca principais da pesca industrial, a sardinha, 

a tainha, a corvina e o atum (Idom & Geotec, 2014). 

Sendo que a pesca de arrasto de parelha ocorre geralmente na plataforma continental a 

partir da isóbata de 30 metros de profundidade tendo como espécie alvo a sardinha, porém foi 

identificado que capturam outras espécies de forma intencional ou como como fauna 

acompanhante (Idom & Geotec, 2014). 

O arrasto de parelha é uma modalidade bastante utilizada pela frota de pesca industrial 

de grande porte, onde as principais espécies capturadas são camarões, caçonetes, castanhas, 

corvinas, betaras, lulas, polvos, pescadas em geral e raias. A técnica consiste na utilização de 

uma grande rede cônica mantida aberta pela distância entre duas embarcações do mesmo porte. 

Durante o arrasto de parelha, os dois barcos mantem-se alinhados com uma distância e 
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velocidades constantes, e em geral o lançamento e o recolhimento da rede são realizados por 

somente por uma das embarcações (Figura 49) (ICMbio, IBAMA, CEPSUL, 2017). 

 

 
Figura 49. Arrasto de Parelhas. Fonte: Gamba & Rocha, 1994 

apud ICMbio, IBAMA, CEPSUL, 2017 

 

A pesca de arrasto de fundo com parelhas é conhecida por ser pouca seletiva e pelo alto 

índice de descarte de fauna acompanhante. A atuação próxima a costa revolve o fundo do mar, 

incide sobre criadouros e capta uma grande quantidade de organismos, muitas vezes indivíduos 

jovens que por conta do seu tamanho reduzido não tem valor comercial e muitas vezes são 

mortos e descartados no mar fazendo com que esta técnica seja considerada de alto impacto 

ambiental (Seckendorff & Azevedo, IP, 2007). 

No estado de São Paulo a portaria nº 54 da SUDEPE (Superintendência de 

Desenvolvimento da Pesca) de 20 de novembro de 1984 proíbe a atuação de barcos acima de 

10 TAB que praticam o arrasto de parelhas a menos de 1,5 milhas de distância da linha costeira 

(Seckendorff & Azevedo, IP, 2007).  

Os decretos de criação das APAs Marinhas de São Paulo também restringem a pesca 

por arrasto de parelha. A resolução SMA-69 de 28 de setembro de 2009 que regulamenta está 

restrição determina que a pesca de arrasto com utilização de sistema de parelha de barcos de 

grande porte, não é permitida nas APAs Marinhas do Litoral Norte e Sul, e na APA Litoral 

Centro, em profundidades inferiores à isóbata de 23,6 metros (SMA, 2009). 

A resolução também define que todas as embarcações que praticam o sistema de pesca 

de arrasto por parelhas no interior da Área de Proteção Ambiental Marinha do Litoral Centro 

devem integrar o Programa Nacional de Rastreamento de Embarcações por Satélite – PREPS, 

e que as embarcações que não dispuserem do equipamento necessário, deveriam instalar no 

prazo até 60 dias a partir da publicação da resolução, promulgada em 2009 (SMA, 2009). 
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No entanto falta fiscalização que depende de embarcações, infraestrutura operacional e 

recursos humanos para autuar os barcos de grande porte no mar para coibir a prática irregular 

do arrasto de parelhas (Seckendorff & Azevedo, IP, 2007). 

Entretanto, a pesca de cerco realizada por traineiras foi a mais citada e bastante criticada 

entre os participantes, principalmente pescadores e maricultures tradicionais, devido a sua 

grande capacidade de captura e por pescarem indivíduos pequenos e com um grau elevado de 

mortandade de peixes que são descartadas por não terem valor comercial. As traineiras 

costumam atuar nos três setores da APAMLN a partir de 20 m de profundidade e geralmente 

tem como espécies-alvo a sardinha, corvinas e tainhas (Idom & Geotec, 2014).  

O cerco de traineira consiste na utilização de uma grande rede que pode chegar até 1000 

metros de comprimento utilizada para cercar cardumes de peixes. Após a visualizar os 

cardumes, um bote é baixado da traineira para cercar o cardume. A rede forma uma bolsa onde 

os peixes ficam presos. Durante o recolhimento da rede a bolsa vai reduzindo o seu tamanho 

até o momento adequado para a despesca (Figura 50) (ICMbio, CEPSUL, 2017). 

 

 

Figura 50. Cerco de traineira. Fonte: 

http://sesimbraepeixe.pt/wpcontent/uploads/2014

/07/cerco1.jpg 

 

 

Síntese e Análise da Maricultura de Grande Porte 

 

Em relação a maricultura de grande porte foram identificados áreas produtivas de maior 

porte na Ilha do Mar Virado em Ubatuba e na praia da Cocanha em Caraguatatuba para cultivo 

do mexilhão perna-perna (Idom & Geotec 2014).  

Na região da APAMLN existem projetos experimentais de piscicultura marinha, onde 

se cultivam o bijupirá em tanques-rede no mar na praia do Poço, na Enseada e na Ilha de Búzios 
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em Ilhabela, e na praia de Lagoinha em Ubatuba. Há também um projeto para reprodução da 

Garoupa em Ilhabela (Idom & Geotec 2014).  

No entanto, cabe ressaltar que embora os projetos de piscicultura marinha foram 

classificados durante as oficinas do Diagnóstico Participativo como empreendimentos de 

grande porte, estes projetos na realidade são em menor número e não necessariamente de grande 

porte. Além disso, foram implantados mais recentemente se comparados aos projetos de 

mitilicultura que tem uma maior produção e tradição na região do litoral norte de São Paulo.  

Provavelmente essa diferenciação ocorreu porque diferente dos projetos de mitilicultura 

que geralmente são desenvolvidos pelas comunidades tradicionais, os projetos de piscicultura 

e de produção de algas são desenvolvidos por empresários do ramo da pesca e instituições de 

pesquisa e requerem um maior aporte de recursos e pesquisas para o seu desenvolvimento e 

tem investido na região para a sua expansão no mercado. 

Segundo Silvestri et al. (2011) o cultivo de mexilhões Perna perna é a principal tipo de 

maricultura desenvolvida no litoral norte de São Paulo sendo praticada comercialmente desde 

1982. Além da mitilicultura, os cultivos de vieiras, Nodipecten nodosus (Linnaeus, 1758), algas 

Kappaphycus alvarezii e peixes marinhos também ocorrem na região, porém em menor escala. 

Segundo os participantes da oficina os tanques-rede para produção do bijupirá no litoral 

norte de São Paulo ocupam áreas de cerca de 2.000 m² e os peixes recebem como alimentação 

o rejeito da pesca advinda da pesca tradicional, iscas-vivas e ração (Idom & Geotec 2014). 

O bijupirá, Rachycentron canadum (Linnaeus, 1766) (Figura 51), é uma espécie 

pelágica migratória que habita toda a costa brasileira. Esta espécie tem sido recomendada para 

o desenvolvimento da aquicultura comercial por ter grande demanda de mercado, boa 

resistência ao manejo, elevada taxa de crescimento, chegando a atingir de 6 a 8 kg em um ano 

de cativeiro, e em sua fase adulta pode alcançar 60 kg e dois metros de comprimento (Benetti 

et al., 2010 apud Sanches et al., 2013). 

 

 

Figura 51. bijupirá, Rachycentron canadum 

(linnaeus, 1766). Fonte: www.clipart.finder.com 

 

Em relação a produção da garoupa em Ilhabela trata-se de um projeto que busca a 

reprodução dessa espécie em cativeiro visando a conservação das populações naturais da 
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garoupa verdadeira (Mycteroperca marginata) (Figura 52), que integra a lista de espécies 

globalmente ameaçadas de extinção pela União Internacional de Conservação da Natureza 

(IUCN) (Projeto Garoupa, 2017). 

 

 
Figura 52. Garoupa Verdadeira 

(Mycteroperca marginata). Fonte: Projeto 

Garoupa, 2016 

 

O Projeto Garoupa desenvolvido pelo Instituto Terra Viva foi selecionado via edital 

pelo Programa Petrobras Socioambiental. O projeto atua nos quatro municípios do litoral norte 

paulista (Ubatuba, Ilhabela, Caraguatatuba e São Sebastião) e em sete municípios no litoral do 

estado do Rio de Janeiro (Angra dos Reis, Itaguaí, Mangaratiba, Paraty, Cabo Frio, Arraial do 

Cabo e Búzios) (Projeto Garoupa, 2017). 

Na sede do projeto em Ilhabela é feita a produção de alevinos em cativeiro para 

reprodução assistida em tanques. Os pesquisadores estão realizando experimentos com a soltura 

dos alevinos na natureza para analisar como irão interagir com as populações naturais. Além 

disso, pretendem estudar a conectividade das populações de garoupas, por meio de estudos 

genéticos para avaliar a extensão das áreas de vida da espécie. Além disso, desenvolvem ações 

de educação ambiental participativa visando a conservação da espécie em seus habitats naturais 

(Globo Rural, 2015). 

Houve relatos de projetos experimentais para o cultivo da alga Kappaphycus alvarezii 

no litoral norte, porém os participantes não souberam dar informações detalhadas sobre essa 

atividade (Idom & Geotec 2014).  

A introdução de Kappaphycus alvarezii no Brasil foi realizada em caráter experimental 

pelo Instituto de Pesca de São Paulo em parceria com o Instituto de Biociências da Universidade 

de São Paulo, em 1995.  A introdução ocorreu a partir de uma espécime originária das Filipinas 

vinda do Japão para ser cultivada no mar em balsas flutuantes em Ubatuba. Esta alga vermelha 

é cultivada em diversos países como fonte de matéria prima para a produção de kapa 
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carragenana um agente estabilizante, espessante e emulsificante (Reis et al, 2007 & Estrada, 

2014). 

No entanto, é importante ressaltar sobre os riscos ambientais decorrentes da introdução 

de espécies exóticas. Alguns pesquisadores alertam sobre os riscos do cultivo da Kappaphycus 

alvarezii em locais próximos a recife de corais, uma vez que a alga é capaz de se estabelecer 

sobre os recifes causando a morte de corais por sombreamento. Há relatos de danos causados 

pela introdução da Kappaphycus alvarezii no Hawaí e em diversos países, o que levou a sua 

proibição em Cuba, Venezuela e Colômbia (Reis et al., 2007). 

No Brasil, a introdução desta espécie é um assunto polêmico que divide opiniões na 

comunidade científica. Enquanto alguns pesquisadores são contrários alertando sobre os riscos 

da espécie se tornar invasora, outros alegam que estes problemas podem ser evitados e apontam 

as vantagens decorrentes da geração de trabalho e renda e transferência de tecnologias de 

cultivo para comunidades litorâneas. Atualmente, a legislação ambiental brasileira (Instrução 

Normativa n° 185 de 23 de julho de 2008/IBAMA/MMA) permite o cultivo desta espécie em 

parte do sudeste brasileiro (Reis et al., 2007). 

Nas discussões das oficinas os participantes disseram a maricultura tem grande 

perspectivas de crescimento e de desenvolvimento social, e que deveria ser mais difundida e 

implantada em mais áreas. Em relação a piscicultura acreditam que pode ajudar a restabelecer 

os estoques naturais de peixes com impactos positivos para os pescadores tradicionais. Porém 

os participantes alegaram que há dificuldades no licenciamento ambiental dos cultivos e que a 

CETESB e a APAMLN deveriam facilitar os licenciamentos (Idom & Geotec 2014).  

 Embora a maricultura possa gerar benefícios sendo uma importante fonte de geração de 

empregos e renda, por outro lado, assim como qualquer atividade econômica que explora 

recursos naturais pode trazer impactos negativos e causar danos ambientais. 

 Entre estes possíveis impactos: a perda na qualidade da água (eutrofização, aumento de 

turbidez e contaminação); aumento da concentração de nutrientes e de outros compostos 

orgânicos no sedimento; introdução de organismos patogênicos e de doenças relacionadas aos 

cultivos; interações negativas dos organismos sob cultivo com as espécies locais; degradação 

direta do ambiente devido na implantação dos cultivos e conflitos de uso do espaço com outros 

usuários dos ambientes marinhos e costeiros (Pereira & Rocha, 2015).  

Apontando para a necessidade de cuidados no licenciamento ambiental das atividades 

de maricultura, além de monitoramento, fiscalização permanente e medidas que busquem 

reduzir estes impactos, visando o desenvolvimento sustentável da atividade na região da 

APAMLN. 
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Em relação ao cultivo de mexilhões e vieiras, quando implantados em densidades que 

respeitam a capacidade sustentável do local podem funcionar como criadores e atratores de 

peixes, sendo considerados sistemas parcialmente autorregulados e integrados aos ecossistema 

naturais. No entanto, quando cultivados em altas densidades podem criar condições favoráveis 

a formação do fenômeno da maré vermelha, e quando os mexilhões ingerem grandes 

quantidades desses organismos produzem biotoxinas, de alta toxidez para o ser humano (Freitas 

et al., 2009). 

Recentemente, em 2016, o comércio e o consumo de mexilhões perna-perna foram 

interrompidos por cinco meses em todo o litoral norte de São Paulo, devido aos riscos de 

contaminação e de intoxicação alimentar devido a maré vermelha (Nova Imprensa, 2016). 

Além disso, a contaminação por bactérias é outro problema, principalmente em cultivos 

situadas próximos a aglomerados urbanos em locais expostos a contaminação de esgotos e 

coliformes fecais, pois os moluscos são organismos filtradores e costumam reter e concentrar 

patógenos transmissores de doenças graves para os seres-humanos, motivo pelo qual devem ser 

submetidos a um tratamento de depuração, antes de serem comercializados (Marques, 1988 

apud Freitas et al, 2009).  

Por este motivo durante as oficinas do Diagnóstico Participativo muitos participantes, 

sobretudo os representantes da maricultura enfatizaram a falta de tratamento de esgotos e 

problemas relacionados à poluição como um dos principais problemas para o desenvolvimento 

da maricultura. Apontando para a necessidade de investimentos em saneamento, tratamento e 

combate ao despejo irregular de esgotos em toda a região do litoral norte. Além de medidas 

para evitar derramamentos de óleo sobretudo nas áreas de fundeio de embarcações, próximas 

às marinas e regiões portuárias (Idom & Geotec, 2014). 

Na perspectiva dos maricultores de grande porte as áreas prioritárias para a conservação 

englobam as ilhas, manguezais, praias e restingas. O rio Santo Antônio, área de pousio de 

garças, quero-queros e aves, todos os rios e as trinta e quatro micro bacias hidrográficas. Além 

das áreas importantes para o desenvolvimento da pesca e da maricultura.  

Em relação as interações, conflitos de uso, fragilidades e problemas discutidos nas 

oficinas dos grupos de Pesca Industrial e Maricultura de Grande Porte de forma geral foram 

bastante similares aos apontados pelos grupos de pesca e maricultura tradicionais. A seguir a 

Figura 53 apresenta o mapa-resultado do Grupo de Pesca Industrial e Maricultura de Grande 

Porte. 
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Figura 53. Mapa Resultado – Pesca Industrial e Maricultura de Grande Porte. Fonte: Idom & Geotec, 2014 
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Síntese e análise das oficinas do Grupo de Pesca Amadora, Turismo, Esportes Náuticos e 

Pesca Amadora 

 

A pesca amadora é frequente em todos os municípios do litoral norte de São Paulo, 

podendo ocorrer embarcada ou desembarcada. A pesca amadora desembarcada geralmente 

acontece nas praias, costões, manguezais, píeres e ilhas. Nesta modalidade, pescam com vara e 

linha, molinete e carretilha e utilizam iscas-vivas e artificiais (Idom & Geotec 2014).  

A pesca embarcada pode ser costeira ou oceânica. Segundo os participantes pode ser 

realizada em grupos menores (individual ou até 4 pessoas) ou maiores de 15 a 20 pessoas. Estes 

grupos fazem uso de botes, lanchas e traineiras ficando no mar por longos períodos. Os roteiros 

mais procurados são as ilhas de Búzios, Vitória e a região do entorno de Ilhabela (Idom & 

Geotec 2014). 

Estes grupos são conduzidos por guias de pesca, habitualmente pescadores tradicionais, 

que conhecem bem os locais de pesca, e são contratados por empresas especializadas em 

roteiros para pesca amadora. Nestas pescarias utilizam a pesca com linha tendo como espécies-

alvo, peixes com alto valor comercial, entre estes, o peixe-espada, anchova, badejo, robalo, 

garoupas e corvinas (Idom & Geotec 2014).   

Segundo os participantes, esta modalidade de pesca acontece ao longo de todo ano, 

aumentando a frequência durante as altas temporadas e os torneios de pesca. A grande maioria 

dos pescadores amadores vem de outras regiões do estado de São Paulo, mas também é 

praticada por moradores locais (Idom & Geotec 2014).  

Anualmente acontece um campeonato de pesca amadora na praia de Massaguaçu em 

Caraguatatuba que chega a mobilizar mais de 300 pescadores. Foi relatado que durante estes 

campeonatos os peixes capturados são mortos, muitas vezes sem a utilização de régua, que 

estabelece um tamanho mínimo para o pescado (Idom & Geotec 2014). 

Durante as oficinas foi mencionado que existe uma licença específica para a prática da 

pesca amadora, contudo muitos não possuem por falta de conhecimento ou por dificuldades 

burocráticas junto aos órgãos licenciadores (Idom & Geotec 2014).  

Em relação a pesca submarina, geralmente ocorre em todo o litoral norte em locais onde 

existe um maior número de cardumes e com águas cristalinas, principalmente no entorno das 

ilhas e próximos aos costões rochosos, lajes e parcéis. Entre os locais mais procurados: as ilhas 

de Ilhabela, Toque-Toque, Alcatrazes, das Couves, da Rapada e Anchieta; e os parcéis de Ponta 

Grossa, Fortaleza, Toninhas e Barequeçaba. Existe um campeonato de pesca submarina que 
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acontece em Ilhabela três vezes ao ano com uma participação média de 40 pessoas a cada 

torneio (Idom & Geotec 2014). 

Na pesca submarina habitualmente utilizam arpão e a prática ocorre muitas vezes sem 

guias e sem a utilização de boias sinalizadoras, o que implica em maiores impactos ambientais, 

conflitos com outros usuários e riscos de acidentes. Além disso, foi relatado que é comum 

pescarem dentro e no entorno dos cercos flutuantes e nas áreas de maricultura, e as embarcações 

de apoio costumam fundear próximas a essas áreas, interferindo negativamente nas atividades 

de pesca e de maricultura tradicionais (Idom & Geotec 2014).  

Embora a pesca submarina com a utilização de cilindro ocorra em toda a região do litoral 

norte, os decretos de criação das APAs Marinhas e a Resolução SMA/69 de 28 de setembro de 

2009, além de proibirem a pesca de arrasto de parelha, já anteriormente citada, também proíbem 

a pesca com compressor de ar ou outro equipamento de sustentação artificial nas Áreas de 

Proteção Ambiental Marinhas (São Paulo, 2008; SMA, 2009). 

Cabendo aos órgãos responsáveis pela fiscalização ambiental coibirem esta prática. 

Além de promover ações de comunicação e de educação ambiental para esclarecer e divulgar 

sobre esta proibição junto à população e sobretudo as agências especializadas em pesca 

submarina, mergulho e pescadores subaquáticos.  

  

Turismo, Esportes Náuticos e Aquáticos 

 

Por ser uma APA marinha tiveram destaque as atividades relacionadas ao sol e praia, 

atividades recreativas, o turismo náutico e a realização de esportes aquáticos. O turismo náutico 

com opções de roteiros específicos para a pesca amadora e mergulho, realiza passeios com o 

uso de barcos, lanchas e escunas, principalmente na costa sul de São Sebastião, litoral de 

Caraguatatuba, Baía de Castelhanos e região do entorno de Ilhabela. Há também roteiros de 

escunas para conhecer as Ilhas de Ubatuba, Anchieta, Ilha dos Gatos, Alcatrazes e Montão do 

Trigo (Idom & Geotec, 2014). 

Ilhabela é considerada a capital nacional da vela, sediando o maior campeonato da 

América do Sul e uma série de eventos ao longo do ano que impulsionam o turismo (Figura 

54). Na ilha praticam-se todas as modalidades do esporte, além do windsurfe e do kitesurfe. 

Escolas oferecem cursos e aluguel de equipamentos para a prática destas modalidades (Ilhabela, 

2017). 
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Figura 54. Semana da Vela em Ilhabela. Fonte: Foto: Fernando Tomanik.  
http://www.ilhabela.com.br/noticias/43a-semana-de-vela-de-ilhabela/ 

 

Ilhabela devido as suas águas transparentes e sua rica biodiversidade marinha é bastante 

procurada por mergulhadores amadores e profissionais. Os mergulhadores utilizam 

embarcações para o transporte e apoio. Os pontos de mergulho contemplativo mais procurados 

são os locais de naufrágios, as Ilhas dos Búzios e Vitória, Saco do Sombrio, Pontal, Pirabura e 

o Santuário Ecológico Marinho da Ilha das Cabras (Figuras 55 e 56) (Ilhabela, 2017). 

Existem vinte e três naufrágios no entorno Ilhabela, onde em dez deles, é permitida a 

prática de mergulho. Os navios naufragados mais procurados pelos mergulhadores são o 

Aymoré (1920), Therezina (1919), S. Janeco (1929) e o espanhol Príncipe de Astúrias (1916) 

(Ilhabela, 2017).   

 

 

Figura 55. Mergulho no Santuário Ecológico 

Marinho da Ilha das Cabras, Ilhabela, SP. Fonte: 

http://www.emilhabela.com.br/pontosturisticos.php 

 

Figura 56. Mergulho em naufrágio, Ilhabela, 

SP.Fonte:http://www.litoralbrasileiro.com.br/sp/ilh

abela/mergulho/index.htm 

  

O mergulho também é praticado nos outros municípios da APAMLN. Em Ubatuba, além 

do mergulho durante o dia, existe a prática do mergulho noturno na praia de Fortaleza e em 

outras praias de Ubatuba. Em parceria com a APAMLN estão desenvolvendo um guia interativo 

on-line que possibilita o monitoramento e o cadastro de mergulhadores, e pessoas interessadas 

em praticar mergulho na região (Idom & Geotec, 2014). 
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O litoral norte de São Paulo é um destino consolidado para o surf, onde acontecem 

diversos campeonatos que atraem surfistas de diversas regiões do Brasil e de outros países. As 

melhores praias com boas ondas para a prática do esporte estão situadas no litoral norte de 

Ubatuba (Itamambuca, Vermelha do Norte, Felix, Praia Grande, Praia Brava de Camburi), 

litoral de São Sebastião (Maresias, Camburi, Barra do Sahy e Praia da Baleia) e de Ilhabela 

(Canto Bravo do Bonete, Castelhanos e Areado).  

A praia do Sununga em Ubatuba é considerada um dos melhores locais no país para a 

prática do skimboard e sedia anualmente campeonatos mundiais e nacionais do esporte (Figuras 

57 e 58).  

 

 

Figura 57. Surf, na Praia de Maresias, São 

Sebastião, SP. Fonte: 

http://www.maresiasbeiramar.com.br/wp-

content/uploads/2015/11/Praia-de-Maresias-4.jpg 

 

Figura 58. Skimboard na Praia do Sununga, 

Ubatuba, SP. Fonte: 

http://almasurf.com/arquivos/Image/CBS-

22.jpg 

  

 

Na parte terrestre, os visitantes podem conhecer cachoeiras, belos cenários e ter acesso 

às praias mais isoladas por meio de trilhas em meio a Mata Atlântica, manguezais e restingas. 

Essas atividades são estratégicas para desenvolver ações de ordenamento e de educação 

ambiental visando a preservação dos atrativos locais e a conservação dos ecossistemas costeiros 

e marinhos. 

Na região além das Unidades de Conservação existem uma série de organizações não 

governamentais que desenvolvem projetos unindo atividades relacionados ao ecoturismo e os 

esportes aquáticos com ações de educação ambiental com trilhas interpretativas que acontecem 

tanto na parte terrestre como no mar. Existe um projeto de educação ambiental com trilhas 

subaquáticas no entorno do Parque Estadual da Ilha Anchieta, Bonete e em Picinguaba em 

Ubatuba. E passeios de caiaque com enfoque em ações de educação ambiental que levam a Ilha 

das Couves e praias de Ubatuba (Idom & Geotec, 2014).  
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Interações, conflitos de uso e impactos relacionados ao turismo, esportes náuticos e 

aquáticos na APAMLN 

 

Embora seja um importante vetor de desenvolvimento socioeconômico e que pode 

contribuir para o uso sustentável dos recursos naturais da APAMLN, as atividades turísticas e 

a sua expansão sem controle e de forma desordenada podem trazer prejuízos à biodiversidade 

aos ecossistemas marinhos e terrestres e para as comunidades tradicionais locais. Além de 

causarem prejuízos no médio prazo para os atrativos e os destinos mais procurados 

prejudicando o desenvolvimento e a própria atividade turística em si. 

Segundo Silva et al. (2007) a prioridade para a dimensão estritamente econômica, em 

detrimento dos princípios da sustentabilidade social, cultural, ambiental, provoca a 

desestruturação da cultura local, eleva os índices de desigualdade social, descaracteriza 

ambientes naturais, estimula a especulação imobiliária e a exclusão territorial dos moradores 

locais, sobretudo os de menor poder aquisitivo.  

O aumento do número de loteamentos, condomínios e hotéis que causam impactos 

ambientais sobretudo nas áreas costeiras e manguezais, o descarte irregular de lixo e a falta de 

esgotamento sanitário são problemas diretamente associados ao incremento populacional de 

veranistas e turistas em toda a região do litoral norte de São Paulo. O que demanda um melhor 

planejamento dos planos diretores municipais em consonância com o Zoneamento Econômico 

e Ecológico, e um maior rigor nos licenciamentos ambientais e na fiscalização destes 

empreendimentos.  

Durante as oficinas foram levantados empreendimentos sendo construídos ou 

planejados em ambientes vulneráveis e ecologicamente sensíveis, a exemplo de construções 

nas praias de Ubatumirim e Toninhas em Ubatuba, e em Castelhanos e no Bonete na Ilhabela 

(Idom & Geotec, 2014). 

Há uma preocupação com a possível construção de estradas para o Bonete e Castelhanos 

e mudanças no zoneamento do Parque Estadual de Ilhabela que podem trazer impactos 

ambientais negativos para estas praias que ainda se encontram bastante preservadas e para as 

comunidades tradicionais que vivem nestas localidades (Idom & Geotec, 2014). 

Alguns aspectos negativos foram levantados em relação ao turismo náutico. Devido à 

alta velocidade das embarcações e o desrespeito as áreas de pesca e de maricultura, onde muitas 

vezes o fundeio dessas embarcações próximas a estas áreas, acabam por danificar os apetrechos 
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de pesca e os cercos flutuantes, além de causarem derramamentos de óleo que prejudicam as 

mariculturas (Idom & Geotec, 2014).   

Outros impactos são as atividades das marinas, iate clubes, píeres e estaleiros, devido 

ao derramamento de óleo e de detergentes durante a manutenção das embarcações, e devido a 

geração de ruídos e o descarte de dejetos no mar. Segundo informações cedidas pela Capitania 

dos Portos existem 150 marinas e cerca de 20 mil embarcações registradas no litoral norte de 

São Paulo (Idom & Geotec, 2014). 

Além disso, algumas marinas estão instaladas em áreas de estuários e manguezais 

impactando estes ecossistemas, considerados berçários naturais para reprodução de diversas 

espécies marinhas, trazendo impactos para a biodiversidade, e consequentemente para o 

desenvolvimento da pesca e da maricultura tradicionais (Idom & Geotec, 2014).  

A falta de fiscalização de navios de cruzeiro também podem representar um problema 

devido a introdução de espécies exóticas, geração de ruídos e o descarte de poluentes na água. 

A circulação desses navios ocorre principalmente no canal de São Sebastião, fora dos limites 

da APAMLN, no entanto ocorre também na Baía de Itaguá que faz parte do território da APA 

(Idom & Geotec, 2014).   

De maneira geral, os esportes aquáticos, sobretudo os não motorizados, foram 

considerados neutros ou positivos pela maior parte dos integrantes das oficinas. Embora em 

relação ao mergulho existam alguns conflitos com áreas de pesca e de mariculturas tradicionais. 

Além de relatos de conflitos existentes entre praticantes de kitesurf e pescadores tradicionais na 

praia da Enseada em São Sebastião, e de outras atividades esportivas com banhistas. Os jet-skis 

e bananas- boats foram bastante criticados pelos participantes (Idom & Geotec, 2014).   

O plano de manejo pode contribuir para um melhor planejamento e ordenamento das 

atividades turísticas, bem como os programas de comunicação e de educação ambiental com 

ações direcionadas às operadoras, agências de turismo e turistas, visando reduzir os impactos 

negativos e uma maior compatibilização dos objetivos de conservação com o desenvolvimento 

socioeconômico da APAMLN.  

 Há também boas perspectivas de desenvolvimento de projetos voltados para o turismo 

de base comunitária, uma vez que existem uma série de comunidades tradicionais de caiçaras, 

indígenas e quilombolas na região da APA e entorno, que podem proporcionar aos visitantes 

conhecer os modos de vida dessas populações, atrelados a ações de educação ambiental, e ao 

mesmo tempo se transformar em uma fonte alternativa de geração de renda para estas 

comunidades (Idom & Geotec, 2014).   
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Áreas prioritárias para conservação, segundo os participantes dos grupos de turismo, 

atividades náuticas e esportes aquáticos. 

No que se refere as áreas prioritárias para a conservação foram indicadas pelo Grupo de 

Turismo e Esportes Aquáticos as áreas de naufrágios e as ilhas de Ilhabela, São Sebastião e de 

Ubatuba. As ilhas de Búzios, Vitória, Suminítica, Montão do Trigo, Anchieta, Couves e Gatos 

foram consideradas prioritárias pela grande riqueza e diversidade de espécies marinhas e 

terrestres. A Área de Manejo Especial do Mar Virado, além da biodiversidade local, existe uma 

área de cultivo de vieiras, um sítio arqueológico e questões culturais relevantes (Idom & Geotec, 

2014).   

 As baías e enseadas por serem áreas abrigadas e propicias para a criação de peixes e 

para a pesca artesanal. Neste caso, as enseadas de Fortaleza, Flamengo, Picinguaba, Fazenda, 

Itaguá, Mar Virado, Ubatubirim em Ubatuba. A região denominada de Costão do Navio, entre 

Guaecá e Toque-Toque Grande e as praias de Maresias e Boiçucanga e ARIES de São 

Sebastião. Em Caraguatatuba a região costeira da Ponta de Martins de Sá ao Arpoador. E na 

Ilhabela a região que vai da Ponta de Sepitutiba até a Ponta do Boi por estar bastante preservada 

(Idom & Geotec, 2014).    

 Além de todos os manguezais e estuários por serem considerados berçários naturais 

para as espécies marinhas e importantes para o pousio, alimentação e reprodução de aves, 

algumas delas migratórias (Idom & Geotec, 2014).      

 

Síntese e análise das discussões do Grupo Atividades Industriais e Portuárias 

 

Entre os principais usos identificados nas discussões do grupo, dentro dos limites ou 

próximos aos limites da APALMN, tiveram destaque a indústria de petróleo e gás e as 

atividades portuárias. Entre os principais empreendimentos da região, a plataforma de petróleo 

de Mexilhão, os blocos de extração de petróleo da camada do pré-sal, o gasoduto Lula- 

Mexilhão, a Unidade de Tratamento de Gás Monteiro Lobato (UTGCA), o Porto de São 

Sebastião e o terminal de uso privativo da Transpetro (TEBAR), que já foram apresentados e 

discutidos no capítulo anterior, que descreve os principais usos e atividades econômicas que 

exercem impactos e pressões sobre a APAMLN e toda a região do litoral norte de São Paulo.  

Segundo relatos de representantes da Capitania dos Portos, Petrobras e Transpetro que 

participaram das oficinas do Diagnóstico Participativo, em média 700 navios utilizam as 
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estruturas do TEBAR e 110 navios e balsas o Porto Público de São Sebastião anualmente (Idom 

& Geotec, 2014).    

Os participantes do grupo relataram que os petroleiros tem níveis de exigência ambiental 

baixos e que o fundeio das embarcações e a geração de resíduos, ruídos, vazamentos de óleo e 

lançamento de efluentes geram impactos aos ambientes costeiros e marinhos. E que em caso de 

vazamentos, os primeiros locais a serem atingidos seriam as praias de São Sebastião e do litoral 

de Caraguatatuba. Também relataram que a instalação das estruturas da Petrobras restringem a 

pesca a um raio de dois a três quilômetros, e que os navios costumam danificar redes e 

apetrechos de pesca (Idom & Geotec, 2014).    

Como pode ser observado, os impactos decorrentes das atividades de extração e 

transporte de petróleo e gás, portuárias e o trânsito de navios, foram mencionadas como 

negativas por todos os grupos. O que aponta para a necessidade de um maior rigor na 

fiscalização e no acompanhamento dos condicionantes e programas de mitigação e redução de 

impactos nos licenciamentos e na fase de operação destes empreendimentos.  

Além de uma maior efetividade na execução dos planos emergenciais nos casos de 

vazamentos e acidentes de óleo. Assim como medidas para reduzir os impactos ocasionados 

pela contaminação da água de lastro e pelo despejo de efluentes, resíduos sólidos e detergentes 

dos navios. 

 

 

5.4.2.3. Segmento Interesses Difusos, poder público, ONGs e instituições de pesquisa. 

 

O grupo de interesses difusos foi dividido em três subgrupos segundo as esferas de 

atuação de seus representantes, poder público, organizações não governamentais e instituições 

de pesquisa e ensino.  

O subgrupo de ensino e pesquisa fez uma contribuição relevante sobre a necessidade de 

definir conceitualmente sobre o que seriam as áreas prioritárias para a conservação ambiental, 

preservação, impactadas e vulneráveis, que estavam sendo propostas na metodologia nas 

oficinas (Idom & Geotec, 2014).  Desta forma propuseram as seguintes definições: 

 Área prioritária para conservação: área a ser conservada em equilíbrio com o 

desenvolvimento de atividades e usos de forma sustentável. 

 Área para preservação: área com mérito para impedir, por meio de um marco 

legal específico, o desenvolvimento de usos no território incompatíveis com a 
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preservação ambiental da área. 

 Área impactada: área que já apresenta evidências claras de degradação ambiental. 

 Área vulnerável: área especialmente suscetível aos impactos negativos e 

interferências antrópicas. 

Embora muitas vezes sejam entendidos como sinônimos, preservação e conservação 

ambiental são conceitos que provem de correntes ideológicas distintas que surgiram no século 

XIX. Enquanto o preservacionismo tende a compreender a proteção da natureza sem a 

interferência humana, o conservacionismo promove o uso e o manejo sustentáveis dos recursos 

naturais e uma maior integração da relação homem-natureza (Pádua, 2006). 

Estas definições são importantes, pois durante a análise do diagnóstico participativo 

percebe-se diferentes interpretações sobre estes conceitos que acabaram refletindo nos 

resultados dos diferentes segmentos e grupos. Acrescentaria também as diferentes 

interpretações sobre o que seriam as fragilidades e potencialidades.  A definição destes 

conceitos são essenciais para apontar as diretrizes para o zoneamento da APA e para os 

programas de gestão.  

Assim como os demais grupos, os principais usos, conflitos e impactos levantados foram 

relacionados a pesca, turismo, estruturas náuticas, esportes e atividades portuárias e extração 

de gás e petróleo, já descritos anteriormente pelos demais grupos. A seguir, segue um resumo 

das áreas apontadas pelos subgrupos do poder público, ONGs e instituições de pesquisa de 

acordo com as definições conceituais propostas. 

 

Áreas Prioritárias para conservação 

 

O Setor Maembipe foi considerado prioritário para conservação pela sua importância 

cultural, paisagística, para a pesca e pela sua rica biodiversidade. Esse setor se encontra 

ameaçado por diversos fatores, entre esses, a pressão imobiliária em Ilhabela, a pesca industrial, 

a pesca submarina e impactos nas comunidades tradicionais. Além do risco permanente da 

operação do gasoduto da Petrobras que atravessa o setor, passando entre as ilhas de Búzios e 

Vitória, e a proximidade com os campos de exploração de petróleo do pré-sal. Neste setor, 

foram apontadas como áreas prioritárias, as ilhas e o seu entorno, especialmente as ilhas de 

Búzios, Vitória, Prainha e da Figueira. A Baía de Castelhanos, a Enseada das Anchovas, o 

Bonete e a região sul de Ilhabela (Idom & Geotec, 2014).   

O grupo dos representantes do poder público apontou a região entre o litoral sul do Rio 

de Janeiro e Ilhabela como prioritária para conservação por ser uma área de reprodução das 



 

122 
 

Toninhas, Pontoporia blainvillei (Gervais & D'Orbigny, 1844), espécie de golfinho ameaçado 

de extinção, e que sofre ameaças devido ao uso das redes de espera nas atividades de pesca, que 

acabam capturando-as acidentalmente. Sendo necessário implementar ações para a conservação 

da espécie, sobretudo nesta região (Idom & Geotec, 2014).    

No setor Cunhambebe, a AME de Tamoios e as outras áreas de manejo especial, o 

Parque Estadual da Ilha Anchieta e o polígono de interdição da pesca entre a Ilha Anchieta e a 

Estação Ecológica de Tupinambás foram considerados prioritárias para conservação. Assim 

como a região de fronteira com o estado do Rio de Janeiro, a região norte e as baías e enseadas 

de Ubatuba, do Flamengo e do Mar Virado, e as praias de Ubatumirim, Fazenda e Toninhas. A 

enseada do Massaguaçu e as áreas de maricultura da praia das Cocanhas em Caraguatatuba. E 

áreas especialmente produtivas para a pesca de corvina, maria-mole e carapau no Setor 

Cunhambebe também foram mapeadas pelo grupo (Idom & Geotec, 2014).   

 No Setor Ypautiba, consideraram as baías e praias, principalmente na costa sul de São 

Sebastião. A Ilha de Montão do Trigo, a Baía do Araçá e o Canal de São Sebastião. As 

comunidades tradicionais existentes em toda a região da APAMLN com destaque para as áreas 

importantes para a maricultura das praias da Cocanhas em Caraguatatuba e das Cigarras em 

São Sebastião. E os locais onde as Unidades de Conservação terrestres chegam até a cota zero 

com um buffer de uma milha náutica a partir da linha da costa (Idom & Geotec, 2014).   

 

Áreas de Preservação 

 

As áreas de manguezais e os estuários foram consideradas importantes para ações de 

preservação, uma vez que, são áreas de reprodução de diversas espécies e fundamentais para a 

conservação do ecossistema marinho. Alguns participantes sugeriram inclusive medidas de 

proteção maiores cogitando a restrição a estas áreas (Idom & Geotec, 2014).    

As áreas de restinga, sobretudo em locais onde exercem um papel de fixação de dunas, 

as matas ciliares e as AMES das ilhas do Apara e de Itaçucê em São Sebastião foram apontadas 

como áreas importantes a serem preservadas. Ademais foi proposta pelo grupo delimitar áreas 

de exclusão de pesca em alguns locais estratégicos por determinadas épocas do ano, visando a 

reprodução de espécies e a recuperação dos estoques pesqueiros (Idom & Geotec, 2014).   
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Áreas impactadas  

 

Entre as áreas impactadas foram apontadas o canal de São Sebastião devido a poluição 

causada pelo derramamento de óleo de navios e pelo lançamento de efluentes do emissário 

submarino. A costa sul de São Sebastião da praia de Guaecá à Boracéia, ARIES de São 

Sebastião, Baía do Araçá, a barra do rio Boiçucanga e os manguezais do rio Escuro, também 

foram apontadas como áreas impactadas pela construção civil, especulação imobiliária, 

precariedade dos sistemas de esgotamento sanitário, concentração de atividades e conflitos de 

uso (Idom & Geotec, 2014).    

 Em Ubatuba foram consideradas como áreas impactadas,  a enseada de Ubatuba pelo 

lançamento de esgoto do emissário submarino. Além da Baía do Itaguá, Perequê-Mirim, Barra 

Seca, Maranduba, Picinguaba, Itamambuca e Fortaleza, e a Ilha das Couves pela existência de 

espécies exóticas (Idom & Geotec, 2014).   

No município de Caraguatatuba, as praias do Canto do Mar, Camaroeiro, Santo Antônio, 

Boca do Juqueriquerê e Cocanha foram consideradas impactadas. O entorno da Ilha de 

Alcatrazes devido aos bombardeios nos treinamentos realizados pela Marinha. A praia das 

Palmas e do Sul do Parque Estadual da Ilha Anchieta devido os excesso de embarcações. A Ilha 

de Itaçucê e outras ilhas de São Sebastião.  Na Ilhabela, o Saco da Capela, o Saco do Sombrio 

e Itaquanduba devido a poluição e os impactos do emissário submarino (Idom & Geotec, 2014).    

Houve o apontamento sobre a necessidade do mapeamento de todas as marinas, 

inclusive as que se encontram em situação irregular, devido aos impactos consequentes dos 

derramamentos de óleo e combustíveis, fundeio, excesso de embarcações e a utilização de 

tratores para o transporte dos barcos. Entre as áreas afetadas pelas estruturas náuticas, postos 

de combustíveis e marinas: as praias de São Francisco, Figueira, Barra do Una, Saco da Ribeira, 

Ubatumirim, Fazenda, Lázaro, Picinguaba, Lagoinha, Dura, Fortaleza, Boracéia, Barequeçaba, 

Tabatinga, Massaguaçu e Castelhanos (Idom & Geotec, 2014).   

Por outro lado, o grupo das ONGs ressaltou que faltam estruturas náuticas de suporte 

para as atividades pesqueiras, nas quais as públicas ou estão monopolizadas por embarcações 

de turismo e passeio e traineiras ou estão em estado precário, de forma que os desembarques 

dos pescados da pesca tradicional tem acontecido com frequência nas praias da região (Idom & 

Geotec, 2014).   
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Áreas Vulneráveis 

 

A ARIES de São Sebastião, o Santuário Ecológico Marinho da Ilha das Cabras e os 

manguezais da enseada do Araçá, localizados no Canal de São Sebastião, a praia da Cocanha e 

enseada de Caraguatatuba até a Ilha Anchieta, e de modo geral toda o território da APAMLN 

foram consideradas áreas vulneráveis aos impactos da ampliação do TEBAR, do Porto de São 

Sebastião e das atividades de exploração e transporte de óleo e gás. Foi proposto pelo grupo 

que o Santuário Ecológico da Ilha das Cabras localizado no Canal de São Sebastião fosse 

incluso dentro dos limites da APAMLN (Idom & Geotec, 2014).   

Foi mencionado também que não tem havido reparações em caso de derramamentos de 

óleo e derivados de petróleo, a exemplo de acidentes recentes envolvendo a Petrobras e suas 

subsidiárias, em que praticamente não houve compensações para dar suporte aos pescadores e 

às comunidades tradicionais atingidas (Idom & Geotec, 2014).   

A região sul do canal de São Sebastião, a Ilha dos Búzios e a Ilha da Vitória em Ilhabela 

e as áreas sob influência das marinas foram consideradas vulneráveis à introdução de espécies 

exóticas por serem áreas de rota de navios e de fundeio de embarcações (Idom & Geotec, 2014).   

As áreas costeiras por estarem suscetíveis a pressão imobiliária e a ocupação 

desordenada, e de maneira geral, todos os estuários e manguezais dentro dos limites da 

APAMLN também foram considerados vulneráveis. As beiras das praias, margens de rios e 

encostas foram consideradas como áreas vulneráveis aos processos erosivos e os efeitos 

adversos das mudanças e eventos climáticos (Idom & Geotec, 2014).   

Assim como os locais, onde se encontram os cercos flutuantes, devendo ser priorizadas 

ações de conservação ambiental para reduzir o grau de ameaças a estes locais mais vulneráveis 

e prioritários para a conservação da biodiversidade e para o desenvolvimento socioeconômico 

da região (Idom & Geotec, 2014).   

 

Principais fragilidades e desafios para a gestão apontado pelo Grupo de Interesses Difusos 

 

Sobre as principais fragilidades apontadas pelo Grupo de Interesses Difusos: o uso 

desordenado do território da APAMLN, os conflitos de uso, a degradação da região costeira e 

marinha e o impacto nas áreas de manguezais. Devendo haver também uma priorização para 

ações de conservação e de preservação ambiental nas áreas de manguezais devido a sua 

relevância ecológica para a biodiversidade costeira e marinha. 
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Entre as fragilidades que impactam a APAMLN e as unidades de conservação do entorno, 

as dificuldades de regularização fundiária, ocupação irregular, lançamento de esgotos, 

desmatamento e diversas irregularidades. Sendo necessário uma maior articulação e interação 

com as outras unidades de conservação inseridas nos limites ou no entorno da APA Marinha 

do Litoral Norte de São Paulo (Idom & Geotec, 2014).    

A dificuldade de delimitação, a grande extensão da APA e a facilidade de acesso ao 

ambiente marinho prejudicam a fiscalização e o monitoramento. Foi mencionado o fechamento 

da unidade da CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, em Ubatuba, 

responsável pelo licenciamento ambiental, controle, fiscalização, monitoramento da qualidade 

das águas, do ar e do solo (CETESB, 2017). 

Os megaprojetos de infraestrutura, a exemplo da exploração da camada do pré-sal e das 

atividades da indústria de óleo e gás, a duplicação da rodovia dos Tamoios e a ampliação do 

Porto de São Sebastião e do TEBAR são projetos de desenvolvimento econômico regional de 

grande transformação territorial, e que exercem pressões e ameaças constantes à APAMLN 

(Idom & Geotec, 2014). Sendo necessário buscar garantir a aplicação dos recursos de 

compensação ambiental e de mitigação nas regiões mais vulneráveis aos impactos destes 

projetos, priorizando também os pescadores e comunidades tradicionais. 

Além disso, foi apontado pelo grupo problemas graves no processo de revisão do ZEE do 

gerenciamento costeiro, como falta de estudos técnicos para embasar a proposta, falta de 

comunicação com a população em geral e as comunidades tradicionais, e o predomínio de 

interesses econômicos nos processos de tomada de decisão. 

Em relação aos principais desafios para a gestão foram destacados, a necessidade do 

fortalecimento das unidades de conservação no estado, a dificuldade de articulação entre os 

poderes municipal, estadual e federal e a descontinuidade nos processos de gestão em função 

de constantes mudanças de governo (Idom & Geotec, 2014). Havendo a necessidade de um 

maior fortalecimento junto as diversas instituições e atores socioambientais que atuam no 

território e que podem contribuir para a gestão e as ações desenvolvidas na APAMLN. Outro 

desafio levantado foi a necessidade de captação de recursos. 

 

Potencialidades 

 

No que se refere as principais potencialidades foi ressaltado que há um grande potencial 

para o desenvolvimento de projetos de ecoturismo de base comunitária com enfoque na 

promoção e valorização histórica e cultural das comunidades tradicionais caiçaras e da pesca e 
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maricultura sustentáveis que podem contribuir para a conservação ambiental na APAMLN 

(Idom & Geotec, 2014).    

Sendo necessário uma maior mobilização, fortalecimento e capacitação das 

comunidades tradicionais que fazem uso da APAMLN. No entanto, a execução dessas ações 

dependem de vontade política das esferas municipal, estadual e federal.  

Segundo os participantes do grupo existem problemas na comunicação entre as 

diferentes instituições que atuam junto a essas comunidades, foi relatado que muitos projetos 

fazem a primeira etapa de diagnóstico, porém tem dificuldades de implementar as ações 

propostas e não compartilham o conhecimento produzido, o que gera a perda de credibilidade 

junto a essas comunidades. Também foi apontada a necessidade que os projetos tenham um 

período maior de tempo e não de apenas dois anos como ocorre habitualmente (Idom & Geotec). 

Outras potencialidades identificadas no território foi incentivar a prática de mergulho 

com enfoque em ações de educação ambiental, incluindo as áreas de naufrágio. O 

desenvolvimento da aquicultura para a geração de emprego e renda para as comunidades 

tradicionais e a possibilidade de desenvolvimento de novos projetos de pesquisa voltados para 

a conservação ambiental na região da APAMLN (Idom & Geotec, 2014).   

A existência de diversas instituições governamentais, não governamentais e de ensino e 

pesquisa com profissionais capacitados que podem atuar em parceria na execução e 

implementação de ações e projetos voltados para a conservação ambiental na APAMLN, 

podendo contribuir inclusive contribuir na captação de recursos. Além do potencial para o 

desenvolvimento de projetos voltados para o pagamento por serviços ambientais (PSA) (Idom 

& Geotec). 

A seguir a Tabela 14 apresenta a relação das instituições, linhas de pesquisa, locais onde 

estão sendo realizadas pesquisas, e as contribuições para o território do Litoral Norte de São 

Paulo, levantadas durante as oficinas do grupo de instituições de pesquisa do Diagnóstico 

Participativo. 
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Tabela 14. Instituições, linhas de pesquisa e possíveis contribuições para a APAMLN 

Instituição Linha de pesquisa 
Onde estão 

alocadas 

Contribuições para o 

território 

Como a APAMLN pode 

contribuir com a pesquisa 

Instituto de Pesca (IP) 

Setor pesqueiro 

Desenvolvimento de maricultura, mexilhão etc. 

Monitoramento (três APAM)  

Licenciamento da Petrobras 

Grupo de Trabalho Cerco Flutuante 

(regularização) 

Mapeamento da atividade pesqueira nas três 

APAM e área de influência 

Três APAM e 

nos três setores 

da APAMLN 

Auxilio com subsídios e 

dados 

georreferenciados para 

diagnósticos e estudos 

Por meio de um fórum de 

demandas e experiências 

(Conselho e Câmaras 

Temáticas da APAM) 

Dinâmica pesqueira no Litoral Norte e estudo das 

embarcações de outros estados 

Litoral Norte: 

Ilhabela, São 

Sebastião, 

Caraguatatuba 

Áreas de principais 

focos de pesca 

Produtividade 

Demandas da APAMLN no 

trabalho já acontecem 

CEBIMar-USP 

Ecologia de costão rochoso 

Levantamento da biodiversidade 

Levantamento taxonômico 

Levantamento oceanográfico e coluna d’água 

Espécies exóticas e invasoras (coral-sol) 

Biota do Araçá 

Invertebrados marinhos 

Educação ambiental 

Piscicultura 

Canal de São 

Sebastião, 

Ilhabela 

(entorno) e 

Araçá 

Varia por projeto 

– abrange 

APAMLN, 

ARIESS e todo o 

Litoral Norte 

Conhecimento da 

biodiversidade 

Divulgação das 

pesquisas 

Cursos de capacitação 

Setor CEBIMar-USP: 

produção de 

conhecimento 

desenvolvido no 

território da UC 

Proteção e criação da 

/APAMLN/ARIESS 

contribuem diretamente com 

as pesquisas 

Participação no Conselho para 

troca de informações 

Instituto Geológico 

Cursos de capacitação sobre questões 

hidrogeológicas (nascentes e cursos d’água) 

Levantamento por poços da área costeira: marés e 

subida do nível da água doce 

- Caraguatatuba, 

Ubatuba, São 

Sebastião 

Proteção da APAMLN; 

Interação água doce e 

água salgada 

Restinga e manguezais 

Representação no Conselho 

para coleta de demandas 

Instituto de Geociências-

USP 
Geodiversidade costeira São Paulo   
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Instituição Linha de pesquisa 
Onde estão 

alocadas 

Contribuições para o 

território 

Como a APAMLN pode 

contribuir com a pesquisa 

IO-USP 

Programa de Pós-

Graduação em Ciência 

Ambiental (PROCAM-

USP) 

EACH-USP 

CEBIMar-USP 

IP 

Universidade Estadual 

de Campinas 

(UNICAMP) entre 

outros 

Biota Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 

de São Paulo (FAPESP) 

Gerenciamento costeiro integrado (integração dos 

instrumentos de gestão) 

Enseada do 

Araçá 

Integração entre 

pesquisa e 

planejamento/gestão 

Estudo sobre 

governança: ciência e 

gestão 

Diálogo com Conselho da 

APAMLN (troca de 

informação): precisa se 

aproximar mais, proposta de 

criação de Grupo de Trabalho 

Araçá 

Valoração dos serviços ecossistêmicos do Araçá 

Modelagem de sistemas complexos/redes sociais 

Percepção ambiental dos moradores 

Medição dos valores, 

gestão e atores 

Espaço de discussão do 

projeto na APAMLN como 

um dos atores do Araçá 

IO-USP 

Poluição: resíduos sólidos no mar 

Zonas de acúmulo de plástico na zona costeira 

(praias arenosas e restinga) 

Monitoramento de lixo marinho submerso em 

Alcatrazes 

Poluição por microplástico e interação com a biota 

Monitoramento 

de praias em 

Ubatuba e São 

Sebastião 

Indicadores para a 

gestão dos resíduos na 

APAMLN 

Vulnerabilidade dos 

organismos 

Demarcação de áreas para 

monitoramento das pesquisas 

(definição de áreas 

prioritárias) 

Relato de casos 

(vulnerabilidade dos 

organismos) 

 

IO-USP Conservação de aves marinhas 
Ilhas da 

APAMLN 

Áreas estuarinas 

(lacuna de 

conhecimento atual) 

Conservação 

Integração de instituições para 

auxiliar as pesquisas 

Parceiros nas ilhas 

Geografia USP 
Estudo e caracterização da Ilha Monte de Trigo 

(pesca e estoques pesqueiros) 

Ilha Monte de 

Trigo 
Caracterização do local 

Aproximação da UC com 

comunidades 

Projeto TAMAR 

Biologia e ecologia das tartarugas marinhas 

Interação da pesca com as tartarugas 

Educação ambiental nas comunidades tradicionais 

Ubatuba 
Conhecimento sobre 

pesca de subsistência 
Parceria consolidada 
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Instituição Linha de pesquisa 
Onde estão 

alocadas 

Contribuições para o 

território 

Como a APAMLN pode 

contribuir com a pesquisa 

IO-USP 

Levantamento de dados da Bacia de 

Santos/Fundação de Estudos e Pesquisas 

Aquáticas (FUNDESPA) 

Diagnóstico ambiental: mapeamento do fundo do 

mar 

Monitoramento ambiental oceanográfico 

Monitoramento em tempo real 

Grupo de apoio à missão embarcada 

Estado de São 

Paulo 

Contribuição para o 

zoneamento e 

monitoramento da 

região 

Geração de demandas 

concretas 

Realização de pesquisa 

aplicada 

Integração de atores: recursos 

(meio para captar recursos 

para pesquisa, como de 

compensação ambiental) 

Rede de monitoramento de habitats bentônicos 

costeiros (ReBentos) 

Brasil, estados e 

Litoral Norte 

Análise de processos: erosão e dispersão de 

poluentes 
 

Monitoramento de condições do mar em tempo 

real 
 

Aprendizagem social na APA 

Litoral Norte 

Representação da maricultura 

Diagnóstico de Conselho e ONG 

Educação ambiental 

Impactos ambientais e poluição 

UNISA 

Ecologia marinha 

Serviços ecossistêmicos 

Educação ambiental (meio ambiente e saúde) 

Proposta de vir 

para o Litoral 

Norte 

Conservação Conservação 

Universidade Estadual 

Paulista Júlio de 

Mesquita Filho (UNESP) 

Módulo 

Impacto cumulativo de grandes obras 

Docente Biologia, Petróleo e Gás: trabalhos de 

iniciação científica 

APAMLN e 

Litoral Norte 

Processos de 

licenciamento dos 

empreendimentos: 

impactos mais 

Criação de espaço de 

discussão 

Criação de demandas 
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Instituição Linha de pesquisa 
Onde estão 

alocadas 

Contribuições para o 

território 

Como a APAMLN pode 

contribuir com a pesquisa 

relevantes; diretrizes de 

gestão 

Difusão da APAMLN e 

produção de 

conhecimento científico 

Maior proximidade da UC nas 

instituições 

FF Aves marinhas insulares 
Litoral de São 

Paulo 

Conservação (aves são 

indicadores ambientais) 

Propostas para UC de 

proteção integral 

IFSP 

Cetáceos (monitoramento, captura acidental) 

Educação ambiental 

Pesca artesanal 

São Sebastião e 

Caraguatatuba 

Áreas prioritárias para 

conservação e manejo 

da pesca artesanal 

Própria criação da APAMLN 

auxilia a pesquisa 

Integração com instituições 

Instituto de Botânica 

Taxonomia de plantas 

Biodiversidade de macroalgas marinhas 

Cianobactérias e fungos 

Ecofisiologia de algas marinhas 

Estrutura de comunidade: macroalgas 

Rede algas: potencial biotecnológico de 

macroalgas Kapaphycus 

Coleções científicas (identificação de todos os 

grupos vegetais): herbário e cultura 

Todo litoral de 

São Paulo, com 

interesse no 

Litoral Norte, 

especialmente as 

ilhas, por ter 

mais diversidade 

Conhecimento da flora 

marinha e das espécies 

exóticas. 

Interação com outros projetos 

e grupos de interesse 

ITA (Rede Litoral) 
Análise institucional para adaptação a mudanças 

climáticas 
Litoral Norte 

Mapeamento de áreas 

vulneráveis, barreiras e 

condições favoráveis 

para adaptação. 

Fornecimento de dados sobre 

atores para participação nas 

oficinas. Inserção do tema no 

zoneamento e programas de 

gestão 

Fonte: Consórcio IDOM-Geotec, 2014. 
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As devolutivas do Diagnóstico Participativo e a escolha dos representantes dos diferentes 

segmentos para participar das oficinas de zoneamento e programas de gestão. 

 

 No segundo semestre de 2016, a equipe gestora da APAMLN fez as reuniões devolutivas 

para apresentação dos resultados do Diagnóstico Participativo. Foram realizadas 14 reuniões, 

onde os atores dos diferentes segmentos puderam revisar, validar e complementar informações 

nos mapas-resultados e mapas mentais resultantes das oficinas do Diagnóstico Participativo.  

Nestas reuniões devolutivas foram priorizadas as comunidades tradicionais de pesca e 

maricultura propiciando a retomada da confiança dos participantes no processo de elaboração 

do plano de manejo, bem como contribuíram para revalidar a escolha dos representantes dos 

diferentes segmentos para as futuras oficinas de zoneamento e elaboração dos programas de 

gestão (APAMLN, 2017). 

O Conselho Gestor da APAMLN havia definido critérios para a eleição e escolha dos 

representantes de cada segmento, Pesca e Maricultura Tradicional, Outros Segmentos 

Produtivos e Poder Público, ONGs e Instituições de Ensino e Pesquisa. De forma que esta 

participação fosse paritária com 20 representantes de cada segmento e 10 do Conselho Gestor, 

totalizando 70 participantes, conforme a Tabela 15 apresentada a seguir. 

 

Tabela 15. Representantes para as oficinas participativas de Zoneamento e 

elaboração dos programas de gestão. 

Segmentos Representantes Nº de vagas 

1 – Pesca artesanal e 

maricultura tradicionais 

 Comunidades  10 

Arrasto 2 

 Diversificada costeira 4 

Emalhe 2 

Maricultura 2 

Sub-Total   20 

2 – Outras Setores 

Produtivos  

Atividades industriais 3 

Estruturas náuticas 3 

Esportes náuticos 4 

Maricultura grande porte 1 

Pesca Amadora 3 

Pesca Industrial 1 

Turismo 4 

Operadoras de mergulho 1 

Sub-Total   20 
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3 – Poder público e 

Organizações de Interesse 

difuso 

Prefeituras 4 

Órgão Estadual 1 

Órgão Federal 1 

Órgão Fiscalizador 1 

Órgão Licenciador 1 

ONGs 6 

Ensino e Pesquisa 6 

Sub-Total   20 

Conselho Gestor Representantes 10 

Total   70 

        Fonte: APAMLN, 2017 

 

 Com base nos mapas produzidos pelos diferentes segmentos foram elaborados os mapas 

denominados de síntese de resultados. Os mapas-síntese expressam visualmente o 

conhecimento local dos diferentes segmentos e usuários sobre os territórios abrangidos pela 

APAMLN. Estes mapas são de extrema importância e essenciais para a próximas etapas de 

zoneamento e para direcionar as áreas prioritárias de atuação nos programas de gestão, e serão 

apresentados e discutidos no item resultados a seguir.  

 

 



 

133 
 

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

6.1. Análise dos resultados do mapeamento participativo e recomendações para o 

zoneamento da APA Marinha do Litoral Norte de São Paulo 

 

As metodologias de mapeamento participativo são utilizadas com frequência em estudos 

para levantamento da biodiversidade marinha e para a delimitação e zoneamento de áreas 

marinhas protegidas. O uso e a incorporação do conhecimento local acerca dos processos e 

atributos ecológicos, sociais e culturais de uma determinada área é um importante componente 

nos processos de planejamento e de gestão compartilhada (Gerhardinger et al., 2010). 

O reconhecimento deste saber local estimula a participação dos diferentes segmentos e 

usuários possibilitando um maior engajamento, uma vez que os atores sociais se veem como 

protagonistas nos processos de tomada de decisão. Assim, trazer o conhecimento local para o 

planejamento das áreas marinhas protegidas é um importante passo para o compartilhamento 

de poder, auxiliando na construção de parcerias efetivas entre as comunidades locais e os órgãos 

ambientais governamentais, responsáveis pela gestão (Berkes et al. 2001; Berkes, 2004; 

Cordell, 2006, Davis & Wagner, 2003 apud Gerhardinger et al., 2010). 

 Com base nos mapas produzidos pelos diferentes segmentos foram elaborados os 

mapas denominados de síntese de resultados. Os mapas-síntese expressam visualmente o 

conhecimento local dos diferentes segmentos e usuários sobre os territórios que fazem parte da 

APAMLN.  

 Estes mapas são de extrema importância e essenciais para a próximas etapas de 

zoneamento e para direcionar as áreas prioritárias de atuação nos programas de gestão, pois 

permitem identificar os principais alvos e áreas prioritárias para conservação, as áreas onde 

existem conflitos e sobreposições de uso, assim como as áreas ameaçadas ou impactadas.  

Informações essenciais para o zoneamento e para a definição de estratégias e 

planejamento das ações de manejo adaptativo para cada uma dessas áreas mapeadas. 

Aproveitando as potencialidades e fragilidades identificadas no território e contribuindo para 

definir prioridades para que os objetivos de conservação possam ser alcançados.   

Neste sentido, o mapa de áreas de relevância socioambiental apresenta a reunião das 

áreas indicadas pelos diferentes segmentos e usuários como prioritárias para ações de 

conservação ou de preservação ambiental e importantes para o desenvolvimento de atividades 

econômicas. Este mapa será fundamental para priorizar os alvos de conservação e estabelecer 

as zonas de proteção ambiental ou de conservação que permitem o uso sustentável. Os grupos 
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do Segmento 3 (poder público, organizações do terceiro setor e instituições de ensino e 

pesquisa) foram os que mais contribuíram para a construção deste mapa, seguido pelos grupos 

de turismo e de pesca tradicional (Idom & Geotec, 2014).  

De forma geral, as áreas consideradas prioritárias para conservação ambiental pelos 

diferentes grupos foram as ilhas e o seu entorno, as baías e enseadas, os estuários e as áreas de 

manguezais, rios, lagoas, parcéis e beira de praias por serem áreas importantes para reprodução 

e alimentação de diversas espécies sendo fundamentais para a conservação do ecossistema 

marinho.  

O Parque Estadual da Ilha Anchieta e a Estação Ecológica de Tupinambás e o entorno 

do Parque Estadual da Ilhabela são áreas que demandam ações de manejo específicas por 

contemplarem as zonas de amortecimento de unidades de conservação de proteção integral com 

uma rica biodiversidade e que abrigam espécies ameaçadas de extinção. A região entre o litoral 

sul do Rio de Janeiro e Ilhabela, área de reprodução das Toninhas, espécie ameaçada de 

extinção, também requer ações de manejo específicas para garantir a conservação da espécie. 

A Estação Ecológica de Tupinambás, que integra as Ilhas das Cabras e de Palmas, já 

possui uma área de restrição de um raio de 1 km no seu entorno, portanto este zoneamento não 

poderá ser alterado (Idom &Geotec). No entanto, as regiões do entorno do Parque Estadual da 

Ilha Anchieta e da Ilhabela são bastante procuradas para o desenvolvimento de atividades 

turísticas e para a pesca, foi inclusive apontado pelos pescadores uma área produtiva entre a 

ESEC de Tupinambás e a Ilha Anchieta, um indicativo de que esta área tem uma rica 

biodiversidade, e portanto deve ser considerada prioritária para ações de manejo. 

Entre outras ilhas consideradas prioritárias para conservação pela grande riqueza e 

diversidade de espécies marinhas e terrestres: as ilhas de Búzios, Vitória, Prainha, Figueira, 

Guaxumãs e Suminítica em Ilhabela; as ilhas das Couves, dos Gatos em Ubatuba; e a Ilha de 

Montão do Trigo em São Sebastião. Além das áreas de naufrágio e de manejo especial com 

destaque para a AME de Tamoios, Itacuçê e do Mar Virado, onde além da biodiversidade local, 

existe uma área de cultivo de vieiras, um sítio arqueológico e questões culturais relevantes. 

O decreto de criação da APA Marinha do Litoral Norte já havia estabelecido 

previamente algumas ilhas como áreas de manejo especial para a proteção da biodiversidade, 

combate de atividades predatórias, poluição e para a sustentação da produtividade pesqueira. 

(São Paulo, 2008). O Art. 44 do SNUC também determina que as ilhas oceânicas e costeiras 

destinem-se prioritariamente à proteção da natureza e que outros fins devem ser precedidos de 

autorização do órgão ambiental competente (Brasil, 2000). 
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Durante a realização das oficinas os pescadores tradicionais questionaram o que seriam 

as AMEs e houveram manifestações temendo que estas áreas venham a ser restritivas à pesca, 

uma vez que representam abrigo em caso de mau tempo e são produtivas para a pesca. É 

fundamental que durante as oficinas de zoneamento sejam discutidas regras uso e manejo para 

a ilhas e as AMEs, buscando o consenso entre os diferentes usuários, mas ao mesmo tempo 

atendendo aos objetivos de conservação e de proteção ambiental para estas áreas.  

Durante as oficinas talvez seja interessante pensar em modelos diferentes de 

zoneamento para cada uma das ilhas e AMEs com o estabelecimento de zonas que permitam o 

uso e o manejo de forma diferenciada. Por exemplo, em uma determinada zona permitir apenas 

o mergulho contemplativo e proibir a pesca ou coleta. Em outra, permitir apenas a pesca 

tradicional e a maricultura de baixo impacto. Outras zonas deverão ser reservadas ao uso e 

visitação e atividades ligadas ao ecoturismo, lazer e esportes aquáticos.  

 No entorno das ilhas mais preservadas, sobretudo no entorno de unidades de 

conservação de proteção integral podem ser estabelecidas zonas de proteção ambiental mais 

restritivas reservadas a pesquisa científica e estabelecer áreas de exclusão de pesca que podem 

ser fechadas sazonalmente em épocas de reprodução de espécies ou por tempo indeterminado 

para permitir a reprodução de espécies marinhas e a reposição dos estoques pesqueiros. 

Conforme recomendado por diversos estudos e especialistas (O’Leary et. al, 2016; Ferreira et 

al., 2001; PISCO, 2007; Robert et al, 1993 apud Prates & Blanc, 2007). 

As áreas de manguezais, estuários, rios, lagoas, praias e restingas também foram 

consideradas prioritárias para conservação ambiental por serem locais de reprodução de 

diversas espécies marinhas e áreas de pousio, alimentação e reprodução de aves, algumas delas 

migratórias. Sendo necessário, coibir práticas ou atividades que sejam prejudiciais a estes 

ambientes ecologicamente sensíveis, como medidas que visem reduzir a degradação ambiental, 

a pesca predatória e a poluição. 

Devido a importância dos manguezais alguns participantes do segmento de interesses 

difusos sugeriram inclusive medidas de proteção ambiental mais rigorosas cogitando a 

possibilidade de restrição a estas áreas. Além disso os manguezais são áreas de Preservação 

Permanente o que por lei já demanda esforços para garantir a sua conservação e a manutenção 

dos seus atributos ecológicos.  

No entanto, os pescadores relataram que os manguezais são de extrema importância para 

o desenvolvimento de suas atividades por serem produtivas para a pesca. Neste sentido, visando 

compatibilizar a conservação ambiental com o desenvolvimento da pesca pode-se pensar em 

restringir algumas práticas como a utilização do arrasto de fundo, a pesca de bate-bate e a 
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atuação de traineiras no entorno das ilhas, estuários e manguezais, permitindo apenas 

embarcações de pesca de pequeno porte e a utilização de redes e apetrechos de pesca que 

capturem em menor volume e de forma mais seletiva.  

Como sugestão deve-se pensar em um programa específico para a conservação, 

restauração e recuperação dos manguezais, priorizando ações de manejo naqueles apontados 

como prioritários para conservação e importantes para o desenvolvimento de atividades 

econômicas, e que estejam em situação de maior vulnerabilidade.  

A APAMLN contempla 27 manguezais (Tabela 16), os manguezais da Baía do Araçá e 

Barra do Sahy em São Sebastião, Juqueriquerê e o manguezal do rio Santo Antônio em 

Caraguatatuba, Perequê-Açu e Barra Seca em Ubatuba foram apontados como prioritários para 

a conservação e como áreas importantes para a pesca.  

 

Tabela 16. Manguezais da APA Marinha do Litoral Norte de São Paulo 

Municípios 27 manguezais da APAMLN 

Ubatuba Praia da Lagoa, Rios Indaiá, Grande, 

Tavares, Acaraú, Maranduba, Ubatumirim, 

Onça, Puruba, Prumirim, Itamambuca, 

Comprido e Escuro 

Caraguatatuba Lagoa Azul, Rios Mococa, Cocanha, 

Gracuí, Tabatinga, Massaguaçu, Lagoa  e 

Juqueriquerê 

São Sebastião Rios Una, Saí e Cubatão; Áreas do Araçá e 

da Enseada/Canto do Mar 

Ilhabela Rio Paquera 

Fonte: APAMLN, 2016 

  

As baías e enseadas de uma maneira geral foram apontadas como prioritárias para 

conservação ambiental pelos pescadores tradicionais e demais usuários por serem áreas 

abrigadas e propicias para a reprodução e criação de peixes e camarões. No município de 

Ubatuba, os pescadores tradicionais sugeriram inclusive que fosse criada uma Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável (RDS) na Enseada do Flamengo. As enseadas de Fortaleza, do 

Mar Virado, Massaguaçu, Saco da Ribeira Saco das Bananas e Picinguaba também foram 

indicadas como áreas importantes para pesca no município.  

Assim como, a Baía de Castelhanos, a Enseada das Anchovas, a praia do Jabaquara e a 

região costeira do Bonete a Ponta do Boi em Ilhabela. A Baía do Araçá e a ARIES de São 

Sebastião e a região denominada de Costão do Navio, entre Guaecá e Toque-Toque Grande, e 
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toda a costa sul de São Sebastião. Além das enseadas de Caraguatatuba e a região costeira da 

Ponta de Martins de Sá ao Arpoador.  

 As comunidades tradicionais existentes em toda a região da APAMLN foram consideradas 

prioritárias para ações de conservação ambienta.  Com destaque para as áreas importantes para 

o desenvolvimento da maricultura nas praias da Cocanha em Caraguatatuba e das Cigarras em 

São Sebastião, e nos locais onde se situam os cercos flutuantes. Os maricultores tradicionais 

também relataram que estão tentando criar uma RDS para o desenvolvimento da maricultura.  

 

Áreas prioritárias para Preservação Ambiental 

 

Em relação as áreas prioritárias para preservação ambiental que visam preservar os 

ecossistemas, paisagens naturais ou patrimônios culturais existentes, necessitando de normas 

de controle mais rígidas para atividades consideradas incompatíveis com a preservação 

ambiental, foram indicadas as áreas de manguezais e restingas, sobretudo em locais onde 

exercem um papel de fixação de dunas, as matas ciliares e as AMES das ilhas do Apara e de 

Itaçucê em São Sebastião.  

Na página seguinte pode ser observado o Mapa de Áreas de Relevância Socioambiental 

(Figura 59) com a reunião das áreas identificadas como prioritárias para conservação e 

preservação ambiental. 
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Figura 59. Mapa de áreas de relevância socioambiental. Fonte: Idom & Geotec, 2014 
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Áreas Prioritárias para Ordenamento Pesqueiro e para o Zoneamento Marinho. 

 

 O Mapa-Síntese de Sobreposição de Usos (Figura 60) apresenta a reunião das atividades 

e interações que ocorrem dentro dos limites da APAMLN, levantadas durante as oficinas do 

Diagnóstico Participativo, independente se estas interações são positivas ou negativas. 

Enquanto que o Mapa Interações (Figura 61) apresenta a síntese das interações positivas, 

neutras e negativas dos diversos usos e atividades presentes no território da APAMLN (Idom 

& Geotec, 2014).  

O Mapa-Síntese de Potencialidades (Figura 62) reúne as áreas indicadas pelos 

diferentes grupos como as áreas produtivas para a pesca e com alto valor cultural e paisagístico, 

comunidades tradicionais, áreas de abrigo, e com potencialidade para o desenvolvimento da 

maricultura e projetos de turismo de base comunitária. Além das áreas propostas para exclusão 

da pesca predatória, industrial e traineiras. Assim como, as delimitações das áreas propostas 

para a criação da RDS, ampliação da AME de Tamoios e outras áreas a serem inclusas dentro 

dos limites da APAMLN.   

 Estes mapas apontam as áreas a serem priorizadas em ações de ordenamento pesqueiro 

e territorial visando um zoneamento de múltiplos-usos. Necessitando a elaboração e 

implementação de normas e regras que direcionem quais atividades são compatíveis e quais 

devem ser proibidas em cada uma das diferentes zonas, sejam estas, de uso sustentável ou de 

proteção ambiental. Buscando evitar conflitos entre os diferentes usuários e ao mesmo tempo 

reduzir as ameaças e os impactos negativos, visando a proteção ambiental ou a conservação e 

o uso sustentável destes ambientes. 

 Os mapas resultados dos grupos das diferentes modalidades de pesca, arrasto, emalhe, 

diversidade costeira, pesca amadora e industrial são fundamentais para o ordenamento das 

atividades de pesca, visando reduzir conflitos entre os usuários, e ao mesmo tempo para o 

planejamento de ações de ações visando a conservação ambiental da APALMN e a manutenção 

e recuperação dos estoques pesqueiros. 
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Figura 60. Mapa-Síntese de Sobreposição de Usos. Fonte: Idom & Geotec, 2014 
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Figura 61. Mapa Interações. Fonte: Idom & Geotec, 2014 
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Figura 62. Mapa-Síntese de Potencialidades. Fonte: Idom & Geotec, 2014 
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Áreas Prioritárias para ações de restauração ou de recuperação ambiental. 

 

 O Mapa de Fragilidades (Figura 63) foi elaborado com base na reunião das áreas 

indicadas pelos diferentes segmentos e usuários como impactadas ou vulneráveis, ou seja, 

áreas que se encontram ameaçadas e que necessitam de intervenções e medidas para reverter 

ou evitar estes impactos ou conflitos eminentes, que comprometem a conservação ambiental 

(Idom & Geotec, 2014).  

 Diversas áreas em todo o litoral norte de São Paulo foram identificadas como impactadas 

por diferentes fatores. Principalmente pelo despejo de esgotos domésticos de forma irregular e 

lançamento de efluentes dos emissários submarinos. Impactos causados pelas infraestruturas 

náuticas e marinas devido ao derramamento de óleo, combustíveis e contaminação pela água 

de lastro e detergentes. As atividades ligadas a extração e transporte de petróleo e gás. Além do 

aumento desordenado do uso e ocupação do solo, sobretudo nas regiões costeiras e manguezais. 

Ameaças e vetores que vem pressionando e impactando as unidades de conservação terrestres 

e marinhas.  

 Dentro deste contexto é fundamental aumentar a articulação da gestão da APAMLN com 

as instituições responsáveis pelo saneamento, tratamento de esgotos e gestão de recursos 

hídricos e pela gestão e fiscalização ambiental. Além disso, nas áreas impactadas consideradas 

prioritárias para a conservação podem ser planejadas ações visando a sua recuperação ou 

restauração ambiental.  

  Como foi mencionado anteriormente, a ARIES de São Sebastião, os manguezais da Baía 

do Araçá localizados no Canal de São Sebastião, a praia da Cocanha e as enseadas de 

Caraguatatuba  e de São Sebastião, e de modo geral todo o território da APAMLN, foram 

considerados vulneráveis aos impactos da ampliação do TEBAR, do Porto de São Sebastião e 

das atividades de exploração e transporte de óleo e gás. 

 De acordo com o artigo 36 do SNUC (Lei nº 9.985/ 2000), nos casos de licenciamento 

ambiental de empreendimentos de significativo impacto ambiental, o empreendedor é obrigado 

a destinar um percentual do valor investido para apoiar a implantação e manutenção de unidades 

de conservação, dando prioridade as unidades de conservação de proteção integral. No entanto, 

caso o empreendimento afete uma unidade de conservação específica ou sua zona de 

amortecimento está deverá ser uma das beneficiárias da compensação, mesmo que não 

pertencente ao Grupo Proteção Integral (Brasil, 2000 apud Dias, 2011). 

  Levando em consideração que as obras para ampliação do Porto de São Sebastião e do 

TEBAR e as atividades de extração e de transporte de óleo e gás impactam diretamente a 
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APAMLN, a unidade de conservação pode requerer junto a Câmara de Compensação 

Ambiental parte dos recursos assim como estabelecer condicionantes para conservação das 

áreas consideradas vulneráveis aos impactos destes empreendimentos dentro do território da 

APA.  

 O Grupo Técnico de Licenciamento Ambiental do Conselho Gestor da APAMLN tem 

atuado neste sentido, a exemplo dos estudos solicitados como condicionantes da Etapa 2 do 

Pré-sal para caracterização socioeconômica das áreas de manguezal e do Turismo Náutico e 

estudo de capacidade de carga para uso e visitação do Parque Estadual da Ilha Anchieta, que 

poderão contribuir para o zoneamento e para elaboração dos programas de gestão e de normas 

e regras de uso que serão discutidas a seguir (APAMLN, 2017). 
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Figura 63. Mapa de Fragilidades. Fonte: Idom & Geotec, 2014 
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6.2.  Análise de roteiros metodológicos para elaboração de planos de manejo e guias para 

planejamento de unidades de conservação marinhas, e recomendações gerais para o 

plano de manejo e para o zoneamento da APAMLN. 

 

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza estabelece que todas as 

unidades de conservação devem ter um plano de manejo com um zoneamento interno das 

atividades a serem desenvolvidas, as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos 

seus recursos naturais. No artigo 14° do Decreto n°4.340 de 2002 que regulamenta o SNUC 

determina que: 

“Os órgão executores do Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação - SNUC, em suas respectivas esferas de atuação, devem 

estabelecer roteiros metodológicos básicos para a elaboração dos 

Planos de Manejo das diferentes categorias de unidades de 

conservação, uniformizando conceitos e metodologias, fixando 

diretrizes para o diagnóstico da unidade, zoneamento, programas de 

manejo, prazos de avaliação e de revisão e fases de implementação 

(Brasil, 2000).” 

O Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBio) é responsável por elaborar os 

roteiros metodológicos das unidades de conservação federais e nas esferas estaduais e 

municipais os respectivos órgãos estaduais e municipais de meio ambiente são responsáveis por 

esta tarefa (MMA, 2015).  

Analisando os roteiros metodológicos existentes no site do ICMBio percebe-se que nem 

todas as categorias de unidades de conservação dispõe de um roteiro metodológico. Encontram-

se disponíveis os roteiros metodológicos para elaboração de planos de manejo de Parques 

Nacionais, Reserva Biológica e Estação Ecológica, Florestas Nacionais, Reservas Particulares 

do Patrimônio Natural – RPPNs e para planos de manejo de Reservas Extrativistas (RESEX) e 

Reservas de Desenvolvimento Sustentável (RDS).  

O roteiro metodológico para elaboração do plano de manejo das Áreas de Proteção 

Ambiental (APAs), objeto deste estudo, não se encontra na mesma página que os outros roteiros 

no site do ICMbio, talvez porque o documento tenha sido publicado em 2001, e esteja 

desatualizado. O Roteiro Metodológico para elaboração do plano de manejo das RESEX e RDS, 

por serem unidades de conservação de uso sustentável e se aproximarem da realidade de uma 

APA, é possível de ser adaptado. Por esta razão esses roteiros foram analisados e serão 

discutidos a seguir.  
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Pesquisando o sítio eletrônico da Fundação Florestal, órgão responsável pelo 

planejamento e gestão das unidades de conservação do estado de São Paulo, não foram 

encontrados roteiros metodológicos para elaboração de planos de manejo.  

Uma questão bastante perceptível, analisando brevemente os roteiros metodológicos 

existentes, é um peso muito maior para o diagnóstico e a caracterização da UC e da região do 

entorno, do que propriamente para as questões relacionadas ao zoneamento e as ações do 

planejamento em si. Isto explica em parte, a razão dos planos de manejo com um volume muito 

grande de informações técnicas e científicas, mas que contribuem pouco para a gestão e o 

planejamento das UCs (Kinouchi, 2014). 

Segundo Cabral (2012) a primeira grande lição a ser compreendida pelos técnicos, 

gestores e servidores envolvidos com a gestão de UCs no país é que quando o assunto é o 

planejamento desses territórios, menos é melhor. A exagerada ênfase nos diagnósticos e na 

caracterização da unidade de conservação pode até representar avanços para o conhecimento 

da biodiversidade brasileira, mas não representa contribuições efetivas para as questões cruciais 

com as quais a gestão da UC precisa lidar. A simplicidade deveria ser o grande balizador para 

as escolhas metodológicas para definir os instrumentos de planejamento. A simplicidade como 

diretriz para a gestão estratégica das unidades de conservação envolve tanto o conteúdo simples 

da estratégia, quanto a forma e ferramentas, o que significa poucas escolhas, porém vitais.  

Em meados de 2012, iniciou-se um debate que envolveu a participação de técnicos do 

ICMbio para uma revisão que culminou na elaboração de uma nova proposta de roteiro 

metodológico básico para elaboração de planos de manejo em unidades de conservação federais 

apresentada pela Coordenação de Elaboração e Revisão de Planos de Manejo – COMAN para 

discussão interna em 2013. Este documento trouxe reflexões importantes, recomendando que 

os planos de manejo deveriam ser estruturados em três dimensões básicas apresentadas 

resumidamente a seguir: 

A “dimensão declaratória” seria destinada a informar a sociedade sobre as 

características da área protegida (caracterização), a razão de sua existência (missão 

institucional da UC), a importância de sua conservação (declaração de significância) e a 

situação conjuntural que se visa alcançar com a implementação das intervenções planejadas 

(visão de futuro). Neste ponto, enfatizam que o plano de manejo por ser um documento de 

comunicação com a sociedade, a sua construção textual e linguagem deveriam observar esse 

princípio. Fazendo uma crítica ao excesso de informações na caracterização e diagnóstico com 

o uso de expressões técnico-científicas de difícil compreensão para o público leigo, o que acaba 
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por enfraquecer a possibilidade do plano de manejo de atuar como ferramenta de esclarecimento 

e engajamento da sociedade na consolidação da unidade (ICMbio, COMAN, 2013). 

A “dimensão normativa” apresentaria o zoneamento das áreas com formas distintas de 

permissão de uso e ocupação e os regulamentos gerais e específicos que regulariam o cotidiano 

da unidade de conservação. Em relação a essa dimensão, o documento faz uma ressalva de que 

normas administrativas são atos jurídicos necessitando clareza, objetividade e coerência com a 

legislação vigente e restrita ao âmbito das questões que competem à administração da UC 

normatizar (ICMbio, COMAN, 2013). 

A terceira dimensão do plano seria a “dimensão programática”, que consiste no 

conjunto de intervenções estrategicamente escolhidas e pactuadas com o conselho gestor, 

devendo seguir os princípios do planejamento estratégico com foco em resultados, priorizando 

as ações consideradas relevantes para a consolidação e alcance dos objetivos da criação da UC 

(ICMbio, COMAN, 2013). 

Nesta dimensão as atividades planejadas devem considerar a viabilidade de sua 

execução e operacionalidade e precisam ser sistematicamente avaliadas em relação aos 

resultados e às expectativas alcançadas. Sendo necessário ter um sistema de monitoramento e 

de informações dinâmico, flexível e acessível ao acompanhamento social, dentro de uma 

concepção de manejo adaptativo (ICMbio, COMAN, 2013). 

A parte final do documento traz um modelo conceitual do que seria o Plano de Manejo 

Estratégico com suas premissas e principais etapas para sua elaboração. Porém, essa nova 

proposta metodológica para elaboração de planos de manejo teve resistências. 

Em setembro de 2015, a Comunidade de Ensino e Aprendizagem em Planejamento de 

Unidades de Conservação (CEAPM), que reúne representantes de órgãos públicos federais, 

estaduais, entidades de ensino e outras instituições públicas e privadas, lançou uma publicação 

com orientações para o planejamento de unidades de conservação. Uma das observações 

levantadas nesta publicação, “Lições aprendidas sobre a etapa de planejamento em planos de 

manejo de UCs”, também apontou para a necessidade que os diagnósticos sejam menos 

descritivos e mais analíticos, utilizando as informações prévias para responder aos desafios da 

gestão. Entre outras recomendações, orientam que as informações levantadas por meio do 

diagnostico participativo sejam respeitadas e validadas da mesma forma que as informações 

científicas (CEAPM, 2015). 

Mais recentemente, a COMAN realizou um trabalho para adaptação de um instrumento 

de gestão utilizado pelos parques nacionais americanos para a realidade das unidades de 

conservação federais brasileiras, no intuito de aperfeiçoar o processo de elaboração e revisão 
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de planos de manejo. Por meio de uma cooperação técnica internacional com o Serviço Florestal 

Americano (USFS), o Serviço Nacional de Parques dos Estados Unidos (NPS), e com o apoio 

da Agência Norte-americana de Desenvolvimento Internacional (USAID) para a Conservação 

da Biodiversidade na Amazônia (ICMbio, 2016). 

Em 2016, foram realizados dois projetos pilotos, no Parque Nacional de São Joaquim e 

na RESEX Marinha de Soures, onde foram realizadas oficinas participativas dos gestores com 

representantes das comunidades para elaboração das versões preliminares dos planos de manejo 

dessas UCs (ICMbio, 2016). 

Estes planos de manejo incorporaram princípios da metodologia norte-americana como 

propósito, significância, valores, recursos fundamentais e temas interpretativos da UC, com 

itens já abordados na elaboração dos planos de manejo no Brasil, a exemplo do zoneamento e 

as normas de uso da área. Segundo um dos participantes das oficinas trata-se de uma abordagem 

mais simples, ágil e que não perde em qualidade (ICMbio, 2016). 

O zoneamento é uma das questões mais importantes para a gestão de uma unidade de 

conservação e um dos principais instrumentos que integram o plano de manejo, pois se constitui 

em uma ferramenta de ordenamento territorial que permite conciliar os múltiplos usos, 

sobretudo para uma APA marinha de uso sustentável. Estabelecendo usos diferenciados e regras 

de uso sobre quais atividades são permitidas e quais tem restrições, segundo os objetivos de 

cada uma das zonas propostas, visando atingir os melhores resultados no manejo da unidade de 

conservação e possibilitar o desenvolvimento socioeconômico da região de forma sustentável. 

(Dudley et al, 2012, Gonçalves et al, 2009 apud ICMbio, 2012).  

O SNUC define o zoneamento como: os setores ou zonas em uma unidade de 

conservação com objetivos de manejo e normas específicas, com o propósito de proporcionar 

os meios e as condições para que todos os objetivos da unidade possam ser alcançados de 

forma harmônica e eficaz (Brasil, 2000).  

O Roteiro Metodológico para Gestão de Áreas de Proteção Ambiental publicado pelo 

IBAMA em 2001, propõe que nas oficinas de planejamento sejam estabelecidas algumas zonas 

ambientais (IBAMA, Arruda et al, 2001 p. 148):  

 Zonas de Proteção: visam preservar os ecossistemas, paisagens naturais ou 

patrimônios culturais existentes. Possuem normas de controle mais rígidas, mas 

permitem algum uso nos espaços que já sofreram algum tipo de alteração, porém 

devem ser compatíveis com a preservação ambiental. Enquadram-se nesta zona, os 

ecossistemas e paisagens preservadas e pouco alteradas, refúgios de fauna, 
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formações geológicas especiais e elementos do patrimônio cultural, espeológico, 

paleontológico e arqueológico.  

 Zonas de Conservação: admitem a ocupação do território e o uso sustentável dos 

recursos naturais. Estas áreas geralmente são heterogêneas apresentado áreas com 

níveis diferenciados de conservação, ameaças e de degradação. Demandando 

normas de uso e manejo adequadas e específicas para cada área, com medidas 

protetivas mais rigorosas naquelas consideradas mais frágeis e de alto valor para a 

biodiversidade.   

  Áreas de Ocorrência Ambiental: são áreas de menor dimensão com 

particularidades físicas e bióticas, podendo correr nas zonas de proteção e de 

conservação. Contemplam as áreas de preservação permanente (manguezais, 

restingas, dunas e encostas) e as áreas de Proteção Especial, a exemplo das AMES 

e das zonas tombadas pelo IPHAN (IBAMA, Arruda et al., 2001). 

O Roteiro Metodológico para elaboração do Plano de Manejo das Reservas Extrativistas 

e de Desenvolvimento Sustentável Federais, em relação ao zoneamento traz como principal 

recomendação: 

“Definir um zoneamento para a Unidade, de forma participativa com as 

comunidades, procurando integrar os instrumentos técnico-científicos 

disponíveis e o etnoconhecimento, de maneira a identificar a diversidade das 

paisagens (ecossistemas), da vegetação, da fauna e nível de antropismo 

existente na Reserva, descrevendo os possíveis usos e restrições para cada zona 

a ser criada. Este zoneamento, devido à complexidade de informações, deve 

ser considerado como um documento dinâmico, podendo ser elaborado em 

nível macro e, posteriormente à conclusão do Plano de Manejo, ser mais bem 

detalhado” (IBAMA, DISAM, 2006). 

No entanto, a maioria destes roteiros foram pensados para unidades de conservação 

terrestres não havendo roteiros específicos para o planejamento e zoneamento das unidades de 

conservação marinhas, talvez porque a criação de áreas protegidas marinhas seja mais recente, 

e em menor proporção, se compararmos com as unidades de conservação terrestres. 

A implementação de áreas marinhas protegidas tem se desenvolvido mais nas últimas 

décadas, e isto talvez explique a dificuldade em se obter roteiros metodológicos que orientem 

o seu planejamento, gestão e zoneamento de maneira mais específica no país. No entanto 
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existem guias internacionais que orientam o zoneamento e o planejamento de áreas protegidas 

marinhas que podem ser traduzidos e adaptados para o contexto brasileiro. 

 

6.2.1. Planejamento Espacial Marinho e recomendações para o zoneamento de unidades 

de conservação marinhas. 

 

Em 2014, visando promover e debater os conceitos sobre o Planejamento Espacial 

Marinho (PEM), o Ministério do Meio Ambiente, com apoio da UNESCO, promoveu o 

Seminário Internacional: Planejamento Integrado do Espaço Marinho (International Seminar 

on Marine Spatial Planning), realizado nos dias 6 e 7 de novembro no auditório do ICMBIO. 

Este seminário reuniu cerca de 130 participantes, entre gestores federais, estaduais e 

municipais; representantes da academia, da sociedade civil, setor privado, além de organizações 

ambientalistas (MMA, 2014). 

O Planejamento Espacial Marinho (PEM) visa estabelecer um uso mais racional do 

espaço marinho e as suas interações e usos, buscando equilibrar as demandas de 

desenvolvimento social e econômico com a necessidade de proteger e conservar o ambiente 

marinho de forma participativa e planejada. Incorporando neste planejamento princípios 

baseados na realidade local em uma abordagem ecossistêmica, integrada, adaptativa e aberta a 

participação social (UNESCO, IOC, 2017).  

 Segundo o guia internacional Planejamento Espacial Marinho: uma abordagem passo-

a-passo em direção à gestão baseada em ecossistemas (Marine Spatial Planning: a step-by-

step approach toward ecosystem-based management), o zoneamento do espaço marinho deve 

atender os seguintes propósitos:  

“Garantir a proteção de habitats, ecossistemas e processos ecológicos de 

áreas importantes para biodiversidade; separar atividades humanas 

conflitantes e viabilizar aquelas que sejam compatíveis; permitir o uso 

sustentável da área minimizando os impactos sobre os recursos naturais; e 

reservas áreas de proteção ambiental, preservando o seu estado natural, que 

estejam isentas de perturbações de atividades humanas, com exceção das 

atividades com fins educacionais (Ehler, & Douvere, 2009).” 

Nessa perspectiva, no zoneamento de unidades de conservação marinhas de uso 

sustentável onde se permitem múltiplos usos, podem ser alocadas zonas específicas para o 

desenvolvimento de atividades como a pesca, mergulho, esportes aquáticos ou de recreação 
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com normas e regras para estabelecer quais usos podem ocorrer ou não em cada uma das 

diferentes zonas (NOAA, 2017). Este tipo de zoneamento é interessante nas áreas costeiras, 

sobretudo nas praias e ilhas com maior visitação.  

Além disso, podem ser estabelecidas zonas reservadas para determinados usos, por 

exemplo, uma zona exclusiva para o desenvolvimento da pesca ou para a maricultura 

tradicionais. Da mesma forma, podem ser estabelecidas zonas de conservação ambiental, onde 

as atividades de pesca ou coleta são proibidas, mas que permitam o mergulho contemplativo, 

esportes aquáticos e o desenvolvimento de atividades de ecoturismo de baixo impacto, como 

pode ser observada na ilustração (Figura 64), a seguir (NOAA, 2017). 

 

 

Figura 64. Ilustração para exemplificar o zoneamento de uma área 

marinha protegida de múltiplos usos. Fonte: NOAA, 2017 

 

É muito comum também no planejamento de áreas protegidas marinhas estabelecer 

zonas mais restritivas, a exemplo das zonas reservadas para o desenvolvimento de pesquisas 

científicas e zonas de preservação ambiental, onde pouca ou nenhuma atividade humana é 

permitida. Assim como áreas de exclusão de pesca em determinados locais para permitir a 

reprodução de espécies marinhas e a reposição dos estoques pesqueiros, que podem ser fechadas 

sazonalmente, apenas em épocas de reprodução de espécies ou de forma permanente (NOAA, 

2017). 

Uma particularidade interessante no zoneamento de áreas protegidas marinhas é a 

possibilidade de utilizar um zoneamento tridimensional, que além do zoneamento da sua 
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superfície, leve em consideração a profundidade da coluna d´água e o fundo marinho. Este tipo 

de zoneamento permite um zoneamento vertical, onde podem ser estabelecidas zonas 

diferenciadas ao longo da coluna d´´agua, onde é possível permitir atividades de pesca até uma 

determinada profundidade mais superficial, e estabelecer zonas de restrição à pesca no fundo 

marinho (Carvalho, 2007; Founier & Panizza, 2003).  

No âmbito internacional esse tipo de zoneamento tem sido aplicado como uma forma 

de reduzir conflitos especialmente com as atividades de pesca. Existem experiências em 

parques marinhos australianos e na Nova Zelândia, onde aplicaram o zoneamento 

tridimensional. No Brasil a primeira unidade de conservação a utilizar este tipo de zoneamento 

foi a Reserva Biológica Marinha do Arvoredo no litoral de Santa Catarina (Carvalho, 2007). 

Na APA Marinha do Litoral Norte, o zoneamento tridimensional poderia ser utilizado 

nas áreas apontadas como prioritárias para a conservação, a exemplo das ilhas, manguezais e 

estuários. Neste locais pode-se restringir a utilização do arrasto de fundo, técnica de pesca 

bastante utilizada na pesca de camarão, e que foi considerada bastante prejudicial, e permitir a 

utilização de outras artes de pesca menos impactantes em zonas mais superficiais da coluna 

d´água. 

No entanto, alguns pesquisadores e especialistas alertam que faltam pesquisas sobre as 

interações entre as espécies marinhas pelágicas e bentônicas, e que a exploração das espécies 

marinhas na superfície podem trazer impactos ecológicos nas comunidades que habitam o 

fundo marinho (Ehler & Douvere, 2009). Por esta razão, é recomendável a realização de estudos 

que avaliem as interações entre as espécies marinhas que vivem nos diferentes estratos 

(superficial, zona pelágica e zona bentônica) na avaliação dos instrumentos para gestão marinha 

e para ordenamento das atividades de pesca (Carvalho, 2007). 

O plano de manejo da Área de Proteção Ambiental Marinha da Costa dos Corais é um 

modelo bastante interessante de plano de manejo de uma APA Marinha, sobretudo pela sua 

objetividade, simplicidade e por dar um peso e enfoque maior ao zoneamento e os programas 

de gestão do que para o diagnóstico, diferente do que ocorre habitualmente nos planos de 

manejo de maneira geral.  Além disso, traz aspectos inovadores como o estabelecimento de 

diretrizes e a aplicação de ferramentas metodológicas utilizadas no planejamento estratégico, a 

exemplo da análise das fortalezas, oportunidades, fragilidades e ameaças, conhecida como 

matriz FOFA ou SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats) em inglês.  

 Esta ferramenta permitiu analisar as principais potencialidades, fragilidades e ameaças 

considerando os diferentes fatores dentro e fora dos limites da APA que contribuem ou 

dificultam o cumprimento dos seus objetivos de conservação, possibilitando estabelecer 
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critérios para orientar o planejamento das ações e priorizar os processos de tomada de decisões. 

(ICMbio, 2012) 

A APA Costa dos Corais, unidade de conservação federal, criada em 1997, é a maior 

unidade de conservação marinha do Brasil e a primeira unidade de conservação federal a incluir 

os recifes costeiros. Abrange uma área aproximada de 413.563 ha, localizada entre o norte de 

Alagoas, no município de Paripueira, até o litoral sul de Pernambuco em Tamandaré (Ferreira 

et al., 2001 apud Prates et al, 2007). 

           O plano de manejo teve como balizador os objetivos estabelecidos no decreto de criação 

da APA e de outros objetivos específicos, entre estes: (i) garantir a conservação dos recifes de 

corais; (ii) preservar as áreas de reprodução, desenvolvimento e alimentação da fauna e flora 

marinha e estuarina, especialmente para as espécies ameaçadas; (iii) ordenar a atividade da 

pesca comercial artesanal, de subsistência e amadora para a recuperação e manutenção dos 

estoques pesqueiros; (iv) incentivar a prática de atividades de baixo impacto ambiental; (v) 

ordenar o turismo ecológico, científico e cultural, e demais atividades econômicas compatíveis 

com a conservação ambiental. (vi) estabelecer linhas de pesquisas prioritárias para APA e 

proporcionar meios e incentivos para o desenvolvimento de estudos para subsidiar o manejo e 

monitoramento da APA; (vii) assegurar a divulgação para o reconhecimento da sociedade 

sobre a importância da APA para a melhoria manutenção da qualidade de vida e propiciar 

desenvolvimento socioambiental da população local garantindo o acesso as informações e 

conhecimento. (ICMbio, 2012)  

Com base nestes objetivos, o plano de manejo da APA Marinha da Costa dos Corais 

estabeleceu no seu zoneamento: zonas de uso sustentável, zonas de praia, zonas de conservação, 

zonas exclusivas de pesca, zonas de visitação, zonas de preservação da vida marinha e zonas 

de transição. Para cada uma delas estabeleceu sua localização, objetivos específicos, normas, 

usos permitidos e não permitidos e regras de uso de maneira bastante sintética. (ICMbio, 2012) 

Sendo que na Zona de Preservação da Vida Marinha – ZPVM, o ambiente permanece 

o mais preservado possível, representando o mais alto grau de preservação da unidade de 

Conservação, não sendo permitida nenhuma atividade antrópica, exceto pesquisa autorizada. 

Essa área tem como objetivos a reposição dos estoques pesqueiros e o repovoamento de diversas 

espécies da fauna e flora marinha estuarina, algumas delas ameaçadas de extinção, como o 

peixe-boi (Trichechus manatus) que possui uma ZPVM específica para reprodução da espécie 

e para proteger o seu habitat (ICMbio, 2012).  

Para os gestores de unidades de conservação marinhas é bastante desafiador conseguir 

conciliar os diferentes interesses e necessidades das comunidades locais e das atividades 
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turísticas, de lazer, esportes náuticos, navegação, extrativas e portuárias com os objetivos de 

conservação da biodiversidade em uma mesma área. Para tanto, o zoneamento é maneira mais 

eficaz de responder a estes desafios. Se bem planejadas e implementadas, as diferentes zonas, 

podem contribuir para minimizar conflitos, reduzir a sobreposição de usos e competições pelo 

uso dos recursos naturais, e ao mesmo tempo, contribuir para a conservação e a recuperação 

dos ambientes que já se encontram impactados ou ameaçados.  

Neste sentido, o zoneamento da APA Marinha do Litoral Norte de São Paulo será 

necessário ter flexibilidade e adaptar os objetivos de conservação da UC com as necessidades 

dos diferentes usuários, sendo fundamental envolver todas as partes interessadas dos diferentes 

segmentos nas oficinas participativas para o zoneamento e elaboração dos programas de gestão, 

como já havia sido previsto, desde o início, na fase de planejamento para elaboração do plano 

de manejo.  

É importante também que o zoneamento da APAMLN busque conciliar as normas e 

regras do ZEE do gerenciamento costeiro para que os instrumentos de planejamento e de 

ordenamento territorial possam convergir e atuar de forma sinérgica, contribuindo para a 

conservação ambiental do território de maneira integrada. O decreto de criação da APA, 

estabelece inclusive que até que o respectivo plano de manejo não seja aprovado, as 

disposições do Decreto estadual nº 49.215, de 7 de dezembro de 2004, que dispõe sobre o 

Zoneamento Ecológico-Econômico do Setor do Litoral Norte, seja integralmente aplicadas às 

áreas da APA Marinha do Litoral Norte (São Paulo, 2008). 

 

6.3.   Recomendações e sugestões para a elaboração dos programas de gestão do Plano de 

Manejo da APAMLN. 

 

Nas oficinas participativas podem ser utilizadas metodologias de planejamento 

estratégico para auxiliar na definição das áreas e ações prioritárias para elaboração dos 

programas de gestão da APALMN. Com base no levantamento do Diagnóstico participativo já 

foi possível elencar previamente as principais forças, potencialidades, fragilidades e ameaças 

identificadas pelos diferentes segmentos para a utilização da Matriz FOFA.  

Como exemplos de fragilidades e ameaças identificadas no diagnóstico participativo: a 

ocupação e o uso desordenado do território e os conflitos de uso entre as diferentes atividades 

e usuários; a poluição pelo lançamento de esgotos e derramamentos de óleo; os impactos nos 

estuários e manguezais; a atuação da pesca industrial e predatória, os impactos da indústria de 

petróleo e gás; a degradação dos ambientes costeiros e marinhos; as dificuldades de 
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monitoramento e de fiscalização; a falta de articulação entre os poderes municipal, estadual e 

federal na gestão das UC´s e na fiscalização ambiental e a descontinuidade nos processos de 

gestão em função de constantes mudanças de governo.  

Entre as principais potencialidades, a atuação do conselho gestor com a participação de 

diversas representantes da sociedade civil, instituições governamentais, não governamentais e 

instituições de ensino e pesquisa com profissionais capacitados e parceiros que contribuem para 

a gestão da APAMLN e podem colaborar na implementação de ações e projetos voltados para 

a conservação ambiental.  

O potencial para o desenvolvimento de projetos de ecoturismo de base comunitária com 

enfoque na promoção e valorização histórica e cultural das comunidades tradicionais caiçaras. 

E a existência de projetos para conservação de espécies ameaçadas de extinção na APAMLN e 

a existência e o potencial para o desenvolvimento de novos projetos de educação ambiental, 

mergulho contemplativo, entre outros. 

Com base no levantamento do Diagnóstico Participativo, seguem algumas sugestões de 

programas que podem ser apresentados e discutidos nas oficinas participativas para elaboração 

dos programas de gestão da APAMLN. Lembrando que o decreto de criação da APA Marinha 

do Litoral Norte já havia estabelecido previamente alguns programas de gestão, a exemplo dos 

programas de comunicação e de educação ambiental e de pesquisas. 

 

Programa de ordenamento e gestão compartilhada da pesca 

 

De maneira geral nas áreas que foram indicadas como prioritárias para conservação 

ambiental e para a pesca, as ações de manejo podem ser pensadas dentro de um programa de 

ordenamento e de gestão compartilhada da pesca. Este programa pode ser estratégico para 

definir os alvos de conservação que podem ser áreas prioritárias ou com foco em espécies 

importantes para a pesca que estejam ameaçadas pela sobrepesca (ex: sardinha-verdadeira, 

corvinas, peixe-espada, etc.) ou em risco de extinção (ex: garoupas, toninhas, etc.) dentro de 

uma abordagem que valorize o Conhecimento Ecológico Local e a participação social.  

Dentro deste contexto, a Câmara Técnica de Pesca e Maricultura, representantes das 

colônias de pesca e de maricultura tradicionais, o Instituto de Pesca, CATI (Coordenadoria de 

Assistência Integral da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo) e instituições 

de pesquisa e órgãos municipais e estaduais que desenvolvem estudos relacionados à pesca são 

parceiros potenciais e estratégicos para o desenvolvimento deste programa. E junto com o 

Conselho Gestor da APAMLN podem discutir e planejar de maneira estratégica sobre modelos 
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de gestão para o manejo sustentável da pesca, visando a conservação ambiental e a recuperação 

dos estoques pesqueiros no litoral norte de São Paulo. 

O Programa de Gestão Compartilhada da Pesca deve buscar incentivar pesquisas e 

estudos para avaliar o comportamento e a reprodução das espécies-alvos e implementar 

projetos-pilotos que visem o manejo sustentável, a recuperação dos estoques pesqueiros e a 

conservação ambiental dos ecossistemas marinhos e estuarinos. Assim como avaliar as redes e 

os apetrechos de pesca e definir quais são compatíveis ou não para o manejo sustentável nas 

diferentes áreas no território da APAMLN, algo que já está sendo discutido no âmbito da 

Câmara Técnica de Pesca e Maricultura Tradicionais e nos grupos de trabalho de emalhe, cerco 

flutuante e maricultura.  

Este programa pode incluir ações de capacitação e se relacionar diretamente com outros 

programas, como um programa de fiscalização participativa, programa de comunicação e de 

educação ambiental e o programa de valorização a cultura caiçara e o turismo de base 

comunitária com ações específicas voltadas para a sustentabilidade da pesca e da maricultura 

tradicional. 

Existem uma série de experiências exitosas de gestão compartilhada da pesca em 

unidades de conservação marinhas de uso sustentável no Brasil que podem servir de modelo. A 

publicação Áreas Aquáticas Protegidas como Instrumento de Gestão Pesqueira aponta uma 

série de experiências de programas de ordenamento e de gestão compartilhada da pesca; a 

exemplo do projeto de Gestão Pesqueira para o Complexo Estuarino-lagunar de Cananéia, 

Iguape e Ilha Comprida no litoral sul de São Paulo; a experiência de gestão compartilhada na 

APA Marinha da Costa dos Corais; o Projeto de Gestão Participativa da Pesca Artesanal no 

Litoral Norte do Rio Grande do Sul e nas Reservas Extrativistas de Arraial do Cabo no Rio de 

Janeiro e Corumbau na Bahia (Prates & Blanc, 2007). 

 

Programa de Ordenamento Costeiro e Marinho e Uso Público 

 

Este programa teria como objetivo contribuir para o ordenamento territorial e o uso 

público e visitação com enfoque nas ilhas e praias e toda a região costeira da APA Marinha do 

Litoral Norte de São Paulo, priorizando as áreas consideradas prioritárias para conservação e 

com grande sobreposição de atividades e conflitos de uso.  

  O ordenamento e o zoneamento destas áreas buscaria conciliar os diferentes usos como 

as atividades de turismo, esportes náuticos e aquáticos, recreação, pesca e maricultura 

tradicionais, buscando o uso sustentável dos recursos naturais.  Estimulando atividades que 
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contribuem com a conservação ambiental e coibindo práticas e usos incompatíveis que geram 

impactos e a degradação ambiental.  

 

Programa de Fiscalização e Monitoramento Ambiental Integrado e Participativo 

 

Este programa visa o fortalecimento e uma maior integração dos diferentes órgãos 

responsáveis pela fiscalização ambiental na região da APALMN. Possibilitando uma melhor 

comunicação entre as diferentes instâncias e divisão de responsabilidades. No sentido de unir e 

somar esforços para superar os desafios de fiscalizar um território costeiro e marinho com mais 

de 300.000 hectares de extensão.  

Entre os órgãos responsáveis pela fiscalização que atuam no território e são parceiros 

estratégicos para este programa, a Marinha do Brasil e a Delegacia da Capitania dos Portos, 

responsáveis pela fiscalização das embarcações, salvaguarda da vida humana e pelo combate à 

poluição no mar em toda a região do Litoral Norte de São Paulo.  

Além dos órgãos ambientais federais e estaduais, que entre outras atribuições fazem a 

gestão e fiscalização ambiental. Entre estes, IBAMA, ICMbio, CETESB, a Fundação Florestal, 

responsável pela gestão e fiscalização das unidades de conservação estaduais. Além da 

Coordenadoria de Fiscalização Ambiental (CFA) da Secretaria do Meio Ambiente do Estado 

(SMA) que tem como principal objetivo planejar, coordenar, monitorar e executar a política de 

fiscalização ambiental do estado, em parceria com a Polícia Militar Ambiental. 

Na esfera municipal, as secretarias e autarquias das prefeituras dos municípios de 

Ubatuba, São Sebastião, Ilhabela e Caraguatatuba que também atuam na gestão, ordenamento 

territorial, licenciamento e na fiscalização ambiental.  

Como parte deste programa seria interessante desenvolver planos de ação integrados 

específicos para as regiões costeiras e marinhas, e um plano de fiscalização para combate à 

poluição e o monitoramento dos recursos hídricos. Existe um projeto do Comitê de Bacias 

Hidrográficas do Litoral Norte de São Paulo em parceria com a APAMLN para identificação 

de fontes de poluição visando a conservação e recuperação das bacias hidrográficas da região 

(Idom & Geotec). 

Em relação a fiscalização marinha, o estado de São Paulo tem um Sistema Integrado de 

Monitoramento Marítimo (SIMMar) com o objetivo de sistematizar a atuação integrada da CFA 

- SMA, Fundação Florestal e Polícia Ambiental para prevenção e combate à pesca predatória. 

Além disso, existe um Programa Nacional de Rastreamento de Embarcações por Satélite 
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(PREPS) sob gestão compartilhada do Ibama com a Marinha do Brasil e o Ministério da 

Agricultura (SMA, 2016) 

O PREPS tem como objetivo fazer o monitoramento, a gestão pesqueira e o controle 

das operações da frota industrial, além da salvaguarda dos pescadores embarcados. O programa 

de adesão obrigatória para embarcações industrias de maior porte, possibilita identificar 

remotamente infrações como a pesca em locais proibidos ou que estejam atuando em desacordo 

com a licenças obtidas ou utilizando petrechos e métodos de pesca proibidos. (Marinha do 

Brasil, 2017; SMA, 2016) 

  Em abril de 2016 foi realizado em Santos o I Treinamento do Programa Nacional de 

Rastreamento de Embarcações Pesqueiras por Satélite (PREPS), onde participaram 20 agentes 

de fiscalização da Coordenadoria de Fiscalização Ambiental da SMA/SP, Fundação Florestal, 

Polícia Militar Ambiental e Ibama (SMA, 2016). No entanto, o programa é voltado apenas para 

embarcações de maior porte utilizadas na pesca industrial, mas já se discute sobre a necessidade 

de implantação do sistemas de monitoramento via satélite em embarcações menores para 

monitoramento da pesca tradicional.  

Além dos órgãos responsáveis pela fiscalização, é importante envolver a população, 

visitantes, pesquisadores, ONGs, pescadores tradicionais e comunidades locais para incentivar 

a colaboração na fiscalização participativa e direcionar ações de educação ambiental visando a 

prevenção de infrações e a redução de impactos ambientais.  

Neste sentido, o Instituto Argonauta sediado em Ubatuba desenvolveu um aplicativo de 

celular voltado para moradores e turistas que visitam o Litoral Norte de São Paulo para 

denunciar crimes ambientais aos ecossistemas costeiros e marinhos e contribuir com o 

monitoramento e o resgate de fauna (G1 - Globo, 2017). 

O aplicativo está disponível para download pelos sistemas IOS e Android, com o nome 

'Seja um Argonauta'. Os usuários podem fazer as denúncias e enviar imagens e a localização 

pelo dispositivo. O sistema foi desenvolvido por uma start up de alunos da Universidade de 

São Paulo (USP) com um investimento total de aproximadamente 20 mil reais. A equipe do 

Instituto Argonauta recebe a denúncia e os funcionários vão até o local averiguar e encaminham 

a ocorrência aos órgãos responsáveis pela fiscalização. Além disso, o Instituto conta com uma 

equipe de 80 funcionários que patrulham diariamente as praias da região em busca de 

ocorrências (G1- Globo, 2017).  

Esta iniciativa é um exemplo bastante interessante de fiscalização participativa que pode 

contribuir para a gestão e o monitoramento da APAMLN. Este recurso tecnológico pode vir a 
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ser adaptado ou servir como modelo para o desenvolvimento de um aplicativo que possa ser 

utilizado na fiscalização participativa e monitoramento da pesca tradicional e industrial no mar. 

 

Programa de Conservação e Recuperação Ambiental de Manguezais e áreas ameaçadas ou 

vulneráveis. 

 

Este programa tem como objetivo recuperar ou restaurar a qualidade dos processos 

ecológicos dos manguezais e de áreas impactadas ou vulneráveis consideradas prioritárias para 

a conservação da biodiversidade.  

Atuando diretamente com o Programa de Fiscalização e Monitoramento Ambiental 

Integrado e Participativo e o plano de fiscalização para combate à poluição e o monitoramento 

dos recursos hídricos, descritos anteriormente.  

 

Programa de valorização da cultura caiçara e das comunidades tradicionais e incentivo ao turismo 

de Base Comunitária. 

 

O potencial para o desenvolvimento de projetos de ecoturismo de base comunitária com 

enfoque na promoção e valorização histórica e cultural das comunidades tradicionais caiçaras 

foram levantados por diversos participantes durante as oficinas do Diagnóstico Participativo. 

Este programa pode prever ações de capacitação e de educação ambiental voltadas para 

promoção da pesca e maricultura sustentáveis e para o desenvolvimento de atividades ligadas 

ao ecoturismo de base comunitária. Contribuindo com a conservação ambiental da APAMLN 

e ao mesmo tempo, promovendo a inclusão social e a geração de empregos e renda para as 

comunidades tradicionais da região. 

 

Programa de Comunicação e de Educação Ambiental  

 

Este programa é transversal a todos os demais propostos, auxiliando na divulgações de 

informações sobre as ações, normas, regulamentações, regras e ordenamento de usos, períodos 

de defesos, projetos desenvolvidos pela APA Marinha do Litoral Norte de São Paulo. Visando 

um maior conhecimento da população sobre a importância da unidade de conservação e uma 

maior engajamento de todos os setores na gestão sustentável do território, buscando ampliar os 

canais de comunicação e de participação social.  
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No âmbito do Conselho Gestor a Câmara Técnica de Comunicação e Educação 

Ambiental já vem atuando neste sentido, e existem uma série de ONGs que desenvolvem 

projetos de educação ambiental na região que poderiam trabalhar em parceria com a APAMLN. 

 

Programa de Incentivo a pesquisa, conservação e monitoramento de espécies ameaçadas de 

extinção.  

 

Este programa visa incentivar pesquisas que possam contribuir para a conservação da 

biodiversidade e dos ecossistemas marinhos, costeiros e estuarinos. Contribuindo para subsidiar 

as ações dos programas de ordenamento e gestão compartilhada da pesca, o programa de 

ordenamento territorial e uso público e demais programas e ações de manejo.   

O Programa pode incentivar linhas de pesquisa voltadas para a proteção ambiental em 

locais identificados como prioritários para a conservação ambiental que podem realizar projetos 

pilotos ou experimentais para subsidiar o estabelecimento de zonas de proteção ambiental e 

áreas de exclusão de pesca, visando a restauração ambiental, recuperação dos estoques 

pesqueiros ou a conservação de espécies ameaçadas de extinção. Além de uma linha de pesquisa 

para combater e monitorar espécies exóticas e/ou invasoras.  

O programa visará buscar parcerias para o apoio, financiamento e os recursos 

necessários para a realização das pesquisas e para as atividades de monitoramento, assim como 

para sistematização e divulgação do conhecimento. Uma das grandes potencialidades da 

APAMLN é o grande número de instituições de pesquisa e ensino e organizações ambientais 

que atuam em projetos voltados para a conservação da biodiversidade na região do litoral norte 

de São Paulo e que podem colaborar com este programa.  
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7 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A criação de áreas protegidas faz parte de uma estratégia global para conservação dos 

oceanos e para contenção da perda da biodiversidade. Nas últimas décadas houve um aumento 

considerável no número e extensão de áreas protegidas marinhas no mundo, e o Brasil tem 

seguido esta tendência. Ainda que estejamos em um ritmo muito mais lento, temos o desafio de 

alcançar a meta proposta pela CDB de 10% de áreas protegidas na zona costeira e marinha até 

2020. 

A costa brasileira está entre as maiores do mundo. O Brasil possui uma das mais altas 

densidades populacionais costeiras com uma grande concentração de usos e de atividades 

econômicas, o que faz com que os ecossistemas costeiros e marinhos estejam entre os mais 

ameaçados do país. Este contexto faz com que as regiões litorâneas representem um grande 

desafio para a gestão ambiental e para a conservação da biodiversidade. 

No entanto, apenas criar novas unidades de conservação não basta, é preciso 

desenvolver estratégias e utilizar ferramentas para que estas UCs possam alcançar os seus 

objetivos de conservação e de promover o desenvolvimento sustentável. Os conselhos gestores 

e os planos de manejo são considerados os principais instrumentos para garantir uma maior 

eficiência e eficácia na gestão das unidades de conservação. E a participação social é uma peça 

fundamental por proporcionar uma melhor compreensão do contexto social e fazer com que os 

processos de tomada de decisão sejam compartilhados. 

Dentro deste contexto, a partir do estudo de caso da APA Marinha do Litoral Norte de 

São Paulo este estudo buscou avaliar a importância da participação social na gestão e na 

elaboração do plano de manejo desta unidade de conservação.  

A APA Marinha do Litoral Norte de São Paulo está localizada em uma região 

considerada de alta prioridade para conservação da biodiversidade, em um dos estados mais 

populosos do país, com uma ampla gama de atividades econômicas em seu território e sob 

influência das atividades de extração de petróleo e gás de um dos maiores campos do Pré-Sal. 

Este cenário faz com que essa região litorânea seja considerada uma das mais 

vulneráveis e ameaçadas do país, e o planejamento espacial marinho e a gestão ambiental dessa 

área, se tornem ainda mais complexos e desafiadores, e um estudo de caso bastante interessante 

a ser analisado por outras UCs marinhas no litoral brasileiro.  

A mobilização social durante a realização do diagnóstico participativo pode ser 

considerada um marco e uma experiência bastante arrojada de planejamento e gestão 

participativa em áreas marinhas protegidas no Brasil. Especialmente para uma unidade de 
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conservação que enfrentou inicialmente uma forte rejeição popular durante o seu processo de 

criação, e conseguiu reverter este quadro, por meio da abertura de diálogo entre a gestão, as 

comunidades locais e os diferentes atores sociais que atuam no litoral norte de São Paulo.  

As reuniões de apresentação e as oficinas do diagnóstico participativo do plano de 

manejo envolveram a participação de cerca de 1.000 pessoas, entre usuários e representantes 

de diversos setores, que fazem uso direto e indireto dos recursos naturais costeiros e marinhos. 

Entre estes: pescadores, maricultores tradicionais, representantes do setor turístico, esportes 

aquáticos, petróleo e gás, atividades náuticas e portuárias, órgãos públicos, pesquisadores e 

organizações do terceiro setor. Esta participação social resultou em um mapeamento que 

permite uma melhor compreensão do contexto socioeconômico e da dinâmica espacial da APA 

Marinha.  

Os mapas resultantes das oficinas refletem os diferentes olhares e saberes sobre o 

território, indicando as áreas prioritárias para conservação, as principais atividades e usos do 

território, as áreas onde existem conflitos e sobreposições de uso, assim como àquelas mais 

impactadas ou vulneráveis. Informações essenciais para subsidiar o zoneamento e programas 

de gestão, próximas etapas previstas na elaboração do plano de manejo.  

O planejamento espacial marinho, o zoneamento e os programas de gestão são os 

instrumentos mais eficazes e eficientes para responder aos desafios da gestão e conciliar os 

interesses e necessidades das comunidades locais e dos diferentes segmentos econômicos e 

usuários com os objetivos de conservação da biodiversidade. Se forem bem planejados e 

implementados podem ajudar a minimizar conflitos, reduzir a sobreposição de usos, e ao 

mesmo tempo, contribuir para a conservação e para a recuperação dos ambientes que já se 

encontram impactados ou ameaçados.  

Nesta perspectiva, com base na análise dos resultados do diagnóstico participativo, 

roteiros metodológicos, documentos norteadores para elaboração de planos de manejo de 

unidades de conservação, além de guias internacionais para o planejamento e zoneamento de 

áreas protegidas marinhas e de outras experiências de unidades de conservação marinhas, este 

estudo teve entre os seus principais resultados, trazer recomendações para o zoneamento e 

programas de gestão, próximas etapas previstas na elaboração do plano de manejo da 

APAMLN.  

Por se tratar de uma unidade de conservação marinha, as atividades relacionadas a pesca 

e a maricultura estão entre as prioridades para a gestão. Necessitando de ações para o seu 

manejo adequado para recuperar os estoques pesqueiros e coibir práticas nocivas de pesca, 

visando a sustentabilidade da atividade e a conservação da biodiversidade marinha.  
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O Diagnóstico Participativo permitiu identificar as áreas consideradas prioritárias para 

a pesca e para a conservação ambiental, as artes de pesca mais utilizadas, as espécies-alvos, os 

conflitos de uso recorrentes entre as diferentes modalidades de pesca, e entre outras atividades 

econômicas e usuários. Além de captar a percepção dos pescadores e maricultores tradicionais 

sobre as principais potencialidades, fragilidades, os métodos e modalidades de pesca mais 

impactantes, problemas quanto a fiscalização e receios quanto ao estabelecimento de novas 

áreas de exclusão de pesca. 

A implementação de um Programa de Ordenamento de Gestão Compartilhada da 

Pesca pode auxiliar na elaboração de normas e regramentos de usos e ações de manejo. Este 

programa deve priorizar os alvos de conservação e as ações estratégicas dentro de uma 

abordagem que valorize o Conhecimento Ecológico Local e a participação social das 

comunidades de pesca e de maricultura tradicionais, buscando o respeito mútuo e o consenso.  

De uma maneira geral, os instrumentos de gestão e de planejamento de uma unidade de 

conservação marinha precisam ser mais flexíveis, dinâmicos e mais adaptáveis se comparados 

aos de uma unidade conservação terrestre. Isto porque os próprios pescadores relataram que as 

áreas produtivas e a localização dos cardumes costumam mudar a depender da época do ano. 

Além disso, os fatores ambientais, alterações climáticas e os impactos das atividades humanas 

influenciam diretamente no comportamento das espécies e nos ambientes costeiros e marinhos 

com uma maior ritmo e velocidade. 

Outra particularidade do ambiente marinho diz respeito à sua tridimensionalidade, onde 

é possível fazer além do zoneamento superficial, ordenar o uso verticalmente, estabelecendo 

zonas de uso em diferentes profundidades do oceano. Possibilitando estabelecer, por exemplo, 

uma restrição ao arrasto de fundo, mas permitir a pesca de linha ou outras modalidades de pesca 

ao longo da coluna d’água. Isso demonstra mais uma vez, a necessidade de roteiros 

metodológicos para planos de manejo no Brasil, específicos para o zoneamento e o 

planejamento das áreas marinhas. 

Todas essas ações requerem um monitoramento contínuo e constantes adaptações nas 

ações de manejo, unindo o saber local ao conhecimento científico sendo necessário, aproveitar 

estudos que já vem sendo realizadas no território ou estimular novas pesquisas com foco na 

conservação da biodiversidade e dos ecossistemas marinhos, costeiros e estuarinos. Esta talvez, 

seja uma das maiores potencialidades, o grande número de instituições de pesquisa, órgão 

governamentais e organizações não governamentais que podem colaborar para gestão e 

realização de pesquisas na APAMLN. 
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Embora seja uma da atividades econômicas mais importantes do litoral norte de São 

Paulo, as atividades turísticas e a sua expansão sem controle e de forma desordenada tem trazido 

prejuízos aos ecossistemas marinhos e terrestres e para as comunidades tradicionais locais.  

O zoneamento e o Programa de Ordenamento Costeiro e Marinho e Uso Público podem 

contribuir para um melhor planejamento das atividades relacionadas ao turismo, atividades 

náuticas e esportes aquáticos, propiciando a redução dos impactos negativos e amenizando a 

sobreposição de atividades e conflitos de uso, principalmente nas ilhas e praias com maior 

visitação.  

Além disso, foi identificado um grande potencial para o desenvolvimento de projetos de 

ecoturismo de base comunitária, que podem promover a conservação, a inclusão social e a 

geração de empregos e renda para as comunidades tradicionais locais. Essas atividades, se bem 

conduzidas, podem trazer, cada vez mais aliados à favor das áreas protegidas. Uma vez que 

estas atividades estão ligadas diretamente a qualidade ambiental e a conservação dos recursos 

naturais e da biodiversidade. 

Entre as atividades que mais impactam e que se constituem em uma maior ameaça a 

conservação da APAMLN, tem destaque as atividades de extração de petróleo e gás e as 

atividades portuárias. O Grupo Técnico de Licenciamento Ambiental do Conselho Gestor da 

APAMLN tem acompanhado os estudos de impacto ambiental (EIA-Rimas) e a implementação 

das condicionantes e medidas para redução dos impactos ambientais das obras para ampliação 

do Porto de São Sebastião e infraestruturas relacionadas a extração e transporte de óleo e gás 

da camada do Pré-Sal, direcionando recursos para o desenvolvimento de estudos e ações nas 

áreas consideradas mais vulneráveis aos impactos destes empreendimentos. Demandando uma 

maior integração e efetividade na fiscalização ambiental destes empreendimentos. 

É possível perceber que a participação social tem sido fundamental para a gestão e para 

a elaboração do plano de manejo da APA Marinha do Litoral Norte de São Paulo. No entanto, 

a suspensão da elaboração do plano de manejo da APALMN por tempo indeterminado e as 

constantes mudanças na gestão da SMA e da Fundação Florestal tem sido um motivo de 

preocupação constante dos gestores e atores sociais que participaram ativamente deste 

processo, de que todo este levantamento participativo seja perdido, e que o plano de manejo 

acabe indo parar na gaveta.  

As mudanças no governo do estado de São Paulo e no país tem tido reflexos muito 

negativos nas políticas ambientais e na gestão das unidades de conservação, o que reforça a 

necessidade de um maior empoderamento e controle social para que a gestão dessas áreas não 

fique à deriva e refém de decisões políticas permeadas por interesses de determinados grupos 
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econômicos, em detrimento dos anseios coletivos e da conservação do meio ambiente, bem 

comum e essencial à qualidade de vida. 

O Conselho Gestor ainda está aguardando um posicionamento da Secretaria de Meio 

Ambiente e da Fundação Florestal para retomada das próximas etapas do plano de manejo. 

Existe uma expectativa da gestão da APAMLN de que o Instituto Ekos possa finalizar os 

produtos e as etapas previstas no plano de manejo, mas é preciso considerar que este processo 

pode se arrastar por muito tempo ou até mesmo que o contrato seja suspenso de forma 

definitiva.  

Por esta razão, é importante avaliar a possibilidade do próprio Conselho Gestor da 

APAMLN e das equipes da Fundação Florestal concluírem o plano de manejo internamente. 

De qualquer forma, independente de qual for o caminho a ser seguido para finalização do plano 

de manejo, é possível afirmar que o diagnóstico e o mapeamento participativo já oferecem 

subsídios importantes para o zoneamento e para elaboração dos programas de gestão. Sendo 

necessário apenas completar as lacunas existentes com informações técnicas e dados 

secundários, e este estudo, também buscou contribuir neste sentido, trazendo novas 

contribuições. 

Dentro do âmbito do Programa de Ordenamento de Gestão Compartilhada da Pesca, a 

Câmara Técnica de Pesca e Maricultura em colaboração com o Instituto de Pesca e outras 

instituições de pesquisa, com base nos mapas resultados dos diferentes grupos e nos mapas-

síntese podem planejar um zoneamento preliminar, contemplando as áreas prioritárias para 

conservação e para a pesca, e elaborar as normas e regramentos de uso para as atividades 

pesqueiras. E posteriormente, nas oficinas participativas, junto aos representantes eleitos 

durante as oficinas do diagnóstico participativo, discutir e validar as propostas.  

O mesmo procedimento pode ser adotado contemplando os outros segmentos e usuários, 

neste caso, turismo, setor náutico, esportes aquáticos e atividades industrias e portuárias a ser 

realizado dentro do Programa de Ordenamento Costeiro e Marinho e Uso Público. A ideia de 

se fazer o zoneamento preliminar nestes programas é de possibilitar uma maior flexibilidade no 

planejamento, e permitir um monitoramento contínuo e o manejo adaptativo, e ao mesmo tempo 

garantir a participação social nas tomadas de decisões.  

Como última recomendação é importante que o documento final do plano de manejo 

seja conciso, coerente com os levantamentos do diagnóstico e do mapeamento participativo, 

priorizando o zoneamento e os programas de gestão e as instruções normativas e regras de usos 

com uma linguagem simples e acessível. E que o plano de manejo seja um instrumento flexível 

que permita o manejo adaptativo. 
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Isso se faz necessário para que o plano de manejo possa se tornar um instrumento efetivo 

de apoio à gestão e uma ferramenta de esclarecimento e de engajamento da sociedade. E 

consequentemente, a APA consiga alcançar a sua missão institucional e os seus objetivos de 

proteger, ordenar, garantir e disciplinar o uso racional dos recursos ambientais, e promover o 

desenvolvimento sustentável da região do litoral norte de São Paulo. 
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