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RESUMO

Ações antrópicas vem afetando de forma direta ou indiretamente os ecossistemas 

costeiros  e  marinhos.  Perda  de  habitat,  sedimentação  em  zonas  costeiras, 

introdução de espécies exóticas,  contaminação das águas,  sobre-exploração dos 

recursos  pesqueiros,  pesca  incidental,  mudanças  climáticas,  estão  entre  as 

principais  razões  para  a  perda  da  biodiversidade  costeira  e  marinha.  O 

estabelecimento  de um sistema representativo  e efetivo  de áreas protegidas faz 

parte  da  estratégia  global  de  conservação  de  biodiversidade.  Área  Marinha 

Protegida é a área onde fica restrito ou proibido certas atividades para proteger os 

recursos naturais e culturais de uma região. Atualmente menos de 1% dos oceanos 

do mundo encontram-se protegidos na forma de AMP. Na costa brasileira, menos de 

0,4%, encontra-se sob algum tipo de proteção. Hoje no Brasil são encontradas 332 

unidade de conservação na zona costeira e marinha a nível  Federal,  Estadual e 

Municipal.  AMP  é  a  melhor  solução  para  inúmeros  problemas  relacionados  à 

degradação do ambiente marinho, alternativa prioritária ao manejo e conservação 

dos estoques pesqueiros.

Palavras-chave:  Área marinha protegida, unidades de conservação, conservação 

da biodiversidade.
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1 INTRODUÇÃO

Os sistemas costeiros e marinhos vêm sendo a cada dia mais afetados de 

forma  direta  ou  indiretamente  por  ações  antrópicas  (CICIN-SAIN  &  BELFIORE, 

2005, p. 847; GUARDERAS et al., 2008, p. 2). 

Perda de habitat, devido à conversão de áreas naturais em áreas para 

aquicultura e devido ao crescimento urbano e industrial;  sedimentação em zonas 

costeiras,  causada  pelo  carreamento  de  sedimentos  provenientes  da  agricultura, 

principalmente  em  virtude  do  desmatamento  da  mata  ciliar;  disseminação  de 

espécies invasoras, por introdução acidental ou deliberada, colocando em perigo a 

abundância  e  sobrevivência  de  espécies  nativas;  contaminação  das  águas 

continentais  por  agrotóxicos  e  fertilizantes  usados  na  agricultura,  por  resíduos 

tóxicos industriais e por dejetos humanos sem tratamento ou parcialmente tratados; 

sobre-explotação dos recursos pesqueiros (captura de peixes, moluscos, crustáceos 

e  algas,  em  quantidades  superiores  à  sua  capacidade  de  reprodução);  pesca 

incidental; e mudanças climáticas, provocadas em grande parte pelas emissões de 

gases poluentes e pelas alterações no uso da terra, têm sido listadas por estudiosos 

como as principais razões para a perda da biodiversidade costeira e marinha (MMA, 

2010, p. 7; JACKSON et al., 2001, p. 630; WILSON et al., 2006, p. 2; GUARDERAS, 

et al., 2008, p. 2).

Os  ecossistemas  costeiros  e  marinhos,  além  de  acolher  uma  ampla 

variedade  de  seres  vivos,  proporcionam  serviços  essenciais  à  sobrevivência 

humana,  como  uma  importante  zona  de  produção  de  alimentos  por  meio  de 

atividades como agropecuária, pesca e aquicultura; manutenção do clima, atuando 

como reservatório  natural  de CO2 do qual  depende o funcionamento do planeta; 

purificação  da  água,  controle  de  inundações  e  proteção  costeira;  além  da 

possibilidade de uso recreativo e espiritual,  sendo o principal destino turístico em 

todos os continentes (MMA, 2010, p. 7; GUARDERAS et al., 2008, p. 2; WORM et 

al. 2006, p. 788).
Dois  terços  das  maiores  cidades  do  mundo  e  mais  da  metade  da 

população mundial estão localizados em zonas costeiras (CICIN-SAIN & BELFIORE, 

2005,  p.  850).  O crescente  aumento  da presença humana nas várias  partes  do 

planeta, e seus efeitos sobre o ambiente, vêm causando uma rápida degradação 
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ambiental e depleção dos recursos naturais, orgânicos e inorgânicos (GARRABOU 

et al., 1998 não paginado). A preocupação com estes efeitos ocasionou um aumento 

no  número  de  estudos  sobre  o  impacto  da  atividade  humana  em  ambientes 

terrestres  e  aquáticos  (REDFORD  &  RITCHER,  1997  não  paginado),  além  da 

consequente implantação de unidades de conservação.

O  estabelecimento  de  um  sistema  representativo  e  efetivo  de  áreas 

protegidas faz parte da estratégia global de conservação de biodiversidade, sendo 

inclusive  pactuado  como  meta  a  ser  cumprida  pelos  países  signatários  da 

Convenção de Diversidade Biológica. O percentual aproximado de áreas protegidas 

terrestres já corresponde a mais de 10% do planeta (PRATES et al, 2007, p. 19).

As  Áreas  Protegidas  no  Brasil  são  definidas  e  regulamentadas  pelo 

Sistema  Nacional  de  Unidades  de  Conservação  (SNUC),  seja  no  nível  federal, 

estadual,  ou  ainda  municipal.  No  presente  trabalho  de  conclusão  de  curso  de 

Especialização em Direito e Gestão Ambiental será abordado o conceito de Áreas 

marinhas protegidas (AMP), uma importante ferramenta para a conservação e uso 

sustentável  da  biodiversidade  costeira  e  marinha.  Também  será  apresentado  a 

Legislação Ambiental em vigor que tutela o ecossistema costeiro e marinho, onde o 

Poder Público dita as normas e políticas públicas destinadas a gestão dessas áreas. 
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2 ÁREA MARINHA PROTEGIDA - AMP

Segundo Lubchenco e colaboradores (2003, p. 4), área marinha protegida 

(AMP) é uma área onde fica restrito ou proibido certas atividades para proteger os 

recursos  naturais  e  culturais  de  uma  região.  São  utilizadas  para  frear  algumas 

ameaças  aos  ecossistemas  marinhos  como  a  sobre-exploração,  degradação  de 

habitat, poluição (ROBERTS, 2005, p. 266; GUARDERAS et al., 2008, p. 2). 

IUCN (World Conservation Union) define AMP como “qualquer território 

intremareal  ou submareal,  juntamente com a água superficial,  a flora,  a  fauna e 

características históricas e culturais associadas, que tenham sido postas em reserva 

pela lei ou por outros meios efetivos que visem a proteção de parte ou de todo o 

meio ambiente”.

Existem  diferentes  tipos  de  AMP  no  mundo  com diferentes  níveis  de 

proteção,  uso  e  implementação.  As  áreas  marinhas  protegidas  podem  ser 

implementadas através de diferentes arranjos institucionais, que vão do internacional 

ao  local;  formal  ou  informal  que podem se sobrepor  em algumas circunstâncias 

(KALIKOSKI, 2007, p. 67). O principio básico do funcionamento das áreas marinhas 

protegidas,  é  o  de  que excluindo  qualquer  influência  do  homem no  sistema,  os 

mecanismos naturais por si só funcionam restaurar o equilíbrio do ambiente.

As  áreas  protegidas  são  ferramentas  importantes  para  gestão, 

conservação e o uso sustentável dos recursos naturais e auxiliam a manutenção do 

funcionamento  do  ecossistema  (KALIKOSKI,  2007,  p.  67;  GUARDERAS,  et  al., 

2008, p. 2).

Seguindo  as  recomendações  do  V  Congresso  Mundial  de  Parques, 

realizado em Durban, na África do Sul e da Convenção da Diversidade Biológica 

(CDB), da qual  o Brasil  foi  o primeiro signatário,  30% dos oceanos devem estar 

totalmente protegidos de qualquer  uso até o ano de 2012 (GUARDERAS et  al., 

2008, p. 3). 

Uma AMP pode ser estabelecida para suportar múltiplos usos, incluindo o 

estabelecimento  de  áreas  de  proteção  total,  que  são  chamadas  de  Reservas 

Marinhas, conhecidas internacionalmente como  no-take zones, que representam o 

tipo mais restritivo de AMP para a gestão de recursos de bem comum (KALIKOSKI, 

2007, p. 68). Recursos pesqueiros são denominados de recursos de bem comum, 

9



em  que  é  difícil  excluir  usuários  e  o  uso  dos  recursos  por  um  usuário  leva  a 

subtração da abundância de tais recursos para os demais usuários (BERKES, 1989 

não paginado).

Segundo Robert & Hawkins (2000) reserva marinha é uma área do mar 

completamente  protegida  de  qualquer  atividade  extrativa  de  seus  recursos 

pesqueiros, e outros recursos, ou de usos antrópicos, que possam causar algum 

risco ao ecossistema e aos recursos marinhos, atividades como recreação aquática, 

mergulho,  podem  ser  permitidos  desde  que  não  prejudiquem  o  meio  marinho. 

Alguns autores argumentam, que a existência de pelo menos uma área de proteção 

total é um requerimento mínimo necessário na implementação de AMP (KALIKOSKI, 

2007, p. 68)

Atualmente  menos  de  1%  dos  oceanos  do  mundo  encontram-se 

protegidos  na  forma  de  AMP e  apenas  0,01% estão  enquadrados  em reservas 

marinhas (GUARDERAS et al., 2008, p. 3). 

Durante  a  Conferência  Mundial  sobre  Desenvolvimento  Sustentável, 

realizada em Johannesburgo, em 2002, muitos governos concordaram em criar uma 

rede de AMP até 2012 com a meta de melhorar a governança global dos oceanos 

(KALIKOSKI, 2007, p. 67). Em 2001, a Associação Americana para o Progresso da 

Ciência (American Association for the Advancement of Science) recomendou que 

20% dos mares sejam declarados áreas de exclusão de pesca até o ano de 2020 

(MMA, 2010, p. 42). Dois anos depois, essa proposta foi referendada pelo Acordo de 

Durban, celebrado no V Congresso Mundial Parques da IUCN, e está presente nas 

recomendações do  Technical Advice on the Establishment and Management of a  

National System of Marine and Coastal Protected Areas (MMA, 2010, p.42).

Áreas  ou  zonas  de  exclusão  de  pesca  correspondem  ao  fechamento 

temporário ou permanente de áreas marinhas, de forma a viabilizar a recuperação 

e/ou  o  manejo  de  estoques  pesqueiros  de  espécies  sobre-explotadas,  visando 

atingir a sustentabilidade pesqueira. Essas áreas têm o status de área protegida e 

estão prevista no Plano Nacional de Área protegida (PNAP) (MMA, 2010, p. 44), que 

será apresentado no capítulo Legislação e a Zona Costeira e Marinha.

A  proteção  contra  a  pesca  pode  levar  a  recuperação  da  integridade 

biológica  em  uma  determinada  área  e  ao  beneficiamento  de  áreas  adjacentes 

desprotegidas, através da exportação de ovos e larvas por correntes e da imigração 
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de indivíduos jovens e adultos (RUSS & ALCALA, 1996, p. 2; GELL & ROBERTS, 

2003, p. 449).

Um ponto importante na escolha de locais para a criação de redes de 

AMP é a proteção da diversidade de habitats  (ROBERTS  et al., 2003, p. 201).  O 

conhecimento do uso de habitats costeiros e marinhos, como estuários, manguezais, 

bancos  de  gramíneas  marinhas  e  recifes  de  corais  é  relevante  para  o 

estabelecimento  de  AMPs,  para  à  proteção  dos  estágios  de  vida  de  inúmeras 

espécies  de  animais  que  utilizam  estes  ambientes  como  áreas  de  berçário, 

alimentação,  reprodução  e  proteção  (DOREMBOSCH  et  al.,  2006,  p.  278; 

McKENZIE & YOSHIDA, 2009). 

As AMP devem levar em consideração a necessidade de se manter a 

conectividade entre os habitats (DAWSON et al., 2006, p. 44), que estão interligados 

como  resultado  do  movimento  contínuo  de  fauna,  nutrientes  e  detritos.  A 

compreensão  dessa  conectividade  de  habitats  é  imprescindível  para  o  manejo 

sustentável  de  qualquer  um  dos  sistemas  envolvidos,  uma  vez  que  a  sobre-

exploração, destruição ou até mesmo a remoção de um habitat pode causar impacto 

nos outros (McKENZIE & YOSHIDA, 2009). 

Um exemplo prático, é conhecido que a proximidade de manguezais e 

bancos de gramíneas marinhas com sistemas recifais aumenta a abundância de 

peixes  em  todos  estes  habitats,  e  condições  ambientais  locais  podem  afetar  a 

conectividade destes habitats (UNSWORTH et al.,  2008, p. 222). A conectividade 

parece depender não apenas da distância entre habitats, mas também da presença 

de corredores naturais ou stepping-stones de habitats naturais (GILLANDERS et al., 

2003, p. 293). As estratégias de conservação devem proteger estes corredores de 

habitats, de modo a facilitar a migração natural de espécies e melhorar a resiliência 

destes habitats (McCOOK et al., 2009, p. 354). 

Manguezais  e  recifes  de  corais,  estão  entre  sistemas  costeiros  e 

marinhos mais produtivos do Planeta, mas encontram-se altamente ameaçados pela 

exposição às atividades humanas. É de extrema importância conhecer a distribuição 

destes  impactos,  para  que  seja  possível  identificar  onde  devem  ser  priorizadas 

ações mitigadoras (HALPERN et al., 2009, p. 190). 

Questões, como tamanho ideal, melhor forma de uso, tipo de proteção 

permeiam entre os pesquisadores de qual seria a melhor forma de utilização das 

AMPs em todo o mundo (AGARDY et al., 2003, p. 360). Roberts e colaboradores 
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(2003, p. 203) sugerem que as AMPs devem ser próximas o suficiente para permitir 

a troca de organismos entre elas. A conectividade entre populações, permite um 

melhor entendimento para decisões sobre tamanho, localização e número de AMP´s 

necessários para proteção dos habitas (MORA & SALE, 2002, p. 423). Além disso, a 

representatividade de habitats nesse processo de criação de redes de AMP´s deve 

ser considerada como prioridade de modo que, habitats marinhos vulneráveis e que 

apresentam baixa resiliência, tais como recifes de coral, manguezais e bancos de 

gramíneas marinhas, devam ser protegidos com maior urgência (ROBERTS et al., 

2003, p. 202). 

Na vasta costa brasileira, menos de 0,4%, encontra-se sob algum tipo de 

proteção (PRATES et al., 2007,  p. 19 -21). Para Floeter e colaboradores (2006, p. 

400) essas poucas áreas são em muitos casos excessivamente distantes com mais 

de  400  km  de  distancias  uma  das  outras.  Essa  distancia  excessiva  reduz  a 

efetividade  da  AMP pois  baixa  a  conectividade  entre  populações  das  diferentes 

áreas protegidas.

As  Áreas  Marinhas  Protegidas  são  importantes  ferramentas  para  a 

conservação  e  uso  sustentável  da  diversidade  marinha,  sendo  já  verificado  o 

benefício  das  AMPs  associadas  à  maior  densidade,  biomassa,  tamanho  de 

organismos e diversidade,  quando comparados com regiões fora dos limites das 

reservas (HALPERN, 2003, p. 119). Em média, criar uma reserva marinha parece 

duplicar  a  densidade,  quase  triplicar  a  biomassa  e  aumentar  o  tamanho  dos 

organismos e a diversidade em 20-30% com relação aos valores das áreas sem 

nenhuma proteção (HALPERN, 2003, p. 135). 

PISCO  (Partnership  for  Interdisciplinary  Studies  of  Coastal  Oceans),  

define  as  reservas  marinhas  como  “áreas  no  oceano  completamente  e 

permanentemente protegidas de atividades extrativas, com exceção das atividades 

de monitoramento  científico”,  trabalharam em 124 reservas  da América  Latina  e 

Caribe. Os resultados desses experimentos apontam que as reservas propiciam o 

aumento da biomassa em 446%, da densidade populacional em 166%, do tamanho 

de indivíduos em 28% e da diversidade de espécies em 21%. Relatam ainda que 

reservas marinhas em regiões tropicais bem como em regiões temperadas foram 

efetivas na conservação da biodiversidade (MMA, 2010, p. 43). 

É consenso internacional que a implantação de AMP é a melhor solução 

para inúmeros problemas relacionados à degradação do ambiente marinho e, ainda 
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como  alternativa  prioritária  ao  manejo  e  conservação  dos  estoques  pesqueiros 

(GUARDERAS et al., 2008, p. 3).  Diversos autores apontam o estabelecimento de 

reservas  marinhas  como  um  instrumento  eficaz  para  recuperar  estoques  sobre-

explotados, colapsados ou considerados ameaçados, já que essas áreas servem 

como  berçários  e  fonte  de  exportação  de  indivíduos  maduros  para  as  áreas 

adjacentes (LUBCHENCO et al., 2003, p. 4; MMA, 2010, p. 42).

2. 1 Área Marinha Protegida – Histórico

Atualmente, muitos ecologistas expressam consenso de que as capturas 

globais de peixes estão declinando (PAULY et al.,  2002, p. 689; MCCLANAHAN, 

2002,  p.  460);  numerosas populações de animais marinhos estão desmoronando 

(HUTCHINGS, 2000, p. 882; MYERS & WORN, 2003, p. 280) e os recifes de corais 

estão sendo extensivamente danificados ou destruídos (PANDOLFI et al., 2003, p.  

955). 

Áreas fechadas,  totais  ou  parciais,  vêm sendo fixadas na intenção de 

ajudar  a  manter  os  recursos  de  pesca  inerentes  à  áreas,  proteger  habitas 

vulneráveis e espécies ameaçadas, e até mesmo reduzir o impacto do turismo e 

outras atividades humanas de potencial impacto (PINHEIRO, 2006, p. 8).

Como  forma  de  preservar  os  habitats  e  minimizar  a  perda  de 

biodiversidade,  assegurando  a  continuidade  dos  recursos  vivos  para  as  futuras 

gerações, tem-se recorrido ao estabelecimento de Unidades de Conservação (UC

´s), ou seja, “superfícies de terra ou mar consagradas à proteção e manutenção da 

diversidade biológica” (IUCN, 1994).

Recentemente, as Áreas Marinhas Protegidas (AMP) têm se tornado o 

foco  principal  da  conservação  dos  ambientes  marinhos  (DENNY  &  BABCOCK, 

2003), e um grande número de áreas como estas foram estabelecidas em todo o 

mundo durante o último século (LIZASO et al., 2000, p. 144). 

No  mundo,  há  mais  de  5000  áreas  protegidas,  dentre  as  quais  1300 

apresentam componentes marinhos e costeiros correspondendo a menos de 1% dos 

oceanos. Na zona costeira do Brasil,  calcula-se que menos de 0,4% está sob a 

forma de alguma categoria de UC´s ou área protegida, levando-se em consideração 
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a extensão do mar territorial e de zona econômica exclusiva (PRATES et al, 2007, p.  

19 -21).

O primeiro esforço dirigido a criação de uma AMP, foi no início do século 

XX, na Grande Barreira de Corais, Austrália (MORNING POST, 1906, p. 1), porém a 

proposta  foi  rejeitada  pelos  pescadores.  A  primeira  AMP  declarada  usando 

legislação específica, incluindo provisões para a gerência de águas circunvizinhas e 

de sua biota,  foi  declarada em 1935 no monumento  nacional  de  Jefferson Fort, 

Florida (RANDALL, 1968).

No  Brasil,  o  histórico  das  unidades  de  conservação  se  inicia  com  a 

proposta de André Rebouças de criar dois parques no Brasil, no ano de 1876, um na 

Ilha do Bananal e outro em Sete Quedas. A proposta não foi concretizada e somente 

em 1937 foi criado o primeiro parque nacional brasileiro que se localiza em Itatiaia, 

no Rio de Janeiro (BRITO,1995).

A  primeira  unidade  de  conservação  marinha  federal  brasileira,  a  ser 

estabelecida  (Decreto  Lei  nº  83.549  de  cinco  de  julho  de  1978),  foi  a  Reserva 

Biológica  do  Atol  das  Rocas  (Fig.  1)  em 1979  (PINHEIRO,  2006,  p.  8).  Rocas 

representa o único atol do oceano Atlântico e tem importância ecológica fundamental 

por  sua  alta  produtividade  biológica  e  por  ser  uma  importante  zona  de  abrigo, 

alimentação e reprodução de diversas espécies de animais, e faz parte da lista de 

patrimônio natural da Unesco. Ao lado do Arquipélago de Fernando de Noronha, o 

Atol das Rocas é considerado uma das áreas mais importantes para a reprodução 

de aves marinhas tropicais  do País,  abrigando pelo menos 150 mil  aves,  sendo 

aproximadamente  30  espécies  diferentes.  O  local  também  é  área  de  abrigo  e 

alimentação da tartaruga-de-pente (Eretmochelys imbricata).
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Figura 1 – Atol das Rocas. Fonte: Igor Emiliano Gomes Pinheiro – Arquivo Pessoal.

No ano de 1983, Parque Nacional Marinho de Abrolhos, o primeiro parque 

nacional marinho do Brasil (Fig. 2), através do decreto nº 88. 218 de 06 de abril de 

1983. Abrolhos é um arquipélago constituído por cinco ilhas, localizado no Oceano 

Atlântico, no sul do litoral estado da Bahia. É o principal “berçário” da baleia jubarte 

(Megaptera  novaeangliae)  no  Oceano  Atlântico  Sul  Ocidental 

(http://www.baleiajubarte.org.br – acesso em 18 de abril de 2011).

Figura  2.  Parque  Nacional  Marinho  de  Abrolhos.  Fonte: 
http://www.baleiajubarte.org.br – acesso em 18 de abril de 2011.
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No ano de 1986 foram criados o Parque Nacional da Lagoa do Peixe e o 

Parque  Marinho  de  Fernando  de  Noronha.  O  Parque  Marinho  de  Fernando  de 

Noronha (Fig. 3), criado pelo decreto nº 96. 693 de 14 de setembro de 1986, ocupa 

60% da Ilha principal e toda a plataforma insular incluída dentro da isóbata de 50 

metros  de  profundidade  os  40%  restante  compõem  uma  Área  de  Preservação 

Ambiental (APA). APA é outra categoria de Unidade de Conservação, que difere dos 

Parques Nacionais,  rigidamente protegidos e onde fica proibido qualquer  tipo de 

utilização de seus recursos.

Figura 3. Fernando de Noronha – Baia dos Porcos. Fonte: Katryana Camila 
Madeira, arquivo pessoal.

O Parque Nacional da Lagoa do Peixe (Fig. 4) está localizado no litoral sul  

do estado do Rio Grande do Sul,  abrangendo os  municípios  de Tavares (80%), 

Mostarda (17%) e São José do Norte (3%). A unidade foi criada pelo Decreto nº  93. 

546 de 06 de novembro de 1986. A Lagoa do Peixe, apresenta um canal periódico 

de comunicação com o mar,  criando uma área de alimentação e berçário natural 

para inúmeras espécies de peixes, crustáceos, moluscos e aves. É o abrigo para 

grandes  concentrações  de  aves  migratórias  que  visitam o  local  a  partir  do  Sul 

(Argentina) e do Hemisfério Norte (KNAK, 2004). A área do Parque é de 34.000 há e 

abrange a lagoa e outros ecossistemas circundantes, como dunas, praia e pequenos 

lagos de água doce (DIEGUES, 2008, p. 34).
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Figura 4 – Lagoa do Peixe.

Hoje  o  Brasil  conta  com  332 unidades  de  conservação  costeira  e 

marinhas (Tab. 1),  sendo as duas últimas criadas em junho de 2010,  ambas no 

estado do Espírito Santo: Área de Proteção Ambiental da Costa das Algas e Refúgio 

de Vida Silvestre de Santa Cruz. As novas UC`s tem extrema importância biológica 

de  acordo  com  o  mapa  das  Áreas  Prioritárias  (Fig.  5)  para  a  Conservação  da 

Biodiversidade Brasileira  e atenderão a demandas sociais  da região,  que possui 

atividades  de  pescarias  de  subsistência  e  de  pequena  escala  praticadas  pelas 

comunidades pesqueiras  litorâneas (http://noticias.ambientebrasil.com.br –  acesso 

em 18 março 2011) 
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Figura  4:  Áreas  prioritárias para a  conservação da Biodiversidade  da Zona 
Costeira e Marinha – Fonte: MMA, 2010, p. 79.
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3 LEGISLAÇÃO E O MEIO AMBIENTE COSTEIRO E MARINHO

A relevância econômica, ambiental e social da Zona Costeira e das áreas 

marinhas sob jurisdição brasileira  levou o poder  público,  nos últimos 20 anos,  a 

propor normas e a estruturar políticas públicas destinadas à sua gestão (MMA, 2010, 

p. 25).

O meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras 

gerações é um direito conquistado por todos através da Constituição Federal  de 

1988  (FREITAS,  2008,  p.  17).  Segundo  Fiorillo  (2010,  p.  60) a  “Constituição 

consagra  de forma “nova e importante  a  existência  de  um bem que não possui 

características  de  bem público  e,  muito  menos,  privado,  voltado  a  realidade  do 

século  XXI,  das  sociedades  de  massa,  caracterizada  por  um  crescimento 

desordenado e brutal avanço tecnológico”. 

O meio ambiente vem focado no art. 225 do Texto Constitucional, como 

dispõe seu  caput:  “Art.  225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial  a sadia qualidade de vida, 

impondo-se ao Poder Público e a coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo 

para as presentes e futuras gerações”.

Para  Fiorillo  (2010,  p.  61),  o  art  225  estabelece  quatro  concepções 

fundamentais no âmbito do direito ambiental: 

1. de que todos tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado;

2.  de  que o direito  ao  meio  ambiente  ecologicamente  equilibrado diz  respeito  a 

existência de um bem de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, 

criando em nosso ordenamento o bem ambiental;

3. de que a Carta Maior determina tanto ao Poder Público como a coletividade o 

dever de defender o bem ambiental, assim como o dever de preservá-lo;

4. de que a defesa e a preservação do bem ambiental estão vinculadas não só as 

presentes como também as futuras gerações.”

A  regulamentação  do  Artigo  225  (Capítulo  VI,  Do  Meio  Ambiente)  da 

Constituição Federal deu origem a uma série de normas infraconstitucionais, muitas 

das quais contendo dispositivos relacionados à gestão e proteção dos recursos vivos 
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existentes  na Zona Costeira  e Marinha,  como a Lei  nº  9.605/98 (Lei  de  Crimes 

Ambientais) e a Lei nº 9.985/2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza (SNUC).

3.1 Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro – PNGC

A Zona Costeira abriga um mosaico de ecossistemas de alta relevância 

ambiental,  cuja  diversidade  é  marcada  pela  transição  de  ambientes  terrestres  e 

marinhos,  com  interações  que  lhe  conferem  um  caráter  de  fragilidade  e  que 

requerem, por  isso,  atenção especial  do poder  público,  conforme demonstra sua 

inserção  na  Constituição  brasileira  como  área  de  patrimônio  nacional 

(www.mar.mil.br/secirm/pngc.htm).

A Zona costeira, em termos jurídicos apresenta várias definições.  A Lei 

7661 de 16 de maio de 1988, conceitua a Zona Costeira e estabelece os objetivos 

do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC). 

O  PNGC  deve  “orientar  a  utilização  racional  dos  recursos  na  Zona 

Costeira, de forma a contribuir para elevar a qualidade da vida de sua população, e 

a proteção do seu patrimônio natural, histórico, étnico e cultural”, delimita a zona 

costeira como segue:

[...]  Zona costeira é o espaço geográfico de interação do ar,  do mar e da terra,  

incluindo seus recursos ambientais, abrangendo as seguintes faixas:

Faixa Marítima – é a faixa que se estende mar afora distando 12 milhas marítimas 

das linhas de base estabelecidas de acordo com a Convenção das Nações Unidas 

sobre o Direito do Mar, compreendendo a totalidade do Mar Territorial.

Faixa Terrestre – é a faixa do continente formada pelos municípios que sofrem 

influencia direta dos fenômenos ocorrentes na zona costeira, a saber:

a) os  Municípios  defrontantes  com  o  mar,  assim  considerados  em 

listagem  desta  classe,  estabelecida  pelo  Instituto  de  Geografia  e 

Estatística (IBGE);
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b) os  Municípios  não  defrontantes  com  o  mar  que  se  localizem  nas 

regiões metropolitanas litorâneas;

c) os Municípios contíguos as grandes cidades e as capitais estaduais 

litorâneas, que apresentem processo de conurbação;

d) os Municípios próximos ao litoral,  até 50 km da linha de costa, que 

aloquem,  em seu  território,  atividades  ou  infraestruturas  de  grande 

impacto ambiental sobre a zona costeira, ou ecossistemas costeiros de 

alta relevância;

e) os  Municípios  estuarino-lagunares,  mesmo  que  não  diretamente 

defrontantes com o mar, dada a relevância destes ambientes para a 

dinâmica marítimo-litoranea; e

f) os Municípios que, mesmo não defrontantes com o mar, tenham todos 

seus limites  estabelecidos com os Municípios  referidos nas alíneas 

anteriores. 

Segundo Freitas (2008, p. 25), são considerados Municípios pertencentes 

á  zona  costeira  pelo  PNGC,  não  apenas  os  diretamente  ligados  ao  mar,  mas 

também os que dele dependem ou com ele possuam alguma forma de relação aos 

Municípios em ligação direta com o oceano.

A saúde, o bem-estar e, em alguns casos, a própria sobrevivência das 

populações costeiras depende dos sistemas costeiros, incluindo as áreas úmidas e 

regiões estuarinas, assim como as correspondentes bacias de recepção e drenagem 

e  as  águas  interiores  próximas  à  costa,  bem  como  o  próprio  sistema  marinho 

(http://www.mar.mil.br/pngc.htm – acesso em 20 de fevereiro 2011).

No artigo  3º,  a  Lei  nº  7.661/88 afirma que o  “PNGC deverá  prever  o 

zoneamento de usos e atividades na Zona Costeira e dar prioridade à conservação e 

proteção, entre outros, dos seguintes bens: I - recursos naturais, renováveis e não 

renováveis; recifes, parcéis e bancos de algas; ilhas costeiras e oceânicas; sistemas 

fluviais, estuarinos e lagunares, baías e enseadas; praias; promontórios, costões e 

grutas marinhas;  restingas e dunas;  florestas litorâneas,  manguezais e pradarias 

submersas; 

21

http://www.mar.mil.br/pngc.htm


II  -  sítios ecológicos de relevância cultural  e  demais unidades naturais  de 

preservação permanente; 

III - monumentos que integrem o patrimônio natural, histórico, paleontológico, 

espeleológico, arqueológico, étnico, cultural e paisagístico”.

O PNGC é parte integrante da Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) 

fixada pela Lei 6. 938, de 02 de setembro de 1981 e da Política Nacional para os 

Recursos do Mar (PNRM), e surgiu da necessidade de uma política específica para 

o litoral, que promovesse o desenvolvimento de atividades econômicas e turísticas 

e,  ao  mesmo tempo,  a  proteção de valores  ambientais,  culturais,  patrimoniais  e 

históricos (FREITAS, 2008, p. 46). 

Segundo  Freitas  (2008,  p.  47)  o  PNGC  “  não  está  limitado  ao 

estabelecimento de normas que digam respeito ao meio ambiente natural. O meio 

ambiente cultural  também deve estar  contemplado nele,  bem como questões de 

ordem histórica, étnica, paisagística ou relacionadas com os habitantes da região e 

sua qualidade de vida”.

A  Lei  7.661/88  foi  promulgada  antes  mesmo  da  nossa  Constituição 

Federal, mas foi perfeitamente recepcionada por ela, dedicando cindo de seus treze 

artigos especialmente aos Planos de Gerenciamento Costeiro. 

O Decreto nº 5.300, de 7 de dezembro de 2004, regulamentou a versão 

em vigor do PNGC e agregou critérios para a gestão da orla marítima (a faixa de 

interação terra-mar, contida na Zona Costeira, que concentra ecossistemas frágeis e 

crescentes  demandas  de  usos  e  ocupação,  o  que  resulta  em  conflitos  sociais, 

econômicos e ambientais), e definiu os limites da Zona Costeira (MMA, 2010, p. 32). 

Este  decreto  definiu  normas  gerais  para  a  gestão  ambiental  da  zona  costeira, 

estabelecendo bases para a formulação de políticas, planos e programas federais, 

estaduais e municipais (FREITAS, 2008, p. 53).
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3. 2 Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar - CNUDM

O regime legal internacional para o uso dos oceanos é a Convenção da 

Organização das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM). A CNUDM é o 

principal acordo internacional relativo ao uso dos oceanos e seus recursos naturais, 

foi assinado pelo Brasil em 10 de dezembro de 1982 e ratificado pelo Congresso 

Nacional em 1988. Essa convenção estabelece os conceitos de mar territorial, zona 

econômica  exclusiva  e  plataforma  continental  e  confere  aos  países  costeiros 

soberania, direitos e deveres incidentes sobre a zona econômica exclusiva (MMA, 

2010, p. 27).

Além  de  delimitar  os  direitos  dos  países  relativos  ao  uso  do  mar,  a 

CNUDM  é  considerada  um  marco  para  a  formulação  da  legislação  ambiental 

internacional por conter várias diretrizes que orientam a conservação dos recursos 

naturais  de  mares  e  oceanos.  As  decisões  estabelecidas  pela  CNUDM  foram 

incorporadas à legislação brasileira em 4 de janeiro de 1993, por meio da Lei nº 

8.617,  tornando,  assim,  os  limites  marítimos  brasileiros  coerentes  com  aqueles 

preconizados pela Convenção (MMA, 2010, p. 27).

A Lei nº 8.617, aprovada em 04 de janeiro de 1993, estabelece na zona 

econômica exclusiva, o “Brasil tem direitos de soberania para fins de exploração e 

aproveitamento, conservação e gestão dos recursos naturais,  vivos ou não-vivos, 

das águas sobrejacentes ao leito do mar, do leito do mar e seu subsolo, e no que se 

refere a outras atividades com vistas à exploração e ao aproveitamento da zona 

para  fins  econômicos”.  Nessa  zona,  o  Brasil  tem,  ainda,  “o  direito  exclusivo  de 

regulamentar a investigação científica marinha, a proteção e preservação do meio 

marítimo,  bem como  a  construção,  operação  e  uso  de  todos  os  tipos  de  ilhas 

artificiais, instalações e estruturas” (MMA, 2010, p. 27).
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3. 3 Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC

Uma das formas mais eficazes para proteger a zona costeira é a criação 

de unidades de preservação em suas áreas mais delicadas. A instituição de espaços 

protegidos é uma das principais estratégias para a conservação da biodiversidade 

(inclusive a litorânea), pois faz com que cesse o processo de degradação ambiental 

(FREITAS, 2008, p. 32).

Com a interrupção da exploração humana dos recursos marinhos resulta 

em mudanças drásticas no tamanho e abundância de espécies,  e consequentes 

mudanças nas comunidades ecológicas (WALLACE, 1999, p. 885), favorecendo um 

aumento  rápido  do estoque reprodutivo  e  da biomassa das espécies  de peixes, 

lagostas,  polvos  e  caranguejos,  dentre  outros,  no  seu  entorno  (FERREIRA  & 

GONÇALVES, 1999).

Segundo o artigo  225,  §  1º,  inc.  III,  da  Constituição Federal,  cabe ao 

Poder Público  “definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e 

seus componentes a serem especialmente protegidos”. Já o art. 9º, inc. VI, da Lei 

6.938,  de  02.09.1981,  determina  que  os  espaços  territoriais  especialmente 

protegidos são instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA). 

Para  Souza  Filho  (1993,  p.  91-92)  “esta  obrigação de  definir  espaços 

protegidos é fundamental para garantir com maior eficácia o equilíbrio ecológico. A 

criação destes espaços há de ser feita por atos normativos ou administrativos que 

possibilitem ao Poder Público a proteção especial de certos bens, restringindo ou 

limitando  sua  possibilidade  de  uso  ou  transferência,  pelas  suas  qualidades 

inerentes, ou porque fazem parte de um complexo que exige proteção especial pela 

sua fragilidade. Esses espaços territoriais protegidos podem ou não, se converterem 

em unidades de conservação especialmente protegidas e administradas”.

Espaço protegido é o lugar para o qual a lei garante especial proteção, 

estejam ou não definidos seus limites. A partir do momento em que esses espaços 

protegidos forem individualizados, com área determinada,  com finalidade própria, 

com destinação genérica (natural, cultural etc) de preservação do meio ambiente, 

cria-se uma unidade de conservação (FREITAS, 2008, p. 34).

O  Sistema  Brasileiro  Nacional  de  Unidades  de  Conservação  (SNUC), 

estabelecido pela Lei 9.985, de 19.07.2000,  que regulamenta os incisos I, II,III, VII 
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do artigo 225 da Constituição federal de 1988,  define os tipos de áreas protegidas 

que  podem ser  implementado  para  a  proteção  e  conservação  de  ecossistemas 

terrestres  e  marinhos  (KALIKOSKI,  2007,  p.  73).  A  definição  de  unidade  de 

conservação  é  dada  pelo  art.  2º  SNUC:  “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”.

O  SNUC  é  constituído  pelo  conjunto  das  unidades  de  conservação 

federais,  estaduais e municipais.  O  estabelecimento e a gestão das unidades de 

conservação (UCs), bem como seus conceitos, objetivos, diretrizes e estrutura estão 

previstos nessa norma. Os objetivos do SNUC estão descritos no artigo 4º, como 

segue: 

I - contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos recursos 
genéticos no território nacional e nas águas jurisdicionais; 
II  -  proteger as espécies ameaçadas de extinção no âmbito regional e 

nacional; 

III  -  contribuir  para  a  preservação  e  a  restauração  da  diversidade  de 
ecossistemas naturais; 

IV  -  promover  o  desenvolvimento  sustentável  a  partir  dos  recursos 
naturais; 

V -  promover a utilização dos princípios e práticas de conservação da 
natureza no processo de desenvolvimento; 

VI  -  proteger  paisagens  naturais  e  pouco alteradas  de notável  beleza 
cênica; 

VII  -  proteger  as  características  relevantes  de  natureza  geológica, 
geomorfológica, espeleológica, arqueológica, paleontológica e cultural; 

VIII - proteger e recuperar recursos hídricos e edáficos; 

IX - recuperar ou restaurar ecossistemas degradados; 

X - proporcionar meios e incentivos para atividades de pesquisa científica,  
estudos e monitoramento ambiental; 

XI - valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica; 
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XII  -  favorecer  condições  e  promover  a  educação  e  interpretação 
ambiental, a recreação em contato com a natureza e o turismo ecológico; 

XIII  -  proteger  os  recursos  naturais  necessários  à  subsistência  de 
populações  tradicionais,  respeitando  e  valorizando  seu  conhecimento  e 
sua cultura e promovendo-as social e economicamente. 

Segundo o SNUC, as UC`s são divididas em dois grupos de proteção 

compostos por diferentes categorias de manejo, as UC`s de proteção integral e de 

uso sustentável: 

I - Unidades de Proteção Integral

O  objetivo  básico  das  Unidades  de  Proteção  Integral  é  preservar  a 

natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com 

exceção  dos  casos  previstos  na  Lei.  Esse  grupo  é  composto  pelas  seguintes 

categorias de unidades de conservação:

• Estação  Ecológica  (ESEC):  Tem  como  objetivo  a  preservação  da 

natureza  e  a  realização  de  pesquisas  científicas.  É  de  posse  e  domínio 

públicos.

• Reserva  Biológica  (REBio):  Tem como objetivo  a  proteção  integral  da 

biota e demais tributos naturais existentes em seus limites, sem interferência 

humana  direta  ou  modificações  ambientais,  excetuando-se  as  medidas  de 

recuperação  de  seus  ecossistemas  alterados  e  as  ações  de  manejo 

necessárias  para  recuperar  e  preservar  o  equilíbrio  natural,  a  diversidade 

biológica e os processos ecológicos naturais. É de posse e domínio públicos.

• Parque Nacional (PARNA):  Tem como objetivo básico a preservação de 

ecossistemas  naturais  de  grande  relevância  ecológica  e  beleza  cênica, 

possibilitando a realização de pesquisas científicas  e o desenvolvimento  de 

atividades de educação e interpretação ambiental,  de recreação em contato 

com a natureza e de turismo ecológico. É de posse e domínio públicos.

• Monumento  Natural  (MN):  Tem  como  objetivo  básico  preservar  sítios 

naturais raros, singulares ou de grande beleza cênica. Pode ser constituído por 

áreas particulares.
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• Refúgio de Vida Silvestre (RVS):  Tem como objetivo proteger ambientes 

naturais onde se asseguram condições para a existência ou a reprodução de 

espécies ou comunidades da flora local e da fauna residente ou migratória.

As  unidades  de  proteção  integral  se  destacam  pela  preservação  da 

natureza, com o mínimo de interferência humana nos ecossistemas. As Estações 

Ecológicas e Reservas Biológicas permitem a realização de pesquisas científicas, e 

de ações de educação ambiental. Nos Parques Nacionais, Monumentos Naturais e 

Refúgios  de Vida Silvestre além destas atividades, a visitação pública é permitida, 

sendo locais ideais para a prática de turismo e lazer, em harmonia com a natureza 

(http://www.icmbio.gov.br/biodiversidade/unidades-de-conservacao/categorias – 

acesso em 18 abril de 2011).

Todas as unidades de proteção integral devem ser constituídas em áreas 

de domínio público, embora duas categorias (Monumento Natural e Refúgio de Vida 

Silvestre) possam também ocupar áreas particulares (MMA, 2010, p. 34).

II – Unidades de Uso Sustentável

O objetivo básico das Unidades de Uso Sustentável  é compatibilizar a 

conservação  da  natureza  com o  uso  sustentável  de  parcela  dos  seus  recursos 

naturais. Compõem esse grupo:

• Área  de  Proteção  Ambiental  (APA):  área  extensa,  com certo  grau  de 

ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais 

especialmente  importantes  para  a  qualidade  de  vida  e  o  bem-estar  das 

populações humanas, que tem como objetivos básicos proteger a diversidade 

biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do 

uso dos recursos naturais. É constituída por terras públicas ou privadas. 

• Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE):  é uma área em geral de 

pequena  extensão,  com  pouca  ou  nenhuma  ocupação  humana,  com 

características naturais extraordinárias ou que abriga exemplares raros da biota 

regional,  e  que  tem  como  objetivo  manter  os  ecossistemas  naturais  de 

importância regional ou local e regular o uso admissível dessas áreas, de modo 
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a compatibilizá-lo com os objetivos de conservação da natureza. É constituída 

por terras públicas ou privadas. 

• Floresta  Nacional  (FLONA):  é  uma  área  com  cobertura  florestal  de 

espécies predominantemente nativas e tem como objetivo básico o uso múltiplo 

sustentável  dos  recursos  florestais  e  a  pesquisa  científica,  com ênfase  em 

métodos  para  exploração  sustentável  de  florestas  nativas.  É  de  posse  e 

domínio públicos. 

• Reserva  Extrativista  (RESEX):  é  uma  área  utilizada  por  populações 

extrativistas  tradicionais,  cuja  subsistência  baseia-se  no  extrativismo  e, 

complementarmente, na agricultura de subsistência e na criação de animais de 

pequeno porte e que tem como objetivos básicos proteger os meios de vida e a 

cultura dessas populações, além de assegurar o uso sustentável dos recursos 

naturais  da  unidade.  É  de  domínio  público  com  seu  uso  concedido  às 

populações extrativistas tradicionais. 

• Reserva de Fauna (RF): é uma área natural com populações animais de 

espécies nativas, terrestres ou aquáticas, residentes ou migratórias, adequadas 

para  estudos  técnico-científicos  sobre  manejo  econômico  sustentável  de 

recursos faunísticos. É de posse e domínio públicos. 

• Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS): é uma área natural que 

abriga  populações  tradicionais,  cuja  existência  baseia-se  em  sistemas 

sustentáveis de exploração dos recursos naturais, desenvolvidos ao longo de 

gerações e adaptados às condições ecológicas locais e que desempenham um 

papel fundamental na proteção da natureza e na manutenção da diversidade 

biológica. É de domínio público. 

• Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN):  é uma área privada, 

gravada  com  perpetuidade,  com  o  objetivo  de  conservar  a  diversidade 

biológica. 

Nas  unidades  de  uso  sustentável,  a  proposta  é  compatibilizar  a 

conservação da natureza com o uso sustentável dos recursos. 

Diferentemente  das  outras  categorias,  as  Reservas  Particulares  do 

Patrimônio  Natural  (RPPN),  são  áreas  de  conservação  da  natureza  em  terras 

privadas,  por meio  da  iniciativa  voluntária  do  proprietário  e  aval  do  órgão 
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competente.  Nas  RPPN´s  só  é  possível  desenvolver  atividades  de  ecoturismo, 

educação ambiental e pesquisa científica. Esta categoria permite a participação da 

iniciativa privada no esforço nacional da proteção à biodiversidade

As  Reservas  de  Desenvolvimento  Sustentável  e  as  Reservas 

Extrativistas, um modelo de unidade de conservação que surgiu no Brasil, a partir da 

vivência harmônica dos chamados povos da floresta e a Amazônia, e que hoje já dá 

às  populações  tradicionais  de  todo  o  País  a  garantia  da  manutenção  de  suas 

práticas  extrativistas  em  áreas  protegidas 

(http://www.icmbio.gov.br/biodiversidade/unidades-de-conservacao/categorias – 

acesso em 18 abril de 2011).

A partir do SNUC, as unidades que não se enquadravam dentro de uma 

das  12  categorias  do  Sistema,  foram  classificadas  a  partir  da  equiparação  de 

objetivos  de  criação  similares,  assim,  por  exemplo,  as  denominadas  Reservas 

Ecológicas passaram para a categoria de Reserva Biológica (REBio).

Os  dois  grupos  que  se  dividem  as  UC’s,  proteção  integral  e  uso 

sustentável,  apresentam características específicas de acordo com as formas de 

apropriação  e  uso  dos  recursos  naturais  e  ecossistemas,  e  variam  de  UC’s 

totalmente  restritivas  para  UC’s  que  buscam  compatibilizar  a  conservação  da 

natureza com o uso sustentável de seus recursos naturais, através de sistemas de 

gestão participativas (KALIKOSKI, 2007, p. 73).

Conceitualmente,  as  unidades  pertencentes  ao  grupo  de  proteção 

integral,  altamente restritivas quanto ao uso dos recursos naturais,  têm potencial 

para conferir maior efetividade ao objetivo de conservação da biodiversidade quando 

comparadas às de uso sustentável.  Essas diferentes categorias de manejo surgem 

de acordo com estudos e demandas comunitárias e são estabelecidas seguindo 

características,  alternativas  e demandas locais  para a conservação dos recursos 

naturais (MMA, 2010, p. 35). 

A efetividade  da  conservação  em  todas  as  categorias,  depende  da 

qualidade  da  gestão  empregada,  o  que  envolve  capacidade  de  planejamento, 

fiscalização e monitoramento por parte do órgão gestor; disponibilidade de recursos 

humanos, financeiros e de infraestrutura adequados às necessidades da área; e da 

intensidade de conflitos com a população residente no interior ou no entorno, entre 

outros aspectos (MMA, 2010, p. 35).
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O Brasil até a década de setenta, não possuía uma estratégia nacional 

para  selecionar  e  planejar  unidades  de  conservação.  As  primeiras  unidades  de 

conservação criadas, de 1937 a 1970,  não foram através de critérios técnicos e 

científicos e sim pelas belezas cênicas e/ou oportunidades políticas. Atualmente, as 

UC’s são criadas por ato do Poder Público. A criação de uma UC deve ser precedida 

de estudos técnicos e de consulta pública que permitam identificar a localização, a 

dimensão e os limites mais adequados para a unidade. A consulta pública não é 

obrigatória para a criação de Estação Ecológica ou Reserva Biológica.

O Instituto  Brasileiro  do  Meio  Ambiente  (IBAMA),  foi  responsável  pela 

criação e gestão de áreas protegidas no Brasil até 2007. Foi então reestruturado 

para formar o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), 

hoje responsável por todas as áreas protegidas no âmbito do governo federal.

O  IBAMA  e  o  ICMBio  são  os  órgãos  executores  da  lei  do  SNUC, 

apresentam como função a implementação da Lei, subsidiar as propostas de criação 

e  administrar  as  unidades de conservação federais,  estaduais e  municipais,  nas 

respectivas esferas de atuação.

O instrumento oficial de planejamento das unidades de conservação é o 

Plano de Manejo (artigo 27), que vem definido do art. 2° inc. XVII da Lei do SNUC, 

como segue:  “documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos 

gerais  de  uma unidade de conservação,  se  estabelece o seu zoneamento  e  as 

normas  que  devem  presidir  o  uso  da  área  e  o  manejo  dos  recursos  naturais,  

inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias á gestão da unidade”. 

As UC’s tem o prazo de 5 anos para a elaboração do Plano de Manejo, a 

partir  da data de sua criação.  O artigo 28 do SNUC, proibi,  nas UC’s quaisquer 

alterações,  atividades  ou modalidades de utilização  em desacordo  com os  seus 

objetivos, o seu Plano de Manejo e seus regulamentos. Um grande problema na 

gestão das UC’s é que poucas áreas possuem planos de manejo devido a falta de 

recursos financeiros e de pessoal qualificado.  Alguns dos artigos do SNUC foram 

regulamentados pelo Decreto no 4.340, de 22 de agosto de 2002.

A  importância  da  instituição de um Sistema Nacional  de  Unidades  de 

Conservação está na definição, na uniformização e na consolidação de critérios para 

o  estabelecimento  e  a  gestão  dessas  unidades.  Desse  modo,  por  meio  da 

integração  dos  vários  sistemas,  a  União  se  alia  aos  Estados  e  Municípios, 

viabilizando, assim, maior e melhor proteção do meio ambiente no Brasil. 
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O SNUC não estabelece nenhuma categoria voltada especificamente às 

questões  do  bioma  marinho.  Mas,  poderia,  por  exemplo,  existir  uma  categoria 

voltada  à  manutenção  de  estoques  pesqueiros,  já  que  este  tema  é  foco  de 

preocupação quando se trata da gestão dos recursos naturais marinhos e também 

está  presente  em  vários  acordos  internacionais  como  o  ICCAT  (Comissão 

Internacional para a Conservação de Atuns do Atlântico), a CNUDM (Convenção das 

Nações Unidas sobre o Direito do Mar) e ainda da CDB (Convenção da Diversidade 

Biológica) (CARVALHO, 2007, p. 34).

As unidades de conservação de proteção integral ou, ainda, as áreas de 

exclusão  de  pesca,  que  podem  ser  estabelecidas  dentro  das  unidades  de  uso 

sustentável  ou  mesmo  fora  dessas,  no  Brasil,  equivalem  às  internacionalmente 

conhecidas “reservas marinhas” (espaços marinhos especialmente delimitados onde 

a pesca é vedada).  Essas áreas são delimitadas por  meio de portaria  do órgão 

gestor do meio ambiente integrante do Sisnama, quando dentro de unidades de 

conservação de uso sustentável, ou devem ser estabelecidas conjuntamente pelo 

MMA  e  pelo  Ministério  da  Pesca  e  Aquicultura  (MPA)  dentro  da  competência 

conjunta  de  ordenamento  pesqueiro.  Sua  aplicação  como  instrumento  de 

ordenamento da atividade pesqueira está, inclusive, previsto no PNAP, segundo o 

qual, essas zonas têm status de área protegida (MMA, 2010, p. 44).

O SNUC possibilita aos órgãos gestores planejar a conservação por meio 

do  estabelecimento  de  mosaicos  de  unidades  conservação,  constituídos  por 

unidades  de  diferentes  categorias,  próximas  ou  contíguas,  incluindo  suas 

respectivas zonas de amortecimento e corredores ecológicos, de forma a integrar 

diferentes  atividades  de  preservação  da  natureza,  uso  sustentável  dos  recursos 

naturais e restauração e recuperação dos ecossistemas (MMA, 2010, p. 34).

No Brasil, áreas marinhas ficam dentro do limite das 200 milhas, embora 

consideradas  de  domínio  público,  são  de  fato  controladas  pelo  Estado  que 

estabelece, através de legislação específica, as normas e regras de controle do uso 

e gestão dos recursos marinhos (KALIKOSKI, 2007, p. 71). 

Toda  diversidade  de  ecossistemas  e  espécies  demanda  ações 

específicas  e  integradas  para  sua  conservação.  Nesse  sentido,  podemos  citar 

alguns  avanços  significativos  nas  políticas  públicas.  Com base  nas  decisões  da 

Convenção de Diversidade Biológica – CDB, o governo assumiu o compromisso de 
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elaborar  um Plano Nacional  de  Áreas Protegidas – PNAP,  o  qual  contempla  as 

especialidades costeiras e marinhas que serão apresentados a seguir. 

3. 4 Convenção Sobre a Diversidade Biológica – CDB

Desde a década de 70 os problemas ambientais vêm sendo amplamente 

discutidos  em  diversos  eventos  no  âmbito  da  Organização  das  Nações  Unidas 

(ONU), onde são firmados importantes acordos internacionais (WWF, 2008).

O  Brasil  é  o  primeiro  signatário  da  Convenção  Sobre  a  Diversidade 

Biológica, que teve sua adesão aberta durante a Conferência das Nações Unidas 

para o Meio Ambiente, realizada no Rio de Janeiro em 1992 – ECO/92. Os objetivos 

desta Convenção, a serem cumpridos, são a conservação da diversidade biológica, 

a utilização sustentável de seus componentes e a repartição justa e equitativa dos 

benefícios  derivados da utilização dos recursos genéticos,  mediante,  inclusive,  o 

acesso adequado aos recursos genéticos e a transferência adequada de tecnologias 

pertinentes, levando em conta todos os direitos sobre tais recursos e tecnologias, e 

mediante  financiamento  adequado  (http://www.onu-brasil.org.br/doc_cdb1.php – 

acesso em 17 de fevereiro 2011).

Ao longo de suas conferências, a Convenção aprovou decisões direta e 

indiretamente relacionadas à conservação da biodiversidade marinha e costeira. Na 

2º Conferência das Partes (COP) realizada em Jacarta na Indonésia em 1995, foi  

aprovado o Mandato de Jacarta sobre Biodiversidade Marinha e Costeira. Na COP 4 

(Bratislava – Eslováquia, 1998), as partes aprovaram a criação de um programa de 

trabalho  específico  para  a  conservação  e  o  uso  sustentável  da  biodiversidade 

marinha  e  costeira,  com o  objetivo  de  apoiar  a  implementação  do  Mandato  de 

Jacarta  no  âmbito  nacional,  regional  e  global.  As  atividades  contidas  nesse 

programa de trabalho, estão divididas em cinco temas prioritários: gestão integrada 

de  áreas  marinhas  e  costeiras,  recursos  vivos  marinhos  e  costeiros,  áreas 

protegidas  marinhas  e  costeiras,  maricultura  e  espécies  e  genótipos  exóticos. 

Durante a COP 7 (Kuala Lumpur – Malásia,  2004), foi  elaborado o Programa de 

Trabalho  sobre  Áreas  Protegidas,   que  sugere  metas  e  atividades,  a  serem 

executadas pelas partes e pela secretaria executiva da CDB, organizadas em torno 
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de uma lista de objetivos cuja finalidade foi estabelecer e manter, até 2010, para 

áreas terrestres, e até 2012, para áreas marinhas, “sistemas nacionais e regionais 

de  áreas  protegidas  abrangentes,  eficazmente  administrados  e  ecologicamente 

representativos que, coletivamente, por meio de uma rede global, contribuam para a 

consecução dos três objetivos da Convenção e da meta estabelecida para 2010 de 

reduzir  significativamente  a  atual  taxa  de  perda  da  biodiversidade”.  A  COP  8, 

realizada em Curitiba (Brasil,  2006)  recomendou às partes que realizassem uma 

avaliação  da  implementação  das  decisões  e  metas  para  conter  a  perda  de 

biodiversidade mundial (MMA, 2010, p. 36 - 37).

Desde  a  COP  8  a  CDB  tem  expressado  sua  preocupação  com  a 

conservação  dos  oceanos  de  todo  o  mundo,  fornecendo  critérios  técnicos  e 

científicos à ONU com o intuito de que as partes da Convenção possam avançar no 

estabelecimento de áreas marinhas protegidas além de suas respectivas jurisdições 

nacionais.  Na  COP  9  (Bonn  –  Alemanha,  2008)  foram  aprovados  os  critérios 

científicos para a identificação de áreas marinhas sensíveis e, na recente COP 10, 

foi  aprovada  a  identificação  de  “áreas  biológicas  e  ecologicamente  sensíveis” 

(EBSA, sigla em inglês), que exigirá dos países um esforço global para constituir, até 

2012, um inventário dessas áreas. 

A COP 10 (Nagoya -  Japão,  2010)  aprovou,  como parte  de seu novo 

Plano Estratégico 2011-2020, um conjunto de 20 metas, das quais se destacam, 

para a zona costeira e marinha, as seguintes:

• Meta  6:  Até  2020  todos  os  estoques  de  peixes,  invertebrados  e  plantas 

aquáticas devem ser geridos e explorados legalmente, de maneira sustentável 

e aplicando a abordagem ecossistêmica, de maneira a evitar a sobre-pesca, 

com planos e medidas de recuperação em vigor para todas as espécies sobre-

pescadas, com a pesca praticada sem impactos adversos significativos sobre 

espécies  ameaçadas  e  ecossistemas  vulneráveis,  e  os  impactos  da  pesca 

sobre os estoques, as espécies e os ecossistemas devem estar dentro dos 

limites de segurança ecológica;

• Meta 10: Até 2015, as múltiplas pressões antrópicas sobre os recifes de coral 

e outros ecossistemas vulneráveis afetados pelas alterações climáticas ou pela 

33



acidificação dos oceanos devem ter sido minimizadas, de modo a manter sua 

integridade e funcionamento;

• Meta  11:  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 (http://www.cbd.int/cop10 - acesso 17 fevereiro 2011; MMA, 2010 p. 

37).

3. 5 Plano Nacional de Áreas Protegidas – PNAP

Como  estratégia  global  pactuada  pelos  países  signatários  do  CDB,  o 

governo  brasileiro  elaborou  o  Plano  Nacional  de  Áreas  Protegidas  (PNAP), 

considerando como áreas protegidas as UC´s, as terras indígenas e os territórios 

quilombolas (PRATES et al. 2007, p. 19).

O PNAP foi  reconhecido pelo Decreto nº  5.758/2006  define princípios, 

diretrizes  e  ações  para  o  estabelecimento  de  um sistema  abrangente  de  áreas 

protegidas,  ecologicamente  representativo,  efetivamente  manejado,  integrado  a 

áreas terrestres e marinhas mais amplas, até 2015 (MMA, 2010, p. 40). Destaca-se 

a  diretriz  de  que  as  áreas  marinhas  devem  ser  criadas  e  geridas  visando  à 

conservação da biodiversidade e à recuperação dos estoques pesqueiros. 

O PNAP visa atender os objetivos trazidos pelo Programa de Trabalho 

sobre Áreas Protegidas da CDB (Decisão VII/28),  aprovado durante a COP 7. A 

partir de uma abordagem ecossistêmica do planejamento da conservação, o plano 

leva em consideração não apenas as categorias de unidades de conservação do 

SNUC, mas também terras indígenas e terras quilombolas, além de reservas legais 

e áreas de preservação permanente, identificadas como elementos integradores da 

34

http://www.cbd.int/cop10


paisagem. Seus objetivos e estratégias estão organizados em torno de quatro eixos 

temáticos (MMA, 2010, p. 40):

• Planejamento, Fortalecimento e Gestão;

• Governança, Participação, Equidade e Repartição de Custos e Benefícios;

• Capacidade Institucional;

• Avaliação e Monitoramento.

O PNAP relaciona duas diretrizes (IV - o sistema representativo de áreas 

costeiras e marinhas deve ser formado por uma rede de áreas altamente protegidas, 

integrada a uma rede de áreas de uso múltiplo; e V - as áreas protegidas costeiras e 

marinhas  devem ser  criadas  e  geridas  visando  compatibilizar  a  conservação  da 

diversidade biológica com a recuperação dos estoques pesqueiros) e aponta uma 

série de ações necessárias ao enfrentamento dos problemas que comprometem a 

conservação da biodiversidade existente nessa parcela do território brasileiro (MMA, 

2010, p. 40).

A formulação do PNAP contou com um grupo específico para elaborar 

ações para a Zona Costeira e Marinha, incluindo o estabelecimento de unidades de 

conservação  como  medida  para  realizar  a  gestão  da  atividade  pesqueira. 

Considerando os problemas que afetam essa região no país e,  especialmente, a 

sub-representação de ecossistemas marinhos no SNUC, o grupo apresentou um 

conjunto  de  princípios,  diretrizes  e  estratégias  para  proteger  a  área  costeira  e 

marinha, onde se destacam (MMA, 2010, p. 41):

• a criação e gestão de áreas protegidas na Zona Costeira e Marinha deve 

visar não só a conservação da biodiversidade, mas também a recuperação 

dos estoques pesqueiros;

• o sistema deve ser representativo, protegendo amostras da diversidade de 

ecossistemas que caracterizam essa região do país;

• o percentual final de cada ecossistema costeiro e marinho a ser protegido 

deverá ser definido após a realização de estudos de  representatividade;
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• o desenho das áreas protegidas deve observar um gradiente de pressões, 

ameaças e conflitos existentes entre a costa e a zona econômica exclusiva, 

com um mapeamento das prioridades.

No caso da Zona Costeira e Marinha, um sistema representativo pode ser 

entendido como (MMA, 2010, p. 41):

• uma rede primária composta por áreas protegidas altamente restritivas, onde 

o  uso  extrativo  é  excluído  e  outras  pressões  humanas  significativas  são 

removidas ou eliminadas com a finalidade de manter a integridade, estrutura 

e  funcionamento  dos  ecossistemas a  serem preservados  ou  recuperados; 

unidades de conservação de proteção integral  e/ou  áreas de exclusão de 

pesca cumpririam esse papel;

• 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;

• um sistema de práticas de manejo sustentável tanto na costa quanto na parte 

marinha, integrado a projetos de recuperação de bacias hidrográficas.

O Plano veio preencher algumas lacunas na conservação da diversidade 

biológica,  tendo por  diretriz  ampliar  o  SNUC e definir  normas e  critérios  para  o 

estabelecimento  de  das  redes  de  áreas  costeiras  e  marinhas  protegidas.  Como 

forma de aprimoramento do SNUC, o PNAP adota por estratégia regulamentar as 

categorias de unidade de conservação, contemplando as especificidades costeiras e 

marinhas.  Ele  também  aponta  a  necessidade  de  avaliar  as  ferramentas  de 

planejamento existente e propor novas ferramentas considerando a dinâmica das 

unidades  de  conservação.  O  PNAP  estabelece  de  forma  pioneira  uma  política 

voltada  às  especificidades  dos  biomas,  e  à  necessidade  de  elaboração  de 

instrumentos metodológicas voltados a gestão e implementação das unidades de 

conservação costeiras e/ou marinhas (CARVALHO, 2007, p. 47- 48).
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4  UNIDADES  DE  CONSERVAÇÃO  NA  ZONA  COSTEIRA  E  MARINHA  DO 
BRASIL

Até  o  fim da  década de  1980,  as  prioridades  para  a  conservação  da 

biodiversidade no Brasil recaiam principalmente sobre os ecossistemas terrestres, 

com poucas iniciativas voltadas para a biodiversidade marinha e costeira em escala 

nacional (PRATES & PEREIRA, 2000).

Do total de áreas protegidas no mundo, até 1994, apenas 18% incluíam 

componentes  marinhos  e  costeiros.  Esse  desequilíbrio  se  dá  devido  a  diversos 

fatores, como: a inacessibilidade ao ambiente marinho, a noção de que o ambiente 

marinho é uma propriedade comum a todos, disponível para exploração, e a idéia de 

que seus recursos são infinitos (AGARDY, 1997 não paginado).

Segundo SLOAN (2002, p. 301), a  conservação do ambiente marinho é 

uma questão muito desafiadora devido ao conhecimento científico inadequado, à 

imensa  escala  dos  oceanos,  a  sua  conectividade  e  dinamismo,  assim  como os 

problemas logísticos e à complexidade jurisdicional.

A zona costeira brasileira é uma das maiores do mundo, com 8.500 Km 

de  litoral,  composto  por  diferentes  ecossistemas  entre  a  foz  dos  rios  Oiapoque 

(04º52´45´´N) e Chuí (33º45´10´´S). Devido a grande extensão territorial e diversos 

biomas,  o  Brasil  possui  o  título  de  detentor  da  maior  diversidade  biológica  do 

planeta, grande parte presente na Zona Costeira e Marinha. Esse bioma apresenta 

uma grande variedade de ecossitemas, como manguezais, recifes de corais, dunas, 

restingas,  praias  arenosas,  costões  rochosos,  lagoas  e  estuários,  que  abrigam 

inúmeras espécies da flora e fauna, muitas delas endêmicas e algumas ameaçadas 

de extinção (MMA, 2002).

A distribuição das unidades de conservação na zona costeira e marinha 

brasileira  não  é  uniforme,  existindo  poucas  eminentemente  marinhas.  Segundo 

Prates  &  Pereira  (2000)  várias  unidades  de  conservação  consideradas  para  as 

zonas  costeira  e  marinha  englobam  também  a  Mata  Atlântica,  além  dos 

ecossistemas costeiros propriamente ditos.

Dados recentes mostram que já existem 332 unidades de conservação 

(Tab. 1) criadas nas zonas costeira e marinha no Brasil, dessas 84 são federais, 171 
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são  estaduais  e  77  municipais.  No  mundo,  há  mais  de  5000  áreas  protegidas, 

dessas 1.300 apresentam componentes  marinhos e costeiros,  correspondendo a 

menos de 1% dos oceanos. Na zona costeira do Brasil, calcula-se que menos de 

0,4% está sob a forma de alguma categoria de unidade de conservação ou área 

protegida (PRATES & PEREIRA, 2000).

Tabela 1. Unidades de conservação Federal, Estadual e Municipal na zona costeira e 
marinha do Brasil.

UC Federal

Área de Proteção Ambiental – APA UF

APA Delta do Parnaíba MA/PI/CE
APA Serra da Ibiapaba CE
APA da Barra do Rio Mamanguape PB
APA Fernando de Noronha, Rocas e São Pedro e São Paulo PE
APA Costa dos Corais AL-PE
APA de Piaçabuçu AL
APA Costa das Algas ES
APA de Cairuçu RJ-SP
APA da Bacia do Rio São João/ Mico-Leão-Dourado RJ
APA de Guapi-Mirim RJ
APA Cananéia-Iguape-Peruíbe SP
APA de Guaraqueçaba PR/SP
APA Anhatomirim SC
APA da Baleia Franca SC

Área de Relevante Interesse Ecológico - ARIE
ARIE Manguezais da Foz do Rio Mamanguape PB
ARIE do Arquipélago das Ilhas Cagarras RJ
ARIE Ilha do Ameixal SP
ARIE Ilhas de Queimada Pequena e Queimada Grande SP
ARIE Pontal dos Latinos e Pontal dos Santiagos RS
ESTAÇÃO ECOLÓGICA - ESEC UF
ESEC de Maracá-Jipioca AP
ESEC Mamanguape PB
ESEC Tapacurá PE
ESEC Foz do Rio São Francisco AL
ESEC de Tamoios RJ
ESEC da Guanabara RJ
ESEC dos Tupiniquins SP
ESEC Tupinambás SP
ESEC de Guaraqueçaba PR
ESEC de Carijós SC
ESEC do Taim RS
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Floresta Nacional - FLONA

FLONA Amapá AP
FLONA de Ibura SE
FLONA da Restinga de Cabedelo PB
FLONA Mario Xavier RJ
PARQUE NACIONAL - PARNA UF
PARNA do Cabo Orange AP
PARNA dos Lençóis Maranhenses MA
PARNA de Jericoacoara CE
PARNA Marinho de Fernando de Noronha PE
PARNA e Histórico do Monte Pascoal BA
PARNA Pau Brasil BA
PARNA do Descobrimento BA
PARNA Marinho de Abrolhos BA
PARNA da Restinga de Jurubatiba RJ
PARNA da Serra da Bocaina RJ-SP
PARNA de Saint-Hilaire/Lange PR
PARNA do Superagui PR
PARNA da Lagoa do Peixe RS

Refúgio da Vida Silvestre - REVIS UF
REVIS de Una BA
REVIS do Rio dos Frades BA
REVIS Santa Cruz ES
REVIS Ilha dos Lobos RS
RESERVA BIOLÓGICA - REBIO UF
REBIO do Lago de Piratuba AP
REBIO Santa Isabel SE
REBIO Atol das Rocas PE
REBIO de Una BA
REBIO Comboios ES
REBIO de Sooretama ES
REBIO Marinha do Arvoredo SC

Reserva do Desenvolvimento Sustentável - RDS
RDS Itatupã-Baquiá PA
RESERVA EXTRATIVISTA – RESEX UF
RESEX do Rio Cajari AP
RESEX Arióca Pruanã PA
RESEX Chocoaré-Mato Grosso PA
RESEX de São João da Ponta PA
RESEX Gurupá-Melgaço PA
RESEX Ipaú-Anilzinho PA
RESEX Mãe Grande de Curuçá PA
RESEX Mapuá PA
RESEX Maracanã PA
RESEX Terra Grande – Pracuúba PA
RESEX Quilombo Frechal PA
RESEX Marinha de Araí-Peroba PA
RESEX Marinha de Caeté-Taperaçu PA
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RESEX Marinha de Gurupi-Piriá PA
RESEX Marinha de Soure PA
RESEX Marinha de Tracuateua PA
RESEX Cururupu MA
RESEX Marinha do Delta do Parnaíba MA-PI
RESEX Prainha do Canto Verde CE
RESEX do Batoque CE
RESEX Acaú-Goiana PB-PE
RESEX Marinha da Lagoa do Jequiá AL
RESEX de Canavieiras BA
RESEX de Cassurubá BA
RESEX Marinha da Baia do Iguapé BA
RESEX Marinha do Corumbau BA
RESEX Marinha do Arraial de Cabo RJ
RESEX do Mandira SP

RESEX Marinha do Pirajubaé SC
UC Estadual 

Área de Proteção Ambiental – APA UF

APA da Fazendinha AP
APA do Rio Curiaú AP
APA Ilha do Combu PA
APA da Região Metropolitana de Belém PA
APA de Algodoal-Maiandeua PA
APA Curiaú PA
APA do Arquipélago do Marajó PA
APA Reentrâncias maranhenses MA
APA Upaon-Açu/ Miritiba/ Alto Preguiça MA
APA Baixada Maranhense MA
APA Baixada Ocidental Maranhense – Ilha dos Caranguejos MA
APA do Maracanã MA
APA Foz do Rio Preguiças MA
APA da Lagoa do Uruaú CE
APA das Dunas da Lagoinha CE
APA das Dunas de Paracuru CE
APA de Balbino CE
APA do Estuário do Rio Ceará CE
APA do Estuário do Rio Curu CE
APA do Estuário do Rio Mundaú CE
APA do Lagamar do Cauipe CE
APA do Pecém CE
APA do Rio Pacoti CE
APA Bonfim Guaraíra RN
APA dos Recifes de Corais RN
APA Jenipabu RN
APA de Guadalupe PE
APA do Rio Capiberibe

APA do Rio Beberibe

PE

APA do Rio Paratibe PE
APA do Estuário do Rio Timbó PE
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APA do Rio Jaguaribe PE
APA Rios Goiana e Megaó PE
APA Rio Itapessoca PE
APA Santa Cruz PE
APA do Estuário dos Rios Sirinhaém e Maracaípe AL
APA de Santa Rita AL
APA do Rio Una AL
APA do Rio Sergipe AL
APA do Catolé e Fernão Velho AL
APA do Pratagy AL
APA de Marituba do Peixe AL
APA Litoral Sul AL
APA Rio Quebrado AL
APA Rio Formoso AL
APA do Litoral Norte SE
APA do Litoral Sul SE
APA do Morro do Urubu SE
APA Costa de Itacaré/ Serra Grande BA
APA Plataforma continental do Litoral Norte BA
APA Ponta da Baleia/ Abrolhos BA
APA Pratigi BA
APA Bacia do Cobre/São Bartolomeu BA
APA Baía de Camamu BA
APA Baía de Todos os Santos BA
APA Caminhos Ecológicos da Boa Esperança BA
APA Coroa Vermelha BA
APA Costa de Itacaré/ Serra Grande BA
APA Caraíva/Trancoso BA
APA Guaibim BA
APA Joanes – Ipitanga BA
APA de Guarajuba BA
APA da Lagoa Encantada BA
APA Lagoas e dunas do Abaeté BA
APA do Litoral Norte BA
APA Mangue Seco BA
APA Rio Capivara BA
APA Santo Antônio BA
APA Tinharé/ Boipeba BA
APA Conceição da Barra ES
APA da Lagoa Guanandy ES
APA Setiba (APA Paulo Cesar Vinha) ES
APA de Depiá ES
APA Setiba ES
APA de Mangaratiba RJ
APA de Maricá RJ
APA de Massambaba RJ
APA de Tamoios RJ
APA do Pau Brasil RJ
APA da Bacia do Rio Macacu RJ
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APA da Serra de Sapiatiba RJ
APA Marinha Litoral Sul SP
APA Ilha Comprida SP
APA Marinha do Litoral Centro SP
APA Marinha do Litoral Norte SP
APA Estadual de Guaratuba PR
APA Estadual Guaraqueçaba PR
APA Guaratuba PR

Área de Relevante Interesse Ecológico - ARIE
ARIE Curiaú AP
ARIE Baía de Sepetiba RJ
ARIE Baía de Guanabara RJ
ARIE Guará SP
ARIE São Sebastião SP
ARIE Ilha Comprida SP

Estação Ecológica - ESEC
ESEC Pecém CE
ESEC Chaúas SP
ESEC Juréia-Itatins SP
ESEC Ilha do Mel PR
ESEC Guaraguaçu PR
ESEC Babitonga SC

Floresta Estadual
Floresta Estadual do Palmito PR

Monumento Natural
Mon. Nat. das Falésias de Beberibe Mona CE

Parque Estadual

Parq. Est. Ecológico da Ilha do Mosqueiro PA
Parq. Est. Do Bacanga MA
Parq. Est. Ecológico Lagoa da Jansen MA
Parq. Est. Marinho Parcel e Manoel Luis MA
Parq. Est. Do Rio Cocó CE
Parq. Est. Ecológico da Lagoa do Maraponga CE
Parq. Est. Marinho da Pedra da Risca do Meio CE
Parq. Est. Dunas de Natal Jornalista Luiz Maria Alves RN
Parq. Est. Mata da Pipa RN
Parq. Est. Marinho de Areia Vermelha PB
Parq. Est. De Jacarapé PB
Parq. Est. Do Aratú PB
Parque Lagoa e Dunas de Abaeté BA
Parque Florestal e Reserva Ecológica da Ilha de Itapaúca BA
Parq. Est. De Itaúnas ES
Parq. Est. Marinho Ilha das Flores ES
Parq. Est. Paulo César Vinha ES
Parq. Est. Da Ilha Grande RJ
Parq. Est. Da Serra da Tiririca RJ
Parq. Est. De lazer de Parati-Mirim RJ
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Parq. Est. Do Cunhambebe RJ
Parq. Est. Marinho do Aventureiro RJ
Parq. Est. Da Serra do Mar SP
Parq. Est. Do Itinguçu SP
Parq. Est. Prelado SP
Parq. Est. Ilha Anchieta SP
Parq. Est. Ilha Bela SP
Parq. Est. Ilha do Cardoso SP
Parq. Est. Xixová-Japuí SP
Parq. Lagamar de Cananeia SP
Parq. Est. Marinho da Laje de Santos SP
Parq. Est. Rio das Onças PR
Parq. Est. Da Ilha do Mel PR
Parq. Est. Do Boguaçu PR
Parq. Est. Do Rio Vermelho SC
Parq. Est. Da Serra do Tabuleiro SC
Parq. Est. Do Acarai SC
Parq. Est. De Itapeva RS
Parq. Est. De Torres/ Guarita RS
Parq. Est. Do Camaquã RS
Parq. Est. Do Delta do Jacuí RS
Parq. Est. De Itapuã RS

Refúgio da Vida Silvestre- REVIS UF
REVIS das Ilhas do Abrigo e Guararitama SP

Reserva Biológica - REBIO
REBIO da Fazendinha AP
REBIO do Parazinho AP
REBIO do Rio Vermelho PB
REBIO Manguezais da Lagoa do Roteiro PE
REBIO Saco da Pedra PE
REBIO Cabo Mato, Bom Jardim, Camaçari, Conta-açúde,Duas Lagoas, Zumbi PE
REBIO Serra Cotovelo PE
REBIO Serra Cumarú PE
REBIO Urucu PE
REBIO Jaboatão PE
REBIO Matas do Sistema Gurjaú PE
REBIO Moreno PE
REBIO São Loureço PE
REBIO Recife PE
REBIO Abreu e Lima, Mata Miritiba e São Bento PE
REBIO Município de Igarassu Mato Usina São José PE
REBIO Município de Itamaracá PE
REBIO Lagoa de Mabassu BA
REBIO de Jacarenema ES
REBIO da Juatinga RJ
REBIO de Massambaba RJ
REBIO e Arqueológica  de Guaratiba RJ
REBIO Est. Da Paria do Sul RJ
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REBIO do Mato Grande RS

Reserva do Desenvolvimento Sustentável - RDS
RDS Est. Ponta do Tubarão RN
RDS Concha D´Ostras ES
RDS Itapanhapima SP
RDS da Barra do Una SP

Reserva Extrativista – RESEX
RESEX Taquari SP

Outros
Área Estuarina Canal de Santa Cruz PE

UC Municipal 

Área de Proteção Ambiental – APA UF

APA da Costa do Urumajo PA
APA Jabotitina – Jatium PA
APA de Canoa Quebrada CE
APA de Ponta Grossa CE
APA Barra Nova CE
APA Barra Velha CE
APA da Caponga CE
APA Praia de Maceió CE
APA de Tatajuba CE
APA Costa Dourada BA
APA Recife de Pinaúnas BA
APA Península de Maraú BA
APA Orla da Baia de Sepetiba RJ
APA das Brisas RJ
APA da Prainha RJ
APA da Orla Marítima das praias de Copacabana, Ipanema, RJ
Leblon, São Conrrado e Barra da Tijuca
APA de Marapendi RJ
APA das Pontas de Copacabana, Arpoador e seus entornos RJ
APA dos Morros do Leme, do Urubu e da Ilha de Cotunduba RJ
APA e recuperação urbana de Jequiá RJ
APA das Lagoas de Piratininga RJ
APA do Arquipélago de Santana RJ
APA Lagoa Verde RS
APA de Osório RS
APA de Grumari RS

Estação Ecológica - ESEC

ESEC da Ilha do Medo BA
ESEC Mun. Papagaio ES
ESEC Mun. Do Lameirão ES
ESEC da Barra Nova (São Mateus) ES

Parque Municipal
Parq. Mun. Ecológico de Barra Nova CE
Parq. Mun. Ecológico de Barra Velha CE
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Parq. Mun. Ecológico de Tramandaí AL
Parq. Mun. Mar de Paripueira AL
Parq. Mun. Marinho Recife de fora BA
Parq. Mun. Dunas de Abrantes BA
Parq. Florestal e Reserva Ecológica Ilha dos Frades BA
Parq. Mun. Ecológico Morro do Penedo ES
Parq. Mun. De Jabaeté ES
Parq. Mun. Do Morro da Mantigueira ES
Parq. Mun. Ecológico de Marapendi RJ
Parq. Mun. Ecológicos Prof. Mello Barreto RJ
Parq. Mun. Ecológicos Chico Mendes RJ
Parq. Mun. Bosque da Barra RJ
Parq. Mun. Do Penhasco Dois Irmãos RJ
Parq. Mun. De Cabo Frio RJ
Parq. Mun. Da Lagoa do Peri SC
Parq. Mun. Dunas da Lagoa da Conceição SC
Parq. Mun. Lagoinha do Leste SC
Parq. Mun. Praia da Galheta SC
Parq. Mun. Maciço da Costeira SC
Parq. Mun. Ecológico Rio Camboriú SC
Parq. Mun. Arroio do Sal RS

Refúgio da Vida Silvestre - REVIS

REVIS Molhe Leste RS

Reserva Biológica - REBIO

REBIO do Mato do Bacunzal e do Lago Caraparu PA
REBIO Mun. Das Ilhas Oceânicas de Trindade e Martim Vaz ES
REBIO Mun. Morro da Gameleira ES
REBIO Mun. Morro do Itapenambi ES
REBIO Mun. Restinga de Camburi ES
REBIO dos Manguezais Piraquê- Açú e Piraquê-Mirim ES
REBIO de Marapendi RJ
REBIO das Orquídeas RJ
REBIO da Lagoa Salgada RJ
REBIO do Brejo Jardim RJ
REBIO do Brejo do Espinho RJ
REBIO de Jacarepía RJ
REBIO da Ilha do Cabo Frio RJ

Reserva Particular do Patrimônio Natural- RPPN

RPPN Lagoa Encantada CE
RPPN Fazenda do Avaí BA
RPPN Sapiranga BA
RPPN do Rio Doce ES
RPPN  Carbocloro RJ
RPPN Rio das Pedras RJ
RPPN Palmital SC
OUTROS
Área sob Proteção Especial Boiçucanga MG
Área sob ProteçÃO Especial CEBIMAR SP
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Área sob Proteção Especial Costão do Navio SP

Refúgio Biológico Sernambetiba RJ
Fonte: MMA, 2010; FREITAS, 2008.

Inicialmente, os objetivos de criação de UC marinhas eram associados a 

espécie bandeira (espécies carismáticas, que atraem a atenção das pessoas, sendo 

utilizadas para difundir e massificar a mensagem conservacionista e conscientizar a 

opinião pública para a necessidade de proteger espécies menos conhecidas e seus 

habitats)  (http://www.tamar.org.br –  acesso  em  18  de  abril  de  2011),  como  as 

tartarugas  marinhas  (Chelonias  mydas,  Caretta  caretta,  Dermochelys  coriacea,  

Eretmochelys  imbricata,  Lepidochelys  olivacea),  a  baleia  franca  (Eubalaena 

australis),  a baleia jubarte (Megaptera novaeangliae),  ou a proteção de partes de 

ecossistemas que se destacam por sua fragilidade, como os recifes de corais.   A 

partir do SNUC, critérios econômicos, como a manutenção de estoques pesqueiros, 

passaram a constar na definição dos objetivos de criação de UC pertencentes ao 

grupo de proteção integral (CARVALHO, 2007, p. 40). 

Hoje, observa-se outros objetivos nas propostas de criação das UC, como 

as  proteção  de  diversidade  biológica  presente  nos  ecossistemas  estuarinos,  de 

ilhas,  manguezais,  dunas, restinga,  praias arenosas,  lodosas,  costões e falésias. 

Esses  ambientes  fornecem  áreas  para  a  criação,  crescimento,  reprodução  e 

alimentação de um elevado número de espécies da fauna e da flora marinha, como 

aves, peixes, tartarugas marinhas, baleias, leões-marinhos, corais e outros. Esses 

objetivos,  vão  de  encontro  aos  objetivos  do  SNUC,  entre  eles:  a)  promover  o 

desenvolvimento  sustentável  a  partir  dos  recursos  naturais;  e  b)  proteger  os 

recursos naturais necessários à subsistência de populações tradicionais, através da 

promoção social e econômica, respeitando e valorizando seu conhecimento e sua 

cultura (CARVALHO, 2007, p. 39 – 40).

As unidades de conservação estão distribuídas por todo o litoral brasileiro 

e  abrangem quase todas as  ilhas oceânicas do País,  apresentando um sistema 

amplo,  com diferentes categorias de manejo nos três níveis de governo: federal, 

estadual  e  municipal,  objetivando  proteger  estuários,  manguezais,  apicuns  e 

marismas, costões rochosos, restingas, dunas e praias, recifes coralíneos, lagoas 

costeiras, banhados e áreas úmidas (PRATES e PEREIRA, 2000).
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A  conservação  da  biodiversidade  in  situ,  por  meio  da  criação  e 

implementação de  UC, é uma ferramenta indispensável  para que o país consiga 

cumprir  os  compromissos  constitucionais  internos  e  os  diversos  acordos 

internacionais  firmados.  É  primordial  para  a  preservação  dos  bens  naturais, 

minimização  dos  problemas  ambientais,  e  promoção  da  qualidade  de  vida  da 

sociedade.

Historicamente,  os  oceanos  têm  sido  percebidos  e  manejados  como 

áreas abertas  de comum acesso e  estão frequentemente  sujeitos  a  conflitos  de 

múltiplos usos. Esse é um dos maiores desafios que enfrenta o estabelecimento de 

áreas  costeiras  e  marinhas  protegidas  (SALM  et  al.,  2000),  que  é,  então, 

interpretado como um procedimento que restringe a utilização de alguns recursos. 

No  entanto,  áreas  marinhas  protegidas  são  essenciais  para  conservar  a 

biodiversidade dos oceanos e para a manutenção da produtividade, em especial dos 

estoques de recursos pesqueiros (KELLEHER, 1999).

Os  problemas  de  implementação  das  unidades  de  conservação  nas 

zonas costeira/ marinha são originados por diferentes fatores. Como é a porção do 

País  que  possui  a  maior  densidade  demográfica,  abrigando  aproximadamente  a 

metade da população,  os  problemas relacionados  com lixo,  saneamento  básico, 

especulação imobiliária, turismo desordenado, eliminação de vegetação fixadora de 

dunas,  destruição de manguezais e aterramento de zonas úmidas estão sempre 

presentes.  Isso  sem  contar  os  problemas  advindos  da  sedimentação,  sobre  os 

recifes  de  coral,  originada  de  mau  uso  do  solo,  desmatamentos,  queimadas  e 

incêndios florestais ao longo das bacias hidrográficas.

Para a zona costeira e os oceanos pode-se dizer que o estabelecimento 

de  áreas  protegidas  tem sido  mais  recente,  sendo  predominante  a  intenção  de 

conservar  a  biodiversidade  e  manter  os  habitats.  Por  outro  lado,  vários  países 

começam a utilizar esse mecanismo também como uma alternativa para se manejar 

a pesca, principalmente nas áreas recifais, onde as pescarias são multi específicas e 

as  formas  convencionais  de  manejo  não  têm surtido  mais  efeito  (FERREIRA & 

MAIDA, 2001). É crescente o número de publicações onde os autores sugerem o 

estabelecimento de unidades de conservação marinha como forma de auxiliar na 

recuperação  de  estoques  pesqueiros  considerados  ameaçados.  Essas  áreas 

funcionariam como berçários e fonte de exportação de indivíduos maduros para as 

áreas adjacentes (LUBCHENCO et al., 2003).
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As UC´s promovem a geração de renda e estimulam o desenvolvimento 

regional  e  local  com o apoio  aos programas de turismo sustentável,  criação  de 

cooperativas de ecoprodutos além de incentivarem atividades de pesquisa científica 

e  processos  educativos.  É  preciso  que  o  Poder  Público  e  a  sociedade  tenham 

clareza de que ecossistemas saudáveis  são vitais  para a existência de pessoas 

sadias,  empresas  sustentáveis,  economias  sólidas  e,  consequentemente,  para  o 

desenvolvimento sustentável (WWF, 2008).

Cabe ao governo e a toda a sociedade brasileira o grande desafio de 

ampliar a rede de áreas protegidas costeiras e marinhas, por ser essa, atualmente, 

uma das ferramentas mais poderosas para garantir a sustentabilidade do uso dos 

nossos recursos naturais, em médio e longo prazos.

Na zona costeira e marinha as UC`s de uso sustentável são a maioria. A 

maior ocorrência são as APA´s com 124, os Parques com 77, as RESEX com 29 e  

as ARIE com 11 unidades. As UC´s de uso integral com maior representatividade 

são as  Reservas  Biológicas (REBio)  com 42 e  as  Estações  Ecológicas com 20 

unidades (Fig. 5). As unidades de conservação estão representadas nas tres esferas 

de governo - Federal, Estadual ou Municipal. 

Figura 5 – Unidades de Conservação na Zona Costeira e Marinha do Brasil.
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5 CONCLUSÃO GERAL

  As áreas protegidas são uma das alternativas indicadas mais eficazes para a 

proteção da natureza. Essa recomendação parte dos principais documentos 

internacionais que vêm sendo adotados por diversos países para a definição 

de suas políticas voltadas à proteção do meio ambiente;

 O  Bioma  marinho  é  ainda  uma  lacuna  do  SNUC,  demandando  medidas 

urgentes que visem o planejamento de sua conservação;

 No  Brasil  encontramos  332  UC´s  costeira  e  marinhas,  que  correspondem 

menos  de  1%  de  área  protegida.  Para  a  costa  brasileira,  com 

aproximadamente 8. 500 Km de extensão esse percentual é muito baixo; 

 A  criação  de  áreas  marinhas  protegidas  é  a  melhor  ferramenta  para  a 

preservação, recuperação e manutenção dos oceanos no seu desempenho 

como regulador climático;

 O  estabelecimento  de  reservas  marinhas  é  uma  das  prioridades  na 

conservação e manejo de recursos pesqueiros;

  A proteção contra a pesca pode levar a recuperação da integridade biológica 

em  uma  determinada  área  e  ao  beneficiamento  de  áreas  adjacente 

desprotegidas, através da exploração de ovos e larvas por correntes e da 

emigração de indivíduos jovens e adultos;

 AMP  é  um  instrumento  eficaz  para  recuperar  estoques  sobre-explotados, 

colapsados ou considerados ameaçados, já que essas áreas servem como 

berçários  e  fonte  de  exportação  de  indivíduos  maduros  para  as  áreas 

adjacentes;
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 AMP´s são importantes ferramentas para a conservação e uso sustentável da 

diversidade  marinha.  Os  benefícios  estão  associados  à  maior  densidade, 

biomassa, tamanho de organismos e diversidade, quando comparados com 

regiões fora dos limites das reservas;

  As reservas não devem ser impostas mas obtidas por consenso entre todos 

os  usuários  do  meio  marinho.  É  necessário  levar  em  conta  o  aspecto 

socioeconômico das UC´s para obter a cooperação das populações locais e 

assim assegurar seu sucesso;

  Estabelecer uma relação integrada entre o meio natural e a sociedade pode 

assegurar  um melhor  resultado,  pois  além de  proteger  as  espécies  e  os 

ecossistemas,  as áreas marinhas protegidas podem favorecer  a  economia 

local;

 As reservas marinhas representam uma forma rara de unir conservação do 

meio  ambiente  com desenvolvimento  econômico,  pois  buscam eliminar  os 

conflitos  de  interesse  entre  os  que  querem  explorar  e  os  que  querem 

proteger;

  A gestão das áreas marinhas protegidas deve ser o resultante da interação da 

pesca; do lazer (turismo) e das atividades científicas;

  AMP´s   representam  uma  medida  efetiva  na  proteção  da  biodiversidade 

costeira e marinha.
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