
                                                                                   

Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro 

Escola Nacional de Botânica Tropical 

Mestrado Profissional em 

Biodiversidade em Unidades de Conservação 

 

  

Trabalho de Conclusão 

  

Gestão e Integração de uma Unidade de Conservação 

Marinha Federal (Estação Ecológica Tupinambás) no 

Contexto Regional de Gerenciamento Costeiro do Estado 

de São Paulo. 

 

 

 

Kelen Luciana Leite  

 

 

Rio de Janeiro 

2014 



II 
 

Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro 

Escola Nacional de Botânica Tropical 

Mestrado Profissional em 

Biodiversidade em Unidades de Conservação 

 

 

Gestão e Integração de uma Unidade de Conservação 

Marinha Federal (Estação Ecológica Tupinambás) no 

Contexto Regional de Gerenciamento Costeiro do Estado 

de São Paulo. 

 

  

Kelen Luciana Leite  

 

Trabalho de Conclusão apresentado ao 

Programa de Mestrado Profissional em 

Biodiversidade em Unidades de Conservação 

da Escola Nacional de Botânica Tropical, 

Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio 

de Janeiro, como parte dos requisitos 

necessários à obtenção do título de Mestre em 

Biodiversidade em Unidade de Conservação.   

 

Orientadores: Rodrigo Leão de Moura 

Alexander Turra  

 

 Rio de Janeiro 

2014 

  



III 
 

Gestão e Integração de uma Unidade de Conservação 

Marinha Federal (Estação Ecológica Tupinambás) no 

Contexto Regional de Gerenciamento Costeiro do Estado de 

São Paulo. 
 

 
Kelen Luciana Leite 

 

Trabalho de Conclusão apresentado ao Programa de Mestrado Profissional em 

Biodiversidade em Unidades de Conservação da Escola Nacional de Botânica 

Tropical, Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, como 

parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em 

Biodiversidade em Unidades de Conservação.  

 

  

Aprovado por:  

  

Prof. Dr. Rodrigo Leão de Moura ___________________________________   

      

Prof. Dr. Fernando Coreixas de Moraes_______________________________  

 

Prof. Dr. Gilberto Amado Filho ____________________________________ 

 

  

Em ___/___/ 2014.  

 

 

 

 Rio de Janeiro 
2014 



IV 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  

Leite, Kelen Luciana. 

L533g Gestão e Integração de uma Unidade de Conservação 

Marinha Federal (Estação Ecológica Tupinambás) no Contexto 

Regional de Gerenciamento Costeiro do Estado de São Paulo / 

Kelen Luciana Leite. – Rio de Janeiro, 2014. 

        xiii, 98 f. : il. 28cm. 

  

 Trabalho de conclusão (Mestrado Profissional em 

Biodiversidade em Unidades de Conservação) – Instituto de 

Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro / Escola Nacional de 

Botânica Tropical, 2014. 

  

Orientadores: Rodrigo Leão de Moura e Alexander Turra. 

 Bibliografia. 

  

 1. Unidades de Conservação. 2. Gerenciamento costeiro.  3. 

Plano de Manejo. 4. Estação Ecológica Tupinambás(SP). I. Título. 

II. Escola Nacional de Botânica Tropical. 

  

                                                  CDD 577.35 
  



V 
 

Agradecimentos 

 

 

Encerrando esse período de grande aprendizado é chegada a hora de refletir e não sei se 

encontro as palavras mais adequadas para agradecer a todos que estiveram do meu lado e 

que foram fundamentais para esse trabalho.  

 

Meu especial agradecimento ao meu marido, Alexandre Costa pelo suporte emocional e 

apoio incondicional. Amor! Sei o quanto se esforçou para me apoiar e do que abriu mão 

nesses dois anos para estar ao meu lado.  

 

Ao meu filho, minha mãe, meu querido avó, Tia Dionizia, meu irmão, Eliana, Patrícia, 

Felipe e Francyelle por agregar a minha vida o verdadeiro sentido de família e que mesmo 

quando estavam longe sempre me incentivaram com palavras de apoio e carinho. Vocês 

me deram mais que motivos para seguir em frente quando os desafios pareciam enormes.  

 

Aos meus colegas de mestrado e professores agradeço pela troca de experiências, 

aprendizado e apoio. Meu agradecimento especial à Cris, Ivan e Leandro com quem tive a 

oportunidade de conviver mais, além de serem ótimos colegas de curso foram verdadeiros 

amigos para as horas mais difíceis. O grande potencial deste programa de capacitação são 

as pessoas que acreditaram que ele era possível, a maioria delas enfrentando grandes 

dificuldades, o que no final agrega mais valor a cada conquista, e tornam esses momentos 

inesquecíveis nas nossas vidas.  

 

Meu especial agradecimento ao meu orientador Rodrigo Leão de Moura e meu co-

orientador Alexander Turra pela confiança em mim depositada e pelos horizontes que 

vocês abriram em minha carreira profissional. Rodrigo, obrigada pelas horas de descanso e 

convivência familiar que abriu mão para sentar e pensar comigo.  

 

Aos conselheiros da ESEC Tupinambás e pesquisadores, em especial ao Fausto Pires de 

Campos,  agradeço pela oportunidade de aprendizado nesses anos, principalmente durante 

a elaboração do plano de manejo da ESEC Tupinambás e instrução do processo de criação 

do Parque Nacional Marinho do Arquipélago dos Alcatrazes. Com vocês aprendi algo 

incrível que levarei para a vida toda, a minha solução não é a melhor, o conflito de opinião 

não é um problema, e sozinhos não vamos a lugar algum.  

 

Meu agradecimento especial ao ICMBio pela oportunidade e apoio financeiro, à Katia 

Torres, coordenadora do curso pelo ICMBio que em muito contribuiu para torna-lo 

realidade dentro da casa, ao chefe-substituto da ESEC Tupinambás Gerhard Kempkes que 

deu continuidade aos trabalhos da unidade nas minhas ausências, a Adriana Leão e Carlos 

Henrique Fernandes pela oportunidade de aprendizado, confiança e apoio durante o 

processo de elaboração do plano de manejo da ESEC Tupinambás, a Vivian Uhlig pela 

enorme paciência e valiosas dicas para o geoprocessamento deste trabalho, a Aline Carmo 

pelas sugestões no texto e verdadeiro apoio de amiga neste período, a Thayná Mello, Icaro 

Cunha e Ricardo Bertoncelo pelas dicas e incentivo para a defesa pública e ao Jardim 

Botânico do Rio de Janeiro por nos acolher em um novo curso cheio de desafios e grandes 

oportunidades. 

 

Finalmente agradeço a Deus por me oferecer condições de saúde para realização deste 

trabalho e por colocar em meu caminho pessoas e oportunidades incríveis.  



VI 
 

Resumo  

 

 A Estação Ecológica (ESEC) Tupinambás está inserida na Zona Costeira (ZC) do Estado 

de São Paulo, Brasil. Esta região encontra-se sob grandes transformações e riscos 

decorrentes da sobrepesca e do crescimento econômico e demográfico acelerado. Para 

minimizar os efeitos nocivos crescimento acelerado é necessário uma atualização constante 

das estratégias de gestão ambiental. Além disso, a ESEC possui um longo histórico de 

conflitos de interesses com a Marinha do Brasil (MB) devido ao uso de suas áreas e 

entorno, no Arquipélago dos Alcatrazes, para treinamentos militares. O trabalho aqui 

apresentado relata o histórico de gestão e analisa a inserção da Unidade de Conservação 

(UC) no contexto de gerenciamento costeiro do Estado de São Paulo.  As análises foram 

embasadas por levantamentos bibliográficos e do arcabouço legal, diagnósticos 

participativos, consultas a documentos e a atores chave e, levantamentos primários e 

secundários para a elaboração do Plano de Manejo (PM). O Plano Estadual de 

Gerenciamento Costeiro (PEGC-SP) contempla o ordenamento de 17% da faixa marítima 

da ZC, deixando grandes lacunas de ordenamento e/ou sobrepondo-se com UCs marinhas 

num arcabouço complexo de regulamentações e jurisdições sob responsabilidade de 

diferentes agências e esferas de governo. Além disso, não há integração efetiva dos 

instrumentos de gerenciamento do PEGC-SP com essas UCs. O PM da ESEC foi 

elaborado com uma metodologia participativa inédita no planejamento de UCs federais e 

propôs um programa de monitoramento participativo para mensurar a efetividade do 

planejamento e incentivar a integração de agências e atores chave na gestão. É necessário 

que haja continuidade de gestão que possibilite a implementação e revisão constante do 

planejamento proposto no PM da ESEC para que este seja efetivo para gestão planejada e 

participativa contribuindo para potencializar os efeitos sinérgicos das diversas estratégias 

de ordenamento territorial. 

 

Palavras Chave: Unidades de Conservação, Gerenciamento Costeiro, Plano de Manejo, 

Estação Ecológica Tupinambás (SP), Alcatrazes. 
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Abstract 
 

The Tupinambás Ecological Station (ESEC) is on the Coastal Zone (CZ) of São Paulo 

State, Brazil.  It’s located in a region which is going through great changes and at risks as a 

result of from overfishing and accelerated economic and demographic growth that demand 

constant updating of environmental management strategies aiming to minimize the harmful 

effects of the accelerated growth. Furthermore, the ESEC has a long history of conflict 

with the Brazilian Navy due to the use of their areas and around for military training. This 

work reports the historical management and analysis the insertion of Protected Area (PA) 

in costal management of State of São Paulo. The analysis was based on literature and legal 

framework surveys, participatory diagnosis, consultation on internal documents and 

stakeholders, and primary and secondary survey for the drafting of the Management Plan 

(MP). The legal framework of the currently regulated State Coastal Management Plan 

(PEGC-SP) includes the regulation of 17% of the CZ-SP’s marine territory via the 

Ecological-Economic Zoning (ZEE), leaving great planning gaps and overlapping with 

Marine Protected Areas (MPA) and other spatial planning tools in a complex framework of 

regulations and jurisdictions under the responsibility of different agencies and levels of 

government. Furthermore, there isn’t effective integration within tools of management of 

PEGC-SP and MPAs. The MP of ESEC was prepared with an unprecedented participatory 

methodology in planning federal protected areas and proposed a participatory monitoring 

program to measure the effectiveness of planning and encourage the integration of 

agencies and stakeholders in management. It is necessary that there is a continuity of 

management which enables the implementation and revision in the proposed MP in the 

ESEC; and that it becomes effective for a planned and participatory management 

contributing to enhance the synergistic effects of different strategies for spatial planning.  

 

Keywords: Protected Area, Coastal management, Management Plan, Tupinambás 

Ecological Station (SP), Alcatrazes. 
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1. Introdução 

 

Desde a Idade Média a exploração de recursos pesqueiros vem reconfigurando os 

ecossistemas marinhos (Jackson et al. 2001; Roberts 2007), com profundos impactos sobre 

a biodiversidade, a sustentabilidade da pesca e as comunidades costeiras. Nos últimos 50 

anos somaram-se à pesca excessiva, as mudanças climáticas, a acidificação dos oceanos, a 

ocupação indiscriminada da Zona Costeira (ZC) e o lançamento de efluentes orgânicos e 

tóxicos que, em sinergia, têm determinado um quadro de proporções planetárias e sem 

precedentes, demandando o desenvolvimento e implementação de estratégias de resposta 

variadas, em múltiplas escalas (Norse & Crowder 2005).  A globalização e a expansão das 

fronteiras econômicas para o mar colocam cada vez mais evidência as ameaças à 

biodiversidade marinha, que vão desde a introdução de espécies exóticas e invasoras até a 

contaminação ambiental por produtos perigosos, resultante de atividades como o transporte 

marítimo, este responsável por 80% da circulação internacional de produtos e cerca de 

95% de todo o comércio exterior do Brasil (Silva et al. 2002).  Embora não sejam uma 

panaceia, as UCs marinhas podem contribuir para reverter esse quadro, baseando a gestão 

do uso do espaço e dos recursos naturais em objetivos, espaços e públicos-alvo explicita e 

legalmente definidos (Moura et al. 2009b).  

 

Em escala global, as populações humanas concentram-se ao longo de grandes rios 

e próximo ao litoral, o que acarreta em pressão histórica e de grande magnitude sobre os 

ecossistemas costeiros e marinhos (Roberts 2007; Jablonski & Filet 2008; Halpern et al. 

2012). Refletindo esse padrão, a ZC é a porção do território nacional mais povoada, 

abrigando mais de 26% da população (IBGE 2011), com densidade demográfica média 

105 habitantes por km
2
 e, consequentemente, está sujeita ao uso intensivo dos recursos 

naturais e do espaço (Diegues 1999; Jablonski & Filet 2008). Por essa razão, abriga biomas 

extremamente ameaçados como a Mata Atlântica e o Costeiro Marinho.  

 

A ZC brasileira, legalmente, possui uma definição relativamente difusa, 

abrangendo “uma faixa marítima que compreende a totalidade do mar territorial e uma 

faixa terrestre, que compreende o limite dos municípios que sofrem influência direta dos 

fenômenos ocorrentes na ZC” (Brasil 1988/2004). Já o mar territorial brasileiro tem 

delimitação clara estabelecida pela Lei do Mar (Lei Federal 8.617/1993), compreendendo a 

faixa de doze milhas marítimas de largura, medidas a partir da linha de baixa-mar do litoral 
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continental e insular, ou a partir das linhas de base retas nos locais que a costa apresenta 

recortes profundos e reentrâncias ou que haja uma franja de ilhas. A costa do Estado de 

São Paulo apresenta-se bastante recortada e possui um grande número de ilhas, 

demandando a adoção das linhas de base retas que foram determinadas pelo Decreto 

Federal 1.290 de 1994 e alteradas pelo Decreto Federal 4.983 de 2004. O Arquipélago dos 

Alcatrazes, onde está localizado um dos setores da ESEC Tupinambás, área de interesse 

deste trabalho, é um dos pontos de referência para o traçado das linhas retas de base, 

juntamente com outras formações insulares, como a Laje de Santos e a Ilha Queimada 

Grande.  

 

A preocupação do governo federal com o uso dos recursos da ZC iniciou-se na 

década de 1970, com as discussões que culminaram na instituição da Política Nacional de 

Recursos do Mar (PNRM), por meio do Decreto Presidencial sem número de 12 de maio 

de 1980, que apresentava um foco predominantemente economicista e pragmático do uso 

dos recursos do mar. O estabelecimento da Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA), 

por meio da Lei Federal 6.938 de 31 de agosto de 1981, representou um segundo momento, 

com avanços significativos no que diz respeito a necessidades de preservação, de melhoria 

e de recuperação da qualidade ambiental, muito embora sem contemplar as especificidades 

da ZC. Essas duas políticas seminais foram os pilares para o Plano Nacional de 

Gerenciamento Costeiro (PNGC), instituído pela Lei Federal 7.661 de 16 de maio 1988, 

que indicou de forma genérica os bens naturais a serem protegidos na ZC, além de 

estabelecer um campo de atuação que ultrapassava os limites do meio ambiente 

propriamente dito, prevendo medidas para mitigar conflitos de uso do espaço costeiro e 

marinho. Por exemplo, o PNGC apontou a necessidade de elaboração dos zoneamentos que 

definiriam os usos e a ocupação da ZC, além de apresentar ferramentas de gerenciamento 

um pouco mais específicas, tais como sistemas de informação, programas de 

monitoramento e planos de gestão. O Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro II 

(PNGC-II), instituído pela Resolução 05 da Comissão Interministerial de Recursos do Mar 

(CIRM), de 03 de dezembro de 1997, reafirmou os princípios da gestão descentralizada e 

cooperada, acentuando a participação do governo federal, dos municípios e da sociedade 

civil na condução do PNGC, tendo instituído mais uma importante ferramenta de gestão, o 

relatório de qualidade ambiental (SMA 2011; Marroni & Asmus 2013).  
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O Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) foi instituído pela Lei 

Federal 9.985 de 2000, 55 anos após a criação da primeira Unidade de Conservação (UC), 

o Parque Nacional do Itatiaia. Essa lei estabeleceu critérios e normas para a criação, 

implementação e gestão de UCs, reunindo princípios de normas legais anteriores e 

unificando procedimentos de gestão para os níveis de jurisdição federal, estadual, 

municipal e particular. O SNUC prevê 12 categorias de UCs, sete de uso sustentável e 

cinco de proteção integral. O objetivo das UCs de Proteção Integral é preservar a natureza, 

sendo admitido apenas o uso indireto dos recursos naturais (e.g. turismo ecológico). No 

caso das UCs de Uso Sustentável, o objetivo é compatibilizar a conservação da natureza 

com o uso sustentável de parcela de seus recursos naturais (Brasil 2000). 

 

O SNUC e boa parte dos instrumentos legais ambientais foram idealizados como 

ferramentas de gestão para conservação em ambientes terrestres, não contemplando 

especificidades dos ambientes protegidos pelas UCs marinhas (Lubchenco et al. 2003). As 

UCs marinhas muitas vezes protegem uma fração pequena da área de distribuição de 

espécies aquáticas com grande poder de deslocamento (e.g. cetáceos, peixes pelágicos), ou 

ainda pequenas frações de ecossistemas únicos como recifes e costões rochosos insulares 

isolados o que não garante conservação plena da biodiversidade nesses ambientes. Boa 

parte das espécies se desloca através dos limites das áreas de proteção, seja na forma de 

adultos móveis (e.g. animais) ou enquanto propágulos com grande potencial dispersivo 

(e.g. plantas e animais aquáticos bentônicos). Da mesma forma, as UCs marinhas estão 

suscetíveis a estressores resultantes de atividades antrópicas externas às UCs que operam 

dentro de seus limites, como derramamentos de óleo a centenas de quilômetros de seu 

perímetro (e.g. Marchioro et al. 2005; Williams et al. 2011; White et al. 2012), espécies 

exóticas e  poluição  trazidos pelas correntes marinhas e ventos superficiais. 

 

Estratégias de gestão territorial focadas apenas no território de áreas protegidas 

são claramente insuficientes para conservar a biodiversidade e manter os serviços 

ecossistêmicos em escalas regionais (Gerber et al. 2005; Guimarães et al. 2013), o que 

reforça a necessidade de integração entre UCs e outras estratégias e políticas de gestão 

ambiental e ordenamento territorial. Ainda que sejam elementos de gestão essenciais em 

paisagens sustentáveis, as UCs são limitadas quando empregadas isoladamente, uma vez 

que os polígonos de proteção são permeáveis, um aspecto especialmente relevante em 

ecossistemas aquáticos (Lubchenco et al. 2003; Kearney et al. 2013) 
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Por serem baseadas em um conjunto de premissas e medidas de manejo definidas 

de forma relativamente descentralizada, por meio dos Planos de Manejo (PMs), com a 

possibilidade de interface direta entre os beneficiários, usuários e outros grupos de 

interesse nos Conselhos Gestores, o estabelecimento de UCs marinhas  pode romper com a 

inércia na falta de gestão dos conflitos relacionados à apropriação do espaço marinho 

(Moura et al. 2009b).  Apesar das limitações e da falta de elementos norteadores claros e 

específicos para planejamento, gestão e monitoramento de UCs marinhas, elas vêm sendo 

gradativamente incorporadas no ferramental de gestão marinha e costeira no Brasil, uma 

vez que resultados positivos para a conservação da biodiversidade e para a gestão da pesca 

com promoção de equidade social têm sido colhidos no país e em várias outras partes do 

mundo (Floeter et al. 2006; MMA 2007; Francini-Filho & Moura 2008a/b; Moura et al. 

2009a/b; Edgar et al. 2014). 

 

A ESEC Tupinambás, no Litoral Norte de São Paulo (LN-SP), foi uma das 

primeiras UCs marinhas de proteção integral criadas no sudeste brasileiro (Decreto Federal 

94.656/1987), abrangendo ilhas, lajes e parcéis, tendo sido criada antes do PNGC-I e do 

SNUC. A UC é relativamente pequena, possuindo 25,3 km
2
 distribuídos em dois blocos 

descontínuos, denominados setores. O setor I no arquipélago dos Alcatrazes está localizado 

em mar aberto e o setor II, situado no arquipélago da Ilha Anchieta, é composto por ilhas 

costeiras. Para o entorno da ESEC no setor I tramita uma proposta de criação de um Parque 

Nacional Marinho (PNM), visando atender demandas de aumento de área marinha 

protegida, abrangendo a proteção de espécies endêmicas e ameaçadas e do ninhal de aves 

marinhas, além de possibilitar o ecoturismo sustentável com o atendimento de uma antiga 

demanda da população local por visitação no Arquipélago.  

 

O LN-SP, região de inserção da ESEC Tupinambás, possui cerca 80% do 

território da faixa terrestre e 50% do território da faixa marítima da ZC protegidos por UCs 

em diferentes categorias (Figura 1).  Grande parte das UCs costeiras foi criada na década 

de 70, na categoria parque. Em contrapartida, cerca de 99,2% do território das UCs 

marinhas no estado são de uso sustentável, da categoria Áreas de Proteção Ambiental 

Marinhas (APAM), e foram estabelecidas em 2008. A região tem tido desenvolvimento 

econômico acelerado, principalmente a partir das décadas de 1960, 70 e 80, com a 

instalação do Terminal Marítimo Almirante Barroso (Tebar) e pavimentação da Rodovia 

Rio-Santos, que possibilitaram ocupação expressiva da ZC com infraestruturas ligadas ao 
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escoamento de petróleo e ao turismo (Diegues 1999). A ampliação recente dos 

empreendimentos portuários e de apoio à exploração de petróleo e gás para suporte ao 

início da extração na Bacia de Santos e Pré-sal, impulsionaram ainda mais o crescimento 

econômico e demográfico, sendo essa a região que mais cresce no estado de São Paulo. 
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Figura 1: Faixa marítima da ZC do Estado de São Paulo. LM_mar_territorial (limite do território marinho da ZC); ESEC_Tupnb (ESEC 

Tupinambás); ESEC_Tupqn (ESEC dos Tupiniquins); area_delta (área Delta da MB); Laje_santos_p (Parque Estadual Marinho da Laje de 

Santos); poli_sudepe56_83 (Polígono de interdição de pesca no entorno da ilha Anchieta); rest_pesca_itaguaçu (Setor Itaguaçu da APAM Litoral 

Centro recentemente interditado para pesca); apa_marinha (APAMs Litoral Norte, Litoral Centro e Litoral Sul); ZEE_marinho_BS (Faixa 

marinha do ZEE-BS); ZEE_marinho_ln (Faixa marinha do ZEE-LN); bat_sp_25 (representação da batimetria a cada 25 m). 
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Em relação ao arcabouço legal e político no qual se insere, a ESEC Tupinambás 

apresenta-se sob um contexto bastante particular. O Estado de São Paulo foi um dos 

primeiros a efetivar uma legislação específica de gerenciamento costeiro. Em 1998 a Lei 

Estadual n° 10.019 instituiu o Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro (PEGC-SP), 

baseado nas diretrizes gerais PNGC publicado em 1988. O PEGC-SP traz inovações no 

que diz respeito às especificidades regionais, delimitando e definindo tipologias para a 

zona costeira paulista (LN-SP, Baixada Santista, Complexo Estuarino-Lagunar de Iguape-

Cananéia e Vale do Ribeira) e vinculando o licenciamento e a fiscalização ambiental 

estaduais às normas e critérios estabelecidos nos Zoneamentos Ecológicos-Econômicos 

(ZEEs). O PEGC-SP conta com cinco instrumentos de gerenciamento: ZEE, Sistema de 

Informações, Planos de Ação e Gestão, Monitoramento e Controle.  

 

O processo de elaboração do PEGC-SP aconteceu concomitantemente à revisão 

do PNGC, tendo havido intercâmbio de informações que contribuíram para um relativo 

alinhamento de diretrizes com relação ao PNGC-II, publicado em 1997 (SMA 2011). 

Nesse sentido, o PEGC-SP contempla alguns mecanismos de construção participativa e 

gestão descentralizada e cooperada entre os entes federativos, assim como o PNGC-II. Por 

exemplo, prevê a elaboração e revisão de instrumentos de gerenciamento, como o ZEE, por 

um Grupo Setorial de Coordenação (GSC) formado por um terço de representantes do 

Estado, um terço de representantes dos Municípios da ZC e um terço de representantes da 

sociedade civil. Por outro lado o fato de os GSCs não serem paritários quanto à 

representatividade dos órgãos públicos e da sociedade civil, não atende plenamente alguns 

dos principais princípios do PNGC, tais como a integração e a participação, prejudicando 

principalmente a representação dos interesses da sociedade civil no processo.  

 

O ZEE representa um dos principais instrumentos de gerenciamento do PEGC-SP 

e o primeiro a ser elaborado no Estado de São Paulo foi o ZEE do LN-SP (ZEE-LN), em 

2004, o qual está atualmente em revisão. O segundo foi o ZEE da Baixada Santista (ZEE-

BS), em 2013 (Figura 1), sendo que nas outras regiões esse instrumento ainda está em 

processo de discussão. As discussões para elaboração do ZEE-LN aconteceram por 

municípios e estimularam, em parte, a elaboração dos Planos Diretores Municipais (SMA 

2011). A vocação do LN-SP para a conservação e turismo, contraposta a estressores como 

especulação imobiliária, sobrepesca, turismo desordenado e instalação de grandes 

empreendimentos foi forte motivadora para as discussões do ZEE no LN-SP (SMA 2011), 
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região sob um quadro de ameaça premente aos atributos naturais e ao modo de vida das 

comunidades tradicionais. O funcionamento de diversos fóruns, com participação 

significativa e qualificada da sociedade, contribuiu para a vanguarda dessa região no 

estabelecimento do ZEE.  

 

O trabalho aqui apresentado analisa e relata a estratégia de inserção da ESEC 

Tupinambás no contexto regional de gerenciamento costeiro e marinho do Estado de São 

Paulo, além de aportar elementos chave para sua gestão e planejamento. O trabalho foi 

realizado durante o processo de elaboração do PM para o qual foi proposta uma 

metodologia inédita para o planejamento de UCs na esfera federal.  Esta proposta 

metodológica objetivou a tradução do conhecimento ambiental e socioeconômico em 

estratégias de gestão que pudessem ser monitoradas e avaliadas quanto a sua efetividade ao 

longo do tempo. Tanto a gestão quanto o planejamento foram calcados na participação 

ampla dos atores chave.  Esse processo participativo na gestão da ESEC Tupinambás é 

pouco usual em UCs de Proteção Integral, especialmente nas categorias ESEC e Reserva 

Biológica (REBio) (Diegues & Nogara 1994), provendo um arcabouço conceitual e 

metodológico inovador para a proposição de um PM de ESEC com contribuições não 

apenas de pesquisadores, mas de todos os setores interessados.  

 

A participação de diversos atores e agências na implementação, gestão e 

planejamento da ESEC Tupinambás e na instrução técnica do processo de criação do PNM 

é aqui relatada e analisada considerando a inserção regional da UC, na tentativa de 

identificar e mapear processos que contribuíram para a aprendizagem social (“social 

learning”). Segundo o conceito de aprendizagem social, a participação e as interações 

sociais dos atores envolvidos são consideradas processos que facilitam um melhor 

entendimento da realidade local, à medida que as necessidades e visões desses atores são 

expostas e negociadas na busca de um ponto de equilíbrio que atenda aos interesses de 

todos os envolvidos (Jacobi 1994; Reed et al. 2010; Jacobi et al. 2013). Esses processos 

contribuem para um planejamento que atenda as demandas sociais para a UC, diminuindo 

os conflitos com o entorno e facilitando sua integração no contexto socioeconômico 

regional. Espera-se que tal processo de aprendizagem social possa propiciar mudanças de 

comportamentos, atitudes e compreensão, possibilitando uma visão ampla da ZC que 

ultrapasse os limites geográficos das UCs. Essa visão pode contribuir para integração e 
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complementaridade entre as políticas de gestão ambiental, potencializando os efeitos 

dessas diversas estratégias para uma mais gestão efetiva.   

 

O processo de elaboração do PM consistiu de oficinas e levantamentos de 

informações primárias e secundárias, cujas etapas e resultados do processo de 

planejamento estão apresentados na forma de um Relatório Consolidado do Processo de 

Elaboração do Plano de Manejo da ESEC Tupinambás, que é apresentado como apêndice.  

O Relatório Consolidado traz os desdobramentos dos dados levantados pela equipe da 

ESEC Tupinambás e por pesquisadores voluntários, na forma de estratégias de gestão, 

tendo passado também por discussão com o Conselho Consultivo (CC), atores chaves e 

setores afins.  O documento aponta estratégias de avaliação da efetividade da UC, que são 

os alvos de conservação, e o monitoramento de indicadores para acompanhar a condição 

desses alvos ao longo do tempo. Tais ações buscam patamares de referência para 

acompanhar as transformações e para embasar estratégias que minimizem os impactos 

crônicos, como a sobrepesca, a introdução de espécies exóticas, as mudanças climáticas e 

poluição, assim como impactos agudos, tais como acidentes de navegação e transporte de 

hidrocarbonetos. Essa etapa fundamental inclui, portanto, a definição de indicadores e 

referenciais que permitam aferir o estado dos alvos de conservação, bem como analisar o 

contexto atual da ESEC anteriormente à abertura para visitação no entorno imediato da UC 

(cenário da criação do PNM), à ampliação do Porto de São Sebastião-SP e à instalação de 

empreendimentos do Pré-sal, entre outros. Este relatório, cuja elaboração foi coordenada 

pela autora, conta com a contribuição dos atores que participaram do processo (e.g 

conselho consultivo, equipe da ESEC Tupinambás, pesquisadores e da equipe de 

planejamento do ICMBio), tendo sido fundamentado no planejamento por área de interesse 

e gestão adaptativa. O relatório consolidado aqui apresentado não tem a intenção de 

consolidar o PM da ESEC Tupinambás, que não foi finalizado, e ainda precisa da chancela 

institucional e das devidas regulamentações legais, sendo apenas uma descrição e análise 

passo-a-passo do processo de elaboração do PM. 

 

Outro bloco de resultados apresenta um resgate do histórico de implementação e 

gestão da ESEC Tupinambás, em forma compacta e em ordem cronológica dos principais 

eventos, considerando o contexto regional e o histórico de conflitos, especialmente com 

relação à área Delta, empregada para treinamentos militares da MB. A compreensão do 

histórico de implementação e gestão da ESEC Tupinambás é fundamental tanto para 
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embasar o planejamento da gestão no PM, quanto para a análise de inserção da UC no 

contexto regional de gerenciamento costeiro no estado de São Paulo aqui apresentado. 

 

Um livro elaborado e publicado durante a execução do presente projeto é 

apresentado como Apêndice.  O livro traz um extenso registro fotográfico e caracteriza o 

Setor I da ESEC Tupinambás, a área do arquipélago dos Alcatrazes. Para publicação do 

livro a autora coordenou as atividades de campo e redigiu um capítulo caracterizando as 

áreas da ESEC Tupinambás. A divulgação recorrente da biodiversidade protegida pela 

ESEC Tupinambás e de suas belezas naturais, assim como das etapas do processo de 

elaboração do PM foi usada como estratégia para valorizar a UC e aproximá-la da 

sociedade.  O desenvolvimento de projetos de educação e monitoramento ambiental com a 

participação de voluntários também contribuiu significativamente para essa aproximação 

da sociedade e de pesquisadores com a UC, sendo estratégias utilizadas como alternativas 

para gestão participativa de uma UC marinha na qual a visitação pública não é permitida e 

os recursos humanos e financeiros não são suficientes para contemplar as demandas de 

gestão.  

 

Assim como a ampliação da área marinha protegida na forma de UCs, a inserção 

de áreas de proteção integral em mosaicos de uso múltiplo e em diferentes esferas de 

jurisdição é uma questão premente no Brasil, havendo poucas experiências nesse sentido. 

Áreas sem pesca podem manter populações grandes e saudáveis de espécies alvo e, dessa 

forma, contribuir para o repovoamento de áreas adjacentes (Gerber et al. 2003; Lubchenco 

et al. 2003; Sale et al. 2005; Cowen et al. 2006; Francini-Filho & Moura 2008a/b; 

Guarderas et al. 2008). Além disso, UCs de proteção integral podem contribuir para 

desenvolver o turismo, manter e valorizar o patrimônio natural, cultural e histórico e, servir 

como observatórios e valores de referência para pesquisa científica e monitoramento 

ambiental.  
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2. Abordagem metodológica e referenciais teóricos  

 

2.1 - Análise da Inserção e Integração da ESEC Tupinambás no Contexto 

Regional de Gerenciamento Costeiro.  

 

Para analisar a inserção e a integração da ESEC Tupinambás no contexto regional 

de gerenciamento costeiro do Estado de São Paulo, um componente essencial do 

Levantamento Prévio (LP) e diagnóstico para o PM e do trabalho aqui apresentado, foram 

inicialmente identificados os principais atores (e.g. MB, setores pesqueiros artesanal, 

industrial e amador, setores portuário, náutico e petróleo, Secretaria de Meio Ambiente de 

São Paulo, IBAMA, Marinha do Brasil, Secretarias Municipais de Meio Ambiente, 

Organizações não governamentais, academia) e instrumentos legais incidentes sobre a ZC 

do Estado de São Paulo. Foi realizada uma revisão bibliográfica relacionada ao tema (áreas 

marinhas protegidas, regulamentação da ZC, gerenciamento costeiro e mecanismos de 

participação, governança). As informações primárias e secundárias levantadas durante o 

processo de elaboração do PM foram utilizadas para embasar as análises deste trabalho. As 

jurisdições das diferentes agências e esferas de governo foram compiladas buscando 

identificar sobreposições, complementariedades, sinergias, conflitos e lacunas de um 

estudo de caso local com implicações mais abrangentes, tanto teóricas quanto práticas.  Por 

fim, foi resumido o arcabouço legal afeto ao gerenciamento costeiro e a evolução deste 

sobre o território de estudo foi espacializado por mapas.  

 

2.2 - Processo de Elaboração do Plano de Manejo da ESEC Tupinambás  

 

O processo de elaboração do PM da ESEC Tupinambás foi coordenado pela 

autora de 2011 a 2013, e está sendo elaborado com recursos de compensação ambiental 

pela equipe da UC, com previsão de término em 2014.  Para o processo de elaboração do 

PM foram realizadas 17 reuniões participativas entre 2010 e 2013. O processo foi 

conduzido com participação ampla de atores chave, setores e agências afins, pesquisadores 

voluntários e centros de pesquisa do Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (ICMBio), por meio de uma abordagem metodológica inédita no 

planejamento de UCs federais, buscando adequar o planejamento à realidade  e às 

demandas de gestão da UC e do contexto regional. Tal metodologia prevê a definição de 
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indicadores e referenciais que permitam aferir o estado dos alvos de conservação ao longo 

do horizonte de tempo do planejamento (programa de monitoramento). O detalhamento do 

processo de planejamento da ESEC Tupinambás serviu de base para analisar as 

contribuições do processo de planejamento participativo para a integração da UC no 

contexto de gerenciamento costeiro do Estado de São Paulo. 

 

A metodologia utilizada na elaboração do PM em questão é baseada nos 

princípios do manejo adaptativo que é fundamentado em conceitos da administração, 

ciência experimental, teoria de sistemas, ecologia industrial e aprendizagem social.  O 

manejo adaptativo é baseado em elementos-chave como: a importância do planejamento 

implementado e avaliado; o papel fundamental da aprendizagem para experimentos de 

gestão; a interatividade do elo entre conhecimento e ação; a integração e legitimidade dos 

conhecimentos de várias áreas e; a necessidade de proatividade das instituições 

responsáveis (Stankey et al. 2005). A metodologia é intitulada de Planejamento para 

Conservação de Áreas (PCA), (“Conservation Action Plan”), The Nature Conservancy 

(TNC) (TNC 1999; Granizo et al. 2006). Para síntese dos dados e elaboração do 

planejamento participativo foi utilizado o software de gestão adaptativa, Miradi, que 

apesar de concebido como ferramenta da metodologia de padrões abertos para a prática da 

conservação (CMP 2007) se adequou bem ao tratamento de dados da PCA. O 

detalhamento da utilização das metodologias aqui apresentadas e do processo de 

elaboração do PM é apresentado no Relatório Consolidado do Processo de Elaboração do 

Plano de Manejo da ESEC Tupinambás. Para concluir a elaboração do PM da ESEC 

Tupinambás ainda faltam as devidas chancelas institucionais e regulamentações legais. 

Porém vale ressaltar que para a abordagem do presente trabalho, que focou no processo de 

integração e participação social durante a elaboração do PM, o fato de o processo de 

elaboração do PM não estar concluído, não altera significativamente os resultados.  

 

Para monitorar os impactos socioeconômicos das ações de manejo propostas no 

planejamento do PM da ESEC Tupinambás foram sugeridos pesquisas e indicadores de 

educação ambiental, socioeconômicos, de aprendizage, de governança e de participação 

conforme o guia da International Union for Conservation of Nature (IUCN), How is your 

MPA doing? (Pomeroy et al. 2004). Alguns indicadores de pressões e ameaças também 

foram propostos ao longo do processo buscando mensurar esses efeitos específicos sobre 

os alvos de conservação.  
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Os potenciais processos de aprendizagem social ocorridos durante a gestão da 

ESEC Tupinambás (CC), durante a instrução técnica do processo de criação do PNM 

(conselho consultivo, grupo de trabalho Interministerial) e a elaboração do PM da ESEC 

Tupinambás (CC e reuniões setoriais), foram relatados, discutidos com pesquisadores. 

Posteriormente foi realizado um levantamento bibliográfico que embasou a sugestão de 

indicadores, pesquisas específicas e estratégias de gestão no PM, buscando incentivar e 

alavancar processos e mecanismos de aprendizagem social no planejamento e gestão da 

UC. Considerar o contexto socioeconômico regional e a sua influência na gestão da UC, 

com proposição de indicadores e pesquisas específicas para monitorar e melhor 

compreender esse contexto também é uma novidade nos PM das UCs federais de proteção 

integral proposta pela metodologia em questão. Anteriormente à metodologia aqui 

apresentada o contexto regional era levantado, porém a sua influência na gestão da UC e 

interação com a mesma era abordada de forma superficial, não sendo considerada como 

parte da gestão.  

 

2.3 - Histórico de Implementação e Gestão da ESEC Tupinambás 

 

Para elaboração do histórico de implementação e gestão da ESEC Tupinambás foi 

realizada pesquisa documental nos arquivos da UC, processos administrativos, arquivos de 

mídia e em documentos e diplomas legais, bem como consultas a atores que participaram 

dos processos relatados. Ressalta-se que no período de 2010 a 2013, a autora participou do 

processo na qualidade de gestora da ESEC Tupinambás e representante do Ministério de 

Meio Ambiente (MMA) no Grupo de Trabalho (GT) de acompanhamento do Termo de 

Compromisso (TC) interministerial que discutiu a questão dos exercícios militares e a UC, 

e embasou tecnicamente a proposta para criação do PNM do Arquipélago dos Alcatrazes.  

 

2.4 - Mapas e bases cartográficas. 

 

Para a elaboração dos mapas do presente trabalho foram utilizadas as bases 

georreferenciadas em shape (.shp) do IBGE, ICMBio e Secretaria de Estado do Meio 

Ambiente do Estado de São Paulo (SMA-SP), que foram convertidas e trabalhadas no 

datum WGS84. Os mapas foram elaborados com auxílio do software ArcGIS 9.0. Os 

cálculos de áreas e a delimitação do mar territorial foram realizadas com auxílio do 

software TrackMaker PRO®. 
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3. Resultados e Discussão 

3.1.  Ordenamento da faixa marítima da ZC do Estado de São Paulo.  

 

As discussões da jurisdição dos países sobre os oceanos foram contemporâneas 

com as grandes navegações e começaram por volta de 1600, por meio de duas correntes 

distintas de pensamento, uma que defendia a soberania dos países sobre os mares, Mare 

clausum, e outra que defendia a liberdade de navegação, Mare Liberum, sendo que esta 

prevaleceu durante a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (UNCLOS 

1982), onde foram definidas as principais regras atualmente vigentes para o uso dos 

oceanos de todo o mundo. O Brasil ratificou a convenção em 1988, e em 1993 decretou a 

Lei do mar (Lei Federal 8.617, de 04 de janeiro de 1993) que delimitou o mar territorial, a 

zona contígua, a zona econômica exclusiva e a plataforma continental brasileiros e dispôs  

sobre seus usos. Como a constituição promulgada em 1988 estabelece que os mares e ilhas 

do país são patrimônio da União, a competência de atuação dos estados e municípios sobre 

o mar e ilhas costeiras só ficou clara em 2004, com a regulamentação do PNGC (Decreto 

Federal  5.300/2004), que estabeleceu que a faixa marítima da  ZC contemplava a 

totalidade do mar territorial, e consequentemente consolidou nesse território as gestões 

estaduais e municipais.  

 

As regulamentações atualmente vigentes na faixa marítima da ZC do Estado de 

São Paulo (Tabela 1) possuem um arcabouço complexo de atores, agências e jurisdições e 

começaram a ser instituídas na década de 1970 com a criação das UCs costeiras e insulares 

estaduais de proteção integral (Parques Estaduais da Serra do Mar, da Ilha Anchieta e da 

Ilhabela). Na década de 1980 a pesca foi interditada no entorno da Ilha Anchieta em 

Ubatuba-SP. Nessa década foram criadas as UCs marinhas federais de proteção integral 

(ESECs) no estado e implementada a área Delta da MB (Figura 2), que apesar de ter sido 

demarcada para apoio aos treinamentos militares, interditou a pesca numa área de 

aproximadamente 710 km
2
, a maior área de interdição de pesca da ZC do Estado de São 

Paulo. Na década de 1990, foi criada a primeira e única UC estadual de proteção integral 

exclusivamente marinha, o Parque Estadual Marinho (PEM) da Laje de Santos (Figura 3). 

Na década de 2000, foram criadas as APAMs e instituído o ZEE-LN (Figura 4), e na 

década de 2010 foi instituído o ZEE-BS e interditada a pesca no setor Itaguaçu da APAM 

Litoral Centro (Figura 5), com aproximadamente 500 km
2
, sendo a segunda maior área de 

interdição de pesca do Estado de São Paulo.  



15 
 

Tabela 1: Arcabouço legal afeto ao Gerenciamento Costeiro e a Zona Costeira do Estado de São Paulo 

Instrumento Legal/Data Descrição e Influência na Zona Costeira 

Decreto Estadual nº 9.414 de 20 de janeiro de 1977 Cria o Parque Estadual da Ilhabela 

Decreto Estadual nº 9.629 de 29 de março 1977 Cria o Parque Estadual da Ilha Anchieta 

Decreto Estadual nº 10.251 de 30 de agosto de 1977 Cria o Parque Estadual da Serra do Mar 

Decreto Federal sem número de 12 de maio de 1980 
Institui a Política Nacional para os Recursos do Mar (PNRM) com a finalidade de promover a 
integração do mar territorial, zona econômica exclusiva e da plataforma continental ao espaço 

brasileiro, e a exploração racional e uso sustentável dos recursos do mar. 

Lei Federal nº 6.398 de 31 de agosto 1981 

Institui a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) com objetivo a preservação, melhoria e 

recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar no país, condições ao 

desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da 
vida humana. 

UNCLOS (de United Nations Convention on the Law 
of the Sea) de 10 de dezembro de 1982 

Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, tratado multilateral celebrado sob os auspícios 
da ONU em Montego Bay, Jamaica, que define e codifica conceitos herdados do direito internacional 

costumeiro referentes a assuntos marítimos, como mar territorial, zona econômica exclusiva, plataforma 

continental e outros, e estabelece os princípios gerais da exploração dos recursos naturais do mar, como 
os recursos vivos, os do solo e os do subsolo. O Brasil ratificou o tratado em dezembro de 1988.     

Portaria SUDEPE N-56 de 10 de novembro de 1983 Exclui a pesca no entorno da Ilha Anchieta (Ubatuba-SP).  

Decreto federal nº 91.887 de 05 de novembro de 1985 Cria a Área de Relevante Interesse Ecológico Ilhas da Queimada Pequena e Queimada Grande 

Decreto Federal nº 92.964 de 21 de julho 1986 Cria a Estação Ecológica (ESEC) dos Tupiniquins 

Decreto Federal nº 94.656 de 20 de julho 1987 
Cria a Estação Ecológica Tupinambás para proteção de ilhas, ilhotas, lajes e parcéis assim como seu 
raio marinho de 1 km nos arquipélagos dos Alcatrazes e da Ilha Anchieta 
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Instrumento Legal/Data Descrição e Influência na Zona Costeira 

Constituição da República Federativa do Brasil de 05 de 

outubro de 1988 
Cria regras de funcionamento do Governo.  

Lei Federal 7.661 de 16 de maio 1988 

Institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro e dá outras providências que tem por objetivo 

explícito de orientar a utilização racional dos recursos da Zona Costeira, de forma a contribuir para 

elevar a qualidade de vida de sua população, e a proteção do seu patrimônio natural, histórico, étnico 
e cultural. 

Resolução CONAMA nº 13 de 06 de dezembro de 1990 

Estabeleem caráter de urgência, as normas referentes ao entorno das Unidades de Conservação 

visando à proteção dos ecossistemas ali existentes. Foi revogada pela resolução CONAMA 

428/2010.  

Lei Federal 8.617 de 04 de janeiro de 1993 
Institui a Lei do Mar e dispõe sobre o mar territorial, a zona contígua, a zona econômica exclusiva e 

a plataforma continental brasileiros, e dá outras providências 

Decreto Estadual 37.536 de 27 de setembro de 1993 Cria o Parque Estadual Xixová-Japuí e dá providências correlatas 

Decreto Estadual 37.537 de 27 de setembro de 1993 Cria o Parque Estadual Marinho da Laje de Santos 

Decreto Federal 1.290 de 21 de outubro de 1994 Estabelece os pontos apropriados para o traçado das linhas de base retas ao longo da costa brasileira. 

Resolução 05 CIRM de 13 de dezembro de 1997 Institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro PNGC-II 

Lei Estadual 10.019 de 03 de julho de 1998 

Institui o Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro baseado nas diretrizes estabelecidas pelo 
PNGC, para proposição de adequações pertinentes à realidade estadual e vincula o licenciamento e 

fiscalização ambiental estadual às normas e critérios estabelecidos no ZEE definindo tipologias da 

zona costeira paulista, os seus usos permitidos, as atividades proibidas e as penalidades a serem 
aplicadas no caso das infrações. Estabelece a abrangência e fixa a isóbata de 23,6 metros como 

limite da faixa marítima do PEGC-SP.   

Lei Federal 9.605 de 12 de fevereiro de 1998 
Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio 
ambiente 
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Instrumento Legal/Data Descrição e Influência na Zona Costeira 

Lei Complementar 97 de 09 de junho de 1999 Dispõe sobre as normas gerais para a organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas. 

Lei Federal 9.985 de 18 de julho de 2000 

Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação da Natureza Estabelece critérios e normas para criação, implantação e gestão de 
unidades de conservação no Brasil. 

Decreto Federal 4.297 de 10 de julho de 2002 

Regulamenta do art. 9º, inciso II, da Lei no 6.938/81. Regulamenta o art. 9º, inciso II, da Lei no 6.938, de 

31 de agosto de 1981, estabelecendo critérios para o Zoneamento Ecológico-Econômico do Brasil - ZEE, e 

dá outras providências. 

Decreto Federal 4.340 de 22 de agosto de 2002 
Regulamenta artigos da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, que dispõe sobre o Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação da Natureza - SNUC, e dá outras providências 

Decreto Federal 4.411 de 07 de outubro de 2002 
Dispõe sobre a atuação das Forças Armadas e da Polícia Federal nas unidades de conservação e dá outras 

providências. 

Decreto Federal de 13 de dezembro de 2002 Cria a Reserva Extrativista do Mandira, no Município de Cananéia, no Estado de São Paulo. 

Decreto Estadual 49.215 de 07 de dezembro de 

2004 

Estabelece Zoneamento Ecológico Econômico do Setor do LN-SP de São Paulo. Prevê usos e atividades 
para as diferentes zonas, estabelece diretrizes, metas ambientais e socioeconômicas e dá outras 

providências 

Decreto Federal 4.983 de 10 de fevereiro de 2004 
Estabelece os pontos apropriados para o traçado das Linhas de Base Retas ao longo da costa brasileira, 

delimitando o mar territorial sobre jurisdição dos Estados.  

Decreto Federal 5.300 de 07 de dezembro de 2004 
Regulamenta a Lei no 7.661, de 16 de maio de 1988, que institui o Plano Nacional de Gerenciamento 
Costeiro - PNGC, dispõe sobre regras de uso e ocupação da zona costeira e estabelece critérios de gestão 

da orla marítima, e dá outras providências. 

Lei Federal 11.516 de 28 de Agosto de 2007.  

Dispõe sobre a criação do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - Instituto Chico 

Mendes; altera as Leis n
os

 7.735, de 22 de fevereiro de 1989, 11.284, de 2 de março de 2006, 9.985, de 18 
de julho de 2000, 10.410, de 11 de janeiro de 2002, 11.156, de 29 de julho de 2005, 11.357, de 19 de 

outubro de 2006, e 7.957, de 20 de dezembro de 1989; revoga dispositivos da Lei n
o
 8.028, de 12 de abril 

de 1990, e da Medida Provisória n
o
 2.216-37, de 31 de agosto de 2001; Estabelece competências e normas 

de atuação para criação, implementação e gestão das UCs Federais.  

Termo de Compromisso Interministerial 

711000/2008-001/00 de 28 de agosto de 2008 

Concilia os interesses de segurança nacional com a proteção do ecossistema do Arquipélago dos 

Alcatrazes 
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Instrumento Legal/Data Descrição e Influência na Zona Costeira 

Decreto Estadual 53.525 de 08 de outubro de 2008 

Cria a Área de Proteção Ambiental Marinha (APAM) do Litoral Norte e Área de Relevante Interesse 

Ecológico (ARIE) de São Sebastião 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 com foco no 

território marinho costeiro, ilhas e manguezais. Traz alterações no decreto 49.215/04 quanto à 

aquicultura de baixo impacto e pesca amadora.  

Decreto Estadual 53.526 de 08 de outubro de 2008 Cria a Área de Proteção Ambiental Marinha do Litoral Centro 

Decreto Estadual 53.527 de 08 de outubro de 2008 
Cria a Área de Proteção Ambiental Marinha do Litoral Sul e a Área de Relevante Interesse Ecológico do 

Guará, e dá providências correlatas. 

Decreto Estadual 53.528 de 08 de outubro de 2008  Cria o Mosaico das Ilhas e Áreas Marinhas Protegidas do Litoral Paulista, e dá providências correlatas 

Lei Federal 11.959 de 29 de junho de 2009 

Dispõe sobre a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da Pesca, regula as 

atividades pesqueiras, revoga a Lei no 7.679, de 23 de novembro de 1988, e dispositivos do Decreto-Lei 

no 221, de 28 de fevereiro de 1967, e dá outras providências. 

Resolução CONAMA n° 428 de 17 de dezembro de 

2010  

Dispõe, no âmbito do licenciamento ambiental sobre a autorização do órgão responsável pela 

administração da UC, de que trata o § 3º do artigo 36 da Lei nº 9.985 de 18 de julho de 2000, bem como 

sobre a ciência do órgão responsável pela administração da UC no caso de licenciamento ambiental de 

empreendimentos não sujeitos a EIA-RIMA e dá outras providências. 

Lei Complementar Federal 140 de 08 de dezembro 

de 2011 

Fixa normas, nos termos dos incisos III, VI e VII do caput e do parágrafo único do art. 23 da 

Constituição Federal, para a cooperação entre a união, os estados, o distrito federal e os municípios nas 

ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens 

naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à 
preservação das florestas, da fauna e da flora; e altera a Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispensa 

as atividades de preparo e emprego das forças armadas de licenciamento ambiental. 

Resolução SMA 021 de 16 de abril de 2012  

Estabelece restrição à atividade pesqueira no Setor Itaguaçu da Área de Proteção  

Ambiental Marinha do Litoral Centro do Estado de São Paulo, criada pelo Decreto  
Estadual n° 53.526, de 06 de outubro de 2008, e dá outras providências.  

Decreto Estadual 58.996 de 23 de março de 2013 
Dispõe sobre o Zoneamento Ecológico-Econômico do Setor da Baixada Santista determinando seus usos 

e restrições além de estabelecer os planos de gestão com metas para o ordenamento proposto pelo ZEE.  
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O PEGC-SP é definido como o conjunto de atividades e procedimentos que, por 

meio de instrumentos específicos, permite a gestão dos recursos naturais da ZC, de forma 

integrada e participativa, visando à melhoria da qualidade de vida das populações locais, 

fixas e flutuantes, objetivando o desenvolvimento sustentado da região, adequando as 

atividades humanas à capacidade de regeneração dos recursos e funções naturais 

renováveis e ao não comprometimento das funções naturais inerentes aos recursos não 

renováveis (São Paulo 1998). A sua implementação no estado de São Paulo ainda é parcial, 

com a consolidação do Sistema de Informações e dos ZEE-LN, ZEE-BS e do Plano de 

Gestão da Baixada Santista, publicado em 2013. Os Planos de Gestão do LN-SP, os ZEEs 

e Planos de Gestão do Vale do Ribeira e do Complexo Estuarino-Lagunar de Iguape-

Cananéia ainda não foram elaborados e o controle e monitoramento na faixa marítima da 

ZC podem ser considerados incipientes (Vila-Nova et al. 2011; Gibran & Moura 2012). As 

diretrizes gerais do PNGC foram estabelecidas por legislação federal, podendo os entes 

federativos estabelecer planos de gerenciamento costeiro próprios, desde que respeitadas as 

diretrizes do PNGC.   

 

Neste contexto a delimitação da faixa marítima do PEGC-SP atual não contempla 

a totalidade da ZC conforme determina o PNGC, deixando uma lacuna de ordenamento e 

gestão que corresponde à cerca 48% do mar territorial (área não coberta pelo ZEE nem 

pelas APAMs – veja Fig. 6) sendo o ZEE marinho a única ferramenta de gestão e 

ordenamento territorial da ZC, no território não contemplado pelas UCs marinhas. Essa 

lacuna pode ser atribuída ao pioneirismo do Estado de São Paulo na delimitação do escopo 

geográfico do PEGC-SP (Lei Estadual 10.019/1998), que ocorreu seis anos antes do 

estabelecimento do escopo geográfico do gerenciamento costeiro na esfera federal pelo 

Decreto Federal 5.300 de 2004, o qual explicitou que a faixa marítima da ZC 

compreendesse a totalidade do mar territorial. Para adequar o limite da faixa marítima do 

PEGC-SP ao limite do mar territorial como determina o PNGC é necessário alterar o limite 

disposto na Lei Estadual 10.019 de 1998, aumentando o limite atual da faixa marítima do 

PEGC-SP da isóbata de 23,6 metros para doze milhas além das linhas de base retas, e 

assim contemplar a totalidade do mar territorial do Estado.  
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Figura 2. Regulamentações instituídas na faixa marítima da ZC de São Paulo na década de 1980. As siglas da legenda correspondem ao 

detalhamento da Fig. 1.  
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Figura 3. Regulamentações instituídas na faixa marítima da ZC de São Paulo na década de 1990. As siglas da legenda correspondem ao 

detalhamento da Fig. 1.  
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Figura 4. Regulamentações instituídas na faixa marítima da ZC de São Paulo na década de 2000. As siglas da legenda correspondem ao 

detalhamento da Fig.1.  
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Figura 5. Regulamentação atualmente vigente da faixa marítima da ZC do Estado de São Paulo. As siglas da legenda correspondem ao 

detalhamento da Fig. 1.  
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Figura 6: Território da ZC do Estado de São Paulo delimitado conforme LM_mar_territorial (limite do mar territorial), onde Terr_mar_reg é 

território marinho regulamentado pelas UCs e ZEE, e Lacuna de regulamentação (em branco) representa o território da ZC do Estado não 

regulamentado. Para o presente estudo não foi considerada a área da Zona Contígua e Zona Econômica Exclusiva (em azul claro) onde a 

competência de regulamentação é da União.  
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Além do pioneirismo no que diz respeito ao gerenciamento costeiro na esfera 

estadual, São Paulo foi o segundo estado a criar UCs marinhas, com o PEM Laje de Santos 

em 1993. Como a jurisdição do Estado sobre o mar territorial não estava consolidada na 

época da criação do PEM Laje de Santos, foi estabelecida no mesmo ano de criação do 

parque uma portaria de exclusão do pesca do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) com os limites coincidentes aos da UC para 

garantir a restrição de pesca, o que demonstra a fragilidade das regulamentações estaduais 

sobre o mar territorial antes de 2004. Em 2008, o Estado criou três grandes UCs Marinhas 

de Uso Sustentável (Áreas de Proteção Ambiental Marinhas – APAMs, a categoria menos 

restritiva do SNUC), uma delas (APAM Litoral Norte) abrangendo todo o contexto 

oceanográfico no entorno da ESEC Tupinambás no setor II. No setor I a APAM vai até o 

limite da área Delta, não contemplando o seu entorno imediato. Conforme demonstrado na 

Figura 5, a delimitação de algumas dessas APAMs vai até o limite das doze milhas 

náuticas além das linhas de base retas, extrapolando o escopo geográfico do PEGC-SP, ou 

seja, consolida o entendimento do Estado sobre a delimitação do Mar Territorial, 

consequentemente da ZC, muito embora o ZEE continue restrito à isóbata de 23,6 metros. 

Como exemplo, o ZEE-BS embora estabelecido em 2013, após a criação das APAMs, 

ainda ficou restrito a isóbata 23,6 metros.  

 

O processo de criação dessas APAMs foi bastante conflituoso em função da 

pequena mobilização e informação dos atores antes do processo consultivo formal. A 

criação de grandes APAMs estaduais tem sido uma estratégia recorrente de alguns estados 

(e.g. Bahia, São Paulo) para ampliar a jurisdição estadual sob a ZC, especialmente no que 

diz respeito à competência de ordenamento, fiscalização, licenciamentos e compensações 

ambientais (Moura et al. 2013). Segundo a legislação ambiental, a UCs na categoria APA 

só são beneficiárias de compensação ambiental quando diretamente afetadas por um 

empreendimento específico. Com a criação de APAMs abrangendo grande parte da faixa 

marítima da ZC, os empreendimentos licenciados nesse território, que são em sua maioria 

licenciados pelo governo federal (LC 140/2011), obrigatoriamente geram receitas em 

forma de compensação ambiental para o Estado. Para destacar a dimensão dessa política de 

criação de UCs marinhas na categoria APAM, vale ressaltar que essas UCs abrangem um 

território de 1,1 milhão de hectares (São Paulo 2008) ocupando mais de 50% da faixa 

marítima da ZC.   
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Em contrapartida, as UCs marinhas de proteção integral na costa de São Paulo são 

compostas por áreas relativamente pequenas e desconexas, o que compromete a 

manutenção de processos ecológicos marinhos e a conectividade genética e funcional das 

espécies protegidas por essas áreas. As UCs marinhas de proteção integral federais 

localizadas na ZC do Estado são da categoria Estação Ecológica, que não permitem a 

visitação pública e atividades de recreação em contato com a natureza, e não atendem às 

demandas regionais de turismo relacionado às atividades náuticas (o estado é o maior 

mercado consumidor de turismo náutico do país, com 15.000 embarcações de esporte 

recreio registradas somente na MB de São Sebastião-SP). Por outro lado atendem a outra 

demanda específica significativa, que é a de áreas de referência para estudos científicos e 

monitoramento ambiental, visto que são compostas de áreas insulares relativamente 

isoladas e com pouca interferência antrópica.   

 

A criação de UCs marinhas ainda representa um grande desafio para o 

cumprimento dos compromissos assumidos pelo Brasil frente à Convenção da Diversidade 

Biológica (CDB). Na sétima Convenção das Partes (COP) da CDB realizada no Rio de 

Janeiro em 1992, o país se comprometeu com a proteção de 10% de seus ecossistemas. O 

compromisso foi reforçado na décima COP, pelo acordo conhecido como Metas de Aichi, 

que prevê que cada país signatário deverá proteger efetivamente pelo menos 17% do seu 

território terrestre e 10% do território marinho considerando a zona econômica exclusiva 

até 2020 (CDB 2010). No entanto, o país situa-se distante do cumprimento dessas metas, 

tanto na efetivação legal dessas áreas quanto na sua implementação e gestão efetiva 

(Gerhardinger et al. 2011; Schiavetti et al. 2013;  Magris et al. 2013). Com o ritmo médio 

de criação de UCs marinhas observado nas últimas duas décadas de 620 km
2
/ano, o país 

levará mais de 500 anos para alcançar suas metas (Moura et al. 2013). Além disso, a maior 

parte das áreas marinhas e costeiras legalmente protegidas é de uso sustentável (APAs e 

RESEX – categorias V e VI da IUCN), estando nas categorias IUCN consideradas com o 

menor potencial de conservação da biodiversidade e dos atributos naturais. 

Analisando somente o território do mar territorial sob jurisdição do Estado de São 

Paulo, sem considerar a Zona Contigua e a Zona Econômica Exclusiva correspondentes 

que estão sob responsabilidade da União, São Paulo cumpre as metas estabelecidas pela 

CDB na efetivação legal de UCs marinhas, com proteção de cerca de 52% do território 

marinho da ZC por UCs. Porém se considerarmos as áreas com restrição total de pesca essa 
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porcentagem cai para 3%, mesmo considerando a exclusão de pesca recém-decretada no 

setor Itaguaçu da APAM Litoral Centro. A porcentagem é ainda mais preocupante quando 

analisamos as áreas protegidas por UCs de proteção integral, que abrangem apenas 0,42% 

da faixa marítima da ZC, o que indica o que Estado ainda têm muito a avançar na criação 

de UCs marinhas nessa categoria. Caso o PNM do Arquipélago dos Alcatrazes seja criado, 

cerca 1,22% dos ambientes marinhos na ZC do Estado estarão protegidos por UCs de 

proteção integral, quase triplicando o percentual atual e se somarmos as áreas das UCs de 

proteção integral com as áreas de exclusão de pesca (inclusive a área Delta) o percentual 

do território da ZC com exclusão de pesca chega a 6%. Essas áreas de restrição de pesca 

podem aumentar após a elaboração dos PMs das APAMs e instituição do ZEE do 

Complexo Estuarino-Lagunar de Iguape-Cananéia. Nos próximos dois anos, a grande 

maioria das UCs marinhas no estado de São Paulo terão seus PMs elaborados 

possibilitando uma gestão planejada, participativa e monitorada.  
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3.2 – Integração das políticas de ordenamento territorial na faixa marítima 

da ZC do Estado de São Paulo.  

 

Conforme determina o SNUC quando existir um conjunto de UCs de categorias 

diferentes ou não, próximas, justapostas ou sobrepostas, e outras áreas protegidas públicas 

ou privadas, constituindo um mosaico, a gestão do conjunto deverá ser feita de forma 

integrada e participativa, considerando-se os seus distintos objetivos de conservação, de 

forma a compatibilizar a presença da biodiversidade, a valorização da sociodiversidade e o 

desenvolvimento sustentável no contexto regional (Brasil 2000). O Estado de São Paulo 

criou em 2008, junto com as APAMs, o mosaico das Ilhas e Áreas Marinhas Protegidas do 

Litoral Paulista contemplando todas as UCs costeiras e marinhas no estado, inclusive as 

federais, além de outras áreas especialmente protegidas. A criação desse mosaico foi 

justificada pela a necessidade de ordenar as atividades de conservação e desenvolvimento 

sustentável na ZC do Estado, garantindo a integração da gestão e o equilíbrio ambiental. 

Porém esse mosaico não foi implementado até o momento, e o instrumento legal que o 

criou é questionável, principalmente por não contemplar a representação de todas as UCs 

no Conselho Gestor. Além disso, operacionalização de um mosaico contemplando toda a 

ZC paulista, com UCs e outras áreas protegidas geridas por diferentes esferas de jurisdição 

é complexa e dificilmente contempla as especificidades regionais. Por outro lado, o 

mosaico pode ser útil no estabelecimento de diretrizes gerais de gestão ambiental para a 

ZC paulista, o que não dispensa estratégias de integração mais regionalizadas.  

Para o LN-SP há a proposta de criação de um mosaico federal contemplando as 

UCs costeiras e marinhas da região. O estabelecimento desse mosaico regional pode ser 

eficiente para contemplar a integração de políticas de ordenamento territorial e 

fortalecimento das UCs, além de facilitar o planejamento e o estabelecimento de 

estratégias de gestão integradas para contemplar as especificidades regionais. As áreas 

protegidas no entorno da ESEC Tupinambás no setor I e II estão representadas nas Figuras 

7 e 8 respectivamente. 
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Figura 7. Áreas protegidas no entorno da ESEC Tupinambás no Setor I. O LM_mar_territorial (limite do mar territorial); ESEC_Tupnb (ESEC 

Tupinambás); PNM Alcatrazes (limite da proposta de criação do Parque Nacional Marinho do Arquipélago dos Alcatrazes); p_ZA_ESEC_Tupnb 

(proposta de ZA para a ESEC Tupinambás com exclusão total de pesca e fundeio de navios); area_delta (área delta da MB); Laje_santos_p 

(Parque Estadual Marinho da Laje de Santos); rest_pesca_itaguaçu (Setor Itaguaçu da APAM Litoral Centro com restrição total de Pesca); 

apa_marinha (APAM Litoral Norte e Litoral Centro).  



30 
 

 

Figura 8. Áreas protegidas no entorno da ESEC Tupinambás no Setor II. A ESEC_Tupnb (ESEC Tupinambás); apa_marinha (APAM 

Litoral Norte); poli_sudepe56_83 (polígono do exclusão de pesca da SUDEPE); e sobreposto com a APAM Litoral Norte esta representado o 

ZEE_marinho_LN (ZEE-LN faixa marítima). 
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A instituição da Lei Complementar (LC) Federal 140 em 2011 fixou normas para a 

cooperação entre a união, os estados, o Distrito Federal e os municípios nas ações 

administrativas, decorrentes do exercício da competência comum, relativas à proteção das 

paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição e à 

preservação das florestas, da fauna e da flora (Brasil 2011). Essa legislação determinou 

como competências exclusivas da União o licenciamento e fiscalização dos 

empreendimentos no mar territorial, o controle ambiental sobre o transporte marítimo de 

produtos perigosos, a regulamentação da pesca em âmbito regional e nacional, o controle 

de introdução de espécies exóticas potencialmente invasoras e a proteção de fauna 

migratória. Atualmente o GSC do PEGC-SP não prevê a participação das agências 

federais, o que prejudica a representatividade local das competências federais, 

principalmente na faixa marítima do PEGC-SP, onde também estão atualmente localizadas 

as UCs marinhas. Com isso há uma lacuna de integração entre as ferramentas de 

gerenciamento e ordenamento da faixa marítima da ZC de São Paulo, não havendo nenhum 

fórum representativo legalmente instituído de planejamento conjunto desse território que 

contemple a participação das agências competentes pela sua gestão.  Essa lacuna de 

representação federal no GSC pode explicar em parte, a concentração de esforços do ZEE-

LN marinho na restrição parcial de atividades pesqueiras, desconsiderando o ordenamento 

de atividades antrópicas altamente impactantes para o ecossistema marinho como o 

fundeio e rotas de embarcações de grande porte, dragagem e deposição de sedimentos 

oriundos de dragagem, introdução de exóticas e mineração. Por outro lado, a LC 140/2011, 

ao estabelecer competências específicas para os entes federativos não reconhece alguns 

princípios constitucionais como o interesse difuso do direito ambiental, o princípio da 

preponderância do interesse, da competência comum e o pacto federativo de apoio e 

cooperação mútuas. Essa lei prevê a formação de comitês tripartites por estado para 

discutir e estabelecer de maneira conjunta as áreas de atuação dos estados, municípios e 

união. A exemplo de outros instrumentos legais que preveem a implementação de fóruns 

participativos, a maioria destes comitês não foram implementados, o que pode dificultar a 

integração de políticas dos diferentes níveis de governo além de gerar um espaço de 

incertezas de atribuições que contribuem significativamente para retardar a aplicação da 

legislação principalmente em atribuições mais polêmicas como a fiscalização e o controle.  

 

A falta de representatividade federal nos GCS também prejudica a integração das 

UCs federais e suas Zonas de Amortecimento (ZA) no PEGC-SP. A única referência às 
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UCs marinhas federais no arcabouço legal afeto ao PEGC-SP aparece no decreto que 

institui o ZEE-LN reconhecendo-as como uma tipologia específica no zoneamento (Z1T - 

AEP) onde “Os usos e atividades permitidos são aqueles definidos na legislação que 

regula as categorias das Unidades de Conservação, no diploma legal que as criou, bem 

como nos respectivos Planos de Manejo, quando aplicáveis” (São Paulo 2004) não 

havendo nenhuma estratégia ou instrumento legal específico para integração e 

planejamento conjunto dessas UCs e suas ZAs com as ferramentas de gerenciamento como 

os ZEEs, assim como não há a previsão de integração dos ZEEs marinhos do PEGC-SP 

nos roteiros metodológicos (RM) de elaboração de PM comumente usados para 

planejamento das UCs federais marinhas brasileiras.  

 

A integração das APAMs com o PEGC-SP, apesar de prevista na fundamentação 

legal das APAMs, não está regulamentada por procedimento específico. Vale destacar que 

o planejamento participativo para revisão do ZEE-LN e elaboração do PM da APAM 

Litoral Norte estão acontecendo simultaneamente, sendo que o primeiro começou três anos 

antes do segundo. Essas discussões ocorrem em fóruns distintos, o CC da APAM Litoral 

Norte e o GSC-LN do PEGC-SP, ambos propondo o ordenamento para algumas áreas 

sobrepostas, o que pode resultar em conflitos de ordenamento, principalmente se 

considerarmos a representatividade de atores e paridade dos dois fóruns em questão. O CC 

da APAM Litoral Norte, além de ser paritário, possui representantes das diversas agências 

federais regionais competentes para atuação na faixa marítima da ZC, o que possibilita a 

participação dessas agências nas discussões relativas à regulamentação do território da UC 

no âmbito das suas áreas de competência. O CC também tem representação da ESEC 

Tupinambás, pescadores e outros setores, representações estas que não são observadas no 

GSC-LN.  Se por um lado há a possibilidade de conflitos de ordenamento nos territórios 

sobrepostos das APAMs e dos ZEEs, por outro lado as APAMs não contemplam o 

ordenamento da faixa terrestre da ZC, das áreas de uso intenso como portos da faixa 

marítima, e de parte do mar territorial, inclusive no entorno da ESEC no setor I. Estas áreas 

têm o PEGC-SP como ferramenta única de ordenamento territorial e gestão dos recursos 

naturais, já que a APAM dos Alcatrazes, UC do município de São Sebastião-SP que 

contempla parte dessas áreas, não possui gestão nem plano de manejo. A integração do 

ordenamento da faixa terrestre com a faixa marítima da ZC é fundamental, pois a maior 

parte das fontes de ameaças ao ambiente marinho está localizada no continente, 

principalmente aquelas ligadas à poluição e perda de ambiente.  
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A revisão do ZEE-LN em andamento não tem embasamento técnico e científico, 

pois o plano de monitoramento da efetividade das estratégias de ordenamento do ZEE-LN 

não foi implementado. Essa falta de embasamento, somada às deficiências de 

representatividade do GSC-LN, deixa o processo de revisão vulnerável à manipulação de 

grupos criados para defender interesses particularizados, geralmente grupos econômicos 

ligados à especulação imobiliária, o que têm gerado diversos conflitos principalmente com 

as comunidades tradicionais, devido a propostas de flexibilização de usos no ZEE-LN para 

permitir urbanização e instalação de grandes empreendimentos de apoio ao turismo (resorts 

e hotéis) nos territórios usados por essas comunidades. Lembrando que especulação 

imobiliária é o principal fator responsável pela perda de identidade cultural das populações 

caiçaras do Estado de São Paulo (Diegues 1999). 

 

O arcabouço legal vigente prevê que o ordenamento das atividades antrópicas no 

território das APAMs se dará de forma participativa ouvindo os CCs por meio dos PMs, ou 

por resoluções da Secretaria de Meio Ambiente de São Paulo (SMA-SP) para atividades 

específicas como a pesca, visando à sustentabilidade dos recursos pesqueiros, implantação 

de atividade de aquicultura, extração e depósito de areia e material rochoso, exploração 

turística, implantação e operação de atividades potencialmente poluidoras, abertura de vias 

de circulação e canais, drenagem de áreas úmidas e construção em ilhas (São Paulo 2008) e 

enquanto essas regulamentações complementares não forem efetivadas, o papel desta 

categoria no manejo sustentável dos recursos naturais pode ser incipiente, visto que não há 

ordenamento e nem fiscalização efetiva para as normas vigentes (Vila-Nova et al. 2011; 

Moura & Gibran 2012; Edgar et al. 2014). 

 

Por outro lado, vale ressaltar que os decretos de criação das APAMs previram 

algumas medidas importantes na gestão dos recursos pesqueiros no estado, proibindo 

modalidades de pesca de alto impacto como a pesca com auxilio de equipamento de 

respiração artificial e a pesca com o sistema de parelhas. Outro ponto importante é o papel 

das APAMs paulistas como fóruns regionais representativos de diversos setores 

diretamente interessados na discussão e proposição de encaminhamentos para os principais 

conflitos relacionados à apropriação do espaço marinho.  Alguns avanços importantes, 

como a exclusão de pesca no setor Itaguaçu da APAM Litoral Centro, a maior área de 

exclusão de pesca (de caráter ambiental) da ZC de São Paulo com 500 km
2
, foi efetivada a 

partir de discussões entre os setores interessados no âmbito CC da UC, e posteriormente 
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instituída pela resolução 021 de 2012 da SMA-SP, antes mesmo da elaboração do PM da 

UC. O Setor Itaguaçu da APAM Litoral Centro abrange todo o contexto oceanográfico do 

PEM da Laje de Santos, amortecendo os impactos da pesca no entorno de uma UC marinha 

de proteção integral. Juntas, essas UCs de diferentes categorias totalizam 550 km
2
 de 

interdição total de pesca, medida importante para permitir o repovoamento das áreas 

adjacentes e a manutenção dos estoques pesqueiros, embora ainda não haja fiscalização 

que garanta a implementação efetiva da restrição. Exemplos como este rompem com a 

inércia de gestão de conflito e com a falta de fórum regional específico para discutir os 

usos do mar, criando um cenário de regulamentações negociadas entre os atores e 

facilitando a apropriação dessas restrições pelos usuários participantes do processo.  

 

Os decretos estaduais que criaram as APAMs de São Paulo possuem dispositivos 

legais que possibilitam a participação paritária e a integração de políticas públicas 

estaduais, prevendo a elaboração de programas especiais de educação ambiental, 

capacitação, manejo e uso sustentável, e pesquisa em harmonia com o PEGC-SP, por meio 

da integração entre secretarias de governo do Estado sob coordenação da SMA-SP (São 

Paulo 2008). Para regulamentações específicas há a previsão legal da necessidade de 

pareceres de outros órgãos estaduais responsáveis pela gestão do conhecimento marinho e 

de recursos pesqueiros, como o Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo (IO-

USP) e Instituto de Pesca da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São 

Paulo (IP-SP), além de apreciação pelos CCs. Esses mecanismos garantem não só a 

integração de diferentes agências do governo estadual, mas também a participação de 

diferentes segmentos sociais e agências de diferentes esferas governamentais com análises 

embasadas em conhecimentos de outras áreas, que não a ambiental.  Ferramentas como 

essas não estão explicitas no arcabouço legal do PEGC-SP.  

 

Os PM da ESEC Tupinambás e APAM Litoral Norte estão sendo elaborados 

simultaneamente, sendo que o primeiro começou dois anos antes do segundo, e ambos 

estão sendo elaborados com a participação efetiva dos CC que são representativos dos 

setores interessados (Figura 9). Metade dos Conselheiros da ESEC Tupinambás (11 vagas), 

também são representantes no CC da APAM Litoral Norte, e 45% (11 em 24) dos 

Conselheiros da APAM Litoral Norte são conselheiros da ESEC Tupinambás, o que 

facilita um intercâmbio de informações e possibilita discussões integradas dos assuntos de 

interesse comum. Garantida a representatividade da sociedade e a participação nos 
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processos de elaboração dos PMs das duas UCs Marinhas, por meio dos CCs, a troca de 

experiências e colaboração entre  essas UCs pode trazer bons resultados no planejamento 

do território visando a conservação da biodiversidade e uso sustentável dos recursos 

naturais. As categorias APA e ESEC têm papeis complementares na gestão ambiental 

marinha e o planejamento simultâneo e participativo facilita que as considerações e 

demandas de uma UC possam ser discutidas no processo de planejamento da outra, 

evitando regulamentações divergentes ou lacunas de ordenamento.  

 

Essa articulação local entre as UCs pode ser efetiva para ordenar as atividades no 

entorno da ESEC Tupinambás, dentro da APAM Litoral Norte, sendo uma solução 

alternativa para a falta de efetivação das zonas de amortecimento (ZA)s das UCs federais 

oriunda de entraves burocráticos e políticos. Até o final de 2013 havia um entendimento no 

ICMBio que as ZAs das UCs federais só poderiam ser efetivadas por instrumento de 

mesmo valor legal que criou a UC, no caso da ESEC Tupinambás, um decreto federal. Nos 

últimos cinco anos, nenhuma ZA foi decretada, ou seja, por esse entendimento quase 

totalidade das UCs federais não possuem ZAs válidas. O não estabelecimento das ZAs 

pode afetar significativamente a conservação da biodiversidade protegida pela UCs devido 

à impossibilidade de ordenamento das atividades antrópicas do entorno que a impactam 

diretamente (Guimarães et al. 2012), principalmente se considerarmos o ambiente 

altamente fluido no qual as UCs marinhas estão inseridas. A ESEC Tupinambás e a APAM 

Litoral Norte, desde que planejadas e geridas de forma integrada e participativa como 

prevê o SNUC, podem ter funções complementares na proteção da biodiversidade e uso 

sustentável dos recursos, numa complementaridade de funções parecida com a do setor 

Itaguaçu da APAM Litoral Centro e o PEM da Laje de Santos. Porém o fato de essas UCs 

serem geridas por diferentes esferas de governo pode dificultar essa integração devido às 

dinâmicas e diretrizes de gestão de cada administração. Recentemente, em novembro de 

2013, uma decisão da justiça federal condenou o ICMBio a implementar as ZA das UCs 

federais num prazo de 05 anos, mas para essa decisão em primeira instância ainda cabem 

recursos que podem continuar protelando o estabelecimento das ZAs das UCs Federais. 

Espera-se que esta decisão seja acatada e que possibilite resolução deste gargalo de gestão 

para a conservação efetiva dos ambientes protegidos pelas UCs.  
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Figura 9: Gráfico de Representatividade do Conselho Consultivo da ESEC Tupinambás 

 

Houve integração substancial da ESEC Tupinambás e APAM Litoral Norte 

durante a elaboração deste trabalho para análise dos processos de licenciamento dos 

principais empreendimentos do LN-SP e seus potenciais impactos sobre as UCs (Legaspe 

2012). Dessas discussões, com apoio da sociedade e pesquisadores, podemos destacar 

contribuições para avanços como a inclusão do LN-SP na área de influência da Etapa 1 do 

Pré-sal, beneficiando os quatro municípios da região. Por outro lado, avanços como esses, 

que dependem da articulação local e gestão pessoal, não podem ser considerados como as 

únicas ferramentas para contemplar o impacto do crescimento acelerado da região sobre as 

UCs e o ecossistema marinho. A instalação de grandes empreendimentos altera a dinâmica 

da economia regional e criam demandas urgentes de planejamento e gestão dos recursos 

naturais que busquem a adequação das atividades humanas à sua capacidade de 

regeneração. Essa alteração na dinâmica regional demanda incremento de conhecimento 

científico e meios, além de monitoramento da efetividade das estratégias de gestão, assim 

como a adoção de estratégias de gestão eficientes. Porém os investimentos observados na 
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gestão dos recursos naturais não acompanham àqueles destinados à instalação de grandes 

empreendimentos. Segundo dados da Avaliação Ambiental Estratégica do Estado de São 

Paulo (2010), até 2025 serão investidos cerca de 209 bilhões de reais na região costeira, 

mas até o momento, poucos desses recursos foram revertidos para conservação dos 

recursos naturais e proteção do modo de vida das populações locais. Enquanto os grandes 

empreendimentos (gasoduto de Mexilhão, pilotos de produção de petróleo da Bacia de 

Santos e Pré-sal e unidade de tratamento de gás) já estão instalados e em operação, ainda 

não há previsão de disponibilização dos recursos de compensação ambiental para as UCs 

ou outras políticas de gestão ambiental. Vale lembra que esses recursos deveriam ser 

usados em estratégias de gestão dos recursos naturais que compensassem os impactos de 

instalação e operação desses empreendimentos no ambiente marinho.  

 

 Outro ponto preocupante é a destinação de recursos de compensação ambiental 

dos empreendimentos localizados na ZC e zona econômica exclusiva correspondente à São 

Paulo para outros biomas e regiões do país distante das áreas de influência. Essa destinação 

de recursos de compensação ambiental para outras regiões do país fere o objetivo inicial 

dos recursos que é compensar impactos negativos e não mitigáveis oriundos da instalação e 

operação dos empreendimentos. Os recursos de compensação ambiental destinados às UCs 

estaduais são mais regionalizados. Porém os recursos destinados às UCs federais 

priorizaram a categoria Parque, geralmente sem relação direta com o bioma marinho ou 

distantes da área de influência, o que prejudica a gestão da UCs marinhas regionais (Tabela 

2). Por exemplo, a ESEC Tupinambás, UC federal mais próxima da maioria dos 

empreendimentos, diretamente afetada por poluição, introdução de exóticas, navegação 

entre outras, só foi contemplada em um empreendimento com o valor de 0,38% do total de 

recursos destinados no ano de 2013. Do montante de 130 milhões de reais dos recursos de 

compensação ambiental dos empreendimentos localizados na região, destinados pelo 

comitê de compensação ambiental federal (CCAF) em 2013, não houve nenhuma 

destinação para estudos e pesquisas para a criação e manejo de UCs marinhas e suas zonas 

de amortecimento como determina o decreto 4.340/2002, ou para proteção de espécies 

marinhas ameaçadas.  Vale ressaltar que o bioma marinho brasileiro apresenta taxas de 

proteção bem inferiores ao compromisso de 10% de áreas protegidas assumido pelo país 

junto a CDB, com aproximadamente 0,14% do território marinho protegidos por áreas com 

restrição de pesca e 1,9% protegido por UCs incluindo as de uso sustentável (Magris et al. 

2013). Além disso, as UCs marinhas já instituídas são comprovadamente pouco efetivas. 
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Tabela 2: Destinações de compensações ambientais dos empreendimentos licenciados pela União (IBAMA) localizados na região de estudo em 

2012 e 2013. Em negrito as destinações para outros biomas ou outras regiões sem relação direta com as áreas afetadas pelos empreendimentos. 

(Fonte: Atas das reuniões do Comitê de Compensação Ambiental Federal) 

Empreendimento Valor 

compensação 

Bioma 

afetado 

UC beneficiada/ bioma/ valor 

Dragagem Porto de 

Santos  

 

R$ 684.500,00 Marinho PE Xixová-Japui – Marinho Costeiro – R$ 350.000,00 

APAM Litoral Centro – Marinho – R$ 100.000,00 

PESM Laje de Santos – Marinho – R$ 234.500,00 

Gasoduto Taubaté-

Caraguatatuba 

R$ 

7.400.000,00 

Costeiro/

Mata 

Atlântica 

Parque Natural Municipal Dr. Ruy Calazans de Araujo/Paraibuna – Mata Atlântica - R$ 

100.000,00 

APA Mananciais do Rio Parnaiba do Sul - Mata Atlântica - R$ 1.200.000,00 

PN Itatiaia - Mata Atlântica - R$ 1.200.000,00 

PN Serra da Bocaina - Mata Atlântica - R$ 150.000,00 

Pólo Tupi – BM-S-

11 

R$ 

6.370.068,91 

Marinho PN Serra da Canastra – Cerrado - R$ 6.370.068,91 

Centro Nuclear 

Almirante Alvaro 

Alberto – Angra 3 

R$ 

40.084.000,00 

Marinho/

Costeiro 

PE Cunhambebe, PE Ilha Grande e APA Tamoios (a critério do órgão gestor) - R$ 

10.421.840,00 

PN Serra da Bocaina - Mata Atlântica - R$ 23.178.170,00 

ESEC Tamoios – Marinho – R$ 1.534.000,00 

APA Cairuçu – Marinho/Costeiro – R$ 900.000,00 

RPPN o Saquinho do Itapurapuã – R$ 50.000,00 

PN Restingas de Jurubatiba, PN Saint Hilaire/Lange, PN Superagui, PNM Abrolhos (a 

critério do órgão gestor) – R$ 4.000.000,00 

Dragagem Porto de 

Santos  

 

R$ 

1.184.531,35 

 PE Xixová-Japui, APAM Litoral Centro, PE Serra do Mar (obrigatoriamente) e ESEC Juréia-

Itatins/SP, PE Ilhabela, PEM Laje de Santos, PE Ilha do Cardoso, PE Restingas de Bertioga 

(a critério do órgão gestor)– Marinho/Costeiro – R$ 684.531,35 

PN Restingas de Jurubatiba, ESEC Tamoios, Rebio Marinho Arvoredo/SC, ESEC dos 

Tupiniquins/SP, ESEC Tupinambás/SP - Marinho/Costeiro – R$ 684.531,35 
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Empreendimento Valor 

compensação 

Bioma 

afetado 

UC beneficiada/ bioma/ valor 

Campo Mexilhão  R$ 

25.387.500,00 

Marinho APA do Rio Juqueriquerê e APA do Mar de Caraguatutuba – Costeiro – R$ 200.000,00 

APAM Litoral Norte, ESEC Juréia-Itatins/SP, PE Ilhabela, PEM Laje de Santos, PE Xixová-

Japui, PE Serra do Mar, PE Ilha Anchieta (a critério do órgão gestor) – Marinho Costeiro – 

R$7.000.000,00 

PN Restingas de Jurubatiba, ESEC Tamoios, PN Serra da Bocaina, REbio Marinho 

Arvoredo/SC, PN Cabo Orange/PA, Rebio Atol das Rocas/RN, PN Lenções 

Maranhenses/MA, ESEC dos Tupiniquins/SP, RVS Santa Cruz/ES, ESEC 

Guanabara/RJ, PN Superagui/PR, ESEC Tupinambás/SP, PNM Fernando de 

Noronha/PR, PNM Abrolhos/BA (a critério do órgão gestor) – Marinho/Costeiro - R$ 

10.571.250,00 

PN Aparados da Serra/SC e Serra Geral/SC e RS – Mata Atlântica – R$ 2.500.000,00 

PN São Joaquim/SC – Mata Atlântica – R$ 1.400.000,00 

PN Grande Sertão Veredas/MG - Cerrado – R$ 1.000.000,00 

PN Serra do Itajaí/SC – Mata Atlântica – R$ 616.250,00 

PN Serra do Divisor/AC – Amazônia - R$ 1.000.000,00 

ESEC Terra do Meio/PA – Amazônia - R$ 1.100.000,00 

 

Gasoduto Taubaté-

Caraguatatuba 

R$ 

11.245.772,28 

Costeiro/

Mata 

Atlântica 

Parque Natural Municipal Dr. Ruy Calazans de Araujo/Paraibuna – Mata Atlântica - R$ 

100.000,00 

APA Serra do Jambeiro/São José dos Campos/SP – Mata Atlântica - R$ 100.000,00 

PE Serra do Mar, PE Restingas de Bertioga, PE Campos do Jordão/SP, PE Itaberaba/SP, 

ESEC Juréia-Itatins/SP, PE Mananciais de Campos do Jordão, PE Xixová-Japui e ESEC do 

Bananal (a critério do órgão gestor) – Marinho/ Costeiro – Mata Atlântica – R$ 2.500.000,00 

APA Mananciais do Rio Parnaiba do Sul/SP, PN Itatiaia/RJ e PN Serra da Bocaina/SP e RJ - 

Mata Atlântica - R$ 7.500.000,00 

PN Caparaó - Mata Atlântica - R$ 1.245.722,28 
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Empreendimento Valor 

compensação 

Bioma 

afetado 

UC beneficiada/ bioma/ valor 

Sistema Piloto de 

Produção e 

escoamento de 

Petróleo e Gás 

Natural – Pólo 

Tupi – BM-S-11 

R$ 

21.233.563,04 

Marinho ESEC Juréia-Itatins/SP, PE Ilhabela/SP, PEM Laje de Santos/SP, PE Xixová-Japui/SP, PE 

Serra do Mar/SP, PE Ilha Anchieta/SP (a critério do órgão gestor) – Marinho Costeiro – R$ 

4.000.000,00 

PE Ilha Grande/RJ, PE Ilha da Tiririca/RJ , PEM Aventureiro/RJ, Rebio da Praia do Sul/RJ – 

Marinho Costeiro – R$ 4.000.000,00 

PN dos Lençois Maranhenses – Marinho Costeiro – R$ 3.756.194,10 

PN de Jericoacoara – Marinho Costeiro – R$ 3.110.300,00 

Destinação não especificada para UCs federais - R$ 6.370.068,91 

 

Unidade de 

Tratamento de Gás 

de Caraguatatuba  

R$ 

16.319.820,05 

Costeiro/

Mata 

Atlântica 

PE Serra do Mar (obrigatoriamente) e PE Jurupará/SP, PE Itaberaba/SP, PE Nascentes do 

Rio Tietê/SP, ESEC Juréia-Itatins/SP, PE Ilhabela/SP, PE da Cantareira/SP, PE 

Itinguçu/SP, PE Intervales/SP, PE Itapetinga/SP e PE Campos do Jordão/SP (a critério 

do órgão gestor) – Mata Atlântica - R$ 4.000.000,00 

PN Itatiaia/RJ - Mata Atlântica - R$ 4.657.375,00 

PN Serra dos Órgãos/RJ - Mata Atlântica - R$ 1.166.500,00 

Rebio do Tinguá - Mata Atlântica - R$ 600.000,00 

PN Serra da Canastra – Cerrado - R$ 4.895.946,01 

Rebio do Tinguá/RJ, PN Serra da Bocaina/RJ, PN Itatiaia/RJ, PN Serra dos Órgãos/RJ, 

PN Tijuca/RJ (a critério do órgão gestor) Mata Atlântica - R$ 3.000.000,00 
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A destinação de recursos de compensação ambiental é centralizada no CCAF sem 

possibilidade de participação das UCs interessadas, o que confere ao processo falta de 

critérios claros e transparentes. Ainda há um lapso considerável de tempo entre a 

destinação, o efetivo pagamento e a execução desses recursos pelos órgãos gestores das 

UCs. Atualmente nenhuma das UCs marinhas no estado de São Paulo possui estrutura 

adequada para atender demandas da nova dinâmica econômica regional decorrente da 

implementação de grandes empreendimentos, como acidentes navais e introdução de 

espécies exóticas. Os investimentos em conhecimento científico específico que embase 

estratégias eficazes de gestão frente às ameaças à biodiversidade protegidas pelas UCs 

ainda são ínfimos, além da ausência de fiscalização e monitoramento ambiental.  Os 

avanços na gestão dos recursos naturais e a na proteção do modo de vida das populações 

tradicionais, embora significativos, não acompanham os avanços econômicos que 

demandam o uso do território e de recursos naturais da ZC. Esse descompasso entre os 

investimentos em crescimento econômico e os de investimentos em recursos humanos, 

financeiros e tecnológicos para a gestão ambiental pode ocasionar perdas irreversíveis de 

biodiversidade, tradição e cultura regionais.  

 

Outro instrumento legal ineficaz na proteção efetiva da biodiversidade das UCs 

marinhas é a resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) 428/2010. 

Até 2010, os empreendimentos passíveis de licenciamento ambiental localizados no 

entorno de 10 km das UCs que ainda não possuíam PM dependiam de autorização do 

órgão gestor da UC para sua instalação e operação, conforme previsto na resolução  

CONAMA 013, de 06 de dezembro de 1990. Esse instrumento era baseado no princípio da 

precaução, princípio que rege o PNGC e a PNMA, e visava à mitigação de impactos das 

atividades antrópicas externas à UC enquanto não houvesse a possibilidade de 

ordenamento dessas atividades pelas ZA, teoricamente estabelecidas pelos PMs. Essa 

resolução foi revogada pela resolução CONAMA 428, de 17 de dezembro de 2010, que 

prevê a necessidade de estudos específicos para avaliar os impactos dos empreendimentos 

localizados no raio de 3 km do entorno das UCs, assim como a necessidade de autorização 

do órgão gestor da UC para o processo de licenciamento ambiental. A previsão de inclusão 

das UCs nas análises dos Estudos de Impacto Ambiental (EIA) é importante, pois permite 

a análise específica da interferência do empreendimento sobre a UC. Por outro lado, 

considerando o ambiente altamente fluido e conectivo, sujeito a fenômenos como correntes 

marinhas e ventos superficiais que compõe as UCs marinhas, a distância de 3 km do 
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empreendimento prevista pelo referido instrumento como critério de presunção assumida 

de afetação para realização de estudos específicos, é comprovadamente insuficiente para 

mitigar os impactos das atividades antrópicas sobre as UCs. Essa dentre outras fragilidades 

no arcabouço legal vigente inviabilizam o uso deste instrumento como ferramenta para um 

ordenamento e mitigação efetiva de impactos das atividades antrópicas externas às UCs. 

Vale ressaltar que resoluções são atos normativos, que não se sobrepõe ao arcabouço legal, 

que no caso específico da legislação ambiental é a Constituição e a PNMA. Esses 

instrumentos legais não estabelecem fronteira e nem limites para a gestão ambiental, sendo 

o direito ambiental um direito difuso.  

 

Na esfera administrativa do poder executivo, instrumentos como a Resolução 

CONAMA 428/2010 criam procedimentos administrativos específicos para a análise e 

proposta de mitigação de impactos no raio de 3 km estabelecido sem desconsiderar os 

impactos ambientais além desse raio. Porém acabam sendo interpretados de maneira dúbia 

durante os processos de licenciamento como estabelecendo o limite para todos os impactos 

possíveis sobre as UCs. Esse arcabouço legal frágil, incompleto e desintegrado cria um 

espaço para diversas interpretações durante os processos de licenciamento, o que facilita as 

manobras para acelerar as autorizações a medidas que desconsideram impactos 

significativos sobre a UCs e outras áreas e atributos especialmente protegidos.  Essas 

falhas e falta de especificidade do arcabouço legal vigente para contemplar as demandas de 

gestão das UCs marinhas reforçam a necessidade de visão integrada destas dentro de 

ferramentas de planejamento e ordenamento territorial mais amplas como o gerenciamento 

costeiro.  

 

É nesse contexto complexo e ainda não plenamente consolidado quanto a 

atribuições, jurisdições e regulamentação que se insere a ESEC Tupinambás. Diante das 

grandes transformações e conflitos regionais, a articulação entre atores e agências 

governamentais de diferentes esferas e jurisdições ainda representa um enorme e urgente 

desafio a ser superado. No LN-SP há um contexto favorável para gestão efetiva das UCs 

marinhas em mosaico de múltiplo uso sob diferentes esferas de jurisdição, pois as UCs 

estão implementadas e possuem CC representativos e atuantes que possibilitam a troca de 

informações e experiências, discussões na busca da resolução de conflitos por uso do 

espaço marinho, e planejamento participativo conjunto contemplando a visão dos diversos 

setores de atores envolvidos. Por outro lado, não há integração efetiva entre as UCs e os 
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instrumentos de gerenciamento do PEGC-SP. Neste contexto cada UC e ZEE teriam seus 

papéis específicos, porém complementares na proteção da biodiversidade, no 

desenvolvimento sustentável e na proteção do modo de vidas das populações tradicionais. 

A integração das diversas estratégias de ordenamento territorial, com o fortalecimento e 

empoderamento dos diversos atores para uma participação legítima, além de potencializar 

os efeitos sinérgicos dessas estratégias para a gestão ambiental, podem auxiliar no 

estabelecimento de um espaço legítimo de gestão onde as manipulações políticas para 

defender interesses particularizados não sejam realizadas com facilidade.   
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3.3. Gestão, Implementação e Planejamento da ESEC Tupinambás. 

3.3.1. Contexto de criação e implementação da ESEC Tupinambás e histórico 

do arquipélago dos Alcatrazes. 

3.3.1.1.  A ESEC Tupinambás e o Arquipélago dos Alcatrazes 

 

A ESEC Tupinambás possui áreas em São Sebastião-SP e Ubatuba-SP (Figuras 

10, 11 e 12). A UC foi criada em 1987 pela Secretaria Especial do Meio Ambiente 

(SEMA) contemplando todas as formações do arquipélago dos Alcatrazes não ocupadas 

pela MB, incluindo o ambiente marinho no raio de 1 km de cada formação. Em 1989 

passou a ser gerida pelo IBAMA. A UC contou com estrutura administrativa própria de 

gestão em 2001. Em 2007 passou a ser gerida pelo ICMBio  (Lei Federal 11.516 de 28 de 

agosto de 2007) após sua criação. As áreas da ESEC no arquipélago dos Alcatrazes serão 

melhor contextualizadas neste trabalho devido à abundância de documentos e relatos 

históricos e aos conflitos de interesses principalmente com a MB, que influenciaram 

substancialmente a implementação e gestão da UC.  

 

 

Figura 10: Áreas da ESEC Tupinambás (em vermelho) nos municípios de São Sebastião-

SP e Ubatuba-SP (Fonte: Google Earth). 
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Figura 11: Ilhas da ESEC Tupinambás no arquipélago dos Alcatrazes, compostas por 

costões rochosos e vegetação rupestre. 1- Ilhas Abatipossanga (ilha maior mais conhecida 

como ilha do Oratório), Guaratingaçu, Carimacuí e Cunhambebe. 2- Ilha do paredão e seu 

ilhote (Fotos: Kelen Leite). As lajes Nordeste (NE) e Sudoeste (SW) são formações 

rochosas submersas, integrantes da ESEC Tupinambás, compostas por costões rochosos, 

localizadas a aproximadamente 5 metros de profundidade.  

 

  

Figura 12: Ilhas da ESEC Tupinambás em Ubatuba-SP, compostas por costões rochosos e 

vegetação típica de Mata Atlântica com expressiva diversidade vegetal, espécies 

endêmicas, e alguns registros de flora inéditos para o Estado de São Paulo. As áreas 

marinhas nesta região abrigam espécies ameaçadas como a Toninha (Pontoporia 

blainvillei). 1- Ilha das Cabras. 2- Ilha das Palmas (Fotos: Fausto Pires e Alexandre 

Costa respectivamente). 

 

 O arquipélago dos Alcatrazes (Figuras 13 e 14) merece destaque por sua 

importância biológica, histórica e evolutiva. O Arquipélago está localizado a cerca de 35 

km da costa de São Sebastião-SP, e foi isolado desta por volta de 11.000 anos atrás durante 

o Pleistoceno devido a oscilações no nível do mar (Martins et al. 1986; Rodrigues 1990 

apud Marques et al. 2002). A região está sobre influência de Águas Tropicais (AT) da 

Corrente do Brasil (CB), Águas Costeiras (AC) e Águas Centrais do Atlântico Sul 

(ACAS). Essa confluência de corrente cria condições ambientais particulares devido ao 

gradiente de fatores como salinidade, oxigênio dissolvido e temperatura que criam 

2 1 

2 1 
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condições ambientais particulares para a região (Bisbal 1995). As correntes predominantes 

na região fluem para Sudoeste (SW) com inversões aperiódicas quando meandros ou 

vórtices frontais são gerados na Corrente do Brasil (CB). As intensidades típicas das 

correntes predominantes são de 0,20-0,30 m/s (Pires-Vanin 2008).  

 

 

Figura 13: Detalhes das áreas da ESEC Tupinambás (em vermelho) no arquipélago dos 

Alcatrazes em São Sebastião-SP mostrando que a UC não contempla todo o arquipélago. 

1- Ilha do paredão e seu ilhote com raio de 1 km a partir da rebentação de cada formação 

insular; 2- Laje Nordeste (NE), formação submersa; 3- Laje Sudoeste (SW) formação 

submersa; 4- Ilhas Abatipossanga (ilha maior mais conhecida como ilha do Oratório), 

Guaratingaçu, Carimacuí e Cunhambebe. (Fontes: Google Earth e ICMBio) 
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Figura 14: Formações insulares da MB no arquipélago dos Alcatrazes. 1- ilha de 

Alcatrazes abriga espécies endêmicas e ameaçadas de extinção, o maior ninhal de Fragatas 

(Fregata magnificens) das regiões Sul e Sudeste do Brasil e sítios arqueológicos. Nesta 

ilha estão a casamata, ponto de observação (PO), heliporto e alvos (desativados) dos 

exercícios de tiro (ET) da MB; 2- ilha da Sapata abriga ninhal de atobás (Sula 

Leucogaster) e os alvos atuais dos ET além de heliporto e PO; 3- ilha do Farol e seu 

ilhote, abriga um antigo farol considerado patrimônio histórico  (Fotos: Kelen Leite). Essas 

ilhas, exceto a ilha da Sapata, integram a proposta de criação do Parque Nacional Marinho 

(PNM) do Arquipélago dos Alcatrazes devido à presença expressiva e relevante de 

biodiversidade marinha e insular.   

 

 O Arquipélago abriga o maior sitio de reprodução de aves insulares do sudeste 

brasileiro com nidificação permanente para espécies como fragatas (Fregata magnificens), 

Atobás (Sula Leucogaster), Gaivotão (Larus dominicanus) (Olmos et al. 1995; Campos et 

al. 2004),  e sítios de nidificação esporádicos para trinta-reis (Sterna maxima, S. 

eurygnatha e S. hirundinacea), além de abrigar aves terrestres típicas de Mata Atlântica. 

As espécies endêmicas da ilha de Alcatrazes (Coelho & Catharino 2008; Marques et al. 

2002; Brasileiro et al. 2007;  Bataus & Reis 2011)  são de distribuição restrita encontram-

se sob algum grau de ameaça, a maioria delas nas listas oficiais de espécies ameaçadas. 

Além das espécies endêmicas há o registro de cerca de 120 espécies sobre algum grau de 

ameaça (MMA 2003; MMA 2004; SMA 2004; MMA 2008; IUCN 2013; São Paulo 2014) 

no Arquipélago dos Alcatrazes e nas áreas de ESEC Tupinambás conforme nas Tabelas 3 e 

4. Ainda foram identificadas, nas expedições para levantamento de dados primários para 

3 2 

1 
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elaboração do PM, possíveis espécies novas para a ciência, algumas já descritas (Dornellas 

2012) e registros inéditos de espécies, principalmente de flora, para o Estado de São Paulo 

(Rossi et al. 2013). 

 

O Arquipélago abriga biomassa e biodiversidade expressiva de ictiofauna (Paiva 

Filho et al. 1989; Gibran & Moura 2012; Araujo 2014), sendo que dados recentes (Araujo 

2014) mostram que nas águas de Alcatrazes está a ultima e maior biomassa de peixes 

recifais ainda em bom estado de conservação das regiões Sul e Sudeste do Brasil. 

Alcatrazes também é um sitio relevante para alimentação e descanso de tartarugas 

marinhas ameaçadas de extinção (Santos et al. 2011; Ottoni Neto et al. 2012) 
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Tabela 3: Lista de espécies de fauna ameaçada do Arquipélago dos Alcatrazes e ESEC Tupinambás. Onde NDGO = Necessita de diretrizes de 

gestão e ordenamento pesqueiro para a conservação da espécie; AE=Ameaçadas de extinção Brasil; SE = sobreexplotada; QAE-SP = quase 

ameaçados de extinção em São Paulo; AE-SP= Ameaçados de extinção em São Paulo; NPIS = Não possuem informação suficiente; CE= 

Critically Endangered   

Espécie Autor Nome popular Lista Status 

 Aetobatus narinari  Euphrasen, 1790 raia-pintada SP NPIS 

 Balistes capriscus Gmelin, 1789 peroá-branco, cangulo, peixe-porco, Grey 

triggerfish 

SP NDGO 

 Balistes vetula Linnaeus, 1758 peixe-porco, cangulo, Queen triggerfish SP NPIS 

 Bothrops alcatraz Marques, Martins & Sazima, 

2002 

jararaca-de-Alcatrazes SP, Brasil AE-SP, AE 

 Chaetodon sedentarius Poey, 1860  peixe-borboleta, reef butterflyfish SP QAE-SP 

 Eretmochelys imbricata  Linnaeus, 1766 tartaruga-de-pente SP, Brasil AE-SP, AE 

 Lutjanus analis Cuvier, 1828 vermelho-cioba, caranho-vermelho, Mutton 

snapper 

SP NDGO 

 Manta birostris Walbaum, 1792 raia-manta, jamanta SP NDGO 

Amazona farinosa  Boddaert, 1783 papagaio-moleiro SP AE-SP, AE 

Anchoa spinifera  Valenciennes, 1848 manjuba branca, manjuba sevelha SP NPIS 

Asterina stellifera Möbius, 1859 estrela-do-mar Brasil AE 

Atlantoraja castelnaui  Ribeiro, 1907 raia-emplastro, raia-chita  SP NDGO 

Atlantoraja cyclophora Regan, 1903 raia-emplastro-ocelada SP NDGO 

Balaenoptera acutorostrata L acépède, 1804  baleia-minke SP NPIS 

Balaenoptera edeni   Anderson, 1879 baleia-de-bryde SP NPIS 

Centropyge aurantonotus Burgess, 1974 donzela-fogo, centropige, Flameback 

angelfish 

SP QAE-SP 

Cerianthomorphe brasiliensis  Carlgreen, 1931  anêmona-de-tubo Brasil  AE 

Chelonia mydas  Linnaeus, 1758 tartaruga verde SP, Brasil AE-SP, AE 

Conodon nobilis  Linnaeus, 1758 roncador SP NPIS 

Coscinasterias tenuispina Lamarck, 1816 estrela-do-mar Brasil AE 
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Espécie Autor Nome popular Lista Status 

Cycloramphus faustoi Brasileiro, Haddad, Sawaya, 

Sazima 2007 

rã-achatada-de-cachoeira-de-Alcatrazes SP, IUCN AE-SP, CE 

Cynoscion acoupa  Lacepède, 1801 pescada amarela SP NPIS 

Cynoscion jamaicensis  Vaillant & Bocourt, 1883  Goete SP QAE 

Cynoscion microlepidotus  Cuvier, 1830 pescada de dente SP NPIS 

Cynoscion virescens  Cuvier, 1830 pescada cambucu SP QAE 

Cypseloides senex Temminck, 1826 taperuçu-velho SP QAE 

Delphinus capensis Gray, 1828 golfinho-comum-do-bico-longo SP NPIS 

Diomedea exulans Linnaeus, 1758 albatroz-gigante Brasil AE 

Echinaster (Othilia) brasiliensis  Müller & Troschel, 1842 Estrela-do-mar Brasil, SP AE, AE-SP 

Elacatinus figaro Sazima, Moura & Rosa, 1997 néon, góbio-néon, Barber goby Brasil AE 

Epinephelus itajara Lichtenstein, 1822 Mero Brasil SE 

Epinephelus marginatus Lowe, 1834 garoupa, garoupa-verdadeira Brasil SE 

Epinephelus morio  Valenciennes, 1828 garoupa são-tomé, Red Grouper Brasil SE 

Eretmochelys imbricata Linnaeus, 1766 tartaruga de pente Brasil AE 

Etropus crossotus Jordan & Gilbert, 1882 Linguado SP NPIS 

Eubalaena australis Desmoulins, 1822 baleia-franca-do-sul Brasil  AE 

Eucidaris tribuloides  Lamarck, 1816 ouriço satélite Brasil AE 

Eucinostomus gula  Quoy & Gaimard, 1824 carapicu SP NPIS 

Eurythoe complanata Pallas, 1778 verme-de-fogo, minhoca-do-mar Brasil  AE 

Falco deiroleucus  Temminck, 1825  falcão-de-peito-laranja SP NPIS 

Genidens barbus  Lacepéde. 1803 bagre-branco SP NDGO 

Genidens genidens  Cuvier, 1829 bagre urutu SP NPIS 

Haematopus palliatus Temminck, 1820 piru-piru SP AE-SP 

Heteroconger longissimus Günther, 1870 enguia-de-jardim SP NDGO 

Hippocampus aff. Erectus Perry, 1810 Cavalo-marinho SP NDGO 

Hippocampus reidi Erectus Ginsburg, 1933 Cavalo-marinho SP NDGO 

Holacanthus ciliaris  Linnaeus, 1758 peixe anjo-rainha, Queen angelfish SP QAE 
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Espécie Autor Nome popular Lista Status 

Holacanthus tricolor Bloch, 1795 tricolor, anjo-tricolor, Rock beauty SP QAE 

Hyporthodus niveatus   Valenciennes 1828 cherne-verdadeiro, Snowy grouper SP NDGO 

Isostichopus badionotus Selenka,1867 Pepino-do-mar, holotúria Brasil AE 

Lagocephalus laevigatus  Linnaeus, 1758 baiacu arara SP NPIS 

Lophius gastrophysus  Miranda Ribeiro, 1915 peixe-sapo, tamboril, Blackfin goosefish SP QAE 

Macrodon atricauda  Günther, 1880 pescada foguete, pescadinha real SP NDGO 

Megaptera novaeangliae   Borowski, 1781 baleia-jubarte Brasil  AE 

Menticirrhus americanus  Linnaeus, 1758 betara SP QAE 

Merluccius hubbsi Marini, 1933  Merluza Brasil  SE 

Microponias furnieri Desmaret, 1823 Corvina SP NDGO 

Mullus argentinae Hubbs & Marini, 1933 trilha SP NPIS 

Mycteroperca bonaci Poey, 1860  badejo-quadrado, sirigado, Black grouper Brasil, SP SE, NDGO 

Narcine brasiliensis Olfers, 1831 raia treme-treme SP NPIS 

Narcissia trigonaria Sladen, 1889 estrela-do-mar Brasil AE 

Nebris microps  Cuvier, 1830 pescada banana SP NPIS 

Notarius grandicassis  Valenciennes, 1840 bagre papai SP NPIS 

Ocyurus chrysurus  Bloch, 1791 Guaiúba Brasil  SE 

Oreastar reticulatus Linnaeus, 1758  Estrela-do-mar Brasil AE 

Orthopristis ruber  Cuvier, 1830 corcoroca SP QAE 

Pagrus pagrus Linnaeus, 1758 Parg, Red porgy Brasil AE 

Paracentrotus gaimardi Blainville, 1825 ouriço-do-mar Brasil AE 

Paralonchurus brasiliensis  Steindachner, 1875 Maria Luiza SP QAE 

Peprilus paru Linnaeus, 1758 Gordinho SP NPIS 

Percophis brasiliensis  Quoy & Gaimard, 1825 tira-vira SP NPIS 

Pomacanthus paru  Bloch, 1787 Paru, French angelfish SP QAE 

Pomatomus saltatrix  Linnaeus,1766 Anchova, Bluefish SP QAE 

Pontoporia blainvillei Gervais & d'Orbigny Toninha Brasil AE 

Porichthys porosissimus  Valenciennes, 1837 mamangá, mamangá-liso, mamangava SP QAE 
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Espécie Autor Nome popular Lista Status 

Rhinobatos horkelii  Muller & Henle, 1841   SP NDGO 

Rhomboplites aurorubens   Cuvier, 1828 camarão rosa, Vermilion snapper Brasil SE 

Rioraja agassizii Müller & Henle, 1841 raia-emplastro SP NDGO 

Sardinella brasiliensis Steindachner, 1879 Sardinha verdadeira SP NDGO 

Scarus trispinosus Valenciennes, 1840 Bodião-Azul SP NDGO 

Scarus zelindae Moura, Figueiredo & Sazima, 

2001 

Peixe-papagaio banana, Zelinda's parrotfish SP NDGO 

Scinax alcatraz B. Lutz, 1973 perereca-de-Alcatrazes Brasil,SP  AE, AE-SP 

Selene setapinnis  Linnaeus, 1758 peixe-galo, galo SP QAE 

Sparisoma amplum  Ranzani, 1841 peixe-papagaio-dos-recifes, Reef parrotfish SP NDGO 

Sparisoma axillare Steindachner, 1878 Peixe-papagaio cinza SP NDGO 

Sparisoma frondosum   Agassiz, 1831 peixe-papagaio-sinaleiro, Agassiz's 

parrotfish 

SP NDGO 

Sphyraena barracuda  Edwards, 1771 barracuda SP NPIS 

Sphyraena guachancho Cuvier, 1829 bicuda SP NPIS 

Sphyrna lewini Griffith & Smith, 1834 cação-martelo, cambeva SP NDGO 

Sporophila angolensis Linnaeus, 1766 Curió SP AE-SP 

Squatina guggenheim Marini, 1936 Cação-anjo espinhudo, Cação-anjo 

espinhoso, Angular Angel Shark 

Brasil AE 

Stenella frontalis  Cuvier, 1829 golfinho-pintado-do-atlântico SP NPIS 

Steno bredanensis  Cuvier, em Lesson, 1828 golfinho-de-dentes-rugosos SP NPIS 

Syacium papilosum Linnaeus, 1758 Linguado, Linguado olho riscado SP NPIS 

Symphurus tesselatus Quoy & Gaimard, 1824 Lingua de mulata SP NPIS 

Thalassarche chlororhynchos  Gmelin, 1789 albatroz-de-nariz-amarelo Brasil  AE 

Thalassarche melanophris  Temminck, 1828 albatroz-de-sobrancelha Brasil  AE 

Thalasseus maximus  Boddaert, 1783 trinta-réis-real Brasil  AE 

Thalassoma noronhanum Boulenger, 1890 bodião-de-noronha, Noronha wrasse SP QAE 

Trinectes paulistanus Miranda Ribeiro, 1915 Linguado solha SP NPIS 

Upeneus parvus Poey, 1852 trilha SP NPIS 



53 
 

Espécie Autor Nome popular Lista Status 

Zapteryx brevirostis Müller & Henle, 1841 viola-de-focinho curto SP NDGO 

 

Tabela 4: Lista de espécies de flora ameaçada do Arquipélago dos Alcatrazes e ESEC Tupinambás (Rossi et al. 2013) 

Anthurium alcatrazensis Nadruz & Catharino SP 

 Sinningia insularis (Handro) Chautems  SP 

Begonia larorum  L.B.Sm. & Wassh. SP 

Begonia venosa Skan. ex Hooker SP 

Croton compressus Lam. SP 

Drypetes sp. 
 

SP 

Eugenia copacabanensis  Kiaersk.  SP 

Eugenia prasina  O.Berg IUCN 

Macrotorus utriculatus (Mart. ex Tul.) Perkins IUCN 

Manilkara subsericea (Mart.) Dubard SP 

Myrcia ovata Cambess. SP 

Tabebuia cassinoides  (Lam.) DC. SP 

Tillandsia araujei  Mez  SP 

Trichilia casaretti C.DC. IUCN 

Aulonemia aristulata (Döll) McClure  SP 

Rudgea minor (Cham.) Standl. Federal 
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3.3.1.2. Principais ameaças à ESEC Tupinambás e ao Arquipélago dos 

Alcatrazes. 

 

 As áreas da ESEC Tupinambás e do Arquipélago dos Alcatrazes estão sujeitas a 

ameaças inerentes ao ambiente marinho. As principais ameaças à UC identificadas no 

processo de elaboração do PM foram pesca, poluição e espécies exóticas (Figura 15). 

 

  

 

Figura 15: Espécies exóticas invasoras registradas a ESEC Tupinambás. 1- Coral sol 

(Tubastraea tagusensis) (Creed et al. 2011); 2- Ophiothela mirabilis; 3- Melinis 

minutiflora registrada na Ilha de Alcatrazes. Fotos: Leo Francini, Leandro Gomes e Ignácio 

Mattos respectivamente. Foram registradas outras espécies exóticas como Isognomon 

bicolor e Achatina fulica (Amaral et al. 2011)  na UC.  

2 1 

3 
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Nos últimos anos houve crescimento expressivo da pesca amadora, focada em 

peixes recifais (Gibran & Moura 2012). Ressalta-se que essa é a principal modalidade de 

pesca irregular na ESEC Tupinambás, conforme análise de histórico de autos de infração 

da unidade de 2009 a 2013 (Figura 16).  

 

 

Figura 16: Modalidades de pesca irregular registradas na ESEC Tupinambás de 2009 a 

2013. 
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3.3.1.3.  Histórico da ESEC Tupinambás e do Arquipélago dos 

Alcatrazes 

 

O arquipélago dos Alcatrazes aparece nos relatos históricos como local utilizado 

para abastecer as embarcações durante as navegações do período pós-colonial (Figura 17). 

Posteriormente foi utilizado por pescadores e caiçaras como área de pesca, abrigo e 

extração de guano (Kodja et al. 2012). Do período pré-colonial há indícios de ocupações 

por povos com dotação de navegação, que tinha o arquipélago como local sagrado 

(Galdino et al. 2012). As ocupações permanentes foram relatadas pela Comissão 

Geográfica e Geológica do Estado de São Paulo (1915) com a instalação de um farol numa 

pequena ilha do Arquipélago, atualmente conhecida como ilha do Farol, para orientar a 

navegação, e de três casas e um píer na ilha de Alcatrazes para apoiar a operação do farol.  

Posteriormente há registros de roças e pequenas plantações com supressão de vegetação 

nativa da ilha de Alcatrazes (Luederwaldt & Fonseca 1922; Luederwaldt & Fonseca 1923).  

 

Em 1979 a Marinha do Brasil (MB) estabeleceu no Arquipélago a área Delta que 

abriga a Raia de Tiro Almirante Newton Braga de Faria, com 710 km
2
, destinada a 

treinamentos militares, determinando um grande impacto ambiental na ilha de Alcatrazes 

(Marques et al. 2002; Brasileiro et al. 2007). A ilha de Alcatrazes (Figura 14-1) foi 

utilizada como alvo até 2013. Os sucessivos incêndios florestais causados pela atividade e 

a construção de estruturas de apoio suprimiram cerca 12% da vegetação original da Ilha. 

Os incêndios favoreceram a introdução de espécies exóticas invasoras no arquipélago 

como o capim gordura (Melinis minutiflora), que além de causar perda de biodiversidade e 

alterar a estrutura da comunidade, aumenta significativamente o risco de incêndio nas 

ilhas. Em toda a extensão da área Delta foi proibida a navegação, fundeio e pesca, o que 

diminuiu algumas pressões antrópicas de pesca, poluição, introdução de exóticas e turismo 

náutico sobre o Setor I da ESEC Tupinambás e entorno, embora essa restrição nunca tenha 

sido efetivamente fiscalizada e os ilícitos ambientais na área fossem registrados com 

frequência (Gibran & Moura 2012). Atualmente são mantidas somente as restrições de 

fundeio e pesca. Apesar de não ter objetivo de proteção de recursos pesqueiros, a área 

Delta é a maior área de exclusão de pesca da ZC do Estado de São Paulo. 
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Figura 17: Mapas e rotas de navegação do período pós-colonial representando a região do 

arquipélago dos Alcatrazes. (Arquivo pessoal Fausto Pires) 
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A Raia de Tiro Almirante Newton Braga de Faria foi instalada 1979 no 

arquipélago dos Alcatrazes, e em 1982, a Secretaria de Patrimônio da União (SPU) 

repassou o direito de uso das ilhas de Alcatrazes, Farol e Sapata para a MB, consolidando 

sua ocupação no arquipélago. Na ilha de Alcatrazes foram construídas estruturas físicas 

(ponto de observação, casamata e heliporto) com ocupação do solo e supressão de 

vegetação, além da instalação de oito alvos para treinamentos de tiro no braço nordeste do 

Saco do Funil, que expuseram a ilha a sucessivos incêndios florestais, com degradação de 

vegetação e solo, e consequente perda de ambiente em um ecossistema insular sensível e 

isolado (Marques et al. 2002; Brasileiro et al. 2007).  

 

Em 1989, a Sociedade de Defesa do Litoral Brasileiro (SLDB), por meio do 

Projeto Alcatrazes, organizou uma série de expedições científicas para o arquipélago. 

Essas expedições produziram quantidade significativa de conhecimento, incrementando 

substancialmente os dados de expedições anteriores sobre as áreas insulares do 

arquipélago, e reforçando a sua relevância para a conservação da biodiversidade regional e 

nacional com o registro de espécies endêmicas extremamente ameaçadas pelos 

treinamentos militares. Esses pesquisadores mobilizados e apoiados pela imprensa 

começaram a questionar o uso do Arquipélago pela MB, e mobilizaram a sociedade local 

contra a atividade por meio da divulgação dos seus impactos. O grupo defendia o fim dos 

treinamentos militares e a criação do um Parque Nacional para aumentar a área protegida 

do arquipélago, possibilitando atividades recreativas em contato com a natureza, visto que 

a área estava fechada para visitação pública desde a instalação da raia de tiro, que também 

determinou a proibição de navegação, fundeio e pesca em toda a área Delta, além da 

proibição de desembarque nas ilhas.  

 

Esses estudos embasaram a primeira proposta de criação do Parque Nacional 

Marinho dos Alcatrazes (Projeto de Lei 5673/90), que foi arquivada em 1997 após 

argumentação da MB de incompatibilidade de uma UC na categoria Parque Nacional, que 

não previa uso direto dos recursos naturais do arquipélago, com os treinamentos militares 

que utilizavam a ilha de Alcatrazes e outras formações como alvos. Segundo argumentos 

apresentados pela MB não haveria outro lugar na costa do país com as características de 

segurança e baixo custo logístico para os treinamentos militares, imprescindíveis à 

segurança nacional.  
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O arquivamento do processo de criação do parque não foi bem recebido pelos 

pesquisadores e coordenadores do projeto Alcatrazes, que continuaram questionando os 

danos ambientais causados pelos treinamentos militares e a ausência da gestão efetiva para 

a proteção do arquipélago, o qual apesar de fechado para navegação, estava suscetível a 

pesca e outras atividades predatórias. 

  

Em 2002 o Ministério Público Federal (MPF) abriu um inquérito civil público (n° 

1.34.014.000088/2002-47) para averiguar a necessidade de obtenção de licença ambiental 

por parte da MB para continuidade dos treinamentos militares na ESEC Tupinambás. O 

inquérito foi arquivado em 2010, após apresentação do Termo de Compromisso (TC) 

Interministerial e encaminhamentos para elaboração do PM da ESEC Tupinambás.  

 

Em novembro de 2004 um incêndio florestal oriundo dos treinamentos militares 

na ilha de Alcatrazes destruiu cerca de 20 hectares de vegetação do Saco do Funil. Apesar 

de esse ser mais um entre tantos incêndios, ele representou o ápice dos conflitos sobre os 

treinamentos militares em Alcatrazes e mobilizou os pesquisadores e coordenadores do 

Projeto Alcatrazes, que com o apoio da população de São Sebastião-SP e Ilhabela-SP e da 

imprensa organizaram atos públicos de repúdio à MB e ao IBAMA, gestor da área na 

época.  Foram realizadas passeatas (Figura 18) e manifestações formais contra os 

treinamentos militares em Alcatrazes que foram encaminhadas ao MMA.  
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Figura 18: Fotos do protesto de 2004 contra os exercícios de tiro em Alcatrazes. Fotos: Arquivo pessoal Fausto Pires
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Após as manifestações publicas e sucessivas denúncias da imprensa e de ONGs 

dos danos ambientais causados pelo incêndio, em 15 de março de 2005, a MB foi autuada 

pelo IBAMA por dano indireto à UC (ESEC Tupinambás), já que a área atingida pelo 

incêndio estava no entorno da ESEC, e por exercer atividade potencialmente poluidora sem 

licenciamento ambiental, embargando a área dos alvos e suspendendo temporariamente os 

treinamentos militares no Arquipélago dos Alcatrazes. O arcabouço legal que instituiu o 

licenciamento ambiental como instrumento de mitigação de impactos ambientais foi a 

PNMA (Lei 6.398, de 31 de agosto 1981), e apesar da raia de tiro ter sido oficialmente 

instalada em 1982, ela jamais foi submetida aos ritos formais do licenciamento ambiental. 

Com a criação da ESEC Tupinambás em 1987, a situação ficou ainda mais complexa, pois 

as lajes Dupla e Singela que estão nos limites da UC, continuaram sendo utilizadas como 

alvos da raia de tiro. Em 2002, foi publicado o decreto federal 4.411, dispondo sobre a 

atuação das Forças Armadas e da Polícia Federal nas UCs e de certa forma deu amparo 

legal para as atividades militares dentro dos limites da ESEC Tupinambás. Em 2011, com a 

fixação da Lei Complementar 140, as atividades de preparo e emprego das Forças Armadas 

nos termos da Lei Complementar n° 97, de 09 de junho de 1999, foram legalmente 

dispensadas de licenciamento ambiental, criando uma lacuna legal para a proposição de 

mitigação dos impactos dos treinamentos militares sobre a ESEC Tupinambás e sobre o 

arquipélago dos Alcatrazes.  

 

Após autuação da MB pelo IBAMA e suspensão temporária dos treinamentos 

militares em Alcatrazes, foi criado um Grupo de Trabalho (GT), por meio da portaria 

interministerial MD/MMA 1345 de dezembro de 2005, com o intuito de realizar estudos 

para implementação de medidas conciliatórias dos interesses de segurança nacional e 

proteção do ecossistema do arquipélago dos Alcatrazes, e assim possibilitar a continuidade 

dos treinamentos militares. Após uma série de discussões o GT determinou pela realização 

de um encontro técnico-cientifico intitulado “Encontro de Pesquisadores sobre a Ilha dos 

Alcatrazes” (30 e 31 de agosto de 2006). Nesse encontro foi apresentada uma síntese dos 

dados das principais pesquisas realizadas, ressaltando relevância da biodiversidade do 

arquipélago. Na ocasião foram discutidas e propostas medidas para minimizar o impacto 

dos treinamentos militares. As discussões desse encontro embasaram a assinatura do 

Termo de Compromisso (TC) Interministerial (28 de agosto de 2008) entre o Ministério da 

Defesa (MD) e MMA tendo a MB, IBAMA e ICMBio como intervenientes, para conciliar 

os interesses de segurança nacional com a proteção do ecossistema no arquipélago dos 
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Alcatrazes. No intervalo entre a suspensão dos treinamentos militares pelo IBAMA e a 

assinatura do TC, os treinamentos militares continuaram sendo realizados por meio de 

consecutivas suspensões precárias de embargo pelo IBAMA (Portarias internas) e pelo 

MMA (Portaria MD/MMA, de 31 de março de 2006).  

 

O TC interministerial prevê medidas para mitigação dos impactos dos 

treinamentos militares no Arquipélago dos Alcatrazes (medidas de prevenção/combate a 

incêndios florestais durante os exercícios, intervalos de abril a novembro sem a realização 

de treinamentos para resguardar os picos reprodutivos das aves e evitar incêndios por ser 

esta a época mais seca do ano) assim como medidas de gestão para o incentivo e apoio às 

pesquisas, incremento de fiscalização, monitoramento e educação ambiental e, recuperação 

das áreas degradadas pelos sucessivos incêndios no Saco do Funil.  Além disso, foram 

estabelecidas discussões para rever as áreas da ESEC Tupinambás e para a criação do 

PNM em Alcatrazes por meio de um GT específico. O TC também prevê a criação de um 

GT, que foi criado e renovado posteriormente por portarias específicas (Portaria 663-

A/MD/MM, de 19 de maio de 2009; Portaria 448 MD/MMA, de 16 de novembro de 2011; 

Portaria 155 MD/MMA, de 03 de maio de 2012; Portaria 1037 MD/MMA, de 25 de abril 

de 2014) para acompanhar a sua execução, composto por representantes dos órgãos 

intervenientes.  

 

Conforme previsto no TC interministerial, em 2009 foi criado um segundo grupo 

de trabalho (Portaria 734/ICMBio, de 18 dezembro de 2009)  para estudar a 

recategorização e limites da ESEC Tupinambás. Esse grupo analisou a viabilidade técnica 

da recategorização da ESEC Tupinambás para Parque Nacional com aumento de área 

protegida abrangendo todo o contexto oceanográfico do arquipélago e a ilha de Alcatrazes 

e prevendo a desafetação das áreas marinhas que abrangem o raio de 1 km do parcel 

nordeste, que também abrange as lajes Dupla e Singela, usadas com alvos dos treinamentos 

militares. A proposta foi elaborada em conjunto, passou por consulta pública, e 

posteriormente houve a proposição da MB para mudança dos alvos da raia de tiro para a 

ilha da Sapata, o que dispensaria a necessidade de desafetação da área da ESEC no entorno 

do parcel nordeste e possibilitaria a criação do PNM em todo o contexto geográfico da ilha 

de Alcatrazes reservando a ilha da Sapata e seu entorno de 1 km para os treinamentos da 

MB. 
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Paralelamente ao TC interministerial, os processos administrativos dos autos de 

infração no IBAMA foram julgados e as multas foram confirmadas. Porém a MB não 

concordou com a confirmação das multas, alegando ter cumprido todos os compromissos 

assumidos no TC interministerial. Esse fato levou as negociações para uma câmara de 

conciliação da AGU, onde as multas e o Plano de Recuperação da Área Degradada 

(PRAD) na ilha de Alcatrazes ainda estão sendo discutidos.  

 

O processo de criação do Parque encontra-se em fase final de instrução no MMA, 

e espera-se que com a criação e gestão efetiva da UC, se encerre um conflito de mais de 

três décadas, por meio da liberação do acesso democrático e regulamentado ao arquipélago 

dos Alcatrazes. A criação do PNM também consolidará o aumento de área ambientalmente 

protegida no arquipélago dos Alcatrazes formando um mosaico de UCs de múltiplo uso 

com a ESEC Tupinambás e APAM Litoral Norte.  

 

O Setor II da ESEC Tupinambás em Ubatuba-SP continua como ESEC, sem 

nenhuma alteração na área atual. Há um processo formalizado para transferência desse 

setor para o Governo do Estado para ser gerida em conjunto com o Parque Estadual da Ilha 

Anchieta, visto que as áreas estão localizadas no mesmo arquipélago e fazem parte do 

mesmo ecossistema. Porém o processo não teve o devido andamento devido a diversos 

fatore complicadores, dentre eles podemos ressaltar a diferença de categoria entre as UCs, 

que impossibilita que as áreas da ESEC sejam agregadas ao Parque Estadual da Ilha 

Anchieta.  
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3.3.2. Planejamento da ESEC Tupinambás 

 

O conhecimento ainda incipiente dos processos ecológicos e espaços marinhos, a 

baixa ocupação, a ausência da sensação de propriedade, já que os espaços marinhos são 

públicos conforme a nossa Constituição (Brasil 1988), somados à percepção enganosa de 

que os recursos marinhos são infinitos e à baixa percepção das ameaças ao ambiente 

marinho, são fatores que contribuem para a dificuldade de percepção e consequente falta 

de significância ambiental e política das UCs Marinhas dificultando o seu estabelecimento, 

implementação e gestão efetiva (Gerhardinger et al. 2011; Kearney et al. 2013; Schiavetti  

et al. 2013).  

 

Cerca de 60% UCs federais não possuem PMs (ICMBio 2013) e mais da metade 

das UCs que possuem esse instrumento de planejamento têm dificuldades para  

implementação efetiva das suas estratégias de gestão devido a problemas que vão desde 

planejamentos inadequados até falta de capacitação e  de cultura institucional para 

planejamento. Segundo Mello (2008) os principais fatores que dificultam a implementação 

dos PMs da UCs federais estão relacionados com planejamentos inadequados, como 

aqueles realizados considerando os recursos financeiros e humanos ideais, fora da 

realidade orçamentária das UCs ou aqueles elaborados sem a participação efetiva das 

equipes da UCs e dos atores interessados. Outro ponto crítico constatado foi a ausência de 

monitoramento que impossibilita o registro da implementação do PM e da evolução da 

gestão para embasar avaliações e revisões necessárias para a adequação do planejamento 

conforme a dinâmica da UC e do contexto regional. 

 

 A implantação de mecanismos efetivos de monitoramento e avaliação dos PMs 

podem contribuir para criar a cultura institucional de planejamento, permitindo um melhor 

acompanhamento da administração central sobre a execução dos PMs e sobre a gestão das 

UCs. Porém os PMs na esfera federal ainda são instrumentos de gestão engessados por 

instrumentos legais e processos de revisão complexos que não acompanham a dinâmica de 

gestão das UCs. A elaboração e revisão dos PMs são processos  centralizados pela 

administração central que não consegue atender as demandas de todas as UCs, o que 

contribui significativamente para a demora na sua elaboração. A apropriação do PM pela 

equipe da UC e a sua incorporação na rotina de gestão é fundamental para embasar as 

revisões necessárias no planejamento, mantendo-o atualizado. A metodologia aqui 
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proposta e detalhada no relatório consolidado do processo de elaboração do plano de 

manejo da ESEC Tupinambás busca simplificar o planejamento e instrumentos de gestão 

integrando-os à rotina da UC e implementando efetivamente o planejamento. As mudanças 

na equipe de planejamento que ocorreram durante o processo de elaboração do PM 

atrasaram a finalização do mesmo. Por outro lado, mostrou que é possível elaborar o PM 

com poucos recursos humanos, uma vez que no caso da ESEC Tupinambás foi elaborado 

pela gestora com o apoio de um especialista em geoprocessamento e apoios eventuais e 

esporádicos da equipe da UC.  

 

Considerar o contexto socioeconômico regional e a sua influência na gestão da 

UC, com proposição de indicadores e pesquisas específicas para monitorar e melhor 

compreender esse contexto também é uma novidade nos PM das UCs federais de proteção 

integral proposta pela metodologia em questão. Anteriormente à metodologia aqui 

apresentada, o contexto socioeconômico regional era levantado, porém a sua influência na 

gestão da UC e interação com a mesma era abordada de forma superficial, não sendo 

considerada como parte da gestão nem tendo estratégias e abordagens específicas durante o 

planejamento.  

 

A abordagem metodológica utilizada para elaboração do PM da ESEC 

Tupinambás apresentou um custo de elaboração cerca de 10 vezes menor que o custo 

inicialmente previsto no processo de elaboração do PM com a contratação de consultoria 

externa. Porém uma avaliação da efetividade do planejamento proposto só será possível 

após a sua implementação, que depende da continuidade de gestão da UC.  

 

O mapa conceitual (Figura 19) apresenta um resumo do planejamento final do PM 

da ESEC Tupinambás com a priorização dos atributos mais relevantes para a UC, assim 

como estratégias e pressupostos para minimizar as ameaças sobre os alvos de conservação 

ao longo do horizonte do planejamento. O detalhamento do processo de construção do 

mapa é apresentado no Apêndice 1.   
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Figura 19: Modelo Conceitual do planejamento do PM da ESEC Tupinambás. 

.



67 
 

A ESEC Tupinambás, apesar de criada em 1987, só teve a gestão implementada em 

2001, com a composição de equipe e instalação de sede administrativa em São Sebastião-

SP, treze anos após a sua criação. O CC consultivo da UC foi criado em 2006, dezenove 

anos depois da criação da unidade, realizou algumas reuniões até 2008, e esteve inativo até 

2010, quando foi renovado e teve o seu regimento interno elaborado. E apesar de ser uma 

UC marinha, a estruturação da logística náutica da ESEC Tupinambás começou em 2011 

assim como o seu planejamento formal, com recursos oriundos de compensação ambiental 

de empreendimentos de exploração de petróleo e ampliação do Porto de Santos, não 

havendo recursos do orçamento para esse fim. Antes disso, a presença na UC era 

esporádica e suas ações de gestão estavam focadas nas atividades administrativas 

rotineiras, distantes da área alvo de conservação. 

O lapso de gestão de mais de vinte anos entre a criação da ESEC e sua 

estruturação mínima para atender as demandas básicas de gestão, como planejamento e 

presença na área da UC, reflete em parte, a realidade do Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação. Porém algumas particularidades como os altos custos, complexidade da 

logística marinha, baixa percepção dos ambientes marinhos e suas ameaças, pouca 

significância politica da UC para a administração central e demanda por recursos humanos 

qualificados para trabalhos em alto mar podem ter contribuído para esse lapso de gestão. A 

falta de gestão por um longo período de tempo além de retardar significativamente o 

cumprimento do papel da UC na conservação da biodiversidade pode ter contribuído para 

acirrar os conflitos no arquipélago dos Alcatrazes devido à demora na discussão e 

proposição de soluções efetivas para o problema. Em 2011, o ICMBio implantou um 

Sistema de Gestão Integrada (SIGE), que permite o registro das principais atividades de 

gestão de todas as UCs federais. A consolidação e refinamento desta ferramenta é 

fundamental para permitir um acompanhamento da gestão das UCs pela administração 

central e minimizar a falta de continuidade das politicas de gestão. Por outro lado há a 

necessidade urgente de institucionalização dos instrumentos de planejamento, 

acompanhamento e controle da implementação das UCs federais de maneira integrada ao 

SIGE.  

A partir de 2011, com a instituição da Lei Complementar 140, as atividades de 

preparo e emprego das forças armadas foram legalmente dispensadas de licenciamento 

ambiental, assim, o TC Interministerial tornou-se o único instrumento a garantir a 

mitigação de impactos dos treinamentos militares sobre a ESEC Tupinambás e sobre o 
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arquipélago dos Alcatrazes, visto que não há previsão para efetivar a ZA da UC. Esse 

instrumento preencheu parte da lacuna de planejamento da ESEC Tupinambás ocasionada 

pela ausência do PM, que ainda está em elaboração, vinte e seis anos após a criação da UC.   

 

O TC Interministerial criou um importante fórum de negociação e integração para 

as ações conjuntas das agências intervenientes por meio de um GT Interministerial 

instituído em 2008, com a assinatura no TC Interministerial. As reuniões do GT 

começaram em 2010, e a implementação das estratégias de gestão para o arquipélago 

começaram a ser implementadas em 2012. As negociações no âmbito do GT 

Interministerial têm diminuído o longo conflito relacionado aos treinamentos militares por 

meio do acompanhamento e implementação do TC interministerial e da proposição de 

alternativas menos impactantes para os treinamentos militares, como a transferência dos 

alvos do treinamento militar para uma única ilha do arquipélago, a Ilha da Sapata, a partir 

de 2013. Vale ressaltar que os integrantes do GT são os representantes das instituições 

intervenientes no CC da ESEC Tupinambás, e que todas as negociações do GT 

Interministerial foram rebatidas no CC dando transparência ao processo e ouvindo as 

considerações da sociedade, o que pode ter colaborado para minimizar a rejeição local aos 

treinamentos militares.  

 

As pesquisas apoiadas pela ESEC Tupinambás para elaboração do PM embasaram 

tecnicamente a proposta de criação do PNM, além de contribuir para despertar o interesse 

dos pesquisadores pelas áreas em questão. Esse aumento de interesse e envolvimento da 

academia pode ser demonstrado pelo aumento significativo de solicitações de autorização 

de pesquisa na ESEC Tupinambás após a mobilização para o diagnóstico do PM, passando 

de dois projetos de pesquisa autorizados pela UC em 2008 para cinquenta e nove projetos 

depois do diagnóstico (Figura 20), até o final 2013. O número de autorizações para projeto 

de pesquisa na UC em 2011 foi influenciado pelas demandas do PM, porém os números 

dos anos seguintes correspondem às demandas espontâneas dos pesquisadores e mostram 

um aumento significativo do interesse dos pesquisadores pela área da UC em 2012 e 2013. 

A lista completa de pesquisas autorizadas pela ESEC Tupinambás é apresentada na Tabela 

5.    
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Figura 20: Número de pesquisas autorizadas pela ESEC Tupinambás por ano. Fonte: 

SISBio.  
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Tabela 5: Pesquisas autorizadas pela ESEC Tupinambás de 2008 a 2013. 

Nº 

Sisbio 

Título do Projeto de Pesquisa Data da 

autorização 

18296 Processos reguladores do assentamento larval, distribuição vertical, crescimento somático e rendimento reprodutivo 

de cracas do entre‐marés rochoso  

30/11/2008 

18325 Filogeografia e estrutura genética populacional de espécies de Medusozoa (Cnidaria), com ênfase em populações do 

Oceano Atlântico Sul-ocidental.  

08/12/2008 

14486 Revisão Taxonômica do grupo Vriesea platynema Gaudich. (Bromeliaceae) - São Paulo  10/03/2009 

18975 Interação multitrófica entre Crotalaria-Utetheisa ornatrix-inimigos naturais. Uma abordagem envolvendo a teoria de 

mosaicos geográficos  

21/10/2009 

12525 Diversidade de Anfíbios em Ilhas no Brasil  24/11/2009 

16476 Formação de um catálogo de Foto-identicação da baleia de Bryde, Balaenoptera edeni (Cetacea, Balaenopteridae) 

com vistas à estimativa do tamanho da população do Arquipélago de Alcatrazes, São Paulo, Brasil.  

04/12/2009 

12721 Composição e estrutura das ictiofaunas associadas a ambientes consolidados do canal, ilha de São Sebastião e 

adjacências. 

06/04/2011 

26481 Prevenção de incêndios em Unidades de Conservação: da formação da equipe ao desenvolvimento de estratégias.  19/04/2011 

22071 Diversidade florística de epífitas vasculares nativas do Estado de São Paulo, Brasil.  02/05/2011 

27175 Corallinales (Rhodophyta) não articuladas de ilhas costeiras do estado de São Paulo  17/05/2011 

28395 Levantamento da Fauna de Cnidaria do Estação Ecológica Tupinambás  26/07/2011 

16553 Pesquisa e caracterização de Escherichia coli patogênica de aves marinhas insulares da costa sudeste brasileira  27/07/2011 

30210 Flora da Estação Ecológica Tupinambás - subsídios ao Plano de Manejo  01/08/2011 

30224 Plano de Manejo ESEC Tupinambás: peixes recifais  04/08/2011 

30468 Solos como subsídio ao plano de manejo da Estação Ecológica de Tupinambás  10/08/2011 

30312 Subsídios para o Plano de Manejo: Invertebrados terrestres do Arquipélago dos Alcatrazes e Ilhas das Cabras e 

Palmas, estado de São Paulo  

10/08/2011 
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Nº 

Sisbio 

Título do Projeto de Pesquisa Data da 

autorização 

10397 Biogeografia e diversidade da vegetação arbustivo-arbórea em ilhas do Estado de São Paulo  16/08/2011 

30303 Programa de Gestão do Patrimônio Cultural da ESEC Tupinambás  09/09/2011 

31519 Plano de Manejo ESEC Tupinambás: Ectoprocta, Entoprocta, Hydrozoa e Pycnogonida  05/10/2011 

31172 Borboletas do Arquipélago de Alcatrazes  25/10/2011 

31350 Identificação das espécies de raias no entorno do arquipélago de Alcatrazes  26/10/2011 

24600 Monitoramento Intensivo e Extensivo do coral invasor Tubastraea (Cnidaria, Scleractinia) na Estação Ecológica de 

Tupinambás (Arquipélago de Alcatrazes).  

27/02/2012 

28466 Análise da efetividade de Unidades de Conservação Marinhas de SP  28/06/2012 

26778 Malacofauna insular paulista: Ilhas da Vitória, dos Búzios e Alcatrazes  05/07/2012 

15761 Levantamento Fisionômico de Comunidades Bentônicas de Substrato Consolidado  13/07/2012 

33922 As UCs do bioma Marinho/Costeiro e os desafios da conservação da biodiversidade  10/08/2012 

30221 Plano de Manejo ESEC Tupinanbas: algas marinhas  03/09/2012 

31326 Plano de Manejo ESEC Tupinambás: Echinodermata  27/09/2012 

37016 Projeto Olhos D'Água  25/10/2012 

14122 Programa Brasileiro de Proteção, Manejo e Pesquisa das Tartarugas Marinhas  07/12/2012 

37869 SISBIOTA-Mar: Rede Nacional de Pesquisa em Biodiversidade Marinha - SP  28/01/2013 

37193 Filogeografia e estrutura populacional de Fregata magnificens (Aves, Pelecaniformes) no oceano Atlântico 

Ocidental: Implicações na história evolutiva  

25/03/2013 

36450 História Natural de Serpentes Sul-Americanas: Uma abordagem evolutiva 25/03/2013 

14858 Evolução de caracteres morfológicos e biológicos de jararacas (grupo Bothrops jararaca) em ilhas e na Mata 

Atlântica costeira do Brasil  

05/04/2013 
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Nº 

Sisbio 

Título do Projeto de Pesquisa Data da 

autorização 

33803 Observatório Acústico Submarino de Alcatrazes  29/04/2013 

14051 Projeto SOS Mamíferos Marinhos  16/05/2013 

38901 Sistema de Unidades de Conservação: onde melhorar?  25/05/2013 

37483 Sistemática filogenética de Pterocaulon e Wunderlichia (Asteraceae)  25/06/2013 

37256 Metabolitos Secundários de Fungos endofíticos isolados de plantas da Ilha de Alcatrazes  16/07/2013 

39898 Aplicação de informações científicas na gestão de unidades de conservação  30/07/2013 

30268 levantamento e Monitoramento Faunístico Plano de Manejo ESEC Tupinambás  12/08/2013 

40685 A análise de serviços ambientais como ferramenta na aplicação de metodologias de valoração de danos ambientais  16/08/2013 

19200 Conservação ex situ de Scinax alcatraz – manutenção e reprodução em cativeiro de uma perereca criticamente 

ameaçada de extinção  

19/08/2013 

28550 Estudo Ecotoxicológico em Áreas Marinhas Protegidas do Estado de São Paulo: Identificação da Contaminação e 

efeitos biológicos 

20/09/2013 

30108 Composição das Macroalgas nas Unidades de Conservação Insulares do Estado de São Paulo, Brasil  21/09/2013 

36235 Observação de cetáceos em Ubatuba, litoral Norte de São Paulo  07/10/2013 

33197 Potencial de invasão da espécie exótica Furcraea Foetida em ilhas costeiras do Sul do Brasil 13/11/2013 

35512 Estudo Biossistemático de espécies do Complexo Tibouchina cerastiifolia (Naud.) Cogn. (Melastomataceae - 

Melastomeae)  

02/12/2013 

25757 Revisão, Filogenia e Biogeografia do clado "Myrcia pulchra Group” (Myrcia s.l., Myrtaceae)  03/12/2013 

42154 O Patrimônio Geológico do Litoral Norte do Estado de São Paulo  06/12/2013 

23134 Determinação da contaminação por poluentes orgânicos persistentes em ovos e penas da Sula leucogaster e Fregata 

magnificens ao longo da costa do Brasil e sua possível influência no processo reprodutivo destas aves.  

13/12/2013 

38166 Escalas relevantes de variação da distribuição de comunidades bentônicas de ilhas do Estado de São Paulo  17/12/2013 
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Nº 

Sisbio 

Título do Projeto de Pesquisa Data da 

autorização 

42258 Aracnideos e miriapodes da Estação Ecológica Tupinambas  20/12/2013 

34946 Filogeografia e Conservação de duas palmeiras endêmicas da Mata Atlântica: Syagrus botryophora Mart. e Syagrus 

pseudococos (Raddi) Glassman (Arecaceae).  

23/12/2013 

36717 Sistemática e história evolutiva da ordem Scleractina (Cnidaria, Anthozoa) 03/01/2014 

33171 Investigação do metabolismo de invertebrados marinhos: quimiotaxonomia e atividades biológicas  12/01/2014 

27745 Historia Natural de Anfíbios no Brasil  16/01/2014 

30724 Subsídios ao Plano de Manejo da ESEC Tupinambás: oceanografia e biodiversidade marinha  21/01/2014 

37206 Ocorrência, distribuição, diversidade e grau de contaminação de cetáceos na costa do Estado de São Paulo.  24/01/2014 
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A interação da gestão da ESEC Tupinambás com pesquisadores durante o 

processo de elaboração do PM permitiu a troca de experiências e vivências conjuntas que 

podem ter contribuído para despertar o interesse dos pesquisadores sobre as áreas da UC 

além de possibilitar uma melhor compreensão da visão acadêmica e especificidades 

logísticas de cada grupo que participou do processo de elaboração do PM pela gestão, 

aproximando os pesquisadores da gestão e facilitando os trabalhos de cooperação e apoio 

mútuo. Os benefícios deste processo de aproximação vão muito além do cumprimento do 

seu objetivo inicial, que era a elaboração do PM, passando pelo aumento significativo de 

pesquisas na área da UC, com pesquisas mais focadas nos desafios de conservação da área, 

e possibilitando a articulação dos pesquisadores como parceiros e apoiadores da gestão da 

UC, contribuindo para consolidar a área da UC como área de referência para pesquisas 

científicas e monitoramento ambiental, o que cumpre um dos seus principais objetivos de 

criação na categoria ESEC. 

  

O processo de elaboração do PM também contribuiu para aproximar os 

pesquisadores dos atores locais por meio do CC, e possibilitou o desenvolvimento de 

projetos de pesquisa e educação ambiental com apoio e participação dos conselheiros 

aproximando a academia desses atores. Essa interação criou uma oportunidade ímpar de 

traduzir o conhecimento científico em informações simples para os participantes das 

atividades, o que contribui para agregar valor e aproximar a população local da UC por 

meio do conhecimento e valorização da sua biodiversidade. Nesses projetos participaram 

alunos de graduação que se envolveram com a gestão e com a problemática da conservação 

marinha e posteriormente propuseram projetos de pesquisas na UC. Esse processo de 

interação da UC com a academia e CC pode estar contribuindo para sensibilizar a nova 

geração de cientistas para a necessidade e carência de pesquisas aplicadas à conservação e 

efetividade da gestão de áreas marinhas protegidas.  

 

Essas interações sociais entre diferentes atores para um objetivo comum permite a 

troca de experiências e vivências entre os participantes, possibilitando uma melhor 

compreensão do ponto de vista do outro, o que auxilia na mudança de comportamentos e 

atitudes e facilita a negociação de conflitos e os processos de aprendizagem. Esses 

processos complexos de aprendizagem pelas interações sociais são chamados de 

Aprendizagem Social e vão além da cognição, pois necessitam de um fator motivador, 

geralmente relacionado à identificação com certa causa, a valores, afinidades e interesses 
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dos atores. Entre os processos que levam à aprendizagem social, a participação pode ser 

considerado um deles, que colabora com o resgate e a manutenção das identidades locais, 

favorecendo o restauro do tecido social, promovendo encontros e recuperando a confiança 

e as relações de interatividade entre as pessoas e o seu entorno. Assim, quanto maior a 

identidade com os recursos naturais e culturais existentes no território, maior será o 

envolvimento para a sua proteção. A identidade favorece a percepção de que, apesar das 

diferenças e divergências que cada indivíduo possui em relação ao espaço protegido, há 

fortes afinidades e interesses comuns (Jacobi et al. 2013). Aqui está o grande desafio de 

gestão de uma UC marinha na categoria Estação Ecológica, onde é proibida a visitação 

pública: a busca de ferramentas que estimulem a percepção e despertem afinidade com a 

UC reforçando o sentimento de pertencimento da sociedade para com a área protegida, 

único meio de garantir a sua proteção efetiva. Como salienta Jacobi (2005 apud Jacobi 

2013) um dos caminhos possíveis para alterar o quadro atual de degradação socioambiental 

é promover o crescimento da consciência ambiental, expandindo a possibilidade da 

população participar do processo decisório, como uma forma de fortalecer sua 

corresponsabilidade de fiscalização e no controle dos agentes de degradação ambiental.  

No contexto regional de gestão ambiental do LN-SP, os CC das UCs marinhas 

podem ser considerados espaços participativos à medida que proporcionam um convívio 

entre os atores possibilitando a compreensão mútua da percepção do outro podendo gerar 

atitudes reflexivas, embasadas em conhecimento científico/tradicional, em torno dos 

principais problemas ambientais relacionados ao espaço marinho. Esses fóruns são 

representativos e assíduos, com a participação de representantes dos setores econômicos 

(petróleo e portuário) comunidades tradicionais, ambientalistas, academia e órgãos de 

diferentes esferas de governo, e são espaços para discussões e troca de experiências, 

ambiente que propicia a mudança no entendimento dos indivíduos envolvidos. Como os 

representantes geralmente são formadores de opinião que representam setores, essas 

mudanças podem ir além do indivíduo, e alcançar unidades sociais mais amplas ou 

comunidades de prática (Reed et al. 2010). 

 Resultados práticos da atuação do CC da ESEC Tupinambás como a proposta de 

criação do PNM do Arquipélago dos Alcatrazes, discussão de empreendimentos, plano de 

manejo e mediação dos conflitos relacionados aos treinamentos militares extrapolam o 

contexto da UC, fortalecendo o papel desses fóruns de negociação para discussão de temas 

de interesse regional. Assim como o GT Interministerial contribuiu significativamente para 
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melhorar as relações entre os intervenientes, colaborando para amenizar os conflitos não só 

em Alcatrazes, mas em outras áreas marinhas onde as demandas de integração entre órgãos 

de defesa do meio ambiente e autoridade marítima são constantes. A mudança de 

posicionamento da MB ao longo do processo de gestão de Alcatrazes reflete um 

amadurecimento nas negociações, onde soluções intermediárias foram possíveis, pela 

aproximação dos atores que permitiu não só um entendimento do problema, mas a revisão 

e flexibilização de posicionamentos que minimizaram o conflito, lembrando que todos os 

envolvidos cederam em prol das necessidades comuns a todos.    

Considerando o contexto regional no qual se insere, podemos aqui avaliar qual é a 

importância de um processo de planejamento e gestão participativos para a efetividade de 

gestão de uma UC na categoria ESEC, onde a previsão legal de interação com a sociedade 

é muito pequena, restrita a atividades de pesquisa e educação ambiental. Porém um 

mapeamento e análise desses processos de interação entre diversos atores, e seus 

desdobramentos é essencial para ajudar a compreender os mecanismos pelos quais eles 

ocorrem, possibilitando intervenções mais eficazes para promover a aprendizagem mais 

ampla em conformidade com os objetivos da UC, e avaliações necessárias para determinar 

se os objetivos das intervenções de aprendizagem têm sido alcançados (Mostert et al. 2007;  

Reed et al. 2010).  

 

A participação da sociedade na gestão das UCs pelos conselhos gestores foi 

sacramentada com a instituição do SNUC, e tem sido um mecanismo eficiente de inclusão 

das UCs no contexto socioeconômico regional e de negociação para resolução de conflitos, 

porém ainda não há o devido acompanhamento e conhecimento para melhor condução 

desses processos e avaliações da sua efetividade. Ainda há uma carência de pesquisas que 

busquem avaliar até que ponto a aprendizagem social ocorre nos diferentes conselhos e 

fóruns, em que medida é facilitada por processos participativos, como tais processos 

podem facilitar a aprendizagem social, e como tais processos participativos  levam a 

resultados positivos para gestão efetiva das UCs. A ESEC Tupinambás possui potencial 

para desenvolvimento dessas pesquisas considerando a proximidade e interação da UC 

com as principais instituições de pesquisa do país, sendo esta uma linha prioritária de 

pesquisa que foi sugerida para a UC no processo de elaboração do PM, podendo colaborar 

para entendimento e condução de processos participativos e aprendizagem social para 
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todas as categorias de UCs do SNUC, contemplando as devidas especificidades e 

tornando-os mais efetivos. 

 

A temática abrangida por este trabalho é atual e relevante, trazendo os resultados 

de uma experiência única de gestão de UC marinha de proteção integral, a qual foi 

alicerçada no conhecimento científico e nos saberes locais/tradicionais por meio da 

participação da sociedade no seu planejamento e gestão. Além disso, frente ao cenário 

particular do Setor I da ESEC, buscou-se também a integração de agências governamentais 

federais por meio da implementação efetiva de um instrumento de gestão específico, um 

Termo de Compromisso (TC) Interministerial. Espera-se, portanto, que o trabalho aqui 

apresentado contribua para fortalecer e integrar ações de agências de diferentes níveis 

governamentais (e.g. Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Pesca e Aquicultura, 

MB, Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, IBAMA e prefeituras), 

iniciativa privada (e.g. turismo, óleo e gás, navegação, náutico, portuário) e academia, 

representando uma contribuição ampla para a gestão de UCs marinhas no Brasil, uma vez 

que os problemas abordados transcendem o escopo geográfico do projeto.  

 

Por outro lado a análise da inserção da ESEC Tupinambás no contexto regional de 

gerenciamento costeiro no momento da elaboração do PM e criação do PNM do 

Arquipélago dos Alcatrazes pode auxiliar no estabelecimento de estratégias específicas de 

gestão para contemplar as possíveis lacunas de ordenamento e integração de diversas 

políticas de gestão. Esclarecer e explicitar o papel da UC no contexto de mosaico de UCs 

de múltiplo uso facilita uma visão integrada do território da ZC no estabelecimento de 

políticas públicas eficazes para potencializar os efeitos sinérgicos das diferentes estratégias 

de gestão e ordenamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

3.3.3 – Processo de Criação do PNM Alcatrazes 

 

A proposta de criação do PNM atualmente em andamento foi elaborada por um 

GT composto por alguns integrantes do GT Interministerial e pela Coordenação de Criação 

de Unidades de Conservação do ICMBio (CCUC). Inicialmente foi proposta a 

recategorização da ESEC Tupinambás para PNM com ampliação da área protegida no 

arquipélago dos Alcatrazes, para além dos limites da ESEC Tupinambás. A escolha da 

categoria Parque Nacional visou ao atendimento de uma antiga demanda local de visitação 

pública no arquipélago, que possui exuberante beleza cênica associada a expressiva 

biodiversidade, e que esteve por mais de vinte anos fechado para a navegação devido aos 

treinamentos militares.  

 

No início das negociações a MB concordava com o aumento da área protegida, 

mas tinha restrições com relação à categoria Parque. Esse posicionamento demandou uma 

mobilização e articulação com a sociedade do LN-SP e setores interessados, previamente 

ao processo consultivo formal, para levantar a real demanda pelo PNM. Essa mobilização 

aconteceu simultaneamente ao processo de renovação do CC da ESEC Tupinambás em 

2010, onde a proposta foi discutida e teve uma expressiva aceitação local pelos novos 

membros do CC e participantes do processo. O registro de interesse local, setorial 

(conservação e mergulho) e de diversas instituições de pesquisas atuantes no arquipélago 

pela criação do PNM ocorreu por cartas e moções de apoio que compuseram o processo de 

criação da UC e embasaram as negociações com a MB referente à categoria da UC a ser 

proposta. Houve consenso quanto à categoria PNM, desde que, excluídas da área proposta 

para a nova UC, as áreas dos alvos dos treinamentos militares.  

 

Posteriormente o processo de recategorização passou por consulta pública, com 

expressivo comparecimento da população local (aproximadamente 700 pessoas) onde 

houve a demanda de manutenção do setor II da ESEC Tupinambás, da inclusão da 

totalidade da Ilha de Alcatrazes nos limites do PNM entre outras. Após ajustes na proposta, 

o processo evoluiu para a manutenção das áreas da ESEC Tupinambás, e a criação do 

PNM para o entorno oceanográfico da ESEC, com ampliação da área protegida atual em 8 

vezes, para aproximadamente 160 km
2
.   
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A mobilização e participação do CC da ESEC Tupinambás durante a instrução 

técnica do processo para criação do PNM do Arquipélago dos Alcatrazes foi fundamental 

para dar legitimidade ao processo, não havendo oposição formalizada à criação da UC, que 

contemplou a maioria das demandas locais na proposta técnica. Apesar da transparência, 

participação e legitimidade na instrução do processo, a UC ainda não foi criada, e o retorno 

sobre o andamento da proposta para os atores que participaram do processo é inexistente, 

apesar das reiteradas solicitações dos interessados. Após quase dois anos de paralisação do 

processo, o CC da ESEC Tupinambás fez uma nova moção pedindo vistas e andamento do 

mesmo. Essa moção foi usada pelo MPF de Caraguatatuba-SP para instaurar um Inquérito 

Civil Público (n º 1.34.033.000053/2013-32) para acompanhar e fiscalizar o processo de 

criação do Parque Nacional marinho do Arquipélago dos Alcatrazes.  

 

 A consolidação plena de processos participativos demanda mecanismo de 

descentralização de poder para a resolução de conflitos e proposição de soluções pela 

governança local, além de transparência e retorno efetivo para os atores chave (Jacobi et al. 

2013). Essa falta de retorno e transparência no processo de criação do PNM pode 

contribuir para minar o envolvimento e as relações de confiança construídas durante a 

etapa de instrução técnica, que teve ampla participação dos atores locais, desestimulando 

os interessados e prejudicando futuros processos participativos para implementação e 

gestão da UC. 
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4. Conclusões 

 

A análise do arcabouço legal do gerenciamento costeiro no estado de São Paulo 

traz uma nova ótica de visão integrada do território que ultrapassa as barreiras das 

jurisdições e esferas de governo explicitando uma oportunidade impar de aproveitar os 

efeitos sinérgicos das diversas estratégias de ordenamento para aumentar sua eficiência 

conjunta. Enquanto as UCs de proteção integral podem promover importantes serviços 

ecossistêmicos como: proteção dos habitats; conservação da biodiversidade; recuperação 

dos estoques e de espécies exploradas; exportação de indivíduos para as áreas exploradas; 

resguardar o patrimônio natural contra incertezas futuras; servir de locais para investigação 

científica e valores de referência para pesquisas e monitoramento ambiental; e propiciar 

oportunidades de educação, recreação e inspiração, as UCs de uso sustentável podem ser 

efetivas para atender as demandas sociais e econômicas de uso dos recursos naturais 

reduzindo a pressão de uso sobre as UCs de proteção integral e beneficiando-se dos 

serviços ecossistêmicos proporcionados por essas, como a recuperação dos estoques 

pesqueiros. No contexto do LN-SP, onde boa parte do território é protegida por UCs, a 

implementação da gestão integrada sob a forma de mosaicos de UCs pode ser uma boa 

estratégia para aproveitar a complementariedade de objetivos das diferentes categorias 

numa visão global de gestão territorial.   

 

Já as estratégias de ordenamento territorial, como o PEGC-SP, podem ser 

eficientes para ordenar as atividades antrópicas externas às UCs que as impactam 

diretamente. As estratégias conjuntas de diversas agências e esferas de governo ainda 

podem ser eficazes para potencializar os escassos recursos humanos e financeiros 

destinados à gestão ambiental do território da ZC, além de reduzir os conflitos de 

ordenamento. Porém não foram identificados, no arcabouço legal do PEGC-SP, 

instrumentos que garantissem a participação paritária e a integração com outras políticas de 

ordenamento territorial e gestão ambiental, o que indica que a legislação precisa de revisão 

tanto para contemplar o ordenamento da totalidade da ZC do Estado de São Paulo, quanto 

para garantir a participação plena dos atores interessados e a integração entre as diversas 

estratégias de ordenamento. 

 

O arcabouço legal que abrange as áreas da ESEC Tupinambás e contexto 

oceanográfico do entorno ainda possui lacunas expressivas de regulamentação, ou não 
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contempla uma gestão capaz de contrapor as principais ameaças ao ambiente marinho, 

como poluição, sobrepesca e introdução de espécies exóticas. A ESEC Tupinambás possui 

áreas pequenas e descontínuas, além de apresentar lapsos consideráveis de gestão e 

planejamento, fatores que podem comprometer a sua efetividade. Por outro lado, 

mecanismos de integração entre agências como o TC interministerial e o CC, se mostraram 

efetivos na redução dos conflitos relativos às áreas da UC. A gestão participativa é a única 

ferramenta prevista no arcabouço legal vigente que pode colaborar para integrar a UC no 

contexto regional, posto que a categoria ESEC possui poucas possibilidades legais de 

interface com a sociedade devido às restrições de visitação pública.  

 

As UCs de proteção integral são comprovadamente mais eficientes para a 

conservação da biodiversidade se comparadas as UCs de uso sustentável. As áreas das UCs 

marinhas de proteção integral da ZC do Estado de São Paulo são pequenas e desconexas e 

não são representativas de todos os ecossistemas dos ambientes marinhos e costeiros, 

estando concentradas sobre ambientes insulares isolados. Essas UCs protegem uma 

pequena porcentagem da ZC (0,42%), muito abaixo da recomendada pela CDB (10%). 

Essa inexpressiva área sob proteção integral, aliada à falta de gestão eficaz e fiscalização 

nas APAMs marinhas e ao desenvolvimento econômico acelerado na ZC colocam em risco 

eminente a manutenção dos recursos naturais da ZC e da cultura das populações caiçaras 

que dependem desses recursos, demandando estratégias urgentes para aumentar as áreas 

sob proteção integral, assim como melhorar a gestão das UCs marinhas existentes.  

 

Quanto aos instrumentos de gestão e planejamento específicos para as UCs 

marinhas, ainda há a necessidade de monitoramento da eficácia das estratégias de gestão 

adotadas para o cumprimento dos objetivos estabelecidos nos PMs. As UCs ainda 

enfrentam dificuldades para planejar a gestão e implementar esses planejamentos. Os 

indicadores propostos para o programa de monitoramento no processo de elaboração do 

PM da ESEC Tupinambás é uma primeira tentativa de acompanhar os efeitos das 

estratégias de gestão propostas sobre os atributos naturais considerados relevantes (alvos 

de conservação) para a UC. O planejamento em questão também contempla necessidades 

como a apropriação do processo de planejamento pela equipe da UC e a integração e 

incorporação do mesmo na rotina de gestão da UC, além de apresentar baixos custos de 

elaboração e contemplar uma maior interface da gestão com atores chave e setores afins. 

Por outro lado, não há ferramentas de gestão consolidados no âmbito das UCs federais que 
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assegurem a continuidade de gestão que possibilite a implementação do planejamento 

proposto, o monitoramento e avaliação de sua eficácia. O estabelecimento dessas 

ferramentas é fundamental para possibilitar tanto a continuidade de gestão como a 

aprendizagem contínua que possibilite avanços na gestão a cada ciclo de planejamento para 

adequação desta ao contexto regional em constante transformação.   

 

Os mecanismos de participação e governança no planejamento das UCs federais 

precisam ser aprimorados e verdadeiramente incorporados na gestão, visto que geralmente 

essas áreas são planejadas de forma isolada desconsiderando o contexto socioeconômico 

local e a sua influência sobre o planejamento. Pode-se afirmar que todas as UCs do LN-SP 

têm mecanismos de participação consolidados, por meio dos conselhos gestores, porém a 

qualidade dessa participação carece de avaliação criteriosa que possibilite seu 

aprimoramento com consequente aprendizagem de gestores e atores chave. 

 

No contexto de acelerado desenvolvimento econômico do Estado de São Paulo, é 

urgente a necessidade de aprimoramento do arcabouço legal, conceitual e metodológico 

para contemplar tanto as demandas de gestão quanto de integração de políticas e lacunas de 

ordenamento. A ineficácia de instrumentos de licenciamento ambiental (CONAMA 

428/2010), as dificuldades de efetivação das ZAs, as dificuldades de integração entre UCs 

marinhas e destas com os ZEEs do PEGC-SP, as lacunas de gestão e de instrumentos 

específicos de manejo, e a pouca efetividade na destinação e aplicação dos recursos de 

compensação ambiental demandam o estabelecimento de um arcabouço legal sólido que 

contemple essas especificidades e buscando potencializar efeitos sinérgicos das diversas 

estratégias de ordenamento territorial, de forma a compatibilizar a presença da 

biodiversidade, a valorização da sociodiversidade e o desenvolvimento sustentável no 

contexto regional.  
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6. Apêndices 

 

6.1 – Relatório Consolidado do processo de elaboração do Plano de Manejo da Estação 

Ecológica Tupinambás.  

 

6.2 - Livro com registro fotográfico do Arquipélago dos Alcatrazes – Setor I da ESEC 

Tupinambás, publicado durante o desenvolvimento deste trabalho.  

 

 

 

 

 

 


