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RESUMO
O capítulo “Áreas protegidas na zona costeira do Brasil: uma revisão a partir das categorias de manejo” tem como
objetivo apresentar o conjunto de unidades de conservação (UCs) no bioma Marinho e associados, existentes no
Brasil, utilizando o banco de dados do Cadastro Nacional de Unidades de Conservação (CNUC), mantido pelo
Ministério do Meio Ambiente (MMA) em colaboração com os órgãos gestores dos três níveis de governo e da ini
ciativa privada. Como ferramentas de gestão, se bem implementadas e geridas, as áreas protegidas podem con
tribuir na busca pela conservação da biodiversidade e minimização do processo de perda da biodiversidade global.
Na zona costeira, as áreas protegidas aumentaram mais de 15 vezes desde 1993 e, a partir de 2016, mais de 8 mi
lhões de km2 de novas áreas foram adicionadas no Globo. Esse crescimento é resultado da declaração de extensas
reservas marinhas criadas pelo Brasil e México, impulsionados por acordos internacionais da Agenda 2030 da
ONU e das Metas de Aichi. O capítulo apresenta uma revisão das unidades de conservação da zona costeira
disponíveis no Painel de Unidades de Conservação Brasileiras do CNUC, distribuídas no grupo de Proteção Inte
gral e no grupo de Uso Sustentável. Resolvemos utilizar somente as informações desse painel, pois esse cadastro
oferece algumas vantagens em relação a outros bancos de dados como, entre outras, a verificação da conformidade
das unidades de conservação através de normas e critérios de criação estabelecidos na Lei no 9.985/2000 que insti
tuiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação  SNUC. No entanto, como qualquer banco de dados, existe
a possibilidade de desatualização de algumas informações referentes às UCs, o que deve ser, portanto, considerado
ao longo do tempo na leitura deste capítulo. Dessa forma, são apresentadas características relacionadas ao tamanho
das unidades de conservação em km2, esfera administrativa, ano de criação, plano de manejo e conselho gestor.
Além disso, é apresentado um exemplo de implementação de cada categoria de UC publicitado na página web de
cada unidade. Assim, o texto se constitui uma oportunidade para conhecer a presença dessas unidades nos espaços
geográficos em que estão inseridas e perceber sua importância e limites à conservação e combate à perda de bio
diversidade.
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ABSTRACT
The chapter “Protected Areas in the Brazilian Coastal Zone: A Review Based on Management Categories” aims
to present the set of protected areas in the marine and associated biomes in Brazil using the National Register of
Conservation Units database (CNUC), maintained by the Ministry of Environment (MMA) in cooperation with
the governing bodies of the three levels of government and the private sector. As a management tool, if properly
implemented and managed, protected areas can contribute to the pursuit of biodiversity conservation and minimization of the process of global biodiversity loss. In the coastal zone, protected areas have increased more than
15 times since 1993, and since 2016, more than 8 million km² of new areas have been added on the globe, this
growth is the result of the declaration of extensive marine reserves created by Brazil and Mexico driven by international agreements of 2030 agenda for Sustainable Development and the Aichi Targets. The chapter provides a review of protected areas in the coastal zone available in the Brazilian conservation units CNUC panel
distributed in the full protection group and the sustainable use group. We decided to use only the information
from this panel, as this register offers some advantages concerning other databases, such as, among others, verification of the conformity of the conservation units through norms and creation criteria established in Law Nº
9.985/2000 that instituted the National System of Conservation Units (SNUC). However, like any database, there
is the possibility of outdating some information related to the conservation units (UC), or what should, therefore,
be considered overtime when reading this chapter. Thus, some characteristics of the conservation units are presented, related to the size, the administrative sphere, the year of creation, the management plan and the management council. Besides, an example of the implementation of each UC category advertised on the website of
each unit is presented. Thus, the text constitutes an opportunity to know the presence of these units in the geographical spaces in which they are inserted and to realize their importance and limits to the conservation and
combating the loss of biodiversity.

Keywords: Coastal Zone; Conservation Units; Sustainable Use; Integral Protection.

1. INTRODUÇÃO
As áreas protegidas, quando bem implementadas e geridas, são importantes ferramentas de
gestão que contribuem na busca pela conservação da biodiversidade, como também, na minimização
do processo de perda da biodiversidade ao redor do globo. Além disso, várias políticas internacionais
reconhecem sua importância, tais como: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da Orga
nização das Nações Unidas – ONU, a Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) e a Convenção
de Áreas Úmidas (Convenção de Ramsar) (UNEPWCMC, IUCN e NGS, 2018). Em relação à
Agenda 2030, por exemplo, Dudley et al. (2017), destacam a oportunidade para o reconhecimento do
valor e contribuição das áreas protegidas para as diversas metas dos Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável (ODS). Apesar de estarem diretamente relacionados somente aos ODSs 14 (Vida na
Água) e 15 (Vida na Terra), os autores argumentam que as áreas protegidas contribuem para várias
metas dos ODSs, tais como: diminuição da pobreza, segurança alimentar e hídrica, saúde e bemestar,
redução de risco de desastres, cidades sustentáveis e estratégias de mudanças climáticas. Entretanto, o
maior desafio está em garantir que a contribuição das áreas protegidas seja inteiramente reconhecida
no planejamento, políticas e relatórios dos diversos níveis de governo (Dudley et al., 2017). Mas, de
fato, o que é uma área protegida?
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Terrestrial protected areas

Marine and coastal protected areas

Figura 1 . Distribuição espacial das áreas protegidas no mundo.
Fonte: UNEPWCMC, IUCN e NGS (2018).

Para a União Internacional para a Conservação da Natureza (International Union for Conservation of Nature, IUCN), uma área protegida é “um espaço geográfico claramente definido, reco

nhecido, dedicado e gerenciado, por meios legais ou outros meios efetivos, para alcançar a conser
vação de longo prazo da natureza com serviços ecossistêmicos associados e valores culturais” (Lewis
et al., 2017, p. 2). De acordo com o banco de dados mundial de áreas protegidas da IUCN (2019),
houve um aumento na expansão de áreas protegidas, tanto terrestres, de 14,7% em 2016 para 15% em
2019, quanto em cobertura marinha, de 10,2% em 2016 para 17,9% em 2019. Nesse caso, com a 11ª
meta de Aichi já alcançada para áreas marinhas sob jurisdição nacional. A Figura 1 apresenta a dis
tribuição espacial dessas áreas no mundo até julho de 2018.
Através da observação do mapa da Figura 1, é possível perceber que algumas regiões e países
possuem mais áreas protegidas de grande extensão – África, América do Sul, Austrália e Groelândia;
do que os países da Europa, na qual existem várias áreas protegidas de menor extensão. O estudo da
UNEPWCMC, IUCN e NGS (2018) destaca o crescimento considerável das áreas protegidas mari
nhas nos últimos anos, que aumentaram mais de 15 vezes desde 1993. A partir de 2016, mais de 8
milhões de km2 de novas áreas foram adicionadas no globo. No entanto, essa “corrida” pelo aumento
de áreas marinhocosteiras protegidas, muitas vezes sem o envolvimento direto da população, pode
gerar muitos conflitos socioambientais locais. E em muitos territórios onde foram implementadas, os
usuários continuam utilizando os recursos naturais de forma ilegal, descumprindo a legislação e, por
tanto, sem proteção da biodiversidade (Alves e Hanazaki, 2015; Fontes e Guerra, 2016).
Este crescimento na proteção marinha é resultado da declaração de extensas reservas marinhas
criadas pelo Brasil e México. No território brasileiro, foram criadas quatro novas UCs federais mari
nhas: duas nos arquipélagos de São Pedro e São Paulo, em Pernambuco, e mais duas unidades nos ar
quipélagos de Trindade e Martim Vaz, no Espírito Santo (Figura 2). São 92.584.798,96 de hectares
distribuídos em duas Áreas de Proteção Ambiental (APA) e dois Monumentos Naturais (MONA).
Com essas unidades, o País passou de 1,5% de áreas marinhas protegidas para 26,36%, fazendo com
que o Brasil cumprisse a Meta 11 de Aichi de proteção de áreas marinhas e costeiras, que estabelece
17% de áreas marinhas protegidas.
Independentemente de sua extensão territorial, as áreas protegidas são fundamentais para
várias atividades produtivas, e seu estabelecimento como UC através do SNUC pode maximizar a
produtividade nestes territórios. Para se ter ideia da magnitude de ativos que essas áreas carregam, de
acordo com a Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos (BPBES, 2018), no
Brasil, a produção pesqueira será de 1.145 mil toneladas de alimento até 2025.
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Figura 2 . Localização das novas unidades de conservação (UCs) marinhas no Brasil
Fonte: ICMBio (2018a).

Além dos recursos pesqueiros diretamente explorados nos ambientes costeiro e marinho, as
áreas protegidas em territórios terrestres no País podem contribuir na produção agrícola (350 produtos
agrícolas são exportados), pecuária (maior produtor de carne bovina e de frango do mundo), produtos
florestais (terceiro maior exportador), produção de energia (40% advindo de fontes renováveis) e tu
rismo (geração de 43 mil empregos). Dessa forma, para a BPBES, se a biodiversidade e serviços ecos
sistêmicos existentes no país forem utilizados visando a conservação de seus ativos ambientais, eles
poderão impulsionar uma conciliação sui generis entre produção econômica e manutenção da biodi
versidade e serviços ecossistêmicos.
De acordo com o CNUC (MMA, 2019), até setembro de 2019, o Brasil possuía 964.153,29
km2 de unidades de conservação no bioma marinho, com 194 unidades distribuídas entres as catego
rias de UC, sendo: 83 unidades de proteção integral e 111 unidades de uso sustentável. Desse total, 83
UCs (42,78%) são administradas pela esfera administrativa estadual; 71 UCs (36,60%), administradas
pela esfera federal; e 40 UCs (20,62%), pela esfera municipal. Das 10 UCs mais visitadas do Brasil
em 2018, seis unidades estão localizadas no bioma marinho e associados: Reserva Extrativista Ma
rinha Arraial do Cabo (RJ): 3º lugar; Parque Nacional de Jericoacoara (CE): 4º lugar; Área de Pro
teção Ambiental de Fernando de Noronha (PE): 7º lugar; Parque Nacional de Fernando de Noronha
(PE): 8º lugar; Área de Proteção Ambiental Costa dos Corais (AL/PE): 9º lugar e Reserva Extrativista
Marinha de Soure (PA): 10º lugar (ICMBIO, 2019) (Figura 3).
Em face dessas informações, o diagnóstico das categorias de UC na zona costeira brasileira,
realizado a partir dos dados do Painel de Unidades de Conservação Brasileiras do CNUC e apresen
tado nesse capítulo, foi estruturado da seguinte forma: após a introdução, a próxima seção inclui uma
visão geral dessas UCs pelas categorias de manejo distribuídas entre os referidos grandes grupos de
limitados pelo SNUC. A terceira e quarta seções apresentam a definição e o objetivo de cada catego
ria; a quantidade de UCs existentes em cada categoria nos biomas marinho e associados; a extensão
territorial; além da situação dessas unidades em relação ao conselho gestor, plano de manejo, modali
dade de gestão e aspectos relacionados aos biomas. Também é apresentado um exemplo de implemen
tação de cada categoria, disponibilizado nas respectivas páginas da web de UCs, para assim, se ter
uma visão dos desafios enfrentados por essas unidades. Na última seção, é feita uma reflexão a partir
do conjunto de informações levantado e uma breve discussão, apoiada na literatura, sobre a importân
cia e limites dessas categorias de UC para conservação da zona costeira brasileira.
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Figura 3. As 10 Unidades de Conservação (UCs) mais visitadas no Brasil em 2018,
destacando as seis UCs do bioma Marinho e associados. Fonte: ICMBio (2019).

2. PANORAMA GERAL DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO NA
ZONA COSTEIRA DO BRASIL
De acordo com a Lei Nº 9.985/2000, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação no
Brasil  SNUC é composto pelo conjunto de UCs administradas pelos governos federal, estaduais e
municipais (BRASIL, 2000). Diante de seus treze objetivos elencados, podese afirmar que o principal
objetivo do SNUC é a promoção do desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais.
Além disso, o SNUC divide as unidades de conservação no Brasil em dois grandes grupos: as
Unidades de Proteção Integral, que permitem somente o uso indireto dos recursos naturais, compostas
pelas categorias: Estação Ecológica (ESEC), Reserva Biológica (REBIO), Parque Nacional (PARNA),
Monumento Natural (MONA) e Refúgio da Vida Silvestre (REVIS); e as Unidades de Uso Susten
tável, cuja exploração socioeconômica deve garantir a perenidade dos recursos naturais, sendo o grupo
composto pelas seguintes categorias: Área de Proteção Ambiental (APA), Área de Relevante Interesse
Ecológico (ARIE), Floresta Nacional, Reserva Extrativista (RESEX), Reserva de Fauna, Reserva de
Desenvolvimento Sustentável (RDS) e Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN). Na zona
costeira, somente as categorias “Floresta Nacional” e “Reserva de Fauna” não possuem representação
até o momento dessa análise.
De acordo com o Cadastro Nacional de Unidades de Consrvação – CNUC, até setembro de
2019, o Brasil possuía 194 UCs no bioma marinho e associados distribuídas em 1.082.342,44 km²
(MMA, 2019). Nesse total, estão incluídas as sobreposições com outros biomas (Quadro 1).
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Quadro 1. Síntese das Unidades de Conservação de Proteção Integral e as de Uso Sustentável
na zona costeira, em ordem decrescente de extensão territorial no Brasil

Nota: * Esse total considera as sobreposições com os outros biomas. Fonte: MMA (2019).
As APAs constituem o grupo com mais UCs (74 unidades), assim como aquele de maior
abrangência territorial (927.337,67 km²). Em termos de abrangência, o segundo lugar é ocupado pelas
MONAs, com 114.879, 40 km², distribuídas em oito unidades. Já em termos de números de unidades,
o segundo lugar é ocupado pelos PARNAs, com 52 unidades, que ocupam o terceiro lugar em relação
à abrangência, com 18.162,01 km². As RESEXs ficam com a quarta colocação em termos de ocupação
territorial, com 13.780,42 km² e terceiro lugar em número de unidades, com 23. Nas duas próximas
seções, essas UCs serão analisadas de forma mais detalhada.

3. UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL DOS
BIOMAS MARINHO E ASSOCIADOS NO BRASIL
Segundo o SNUC, o objetivo desse grupo de UCs é a preservação da natureza, sendo admitido
apenas o uso indireto dos recursos naturais contidos nessas unidades (BRASIL, 2000). Esse grupo é
composto de cinco categoriais. Todas as categorias de unidades de conservação de proteção integral
possuem representação no bioma marinho e associados.
i. Estação Ecológica (ESEC);
ii. Reserva Biológica (REBIO);
iii. Parque Nacional (PARNA);
iv. Monumento Natural (MONA); e
v. Refúgio da Vida Silvestre (REVIS).
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3.1

ESTAÇÃO ECOLÓGICA (ESEC)

Segundo o artigo 9º da Lei do SNUC (BRASIL, 2000), a estação ecológica (ESEC) tem como
objetivo a preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas. Essa unidade possui as
seguintes características: a posse e domínio são públicos e, caso existam áreas particulares em seu
domínio, serão desapropriadas; a visitação pública é proibida, com a exceção de fins educativos, ob
servando a as deliberações contidas no plano de manejo; a realização de pesquisas cientificas depende
de autorização do órgão responsável pela unidade e as alterações dos ecossistemas da estação só são
permitidas na necessidade de restauração de ecossistemas modificados, manejo de espécies para
manutenção da diversidade biológica, coleta de componentes dos ecossistemas para fins científicos.
As alterações não poderão exceder mais que 3% da extensão total da unidade.
De acordo com o CNUC, existem no Brasil, oito ESECs no ambiente marinho e biomas asso
ciados da Amazônia, Mata Atlântica e Pampa, em uma área de 1.944,03 km² (MMA, 2019). A maioria
delas é administrada pelo ICMBio e somente uma unidade, a Estação Ecológica JuréiaItatins, é
administrada pelo Governo do Estado de São Paulo, sendo a maior ESEC no bioma Marinho. A mais
antiga ESEC é a de Maracá Jipioca, localizada no Amapá, criada em 1981 e apoiada pelo programa
ARPA2. A ESEC instituída mais recentemente (em 2006), é a Estação Ecológica da Guanabara, loca
lizada entre os municípios de Guapimirim, Itaboraí e São Gonçalo no estado do Rio de Janeiro
(Quadro 2). Até o início do segundo semestre de 2019, três ESECs ainda não possuíam plano de
manejo: Guaraqueçaba (PR), JuréiaItatins (SP) e Taim (RS), e somente a ESEC JuréiaItatins (SP)
não possuía nem o plano e nem o conselho gestor. A ausência de um plano de manejo e conselho
gestor impacta diretamente na gestão da UC e seu relacionamento com a população local, gerando,
entre diversas outras consequências negativas, o não reconhecimento da importância das atividades
socioeconômicas nos espaços territoriais que a unidade esteja inserida.

Quadro 2 . Estações Ecológicas (ESECs) no bioma marinho
e associados da Mata Atlântica e Pampa no Brasil

(*) Legenda: PM = Plano de Manejo; CG = Conselho Gestor. Fonte: CNUC (MMA, 2019).
2 O ARPA (Áreas Protegidas da Amazônia) é um programa do Governo Federal, coordenado pelo Ministério do Meio Ambi
ente (MMA), gerenciado financeiramente pelo FUNBIO (Fundo Brasileiro para a Biodiversidade) e financiado com recursos
do Global Environment Facility (GEF) – por meio do Banco Mundial, do governo da Alemanha – por meio do Banco de De
senvolvimento da Alemanha (KfW), da Rede WWF – por meio do WWFBrasil, e do Fundo Amazônia, por meio do
BNDES. O Programa foi criado com o objetivo de expandir e fortalecer o Sistema Nacional de Unidades de Conservação
(SNUC) na Amazônia, Reconhecido internacionalmente, o ARPA combina biologia da conservação com práticas de planeja
mento e gestão. As Unidades de Conservação apoiadas pelo programa são beneficiadas com bens, obras e contratação de
serviços necessários para a realização de atividades de integração com as comunidades de entorno, formação de conselhos,
planos de manejo, levantamentos fundiários, fiscalização e outras ações necessárias ao seu bom funcionamento. Fonte:
ARPA (2017). Disponível: http://arpa.mma.gov.br/oquee/
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Exemplo de implementação de Estação Ecológica:
ESEC de Tamoios (RJ)
A ESEC de Tamoios é formada por 29 pontos geográficos dos tipos: ilhas, lajes e rochedos. O
seu entorno marinho possui um raio de 1 km, sendo 96,64% correspondentes à área marinha e 3,36%,
à área terrestre. Essa ESEC foi criada por meio do Decreto No 98.864/90 (BRASIL, 1990a) e cor
responde a somente 4% da área da Baía da Ilha Grande (Figura 4).

Figura 4. Mapa da Estação Ecológica (ESEC) de Tamoios,
nos municípios de Paraty e Angra dos Reis (RJ).
Fonte: ICMBio ESEC de Tamoios.

A criação da UC teve como objetivo atender ao Decreto Nº 84.973/1980, que prevê que as
usinas nucleares deverão ser localizadas em áreas delimitadas como ESECs (BRASIL, 1980). A im
plantação das usinas nucleares em Angra dos Reis (RJ) motivou a criação da ESEC, como um instru
mento de preservação ambiental e monitoramento das ações antrópicas na região da Baía da Ilha
Grande, nos municípios de Paraty e Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro. A sede administra
tiva da UC está localizada em Paraty, às margens da Rodovia BR 101 (Km 535), que conta com um
auditório, alojamento para pesquisadores e uma trilha interpretativa dentro da Mata Atlântica (Trilha
Tamoios).
De acordo com o ICMBio ESEC de Tamoios, a Baía da Ilha Grande é considerada uma área
prioritária de extrema importância biológica, uma vez que se encontra com um grave problema de
perda de biodiversidade, devido à bioinvasão por espécies exóticas provenientes de água de lastro e/ou
bioincrustação de navios e plataformas ligados à exploração de petróleo e gás. Diante disso, o Mi
nistério do Meio Ambiente elencou o Coralsol – Tubastraea tagusensis (Figura 5) e Tubastraea
coccinea , espécie exótica invasora prioritária para a elaboração e implementação de Planos Nacionais
de Prevenção, Controle e Monitoramento. A ESEC de Tamoios participou de um grupo de trabalho
coordenando, fornecendo assessoramento técnico na elaboração do plano de controle e monitoramento
da bioinvasão do Coralsol que foi aprovado pela Portaria MMA Nº 3642/2018 (MMA, 2018).
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Figura 5. Coralsol (Tubastraea tagusensis).
Fonte: ICMBio ESEC de Tamoios.

3.2

RESERVA BIOLÓGICA (REBIO)

O 10º artigo da Lei do SNUC (BRASIL, 2000) define a Reserva Biológica (REBIO) como
uma UC de proteção integral da biota e demais atributos naturais, sem a interferência humana ou
modificações ambientais, com exceção das medidas que visem a recuperação dos ecossistemas com
objetivo de recuperar e preservar o equilíbrio natural, a diversidade biológica e os processos ecológi
cos naturais. As principais características da REBIO é que a posse e os domínios da UC são públicos
e, caso haja áreas particulares, estas serão desapropriadas. A visitação pública é proibida, exceto em
caráter educacional e respeitando o regulamento específico. A pesquisa científica necessita de auto
rização do órgão responsável pela administração da UC.
No bioma Marinho e suas sobreposições, existem oito REBIOs, abrangendo 4.565,59 km2 de
área total protegida. A primeira REBIO Marinha do Brasil é a Reserva Biológica e Arqueológica de
Guaratiba (RJ), criada pelo Decreto Estadual No 7.549/1974 (GOVERNO DO ESTADO DA
GUANABARA, 1974). A reserva mais recente, é a Reserva Biológica Federal Marinha do Arvoredo
(SC), criada pelo Decreto No 99.142/1990 (BRASIL, 1990b). Todas as regiões do Brasil banhadas
pelo Oceano Atlântico (N, NE, SE e S) possuem REBIOs. Contudo, na região Norte, somente o estado
do Amapá possui REBIOs (Quadro 3).
São cinco REBIOs federais e três estaduais. O estado do Amapá possui a maior REBIO em
extensão – a Reserva Biológica Federal Lago Piratuba (3.924,68 km2), apoiada pelo programa ARPA;
como também a menor – a Reserva Biológica Estadual do Parazinho (2,76 km2). Em relação aos
planos de manejo e conselho gestor dessas unidades, somente a Reserva Biológica Marinha do
Arvoredo (SC) e a Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba (RJ) possuem os referidos instru
mentos de planejamento e gestão.
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Quadro 3. Reservas Biológicas (REBIOs) no bioma Marinho e associados
da Amazônia e Mata Atlântica no Brasil

(*) Legenda: PM = Plano de Manejo; CG = Conselho Gestor. Fonte: CNUC (MMA, 2019).

Exemplo de implementação de REBIO:
Reserva Biológica do Atol das Rocas (RN)
A REBIO do Atol das Rocas é caracterizada como um ambiente insular oceânico, com a pre
sença do único atol do Atlântico Sul. É formado predominantemente por algas coralinas e apresenta
feições geomorfológicas atípicas, com características tanto dos atóis do Atlântico, quanto dos atóis do
Pacífico (ICMBio, 2007). O atol é uma ilha oceânica no formato de anel com estrutura coralínea. No
interior desse anel, se forma uma lagoa, a partir de um recife costeiro ao redor de uma ilha vulcânica
(Figura 6). O Atol das Rocas abriga duas ilhas biogênicas: ilha do Farol e do Cemitério. De acordo
com o ICMBio (op. cit. ), em resumo, a importância dessa REBIO decorre de suas características:
 Único atol do Oceano Atlântico Sul;
 Importante local para descanso, alimentação e reprodução de aves marinhas, incluindo algumas
espécies migratórias;
 Importante sítio reprodutivo da tartaruga marinha da espécie Chelonia mydas ;
 Abrigo de espécies endêmicas e prováveis espécies novas para a ciência;
 Abrigo de espécies ameaçadas de extinção;
 Local de reprodução de algumas espécies de peixes e crustáceos de alto valor econômico;
 Local de reprodução do tubarãolimão e tubarãolixa;
 Beleza cênica ímpar no território nacional;
 Contribuição no monitoramento das mudanças climáticas globais (elevação do nível do mar).
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Figura 6. Vista aérea da Reserva Biológica (REBIO) Atol das Rocas (RN).
Fonte: CNUC (MMA, 2019).

A denominação Atol das Rocas se deve à sua constituição, a qual lembra rochas, palavra que
em espanhol corresponde a roccas . A primeira citação foi em carta náutica, publicada em 1502. Dados
os riscos para a navegação, iniciouse em 1881 a construção do primeiro farol do Atol das Rocas, com
o objetivo de evitar os frequentes acidentes marítimos. Em 1883, o farol entrou em operação
(ICMBio, 2007).

3.3

PARQUE

Esse tipo de UC tem como objetivo a preservação de ecossistemas naturais de grande relevân
cia ecológica e beleza cênica, mas, diferentemente das REBIOs, existe a possibilidade da realização
de pesquisas científicas e do desenvolvimento de atividades de educação ambiental. Como também,
são permitidas atividades de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico. Caracteriza
se por ser de posse e domínio público, ou seja, áreas particulares deverão ser desapropriadas e a visi
tação pública e a pesquisa científica estarão sujeitas a autorização do órgão responsável pela UC.
De acordo com o CNUC (MMA, 2019), existem no Brasil um total de 52 parques no bioma
Marinho e compartilhados. Todas as regiões brasileiras litorâneas possuem algum tipo desses parques,
que representam 18.162,01 km2, sendo 26 parques estaduais, 14 municipais e 12 federais. Metade das
unidades possuíam plano de manejo e 30 unidades (57,69 %), conselho gestor. O Quadro 4 apresenta
as informações de sete parques, os quais representam cada um dos biomas listados e as três esferas
administrativas.
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Quadro 4. Parques no bioma Marinho e associados
da Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica e Pampa no Brasil

Fonte: CNUC (MMA, 2019).

Exemplo de implementação de PARNA Marinho:
Parque Nacional Marinho de Abrolhos (BA)
O Parque Nacional Marinho de Abrolhos foi o primeiro parque nacional federal marinho
criado no Brasil em 1983, através do Decreto Presidencial Nº 88.218/1983 (BRASIL, 1983). Com
uma área de 879,54 km2, está situado entre os municípios de Alcobaça e Caravelas, no sul da Bahia.
De acordo com o ICMBio PARNA Abrolhos, o parque possui dois polígonos: um que protege o arco
de recifes costeiros localizado entre os municípios de Alcobaça e Prado (BA), abrangendo o Recife de
Timbebas; e outro, a cerca de 70 quilômetros da costa, que engloba o Arquipélago dos Abrolhos –
ilhas Redonda, Siriba, Sueste, Guarita e Santa Bárbara (sendo esta última, excluída dos limites do par
que e sob jurisdição da Marinha do Brasil); e o Parcel dos Abrolhos, contendo um complexo de mi
lhares de chapeirões, estruturas recifais únicas encontradas somente na região do banco dos Abrolhos
(Figura 7).
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Figura 7. Vista aérea do Parque Nacional Marinho de Abrolhos (BA).
Fonte: Fotografia de Enrico Marcovaldi/ ICMBio PARNA Abrolhos, 2019.
Em 1832, o arquipélago foi visitado por Charles Darwin, que ficou surpreso com a rica biodi
versidade do lugar. A região é a única do planeta onde é possível encontrar o coral Mussismilia
braziliensis, conhecido como coral cérebro, por seu aspecto peculiar. Além disso, o PARNA protege o
principal berçário das baleias Jubarte no Atlântico Sul, que migram para o banco dos Abrolhos para ter
seus filhotes. Espécies de tartarugas marinhas ameaçadas de extinção – tartarugas de couro, cabeçuda,
verde e de pente; também se refugiam na região do PARNA, além de aves marinhas, tais como a
Grazina do bico vermelho, os Atobás branco e marrom, as Fragatas, incluindo pequenas aves mi
gratórias do Hemisfério Norte. De acordo com o ICMBio PARNA Abrolhos, um levantamento da bio
diversidade da região registrou aproximadamente 1.300 espécies, 45 delas consideradas ameaçadas,
segundo a IUCN e o MMA.
Ainda de acordo com o ICMBio PARNA Abrolhos, a pesca nas regiões próximas ao parque
movimenta mais de R$ 100 milhões por ano, representando cerca de 10% da receita da atividade
pesqueira no Brasil. Dessa forma, a UC pode estar assegurando a procriação das espécies e con
tribuindo para a manutenção da pesca para a população local. O turismo também é beneficiado com a
presença do parque, garantindo centenas de empregos em hotéis, pousadas, restaurantes e demais
atividades ligadas ao setor. O ICMBio PARNA Abrolhos informa também que mais de 90% dos turis
tas que visitam a região tem como motivação principal os atrativos naturais. As águas claras de tem
peratura amena, os naufrágios e a rica fauna marinha fazem do Parque dos Abrolhos o atrativo natural
mais importante da Costa das Baleias na Bahia.
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3.4

MONUMENTO NATURAL (MONA)

O objetivo principal do monumento natural (MONA) é a preservação de sítios naturais raros,
singulares ou de grande beleza cênica. Pode ser constituído de áreas particulares; no entanto, há ne
cessidade de compatibilização dos objetivos da UC e utilização dos recursos naturais pelos pro
prietários. Caso contrário, a área deve ser desapropriada. A visitação pública também está sujeita às
normas estabelecidas pelo órgão responsável pela unidade.
Existem no Brasil, oito MONAs no bioma Marinho e compartilhado da Mata Atlântica, sendo
cinco deles, administrados na esfera municipal e três, na esfera federal, totalizando uma área de
114.879,40 km2. Apesar da extensão dessas unidades, sete (87,5%) não possuem plano de manejo e
cinco delas (62,5%) não possui conselho gestor (Quadro 5).

Quadro 5. Monumentos Naturais (MONAs) no bioma Marinho e associado
da Mata Atlântica no Brasil

(*) Legenda: PM = Plano de Manejo; CG = Conselho Gestor. Fonte: CNUC (MMA, 2019).

Os MONAs criados pelo Governo Federal em 2018 ajudaram o País a cumprir a Meta 11 de
Aichi de proteção de 17% áreas marinhas e costeiras, que, no caso brasileiro, atingiu 26,36% de áreas
marinhas protegidas. No entanto, como já foi salientado, a criação de uma UC é um ato institucional
que, para ser efetivo, precisa de uma boa gestão. Para isso, é necessário a elaboração de seu plano de
manejo e constituição de seu conselho gestor.
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Exemplo de implementação de MONA:
Monumento Natural Municipal da Galheta (SC)
De acordo com o Observatório de Áreas Protegidas da Universidade Federal de Santa
Catarina (OBSERVA, 2018), essa UC existe desde 1990, inicialmente classificada como parque, pos
teriormente recategorizada pela Lei Municipal Nº 10.100/2016 (PREFEITURA DE
FLORIANÓPOLIS, 2016), que, além de definir a nova classificação, também alterou seus limites,
aumentando a área e diminuindo o perímetro.

Figura 8. Mapa da localização do Monumento Natural Municipal da Galheta
na Ilha de Santa Catarina (SC). Fonte: Observatório de Áreas Protegidas
da Universidade Federal de Santa Catarina (OBSERVA, 2018).

Observando a Figura 8, percebese a proximidade com outras unidades de conservação, como
o Parque Municipal das Dunas da Lagoa da Conceição e o Parque Estadual do Rio Vermelho, somente
separadas pela urbanização da cidade de Florianópolis. De acordo com o Observa (2018), a área pos
sui atividades muito distintas, com a existência da pesca sazonal tradicional da tainha e uma área de
naturalismo na Praia da Galheta.

3.5

REFÚGIO DE VIDA SILVESTRE (REVIS)

Esse tipo de UC possui o objetivo de proteger os ambientes naturais, os quais proporcionam
condições para a existência ou a reprodução de espécies ou comunidades da flora local e fauna resi
dente ou migratória. As principais características dessas unidades são: permissão de existência de
áreas particulares, desde que seja possível compatibilizar o uso dos recursos naturais com os objetivos
da unidade; permissão de visitação e de realização de pesquisa científica, desde que sujeitas às nor
mas estabelecidas pelos órgãos responsáveis.
De acordo com o CNUC (MMA, 2019), existem sete REVIS no bioma Marinho no Brasil,
abrangendo uma área total de 1.180,86 km2 (Quadro 6). A maioria não possui conselho gestor
(57,14%) e nem plano de manejo (71,43%). A REVIS do Arquipélago de Alcatrazes (SP) é a maior
unidade (674,72 km2) e a REVIS do Molho Leste (RS), a menor (0,24 km2). Vale ressaltar que os
REVISs estão presentes apenas nas regiões Nordeste, Sudeste e Sul do Brasil.
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Quadro 6. Refúgio da Vida Silvestre (REVIS) no bioma Marinho
e associado da Mata Atlântica no Brasil

Fonte: CNUC (MMA, 2019).

Estudo de implementação de REVIS:
Refúgio de Vida Silvestre do Arquipélago de Alcatrazes (SP)
De acordo com ICMBio (2017), o arquipélago de Alcatrazes é a área marinha mais intocada
do estado de São Paulo (Figura 9), em razão das restrições de uso estabelecidas pela Marinha do
Brasil e pela ESEC Tupinambás, desde a década de 1980. Como resultado, a região permaneceu por
muito tempo sem a interferência antrópica em seus ambientes naturais e essa condição de conservação
tornou o arquipélago referência para estudos científicos, principalmente de monitoramento das
condições ambientais e acompanhamento dos efeitos das múltiplas interferências antrópicas no ecos
sistema marinho.

Figura 9. Vista aérea do Arquipélago de Alcatrazes (SP).
Fonte: Fotografia de Luciano Candisani/ National Geographic, 2019.
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Ainda de acordo com o ICMBio (2017), a criação da REVIS de Alcatrazes em 2016,
abrangendo a totalidade das áreas anteriormente restritas pela Marinha do Brasil, é uma grande con
quista para a conservação marinha nacional, pois permite a ampliação das ferramentas de proteção
ambiental desse ecossistema. A REVIS de Alcatrazes é a maior área marinha de proteção integral das
regiões Sul e Sudeste e abriga o maior ninhal de fragatas do país, espécies endêmicas de distribuição
restrita, sendo área relevante para estudos evolutivos, devido ao isolamento geográfico para grupos
como répteis e anfíbios. Em conjunto com a ESEC Tupinambás, protege cerca de 1.300 espécies,
sendo utilizada como área de reprodução e crescimento de espécies de valor comercial para o setor
pesqueiro, como as raias, tubarões e garoupas. Além disso, serve de abrigo, área de alimentação e
crescimento para tartarugas marinhas ameaçadas de extinção, que são encontradas em altas densidades
nas áreas das referidas UCs. O arquipélago dos Alcatrazes também é reconhecido como patrimônio
natural, referência de paisagem para a população, além de abrigar sítios arqueológicos e importante
patrimônio histórico.

4. UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DE USO SUSTENTÁVEL
DO BIOMA MARINHO NO BRASIL
O objetivo elementar desse grupo de UCs é compatibilizar a conservação da natureza com o
uso sustentável de parte dos seus recursos naturais. De acordo com o artigo 14 da Lei do SNUC
(BRASIL, 2000), fazem parte do grupo de UCs de Uso Sustentável, as seguintes categorias:
i. Área de Proteção Ambiental (APA);
ii. Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE);
iii. Floresta Nacional (FLONA);
iv. Reserva Extrativista (RESEX);
v. Reserva de Fauna;
vi. Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS); e
vii. Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN).
Somente a categoria “Floresta Nacional” e “Reserva da Fauna” não possuem unidades no
bioma Marinho e associados. A seguir, são apresentadas as características de cada tipo de unidade.

4.1

ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA)

De acordo com o artigo 15 da Lei do SNUC (BRASIL, 2000), as APAs são classificadas como
áreas extensas, com um certo grau de ocupação humana, dotadas de atributos abióticos, bióticos, es
téticos ou culturais especialmente importantes para a qualidade de vida e o bemestar das populações
humanas. A APA tem como objetivos básicos, proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo
de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. As principais características
desse tipo de UC são listadas a seguir.
 As APAs são compostas por terras públicas e privadas;
 As propriedades privadas podem ter que respeitar normas e restrições para sua utilização;
 As condições para visitação pública e pesquisa, nas áreas sob domínio público, serão estabelecidas
pelo órgão gestor da UC;
 Nas propriedades privadas, o proprietário deverá estabelecer as condições para pesquisa e visitação,
mas observando as restrições legais; e
 Deverá dispor de um Conselho presidido pelo órgão responsável por sua administração, composto
por representantes de órgãos públicos, organizações da sociedade civil e população residente.

94

Deivdson Brito Gatto
Existem no país, 74 APAs no bioma Marinho e associados da Amazônia, Caatinga, Cerrado e
Mata Atlântica, abrangendo área total de 927.337,67 km2. Ou seja, estão presentes em todas as regiões
banhadas pelo Oceano Atlântico. A maioria dessas unidades são administradas pela esfera estadual
(55,41%), seguida pela esfera municipal (24,32%) e federal (20,27%). Em relação ao conselho gestor,
55,41% possuem a instância, no entanto, 58,11% dessas unidades não possuem plano de manejo. O
Quadro 7 apresenta uma seleção dessas unidades, com a indicação das regiões brasileiras e biomas as
sociados.

Quadro 7. Áreas de Proteção Ambiental (APAs) no bioma Marinho
e associado da Mata Atlântica no Brasil (selecionadas por região e biomas associados)

(*) Legenda: PM = Plano de Manejo; CG = Conselho Gestor. Fonte: CNUC (MMA, 2019).

As APAs estão mais presentes no bioma Marinho e da Mata Atlântica. Cinco APAs exclusiva
mente marinhas abrangem uma área total de 791.353,00 km2. Somente as APAs dos Arquipélagos de
São Pedro e São Paulo e Trindade e Martim Vaz, criadas em 2018, totalizam 787.973,91 km2.

95

Áreas protegidas na zona costeira do Brasil: uma revisão a partir das categorias de manejo

Exemplo de implementação de APA:
Área de Proteção Ambiental Costa dos Corais (AL e PE)
A APA Costa dos Corais é uma das duas APAs (sendo a outra, a APA de Fernando de
Noronha) presentes no ranking das 10 UCs mais visitadas do Brasil, com um total 297.465 visitantes
em 2018 (Figura 10). Foi criada pelo Decreto Federal de 23 de outubro de 1997 (BRASIL, 1997),
abrangendo uma área de 4.042,68 km2 e, aproximadamente, 120 km de extensão de praias e mangues.
Iniciase na margem direita da foz do rio Formoso no Oceano Atlântico, na praia de Carneiros
(Tamandaré/PE); até a foz do rio Meirim (Maceió/AL). Essa APA foi criada com cinco objetivos:
1. Garantir a conservação dos recifes coralígenos e de arenito, com sua fauna e flora;
2. Manter a integridade do habitat e preservar a população do Peixeboi marinho (Trichechus
manatus);
3. Proteger os manguezais em toda a sua extensão, situados ao longo das desembocaduras dos rios,
com sua fauna e flora;
4. Ordenar o turismo ecológico, científico e cultural, e demais atividades econômicas compatíveis
com a conservação ambiental; e
5. Incentivar as manifestações culturais e contribuir para o resgate da diversidade cultural regional.

Figura 10. Mapa de localização da APA Costa dos Corais, entre os estados de Alagoas
e Pernambuco. Fonte: elaboração própria, a partir de ICMBio (2013).

Os ecossistemas presentes na região são os recifes de corais, os manguezais, os estuários, as
restingas e a Mata Atlântica. Os recifes de corais (Figura 11) são o elemento natural mais importante
dessa UC e constituemse no principal alvo da política ambiental, pois são suporte para a diversidade
da vida marinha, representada por algas, corais, peixes, crustáceos, moluscos e o peixeboi, mamífero
ameaçado de extinção. Além de moldar todo o litoral da APA com um conjunto de piscinas naturais
das mais diversas formas e tamanhos, amplamente visitadas por seu valor turístico.
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Figura 11. Zona de visitação Galés de Maragogi (AL). Fonte: Salinas de Maragogi (2019).
Na área da unidade, os recifes de corais apresentam colunas com altura entre 5 e 6 m e, ex
pandidos lateralmente no topo, criam superestruturas com espaços abertos na superfície, formando um
sistema interconectado de cavernas. As superfícies dos recifes são normalmente cobertas por manchas
de zoantídeos, tais como o Palythoa sp., e espessos tapetes de algas calcáreas – Melobesiae sp. e
Lithothamnion sp. Das 18 espécies de corais duros descritos na costa brasileira, nove estão presentes
na região, sendo as principais espécies, a Mussismilia harttii e a Montastrea cavernosa (MMA, 2006).

4.2

ÁREA DE RELEVANTE INTERESSE ECOLÓGICO (ARIE)

Ao contrário das APAs, as áreas de relevante interesse ecológico (ARIEs) são em geral de pe
quena extensão, com pouca ou nenhuma ocupação humana; possuem características naturais ex
traordinárias ou simplesmente abrigam exemplares raros da biota local. A ARIE tem como objetivo
manter os ecossistemas naturais de importância regional ou local e regular o uso admissível dessas
áreas, de modo a compatibilizálo com os objetivos de conservação da natureza. Podem ser constituí
das de terras públicas ou privadas, que no caso, podem ser utilizadas seguindo algumas normas e res
trições, sempre de acordo com a Constituição Federal de 1988. Existem no país, seis ARIEs no bioma
Marinho e compartilhados da Mata Atlântica, abrangendo uma área total de 221,16 km2 (Quadro 8).
Dentre as ARIEs existentes, somente a ARIE Manguezais da Foz do Rio Mamanguape possui
plano de manejo e nenhuma das unidades possuem conselho gestor, segundo os dados do CNUC
(MMA, 2019). São três ARIEs estaduais, duas federais e uma municipal.
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Quadro 8. ARIEs no bioma marinho e associado da Mata Atlântica no Brasil

Fonte: CNUC (MMA, 2019).

Exemplo de implementação de ARIE:
Área de Relevante Interesse Ecológico Municipal do Degredo (Linhares/ES)
Situada no município de Linhares (ES), que abriga a foz do rio Doce, a ARIE Municipal do
Degredo foi criada em 2002 e compõe o conjunto de três UCs do município (LINHARES, 2019). A
ARIE do Degredo fica localizada na região de Degredo, no litoral de Linhares. Essa região abriga o
Jardim das Guttatas, área onde foi identificada a existência de orquídeas endêmicas (que ocorrem so
mente na região). No período de floração, as orquídeas da espécie Cattleya Guttata (Figura 12) en
feitam a área com suas variadas cores formando um lindo jardim, conhecido como Jardim das
Guttatas (PREFEITURA DE LINHARES, 2002).

Figura 12.

Orquídeas da espécie Cattleya
Guttata (Linhares/ES).
Fonte: Prefeitura de Linhares (2019).

98

Deivdson Brito Gatto

Figura 13.

Tartaruga de Couro
(Mole ou Gigante),

Dermochelys coriácea ,

em Linhares (ES).
Fonte: ICMBio (2017).

Além disso, o Degredo é área regular de desova das tartarugas marinhas Caretta Caretta e
Dermochelys coriácea (Figura 13), sendo a segunda a mais criticamente ameaçada de extinção no
mundo (Torres et al. , 2016).

4.3

RESERVA EXTRATIVISTA (RESEX)

De acordo com o artigo 18 da Lei do SNUC (BRASIL, 2000), a reserva extrativista (RESEX)
é uma UC utilizada por populações extrativistas tradicionais, cuja subsistência baseiase no extra
tivismo e, de forma complementar, na agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno
porte. O objetivo desse tipo de unidade é proteger os meios de vida e a cultura dessas populações, e
assegurar o uso sustentável de seus recursos naturais. As principais características das RESEXs são:
1. Área de domínio público concedida às populações extrativistas tradicionais. As áreas particulares
incluídas em seus limites devem ser desapropriadas;
2. Deve ser gerida por um Conselho Deliberativo, administrado pelo órgão administrador da unidade
e constituído por representantes de órgãos públicos, organizações da sociedade civil e populações
tradicionais da área;
3. Visitação pública permitida como disposto no plano de manejo da unidade;
4. Pesquisa científica permitida e incentivada;
5. Proibidas a exploração de recursos minerais e a caça amadora ou profissional;
6. Caso haja recursos madeireiros, a exploração deverá ser realizada em bases sustentáveis.
Existem no Brasil, 23 RESEXs no bioma Marinho associado com os biomas da Amazônia,
Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica. Essas unidades abrangem uma área total de 13.780,42 km2. O es
tado do Pará possui a maior quantidade de RESEXs (10 unidades), totalizando 3.608,37 km2. A menor
RESEX fica entre os estados da Paraíba e Pernambuco, com 66,77 km2. A maioria das RESEXx, 12
unidades (52,17%), não possuem conselho gestor; e somente duas unidades possuem plano de manejo:
a RESEX Federal de Cururupu (MA) e a RESEX Marinha do Soure (PA). A maioria das RESEXs do
bioma Marinho são federais e somente uma é estadual: a RESEX Marinha de Itaipu (Niterói/RJ). A
primeira RESEX Marinha criada foi a a RESEX do Arraial do Cabo, em 1997. O Quadro 9 apresenta
as informações de oito RESEXs localizadas no bioma Marinho e associado com os biomas da
Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica.
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Quadro 9. RESEXs no bioma Marinho e associado da Amazônia,
Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica no Brasil

Fonte: CNUC (MMA, 2019).

Exemplo de implementação de RESEX:
Reserva Extrativista Marinha de Soure (Soure/PA)
A RESEX Marinha de Soure está localizada na costa leste da Ilha do Marajó (PA), a maior
ilha fluviomarinha do mundo, no estuário da Bacia Amazônica, onde desaguam o rio Amazonas no
Oceano Atlântico pelo lado oeste e o rio Tocantins pelo leste da ilha (ICMBio, 2018b). Por isso, a
mesma é muito visitada por turistas, sendo a 10ª UC do Brasil em número de visitação, tendo recebido
280.851 visitantes em 2018 (ICMBio, 2019). De acordo com o ICMBio (2018b), o surgimento da
RESEX de Soure foi uma demanda dos povos e comunidades tradicionais da região (Figura 14). Esse
movimento se iniciou no final dos anos 90, baseado na atividade extrativista dos pescadores em geral,
com destaque para os caranguejeiros, que estavam preocupados com os impactos de pescarias pre
datórias praticadas por “invasores” oriundos principalmente do litoral paraense, na porção costeira de
Soure/PA.
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Figura 14. Atividades do Projeto Jovens Protagonistas
da RESEX Marinha de Soure (PA). Fonte: ICMBio (2015).
Segundo o ICMBio (2018b), os manguezais contidos na RESEX de Soure fazem parte da
maior faixa contínua de manguezal do mundo, que vai do estado do Maranhão até o Amapá. Dessa
forma, de acordo com o mesmo instituto, tratase de uma área estratégica para a conservação, sobre
tudo devido as questões socioambientais da Amazônia Atlântica, já que a região concentra a maior
população e produção ligada à pesca artesanal marinhacosteira do Brasil. A demanda por criação de
RESEXs marinhas na costa amazônica já permitiu a criação de 13 RESEXs federais e a RESEX de
Soure foi a primeira da região.

4.4

RESERVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (RDS)

De acordo com o artigo 20 da Lei do SNUC (BRASIL, 2000), as Reservas de Desenvolvi
mento Sustentável (RDS) são áreas naturais que abrigam populações tradicionais, cuja existência ba
seiase em sistemas sustentáveis de exploração dos recursos naturais, desenvolvidos ao longo de
gerações e adaptados às condições ecológicas locais, que desempenham um papel fundamental na
proteção da natureza e na manutenção da diversidade biológica. As RDSs possuem as características a
seguir:
1. São de domínio público e, quando necessário, as áreas particulares deverão ser desapropriadas;
2. A RDS deve ser gerida por um Conselho Deliberativo, presidido pelo órgão responsável pela
administração da unidade e composto por representantes de órgãos públicos, organizações da
sociedade civil e das populações residentes na área;
3. Visitação pública e pesquisa científica são permitidas, observando as disposições do plano de
manejo;
4. Necessidade de equilíbrio entre o tamanho da população e a conservação ambiental;
5. A exploração dos ecossistemas naturais é permitida através de regime de manejo sustentável.
Existem quatro RDSs no bioma Marinho e biomas associados da Amazônia, Caatinga e Mata
Atlântica no Brasil e cobrem uma área de 228,32 km2. O quadro 10 apresenta as informações dessas
unidades.
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Quadro 10. Reservas de Desenvolvimento Sustentável (RDSs) no bioma Marinho
e associados da Amazônia, Caatinga e Mata Atlântica no Brasil

Fonte: CNUC (MMA, 2019).
Nenhuma das RDSs possui plano de manejo e somente duas unidades possuem conselho
gestor. Um fator de destaque dessas unidades é que todas foram criadas e são geridas na esfera esta
dual. A maior RDS em área encontrase no estado do Rio Grande do Norte e a menor, no Espírito
Santo.

Exemplo de implementação de RDS:
Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Aventureiro (RJ)
Segundo o Instituto Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro (INEA), o Parque Estadual
Marinho do Aventureiro, criado em 1990 (RIO DE JANEIRO, 1990), foi recategorizado pela Lei
Estadual Nº 6.793/2014 (RIO DE JANEIRO, 2014) como Reserva de Desenvolvimento Sustentável
do Aventureiro. Além da porção marinha, a Vila do Aventureiro passou a integrar a RDS, através da
redução de 2,7% da área original da REBIO Estadual da Praia do Sul (Figura 15), criada pelo Decreto
Estadual Nº 4.972/1981 (RIO DE JANEIRO, 1981).

Segundo o INEA,
a RDS do Aventureiro é
composta por uma parte
terrestre e outra marinha,
possuindo 1.910 mil ha de
área total. Essa unidade
tem como objetivo con
ciliar a preservação dos
ecossistemas locais com a
cultura
caiçara,
va
lorizando os modos de
vida tradicionais, bem
como as práticas em
bases sustentáveis desen
volvidas pela população
tradicional beneficiária da
unidade.
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Figura 15.

Mapa de localização da Reserva de Desenvolvimento
Sustentável (RDS) do Aventureiro, na Ilha Grande,
Angra dos Reis (RJ). Fonte: Ilha Grande.org (2015).

Deivdson Brito Gatto

4.5

RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL (RPPN)

Como o nome indica, as RPPNs são áreas privadas gravadas com perpetuidade, com o obje
tivo de conservar a diversidade biológica. De acordo com art. 21 da Lei do SNUC (BRASIL, 2000), o
proprietário da RPPN deverá assinar termo de compromisso perante a um órgão ambiental, que irá
verificar a existência de interesse público e averbar à margem da inscrição no Registro Público de
Imóveis. Nas RPPNs, são permitidas a pesquisa científica e a visitação turística, recreativa e educa
cional. Os órgãos ambientais poderão prestar orientação técnica e científica aos proprietários para
elaboração do plano de manejo ou de gestão da unidade.
Em semelhante quantidade com as RDSs, existem quatro RPPNs no bioma Marinho e asso
ciado com a Mata Atlântica no Brasil, totalizando 42,98 km2. Existe somente uma RPPN federal e as
demais são estaduais (Quadro 11).

Quadro 11 . Reservas Particulares do Patrimônio Natural ( RPPNs) no bioma Marinho
e associado da Mata Atlântica no Brasil

Fonte: CNUC (MMA, 2019).

De acordo com CNUC (MMA, 2019), todas as RPPNs não possuem plano de manejo e nem
conselho gestor. O estado da Bahia possui duas RPPNs no bioma Marinho associado com a Mata
Atlântica e as outras duas estão localizadas nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Todas as
RPPNS foram criadas após a instituição do SNUC, em 2000.

Exemplo de implementação de RPPN:
Reserva Particular do Patrimônio Natural
Dunas de Santo Antônio (Mata de São João/BA)
A RPPN Dunas de Santo Antônio é integrante do imóvel Fazenda Riacho das Flores e Bosque
do Araken/Rozarinho, no município de Mata de São João (BA), reconhecida através da Portaria Nº
65/2001 do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA,
2001). De acordo com o Blog “Reserva Velha Bárbara”, a região da RPPN Dunas de Santo Antônio
abriga um ecossistema de restinga, dunas e lagoas (Figura 16).
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Figura 16.

Paisagem
da Reserva
Particular do
Patrimônio
Natural (RPPN)
Dunas de Santo
Antônio,
em Mata de São
João (BA).
Fonte:
Blog Reserva
Velha Bárbara.

Ainda de acordo com o Blog, a Vila de Santo Antônio também se encontra na região da RPPN
(Figura 17), que é uma pequena comunidade de pescadores composta por parentes da mesma família.

Figura 17.

Vila de Santo Antônio
na RPPN Dunas de
Santo Antônio, em
Mata de Sã (BA)
Fonte: Blog Reserva
Velha Bárbara.

A vila possui barracas rústicas, cobertas de palha, nas quais são servidas comidas regionais,
especializadas em frutos do mar. Além disso, peças artesanais de palha de piaçava e bolsas são con
feccionados pelas artesãs da vila.

104

Deivdson Brito Gatto

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A revisão apresentada demonstra o potencial de cada categoria de UC para proteção e uso sus
tentável da biodiversidade nos biomas Marinho e associados. Algumas informações puderam ser sin
tetizadas a respeito das categorias dos dois grandes grupos de UCs. Na região Norte, nos estados do
Amapá e Pará, não existe nenhuma UC nas categorias Monumento Natural e Refúgio da Vida
Silvestre (Proteção Integral); Área de Relevante Interesse Ecológico e Reserva Particular do
Patrimônio Natural (Uso Sustentável). A região Nordeste somente não possui nenhuma Estação
Ecológica, mas como a costa nordestina é habitada por inúmeras comunidades que dependem da pesca
e do turismo, talvez a presença de uma ESEC na região poderia gerar conflitos, não sendo uma opção
eficaz para o cumprimento de objetivos de conservação. A região Sudeste é a única região que possui
representação de todas as categorias de UC e a região Sul não possui Reservas Extrativistas, Reservas
de Desenvolvimento Sustentável, Áreas de Relevante Interesse Ecológico e Reservas Particulares do
Patrimônio Natural, todas as categorias pertencentes ao grupo de uso sustentável.
Uma outra forma de analisar a presença das áreas protegidas é através da delimitação de
grandes ecossistemas marinhos. De acordo com Schiavetti et al. (2013), citando Ekau e Knoppers
(1999), tais ecossistemas no Brasil são divididos em: Plataforma Norte, Costa Leste e Plataforma Sul.
A Plataforma Norte começa no extremo norte do litoral brasileiro no município do Oiapoque (AP) e
termina na na região do Delta do Parnaíba, fronteira entre os estados do Maranhão e Piauí; a Costa
Leste começa no Delta do Parnaíba, no município de Luís Correia (PI), e termina no Cabo de São
Tomé (RJ). A Plataforma Sul começa na Península do Cabo de São Tomé (RJ) e termina no município
de Chuí (RS). Utilizando a delimitação desses autores (op. cit. ), em termos de área total, a Plataforma
Norte possui a maior área total protegida, enquanto que a Plataforma Sul, a menor. Outra importante
informação é que, do total de unidades de conservação existentes no bioma marinho e associados,
apenas 13% são unidades de proteção integral. Essas unidades permitem algum tipo de uso dos recur
sos naturais de forma indireta, como a visitação pública e, dessa forma, pelo menos na zona costeira, é
errôneo considerar que existe excesso de proteção ambiental.
Em relação aos planos de manejo e a presença de um conselho gestor nessas unidades, a re
visão revela que a maioria das UCs da zona costeira não possuem ambos instrumentos de gestão. O
plano de manejo objetiva guiar a UC no cumprimento dos objetivos estabelecidos na sua criação, en
quanto que os conselhos gestores são fóruns de discussão, negociação e gestão da UC e sua área de
influência, visando ao tratamento das questões ambientais, sociais, econômicas, culturais e políticas.
Embora a existência do plano de manejo e do conselho gestor não seja por si só garantia de ausência
de conflitos (Fontes e Guerra, 2016), a ausência desses dois importantes instrumentos impacta direta
mente na gestão da UC e seu relacionamento com a população local, fazendo com que a unidade não
possua sua importância reconhecida nas atividades socioeconômicas nos espaços territoriais que esteja
inserida. Além disso, alguns autores apontam que, fora os domínios econômico e ambiental, as UCs se
relacionam com as populações presentes nos outros espaços dominiais territoriais, tais como o espa
cial (questões relativas ao uso e ocupação do território), organizacional (envolvimento de órgãos ges
tores locais e organizações da sociedade civil) e cultural (influência da presença da UC nas manifes
tações culturais das populações) (Alves e Hanazaki, 2015). O amplitude do conjunto de domínios aos
quais as UCs se relacionam demonstra a necessidade de inclusão da população local no processo de
gestão das UC, seja através da construção e implementação efetiva do plano de manejo, seja através
da composição e participação em reuniões do conselho gestor. Finalmente, agradeço as valiosas su
gestões e recomendações da Profa Drª Mariana Clauzet na revisão desse capítulo.

105

Áreas protegidas na zona costeira do Brasil: uma revisão a partir das categorias de manejo

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ALVES, R. P.; HANAZAKI, N. Áreas protegidas marinhocosteiras de Santa catarina sob a perspectiva das
populações locais. Ambiente & Sociedade. São Paulo, v. XVIII, n. 4, outdez. 2015, p. 97118.
BPBES (PLATAFORMA BRASILEIRA DE BIODIVERSIDADE E SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS).
Serviços ecossistêmicos. Disponível em: <https://www.bpbes.net.br/>. Acesso em fev. 2020.
______. Sumário para tomadores de decisão: 1º diagnóstico brasileiro de biodiversidade e serviços ecossistêmi
cos. Autoria e colaboração de Carlos A. Joly. et al. 1. ed. Edição do autor. Campinas, SP, 2018.
BRASIL. Decreto Federal de 23 de outubro de 1997. Dispõe sobre a criação da Área de Proteção Ambiental da
Costa dos Corais, nos Estados de Alagoas e Pernambuco, e dá outras providências. Brasília, DF: Diário Oficial
da União (DOU), 24/10/1997. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/dnn/Ante
rior%20a%202000/1997/Dnn5976.htm>. Acesso em dez. 2019.
______. Decreto Nº 8.505, de 20 de agosto de 2015. Dispõe sobre o Programa Áreas Protegidas da Amazônia,
instituído no âmbito do Ministério do Meio Ambiente. Brasília, DF: Diário Oficial da União (DOU),
21/08/2015. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20152018/2015/Decreto/D8505.htm>.
Acesso em dez. 2019.
______. Decreto Nº 84.973, de 29 de julho de 1980. Dispõe sobre a colocalização de Estações Ecológicas e
Usinas Nucleares. Brasília, DF: Diário Oficial da União (DOU), 30/07/1980. Disponível em:
<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/19801987/decreto8497329julho1980434478publicacaoorig
inal1pe.html>. Acesso em jul. 2019.
______. Decreto Nº 88.218, de 06 de abril de 1983. Cria o Parque Nacional Marinho dos Abrolhos. Brasília, DF:
Diário Oficial da União (DOU), 07/04/1983. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/de
creto/19801989/D88218.htm>. Acesso em jul. 2019.
______. Decreto Nº 98.864, de 23 de janeiro de 1990. Cria a Estação Ecológica de Tamoios, e dá outras
providências. Brasília, DF: Diário Oficial da União (DOU), 24/01/1990a. Disponível em: <https://www2.ca
mara.leg.br/legin/fed/decret/1990/decreto9886423janeiro1990328475publicacaooriginal1pe.html>.
Acesso em jul. 2019.
______. Decreto Nº 99.142, de 12 de março de 1990. Cria, no Estado de Santa Catarina, a Reserva Biológica
Marinha do Arvoredo, e dá outras providências. Brasília, DF: Diário Oficial da União (DOU), 13/03/1990b.
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/19901994/D99142.htm>. Acesso em jul. 2019.
______. Lei Nº 9.985, de 18 de julho de 2000. Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da Consti
tuição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras providências.
Brasília, DF: Diário Oficial da União (DOU), 19/07/2000. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9985.htm>. Acesso em fev. 2020.
DUDLEY, N.; ALI, N.; KETTUNEN, M.; MACKINNON, K. Editorial Essay: Protected Areas and The Sus
tainable Development Goals. PARKS: The International Journal of Protected Areas and Conservation, v. 23, n.
2, nov. 2017. 96p. Disponível em: <http://parksjournal.com/wpcontent/uploads/2017/11/PARKS23.2lowres
10.2305IUCN.CH_.2017.PARKS232.en_.pdf>. Acesso em fev. 2020.
FONTES, C. F. L.; GUERRA, A. J. T. Conflitos socioambientais na APA de Cairuçu (ParatyRJ) à luz da so
breposição com unidades de conservação de diferentes categorias. Geousp – Espaço e Tempo (Online), v. 20, n.
1, 2016, p. 178193.
GOVERNO DO ESTADO DA GUANABARA. Decreto Estadual No 7.549, de 20 de novembro de 1974. De
limita a área da Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba e dá outras providências. Rio de Janeiro, Guan
abara: Diário Oficial do Estado (DOE), 22/11/1974. Disponível em:
<https://acervo.socioambiental.org/sites/default/files/documents/H0D00036.pdf>. Acesso em jul. 2019.
IBAMA (INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS REN
OVÁVEIS). Portaria nº 65 de 21 de maio de 2001. Reserva Particular do Patrimônio Natural, de interesse
público e em caráter de perpetuidade a área de 370 ha (trezentos e setenta hectares) integrante do imóvel
Fazenda Riacho das Flores e Bosque do Araken/Rozarinho, reserva denominada Dunas de Santo Antônio no
município de Mata de São João, Estado da Bahia. Brasília, DF: Diário Oficial da União (DOU), 04/06/2001.
Disponível em: <http://sistemas.icmbio.gov.br/site_media/portarias/2010/10/14/BA_RPPN_Dunas_de_San
to_Ant%C3%B4nio.pdf>. Acesso em set. 2019.

106

Deivdson Brito Gatto
ICMBio (INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE). Brasil cria quatro
novas unidades marinhas. Março de 2018a. Disponível em: <http://www.icmbio.gov.br/portal/ultimasnoti
cias/20geral/9509brasilcriaquatronovasunidadesmarinhas/>. Acesso em set. 2019.
______. Plano de Manejo da APA Costa dos Corais. Tamandaré, PE: ICMBio, 2013. Disponível em:
<http://www.icmbio.gov.br/apacostadoscorais/images/stories/plano_de_manejo/PM_A
PACC_2013_JANEIRO.pdf>. Acesso em set. 2019.
______. Plano de Manejo da Estação Ecológica Tupinambás e Refúgio de Vida Silvestre do Arquipélago de
Alcatrazes. V. 1 – Diagnóstico. Brasília: ICMBio, 2017. Disponível em: <http://www.icmbio.gov.br/portal/im
ages/stories/planodemanejo/plano_de_manejo_esec_tupinambas_revisarquipelogoalcatrazes_vol1.pdf>.
Acesso em jul. 2019.
______. Plano de Manejo da Reserva Extrativista Marinha de Soure – PA, Brasília: ICMBio, 2018b. Disponível
em: <http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/planodemanejo/plano_de_manejo_resex_marinha_de_
soure_v19.pdf>. Acesso em jul. 2019.
______. Plano de Manejo para a Reserva Biológica do Atol das Rocas, Brasília: ICMBio, 2007. 241p.
Disponível em: <http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/imgsunidadescoservacao/rebio_atoldasro
cas.pdf>. Acesso em jul. 2019.
______. Parques e Florestas Nacionais. Disponível em: <http://www.icmbio.gov.br/parnaabrolhos/guiadovisi
tante.html>. Acesso em set. 2019.
______. Visitação em Parques Nacionais bate novo recorde em 2018. Fevereiro de 2019. Disponível em:
<http://www.icmbio.gov.br/portal/ultimasnoticias/20geral/10216visitacaoemparquesnacionaisbatenovo
recordeem2018>. Acesso em set. 2019.
INEA (INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE DO RIO DE JANEIRO). Disponível em:
<http://www.inea.rj.gov.br/Portal/Agendas/BIODIVERSIDADEEAREASPROTEGIDAS/UnidadesdeConserva
cao/INEA0047361>. Acesso em set. 2019.
IUCN (INTERNACIONAL UNION FOR CONSERVATION OF NATURE). World Database Protected Areas
(WDPA). Disponível em: <https://www.protectedplanet.net/c/worlddatabaseonprotectedareas>. Acesso em
ago. 2019.
LEWIS, N., DAY, J.C., WILHELM, ‘A., WAGNER, D., GAYMER, C., PARKS, J., FRIEDLANDER, A.,
WHITE, S., SHEPPARD, C., SPALDING, M., SAN MARTIN, G., SKEAT, A., TAEI, S., TEROROKO, T.,
EVANS, J. LargeScale Marine Protected Areas: Guidelines for design and management. Best Practice Protected
Area Guidelines Series, v. xxviii, n. 26. Gland, Switzerland: IUCN, 2017. 120 p.
LINHARES. Lei nº 3.908, de 27 de dezembro de 2019. Dispõe sobre o Código Municipal do Meio Ambiente do
município de Linhares (ES) e dá outras providências. Disponível em: <http://legislacaocompilada.com.br/lin
hares/Arquivo/Documents/legislacao/html/L39082019.HTML#A222>. Acesso: fev. 2020.
MMA (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE). Atlas dos recifes de coral nas unidades de conservação
brasileiras. 2 ed. Brasília: MMA, 2006. 232p. Disponível em: <http://www.terrabrasilis.org.br/ecotecadigital/im
ages/abook/pdf/2016/agosto/Agos.16.27.pdf>. Acesso em jul. 2019.
______. Cadastro Nacional de Unidades de Conservação – CNUC. Disponível em: <
http://www.mma.gov.br/areasprotegidas/cadastronacionaldeucs >. Acesso em jul de 2019.
______. Portaria Nº 3.642, de 10 de dezembro de 2018. Aprova o Plano Nacional de Prevenção, Controle e
Monitoramento do Coralsol (Tubastraea coccínea eTubastraea tagusensis) no Brasil  Plano Coralsol, estabele
cendo seu objetivo geral, objetivos específicos, ações, prazo de execução, coordenação e monitoria. Brasília,
DF: Diário Oficial da União (DOU), 11/12/2018. Disponível em: <http://www.in.gov.br/materia//asset_pub
lisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/54520540>. Acesso em jul de 2019.
OBSERVA (OBSERVATÓRIO DE ÁREAS PROTEGIDAS). Unidades de Conservação Municipais. Monu
mento Natural Municipal da Galheta. Santa Catarina: OBSERVA/UFSC, 2018. Disponível em:<https://ob
serva.ufsc.br/2018/05/08/monumentonaturalmunicipaldagalheta/>. Acesso em set de 19.
ONU (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS). Conheça a Agenda 2030. Disponível em:
<http://www.agenda2030.org.br/sobre/>. Acesso em fev. 2020.

107

Áreas protegidas na zona costeira do Brasil: uma revisão a partir das categorias de manejo
PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS. Lei No 10.100, de 06 de setembro de 2016. Altera a Lei Nº 3455, de
1990, definindo limites e categoria de manejo de unidade de conservação municipal, revoga Decreto Nº 698, de
1994, a Lei CMF Nº 195, de 1997, a Lei Nº 6237, de 2013, a Lei Nº 6733. de 2005, a Lei Nº 9698, de 2014, e dá
outras providências. Florianópolis, SC: Diário Oficial do Município, 16/09/2016. Disponível em: <https://leis
municipais.com.br/a2/sc/f/florianopolis/leiordinaria/2016/1010/10100/leiordinarian101002016alteraalei
n3455de1990definindolimitesecategoriademanejodeunidadedeconservacaomunicipalrevogade
creton698de1994aleicmfn195de1997alein6237de2013alein6733de2005alein9698de201
4edaoutrasprovidencias>. Acesso em jul. 2019.
PREFEITURA DE LINHARES. Lei No 2.322, de 05 de dezembro de 2002. Dispõe sobre o Código Municipal
do Meio Ambiente do Município de Linhares, e dá outras providências. Linhares, ES: Diário Oficial do Municí
pio, 05/12/2002. Disponível em: <http://legislacaocompilada.com.br/linhares/Arquivo/Documents/legisla
cao/html_impressao/L23222002.html>. Acesso em set. 2019.
RIO DE JANEIRO. Decreto Nº 4.972, de 02 de dezembro de 1981. Cria a Reserva Biológica Estadual da Praia
do Sul, na Ilha Grande. Rio de Janeiro, RJ: Diário Oficial do Estado (DOE), 03/12/1981. Disponível em:
<http://www.ilhagrandehumanidades.com.br/sites/default/files/decretoestadual_4.972_02.12.1981.pdf> Acesso
em set. 2019.
______. Decreto Estadual No 15.983, de 27 de novembro de 1990. Cria o Parque Estadual Marinho do Aven
tureiro. Rio de Janeiro, RJ: Diário Oficial do Estado (DOE), 28/11/1990. Disponível em:
<http://www.inea.rj.gov.br/cs/groups/public/documents/document/zwew/mde5/~edisp/inea0019758.pdf >.
Acesso em set. 2019.
______. Lei N° 6.793, de 28 de maio de 2014. Dispõe sobre a criação da Reserva de Desenvolvimento Susten
tável do Aventureiro, na Ilha Grande, município de Angra dos Reis, resultante da redução do limite da Reserva
Biológica Estadual da Praia do Sul e da recategorização do Parque Estadual Marinho do Aventureiro, e dá outras
providências. Rio de Janeiro, RJ: Diário Oficial do Estado (DOE), 28/05/2014. Disponível em: <https://gov
rj.jusbrasil.com.br/legislacao/122747746/lei679314riodejaneirorj>. Acesso em set. 2019.
SCHIAVETTI, A.; MANZ, J.; SANTOS, C.Z.; MAGRO, T.C.; PAGANI, M.I. Marine Protected Areas in Brazil:
An ecological approach regarding the large marine ecosystems. Ocean & Coastal Management, v. 76, may 2013,
p. 96104. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2013.02.003>. Acesso em set. 2019.
TORRES, C.; CREADO, E.; CARVALHO, J. Orquídeas versus Tartarugas Marinhas: tentando narrar simulta
neamente conflitos aparentes e ocultos. Caderno Eletrônico de Ciências Sociais, Vitória, v. 4, n. 1, 2016, p. 86
108. Disponível em: <https://www.researchgate.net/profile/Eliana_Creado/publica
tion/311678794_Orquideas_versus_Tartarugas_Marinhas_tentando_narrar_simultaneamente_conflitos_a
parentes_e_ocultos/links/5854113c08ae81995eb1ce4b/OrquideasversusTartarugasMarinhastentandonarrars
imultaneamenteconflitosaparenteseocultos.pdf>. Acesso em set. 2019.
UNEPWCMC (UN ENVIRONMENT WORLD CONSERVATION MONITORING CENTRE); IUCN (IN
TERNACIONAL UNION FOR CONSERVATION OF NATURE); NGS (NATIONAL GEOGRAPHIC SO
CIETY). Protected Planet Report 2018. UNEPWCMC, IUCN and NGS: Cambridge UK; Gland, Switzerland;
and Washington, D.C., USA, 2018. Disponível em: <https://livereport.protectedplanet.net/pdf/Protected_Plan
et_Report_2018.pdf>. Acesso em set. 2019.

Para fazer a citação bibliográfica:
Gatto, D.B. Áreas protegidas na zona costeira do Brasil: uma revisão a partir das categorias de
manejo. In: Souto, R.D. (org.). Gestão Ambiental e sustentabilidade em áreas costeiras e marinhas:
conceitos e práticas. Vol. 1. Rio de Janeiro: Instituto Virtual para o Desenvolvimento Sustentável 
IVIDES.org, 2020. pp. 78108.

108

