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Resumo. Neste artigo, esclarecemos os eventos descritos no artigo recente de Soares & 

Lucas publicado no periódico Marine Policy 93 (2018). Descrevemos aspectos cruciais 

do processo de planejamento que não foram abordados pelos autores, particularmente: 

(i) alterações de cima para baixo no desenho original que deixaram os ecossistemas 

mais diversos, únicos e vulneráveis pouco protegidos; (ii) a permissão de atividades 

pesqueiras dentro das unidades de conservação (UCs) de proteção integral; e (iii) 

problemas na utilização dessas UCs para quantificar o progresso relacionado à Meta de 

Aichi 11. O desenho espacial das UCs foi modificado pelo governo nos bastidores, sem 

ter recebido contribuições da sociedade ou dos cientistas. Apelamos à proibição das 

atividades de pesca no entorno nas ilhas, e das atividades de mineração em todas as 

UCs. Enfatizamos a necessidade de reconciliar os aspectos qualitativos da Meta de 

Aichi 11 ao estabelecer novas UCs como uma estratégia para melhorar os resultados da 

conservação marinha. O estabelecimento dessas grandes UCs não deve desviar a 

atenção das ações necessárias para a proteção de áreas prioritárias com base em 

evidências científicas. 
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Em março de 2018, o governo brasileiro criou quatro das maiores unidades de 

conservação (UCs) do oceano Atlântico, cobrindo uma área total de aproximadamente 

925.000 km2. A cobertura de UCs no país aumentou acentuadamente, de 1,5% para 

25%, o que superou os 10% estabelecidos pela meta de Aichi 11 da Convenção sobre 

Diversidade Biológica. Esse fato foi divulgado pelo governo brasileiro, pela mídia e por 

várias organizações não-governamentais de conservação como uma grande conquista, e 

foi recentemente descrito por Soares & Lucas [1] como um processo participativo e 

importante passo para a conservação dos ecossistemas marinhos e biodiversidade 

insular do Brasil. No entanto, mesmo os princípios mais básicos do planejamento de 

conservação foram negligenciados pelo processo de tomada de decisão [2] e um colapso 

no processo de participação das partes interessadas pode comprometer a implementação 

bem-sucedida dessas UCs no futuro [3]. No entanto, falhas importantes no processo de 

planejamento e modificações no desenho espacial dessas grandes UCs sem critérios 

técnicos ou científicos levaram a uma falta de proteção na maioria dos ecossistemas 

mais vulneráveis – isto é, recifes e biodiversidade associada entre 0-300 m de 

profundidade ao redor das ilhas oceânicas. Neste comentário, detalhamos como o 

estabelecimento dessas UCs foi conduzido e suas implicações de conservação em 

escalas nacional e global. 

As UCs recém-criadas incluíram duas categorias de áreas protegidas segundo o 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC [4]: áreas de uso múltiplo 

denominadas Áreas de Proteção Ambiental – APA (CAT V – IUCN), categoria de UC 

menos restritiva e historicamente mal aplicada; e uma categoria de proteção integral, 

denominada Monumento Natural - MONA (CAT III – IUCN). As duas APAs cobrem 

809.429,4 km2 (87,4% da área total protegida) e as duas MONAs cobrem 116.418,5 

km2 (apenas 12,6% das AMPs) e estão aninhadas dentro das APAs (Figura 1). 

No Brasil, estudos técnicos e consultas públicas são etapas obrigatórias para 

orientar o estabelecimento de áreas protegidas, segundo o SNUC. No processo relatado 

aqui, os estudos técnicos foram elaborados por cientistas e gestores [5, 6], a maioria dos 

quais são autores deste artigo, e basearam-se no conhecimento disponível, respondendo 

pelas melhores práticas em gestão e conservação (por exemplo, considerando espécies 

endêmicas e distribuições de habitats sensíveis) [7, 8]. As propostas originais indicaram 

a necessidade de excluir a mineração e ordenar a pesca nas áreas de uso sustentável 

(APAs), e estabelecer áreas de proteção integral em torno dos locais mais vulneráveis e 



prioritários (isto é, habitats rasos e profundos ao redor das ilhas e dos montes 

submarinos). Após as consultas públicas, uma carta aberta assinada por mais de cem 

cientistas, gestores e representantes de ONGs foi enviada ao Presidente e Ministério do 

Meio Ambiente para reforçar o apoio a criação das UCs e propondo a decuplicação da 

UC de proteção integral para proteger uma porção mais representativa dos ecossistemas 

do arquipélago de São Pedro e São Paulo - ASPSP (Figura 1). No entanto, as opiniões 

das partes interessadas não foram levadas em consideração e usadas apenas para 

legitimar as decisões de cima para baixo (“oportunismo desinformado” cf. [2]). 

Primeiramente, antes da publicação on-line das propostas, o Ministério do Meio 

Ambiente alterou a categoria de exclusão para o ASPSP de Refúgio da Vida Silvestre 

(REVIS) para MONA, sem qualquer consulta a cientistas e gestores envolvidos na 

elaboração da proposta original. Embora as diferenças nos níveis de proteção entre 

MONA e REVIS sejam controversas e difíceis de delinear seguindo o SNUC, essa 

mudança foi o primeiro passo em direção a uma série de decisões de cima para baixo 

tomadas pelo governo brasileiro. Estas propostas foram então apresentadas em duas 

audiências públicas realizadas em centros estratégicos com representatividade do setor 

pesqueiro (principalmente das frotas de espinhel - que visam peixes pelágicos - e linha 

de mão – que visam peixes recifais) que usam as áreas em questão. Naquele momento, 

as propostas foram discutidas por várias partes interessadas, incluindo cientistas, 

políticos, gestores ambientais, organizações não-governamentais, cidadãos interessados 

e, surpreendentemente, nenhuma objeção foi levantada pela indústria pesqueira durante 

as consultas públicas. A explicação mais plausível para este cenário é que a criação 

destas UCs não teria impacto na pesca comercial pelágica, uma vez que estas áreas não 

recebem intensa pressão de uso (a maior parte da frota pesqueira industrial destinada 

aos peixes pelágicos concentra-se em áreas muito mais próximas da costa.). 

Após as audiências públicas, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da 

Defesa e representantes da Marinha do Brasil alteraram a proposta ao permitir pescarias 

de “subsistência” dentro das áreas de proteção integral (MONAs). Além disso, os 

habitats recifais mais rasos em torno do ASPSP foram removidos das áreas de proteção 

integral. O cenário da Ilha da Trindade foi ainda mais preocupante, porque a maior parte 

de sua área costeira (raio de 12 milhas náuticas) foi excluída até da UC menos restritiva 

- APA, mantendo a biodiversidade dos recifes rasos e habitats ricos em endemismo 

abertos a qualquer uso extrativista [2]. Quando a criação das UCs foi anunciada 



oficialmente, todos os envolvidos no processo de consulta pública ficaram surpresos e 

confusos, pois o desenho final das UCs era completamente diferente da proposta 

original apresentada durante as consultas públicas (Figura 1). 

 

 

 

Figura 1. (A) Novas UCs oceânicas brasileiras. (B) Área proposta para o arquipélago de São Pedro e São 

Paulo (ASPSP) por cientistas e gestores (“Antes”). A linha pontilhada representa os limites da UC de 



proteção integral (Refúgio da Vida Silvestre) proposta no estudo técnico e na consulta pública. Os outros 

limites mostrados de UCs de proteção integral e uso sustentável foram propostas por cientistas, gestores e 

membros de organizações não-governamentais através de uma carta pública enviada ao Presidente e ao 

Ministério do Meio Ambiente. (C) desenho final imposto pelo governo (“Depois”). (D, E) Imagem 

aproximada dos dois desenhos mostrando a posição das UCs em relação ao ASPSP. (F) Desenho proposto 

para a Ilha da Trindade e Cadeia de Montes Submarinos (ITMS) nas consultas públicas (“Antes”), e (G) 

desenho final imposto pelo governo (“Depois”). (H, I) Imagem aproximada dois desenhos mostrando a 

Ilha da Trindade e a área ao redor. As áreas brancas não são cobertas por nenhum tipo de UC. Note que 

no desenho final (Depois) a maior parte do ASPSP é representado pela UC menos restritiva (uso 

sustentável) e a maior parte da área marinha ao redor da Ilha da Trindade não está incluída em nenhuma 

categoria de UC. 

 

As áreas insulares de até 300 m de profundidade abrigam toda a biodiversidade 

única e processos biogeográficos, ecológicos e evolutivos mais importantes nas regiões 

[8–10]. A remoção das ilhas oceânicas e dos habitats adjacentes das áreas de proteção 

integral compromete seriamente os resultados esperados com a criação das UCs [2]. 

Essas novas UCs então adicionam à extensão global de áreas marinhas protegidas 

residuais, que não promovem os objetivos de conservação [11]. As áreas de proteção 

integral, que representam apenas 12,6% das novas UCs, cobrem principalmente áreas 

profundas dominadas por espécies pelágicas altamente móveis, como tubarões 

pelágicos, dourados, atuns e cavalas, que não são adequadamente protegidos por essas 

UCs devido à grande dimensão de suas áreas de vida [2]. Como essas espécies entram e 

saem constantemente das UCs, seu manejo é mais efetivo com controle de captura e 

esforço, que atualmente não são aplicados e/ou fiscalizados, levando à superexploração 

de um número crescente de espécies pelágicas na zona econômica exclusiva brasileira 

[10, 11]. 

Além do projeto final falho, os decretos também não fazem nada para restringir 

as atividades de pesca nas áreas mais vulneráveis, permitindo a pesca de “subsistência” 

mesmo nas MONAs, que abrem um perigoso precedente na história da conservação no 

Brasil. As ilhas não têm uma população civil permanente que depende da pesca, e como 

a pesca de subsistência refere-se a praticantes que consomem peixe para sobreviver ou 

os trocam ou vendem para satisfazer outras necessidades básicas [12], esta categoria 

claramente não se aplica aos presentes casos. Embora não haja pesca de subsistência nas 

ilhas, atividades de pesca comercial por barcos de pequena escala (> 10 m) ou 



industriais de empresas de pesca locais são comuns, e a chamada pescaria de 

“subsistência” é claramente uma estratégia para validar e continuar as práticas de pesca 

recreativa em andamento em ambas as ilhas por militares da Marinha do Brasil [13] 

(Figura 2). 

 

Figura 2. Capturas de um único dia pelos militares da Marinha do Brasil na Ilha da Trindade. A pesca é 

uma das principais atividades recreativas realizadas por militares em Trindade, e cada pessoa pode 

armazenar e exportar grandes quantidades de filés de peixe para o continente. As espécies ameaçadas 

envolvidas nas capturas incluem: tubarão-de-recife (Carcharhinus perezii), tubarão-lixa (Ginglymostoma 

cirratum), badejo (Mycteroperca intertitialis), e budião (Sparisoma axillare). Estimativas apontam que 

cerca de 12 mil peixes, correspondentes a 11,7 toneladas são capturados anualmente pelos militares na 

Ilha da Trindade [15-18]. 

 

Na Ilha da Trindade, a pesca recreativa e comercial já causou mudanças na 

estrutura da comunidade de peixes, com exemplos claros de declínio das principais 

espécies-alvo, como garoupas e xaréus [15–18]. Além disso, os militares da Marinha do 

Brasil capturam e exportam anualmente toneladas de peixes recifais para o continente 

[16] (Figura 2). A pesca recreativa também é comum no ASPSP, principalmente quando 

a estação de pesquisa é ocupada por militares em missões de manutenção. A pesca 

comercial (principalmente espinheis e linhas de mão para atuns, dourados e cavalas) é 



realizada durante todo o ano pelos mesmos navios que transportam pesquisadores e 

pessoal da Marinha do Brasil para o arquipélago, dentro do programa Pro-Arquipélago, 

financiado pelo governo brasileiro (R$ 1.6 milhões por ano). No entanto, é fato que 

mesmo pequenos níveis de pressão de pesca podem causar grandes mudanças em 

populações de peixes insulares, principalmente predadores meso e ápice, como 

observado em Fiji [19] e nas ilhas Line [20], e há um caso documentado no qual a pesca 

provocou a extinção de uma população de tubarões de Galápagos em recifes rasos do 

ASPSP [21]. 

Concordamos com Soares e Lucas [1] em suas recomendações para proibir a 

pesca dentro das MONAs e conduzir rigorosos licenciamentos ambientais dentro das 

APAs. No entanto, como a biodiversidade das ilhas ainda está ameaçada, também 

recomendamos, juntamente com a maioria da sociedade brasileira que apoiou a criação 

dessas UCs durante as consultas públicas, que o Ministério do Meio Ambiente e 

Ministério da Defesa suspendam as atividades de pesca em um raio de uma milha 

náutica ao redor das ilhas para conservar a biodiversidade em longo prazo. 

Recomendamos que a Marinha do Brasil cesse a pesca recreativa na Ilha da Trindade e 

no ASPSP, colaborando com os esforços de conservação para proteger a biodiversidade, 

assim como a prática de exportação de peixes para o continente, especialmente 

considerando o fato de que os militares não enfrentam escassez no suprimento de 

alimentos. Essas recomendações irão aumentar significativamente a efetividade das 

novas UCs.  

Atualmente cresce a preocupação em todo o mundo acerca da expansão das 

áreas protegidas focando exclusivamente nas metas de Aichi. Esse foco espacial tem 

sofridos diversas críticas sobre sua efetividade na conservação, pois a maioria dos 

países têm priorizado a quantidade ao invés da qualidade [2, 22, 23]. Como o Brasil, 

muitos governos estão apenas adicionando área para atingir metas globais de 

conservação, levando as UCs a se concentrarem em partes do oceano com baixo conflito 

e com a menor necessidade de proteção imediata [24, 25]. Ao fazer isso, esses governos 

estão desperdiçando seus limitados recursos para a conservação, enquanto ações críticas 

para deter o declínio da biodiversidade são adiadas ou esquecidas [22]. Como várias 

UCs costeiras passam por dificuldades para serem efetivamente implementadas no 

Brasil [26], é questionável se o governo conseguirá gerir efetivamente essas UCs em 



mar aberto, que são muito mais onerosas do que as costeiras. Isso certamente 

comprometerá sua eficácia no futuro. 

Também nos opomos à noção de que as recém-criadas UCs podem ser 

entendidas como uma conquista da Meta 11 de Aichi, que visa conservar 10% dos 

oceanos por meio de um sistema de UCs geridas efetivamente, ecologicamente 

representativas e bem conectadas até 2020. Embora as novas UCs sejam pioneiras ao 

proteger áreas com profundidade superior a 100 metros no Brasil [27], várias outras 

áreas costeiras e marinhas possuem importância biológica e socioeconômica destacada 

(ver Material Suplementar 1) e, portanto, devem ser candidatas à proteção. O 

estabelecimento dessas grandes UCs não deve desviar a atenção, os recursos e as ações 

políticas necessárias para a criação e implementação de áreas protegidas em locais 

prioritários definidos com base em evidências científicas, necessárias para enfrentar a 

crise mundial da biodiversidade [11, 24, 28]. Assim, a visão de Soares & Lucas [1] de 

que as novas UCs são um passo importante para a proteção efetiva dos ecossistemas 

marinhos interpreta mal a realidade das melhores práticas no planejamento de UCs [2], 

que neste caso, dão um mau exemplo para o mundo. 
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