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EPITÁCIO PESSOA/ESTADÃO

‘CONSERVAR É FERRAMENTA

PARA MANTER EXPLORAÇÃO’
Responsável por criar santuários de preservação no País explica por que ainda
temos só 1,5% das áreas marinhas e costeiras protegidas e quais são os desafios

✽ Mestre em Ciências da En-
genharia Ambiental e douto-
ra em Ecologia, é diretora de
Áreas Protegidas da Secreta-
ria de Biodiversi-
dade e Flores-
tas do Ministé-
rio do Meio
Ambiente.

Recursos. Redução da
oferta é problema hoje

Giovana Girardi

No mesmo mês em que o
Brasil reafirmou seus com-
promissos de proteger a bio-
diversidade na 11.ª Conferên-
cia das Partes da Convenção
da Diversidade Biológica, na
Índia, um anúncio que pas-
sou despercebido mostrou
que ao menos em um dos
pontos dessa luta o País se-
gue perdendo.

O mero, um dos maiores
peixes do Brasil, teve a sua
captura proibida pelos próxi-
mos três anos. A espécie, que
podia ser encontrada em to-
da a costa brasileira, está cri-
ticamente ameaçada de ex-
tinção. A proibição de sua
pesca vinha de 2002, mas ti-
nha perdido a validade em se-
tembro deste ano. Como nes-
se período as populações do
animal não chegaram a ser re-
cuperar, foi necessário pror-
rogar a moratória (mais infor-
mações na pág. H4).

O caso ilustra uma situa-
ção que alia a exploração ex-
cessiva dos recursos pesquei-
ros com a degradação dos
ambientes costeiros do País
e vem provocando não só a
redução da oferta de peixes
como põe em risco toda a
biodiversidade marinha.

A recuperação de espécies

sobre-exploradas é uma das cha-
madas Metas de Aichi, as quais
193 países concordaram estabe-
lecer para serem cumpridas até
2020 para interromper a perda
de biodiversidade no mundo.

E a realização desse objetivo
está diretamente ligada a outro:
a criação de unidades de conser-
vação em 10% das áreas mari-
nhas e costeiras. Nesse quesito,
o País ainda está muito aquém,
pois tem apenas 1,5% desse ter-
ritório protegido. Recentemen-
te, por exemplo, foi adiada a am-
pliação do Parque Nacional Ma-
rinho de Abrolhos, entre Bahia
e Espírito Santo.

Em entrevista ao Estado, a
responsável do governo federal
pelo assunto, Ana Paula Prates,
diretora de Áreas Protegidas do
Ministério do Meio Ambiente,
fala sobre os desafios e as difi-
culdades de atingir esses resul-
tados no Brasil.

● Quais são as maiores dificulda-
des para criar áreas protegidas a
fim de atingir a meta de 2020?
É pactuar com os diversos seto-
res e interesses que incidem so-
bre o mar. Nosso maior desafio
é demonstrar que as áreas pro-
tegidas não são impedimento
para o desenvolvimento. Pelo
contrário, é enorme o potencial
de que essas áreas, ao serem
criadas, possam colaborar com

o desenvolvimento sustentável
almejado pelo País. Isso porque
elas ordenam atividades e, prin-
cipalmente, permitem a manu-
tenção dos serviços ambientais
gerados pelos ecossistemas e es-
pécies marinhas, assim como
dos níveis de qualidade de vida,
segurança alimentar e explora-
ção dos recursos a serem apro-
veitados. A conservação nada
mais é que uma ferramenta que
propicia a manutenção da explo-
ração por gerações e gerações.
Aprovamos recentemente um
grande projeto com o GEF (fun-
do ambiental global), com contra-
partida da Petrobrás com esse

fim. O objetivo é criar e imple-
mentar novas áreas protegidas
marinhas.

● O Brasil avançou bastante na
criação de unidades de conserva-
ção terrestres (temos 16,8% de
áreas protegidas, principalmente
na Amazônia), mas muito pouco
nas marinhas. É mais difícil fazer
essa delimitação em mar ou se
demorou mais para perceber que
os oceanos também têm de ser
protegidos?
Não é que seja mais difícil, mas
posso dizer que não parecia tão
necessário. Até muito recente-
mente, havia a impressão da
inesgotabilidade dos recursos
marinhos e alguns ainda acham
isso. Nós enxergamos menos a
degradação dos oceanos ao se
comparar, por exemplo, com a
devastação das florestas. Nessa
lógica, acho que conseguimos
avançar muito nos últimos
anos na criação e delimitação
de áreas protegidas costeiras.

Para se ter uma noção, segun-
do o estudo realizado pelo Mi-
nistério do Meio Ambiente
(MMA) em 2010 que mapeou
os ecossistemas costeiros (man-
gues, lagoas costeiras, dunas,
praias, costões rochosos, etc), veri-
ficou-se que 40% desses am-
bientes já se encontram dentro
de alguma categoria de unidade
de conservação entre federais e

estaduais. E essas áreas avançam
sobre o nosso mar territorial,
que vai até as 12 milhas náuticas,
em 23%. A grande lacuna é quan-
do contamos toda a nossa Zona
Econômica Exclusiva, que vai até
200 milhas náuticas, totalizando
3,5 milhões de km² de extensão.
Nesse espaço é que temos ape-
nas 1,57% de áreas protegidas.

● Outra Meta de Aichi é a recupe-
ração das populações de peixes.
Que tipos de ações estão sendo
pensadas no Brasil para isso?
Várias ações no intuito de levan-
tar a situação dos estoques pes-
queiros, a avaliação do status
das espécies gerando uma nova
lista de espécies ameaçadas,
bem como o desenvolvimento
de planos de ação para recupe-
ração das espécies ameaçadas,
estão sendo conduzidos pelo
ICMBio (Instituto Chico Mendes
de Conservação da Biodiversida-
de), pelo Ministério do Meio
Ambiente e pelo Ibama. E vá-
rias ações de ordenamento pes-
queiro compartilhado estão co-
meçando a acontecer em uma
ação conjunta entre MMA e Mi-
nistério da Pesca.

● Coincidentemente, na véspera
da conclusão da COP, foi decreta-
da no Brasil a extensão da proibi-
ção da pesca do mero porque
segue ameaçado de extinção.
Por que as populações não estão
conseguindo se recuperar?
O estado de conservação da es-
pécie foi avaliado pela primeira
vez no Brasil em processo con-
duzido pelo ICMBio e concluí-
do em agosto de 2012, sendo
considerada criticamente em
perigo de extinção por causa
do acentuado declínio popula-
cional registrados nos últimos
anos por pelo menos três moti-
vos: forte atividade pesqueira
comercial ou amadora; degra-

dação dos ambientes costei-
ros, incluindo áreas de man-
guezais e estuarinas, ao lon-
go da costa brasileira, que
são utilizados pela espécie
como berçários; e também
por conta das próprias carac-
terísticas biológicas da espé-
cie, como grande porte (po-
dendo atingir até 2,5 me-
tros), crescimento lento, al-
ta longevidade (cerca de 40
anos), maturação tardia, bai-
xa taxa de formação de agre-
gações, que lhe confere gran-
de vulnerabilidade à explora-
ção pesqueira.

● Há outras espécies de pei-
xes brasileiros correndo o ris-
co de entrar nessa situação?
Assim como o mero, existem
outras espécies com baixa re-
siliência (poder de recupera-
ção) e não suportam a contí-
nua explotação, como é o ca-
so de muitos elasmobrân-
quios (tubarões). Hoje são 12
espécies de peixes na lista de
ameaçadas, mas este núme-
ro tende a aumentar por cau-
sa do aumento do esforço de
pesca dos últimos anos nas
Regiões Norte e Sul.

● Quanto aos modelos de
áreas protegidas, qual é a ava-
liação do governo do que já foi
criado? Elas já têm conseguin-
do auxiliar no estoque pesquei-
ro? Áreas de uso sustentável
têm funcionado ou precisa-
mos mesmo de mais áreas de
proteção integral?
A disseminação dos concei-
tos de que as áreas protegi-
das aquáticas são essenciais
para conservar a biodiversi-
dade dos oceanos e de águas
continentais é crescente,
aliando-se, mais recentemen-
te, à ideia de que são essen-
ciais à manutenção da produ-
tividade pesqueira.

Diversos especialistas
apontam que o estabeleci-
mento dessas áreas protegi-
das é um excelente instru-
mento para recuperar esto-
ques colapsados ou ameaça-
dos, servindo como berçá-
rios e fonte de exportação de
indivíduos maduros para
áreas adjacentes. Várias expe-
riências, como da APA Costa
dos Corais e da Resex Co-
rumbau (BA), têm demons-
trando que as áreas protegi-
das estabelecidas de prote-
ção integral prestam esse pa-
pel de recuperação dos esto-
ques pesqueiros. É a compro-
vação de que não está se bus-
cando conservar para se man-
ter a possibilidade de uso.
Mas para que as áreas funcio-
nem a fim de recuperar e
manter os estoques pesquei-
ros, é necessária uma rede de
áreas protegidas, de diferen-
tes categorias, alternando as
altamente protegidas com as
de uso sustentável, que se-
jam representativas das
áreas costeiras e marinhas. É
o que pretendemos alcançar.

Degelo. A fotógrafa britânica Anna Henly foi uma das premiadas na competição Veolia Environment Wildlife Photographer of the Year, organizada pelo Museu de História Natural de
Londres e pela BBC Wildlife Magazine; a imagem acima, feita em um barco no arquipélago norueguês de Svalbard, no Ártico, mostra o impacto do aquecimento global sobre os ursos
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 31 out. 2012, Especial Planeta, p. H2.




