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are the islets of Sao Pedro and Sao 
Paulo. The techniques utilized were 
photograph and computer graphics.
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Arquipélago de São Pedro e São Paulo - rN
Saint Peter and Saint Paul Archipelago - RN

O Bloco é formado por um se-tenant de 
dois selos destacando, em uma visão 
panorâmica, a ilhota de Belmonte, a 
principal do Arquipélago de São Pedro e 
São Paulo, na qual estão presentes o farol 
e a estação científica nela localizados; 
e, acima, a ilhota Sirius. Abaixo dos 
selos, complementando a paisagem, 
encontram-se as ilhotas de São Pedro e 
São Paulo. As técnicas utilizadas foram 
fotografia e a computação gráfica.



Arquipélago de São Pedro e São Paulo 

MArCO ANTONIO CArvALHO DE SOUZA
Capitão-de-Corveta (T)

Gerente do Programa Arquipélago de São Pedro e São Paulo
Secretaria da Comissão Interministerial para os recursos do Mar

Distante cerca de 1.100 km do litoral do Rio Grande do Norte, o 
Arquipélago de São Pedro e São Paulo (ASPSP) é o único conjunto de 
ilhas oceânicas brasileiras acima da linha do Equador, sendo composto por 
pequenas ilhas rochosas formadas a partir da evolução geológica associada 
à falha tectônica de São Paulo. 

Trata-se de um afloramento do manto oceânico, que se eleva de 
profundidades abissais, em torno de 4.000 metros, apresentando uma área 
total emersa de 17.000 metros quadrados. 

Apesar de sustentar um caráter extremamente inóspito, o ASPSP possui 
características singulares, que propiciam ao País oportunidades ímpares 
nos campos econômico, científico e estratégico. 

- Interesse econômico – O ASPSP está situado na rota migratória de 
peixes com altíssimo valor comercial, revelando-se uma região bastante 
promissora para a atividade pesqueira nacional. 

- Interesse científico – O ASPSP sempre despertou elevado interesse 
científico, por tratar-se de um caso raríssimo de formação de ilhas cercadas 
de rica biodiversidade, que proporciona condições únicas à realização de 
pesquisas, em diversos ramos da ciência.

- Interesse estratégico – A Convenção das Nações Unidas sobre os 
Direitos do Mar (CNUDM), assinada pelo Brasil em 1982, e, posteriormente, 
ratificada em dezembro de 1988, mudou a ordem jurídica internacional 
relativa aos espaços marítimos, instituindo o direito dos Estados costeiros 
de explorar e aproveitar os recursos naturais da coluna d’água, do solo e 
subsolo dos oceanos, presentes na sua Zona Econômica Exclusiva - ZEE. 

No entanto, em relação ao “Regime de Ilhas”, o artigo 121 da Convenção, 
em seu parágrafo 3º, afirma que: “os rochedos que por si próprios não se 
prestam à habitação humana ou à vida econômica não devem ter Zona 
Econômica Exclusiva (ZEE) nem Plataforma Continental”. Garantindo, 
portanto, a habitabilidade contínua daquela remota região, propicia-se ao 
País acrescentar a impressionante área de 450.000 km2 à sua ZEE original, 
o que equivale a aproximadamente 13% de toda a ZEE brasileira ou 6% do 
território nacional.

Desde 1998, a Marinha do Brasil mantém uma Estação Científica naquela 
remota região, que apoia projetos científicos ligados a universidades de todo 
o País. Nesses dezesseis anos, mais de 1.200 pesquisadores, de diversas 
áreas do conhecimento, como biologia, geologia, meteorologia, engenharia 
de pesca, sismologia, entre outras, já desenvolveram atividades no ASPSP.

É, portanto, notória e indiscutível a relevância do ASPSP para a projeção 
do Brasil no mar, sob vários pontos de vista. Muitos benefícios já foram 
alcançados a partir da ocupação daquele importante espaço marítimo e 
inúmeros outros, com certeza, ainda advirão para as gerações futuras.

Por meio dessa emissão, os Correios destacam a importância do 
Arquipélago de São Pedro e São Paulo, tanto para o desenvolvimento 
econômico do País quanto para os estudos científicos, sem esquecer, 
também, o seu interesse estratégico pelo aumento da Zona Econômica 
Exclusiva - ZEE. 

Saint Peter and Saint Paul Archipelago

Distant approximately 1,100 km from the coast of Rio Grande do Norte 
state, the Saint Peter and Saint Paul Archipelago is the only set of Brazilian 
oceanic islands above the Equator, comprising small rocky islands formed 
from the geological evolution associated with Sao Paulo tectonic fault. 

It is an outcrop of the oceanic mantle, which rises from the abyssal depths, 
at around 4,000 meters, presenting a total emerged area of 17,000 square 
meters. 

Although it may hold an extremely inhospitable character, the Archipelago 
has unique characteristics, which provide the Country with unrivaled 
opportunities in the economic, scientific and strategic sectors. 

- Economic interest - The Archipelago is located in the migratory route 
of fish with high commercial value, revealing a very promising region for the 
national fishing activity. 

- Scientific interest - The Archipelago always aroused high scientific 
interest, due to being an unlikely formation of islands surrounded by rich 
biodiversity, which provides unique conditions to conduct research in various 
branches of science.

- Strategic interest - The United Nations Convention on the Rights of the 
Sea, signed by Brazil in 1982, and subsequently ratified in December 1988, 
changed the international legal order relating to maritime areas by establishing 
the right of the coastal States to explore and enjoy the natural resources of 
the water column, soil and subsoil of the oceans, present in its Exclusive 
Economic Zone. 

However, in relation to the “Regime of Islands”, Article 121 of the 
Convention, in its paragraph 3º, stated that: “The rocks which by themselves 
are not fit to human habitation or economic life should not have an Exclusive 
Economic Zone nor a Continental Platform”. Ensuring, therefore, the continual 
roominess of that remote region and enabling the Country to add a stunning 
area of 450,000 km2  to its original Exclusive Economic Zone, which comprises 
approximately 13% of the entire Brazilian Exclusive Economic Zone, or 6% of 
the national territory.

Since 1998, the Brazilian Navy maintains a Scientific Station in that remote 
region, which supports scientific projects linked to universities throughout 
the Country. Over these 16 years, more than 1,200 researchers, from 
various areas of knowledge, such as biology, geology, meteorology, fishing 
engineering, seismology, among others, have already developed activities in 
the Archipelago.

It is, therefore, well known and undisputed the relevance of the Archipelago 
for the projection of Brazil at sea, under several points of view.  Many benefits 
have been achieved as of the occupation of that important maritime space and 
countless others will surely come for the future generations.

Through this issue, the Brazilian Post highlights the importance of Saint 
Peter and Saint Paul Archipelago, both for the economic development of the 
Country and the scientific studies, bearing in mind its strategic interest in 
increasing the Exclusive Economic Zone. 

MArCO ANTONIO CArvALHO DE SOUZA
Corvette Captain (T)

Manager of the Saint Peter and Saint Paul Archipelago Program
Interministerial Commission for the resources of the Sea Secretariat


