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4.7.2.2.2 AEE – Baía do Farol (Figura 4.7-13) 
Localização e características: compreende a área da Baía do Farol na porção sul da Ilha do 
Arvoredo e também o restante da costa até o extremo sul da ilha. Nesta área, que corresponde à 
área de segurança da Marinha até uma distância de 200 (duzentos) metros da costa, foi 
diagnosticada elevada biodiversidade de organismos marinhos. Apresenta boas condições 
naturais de atracamento para barcos e para a prática de mergulho com fins educativos. 
Resultados esperados: projetos de pesquisa e programas de educação ambiental desenvolvidos 
e monitorados, e atividades de turismo e pesca sob controle, de maneira a resguardar os atributos 
naturais. 
Indicadores: estabelecimento de normas em conjunto com a Marinha no primeiro ano; número de 
pesquisas realizadas anualmente; e número anual de autuações de infrações de atividades de 
pesca e turismo.  
Atividades e sub-atividades: 
1) Promover um grupo de trabalho para definir, juntamente com as autoridades da Marinha do 

Brasil, normas para disciplinar a pesca e o turismo, dada a importância biológica da área e os 
possíveis impactos ambientais destas atividades. 

2) Promover a recuperação da rampa e das estruturas auxiliares de desembarque junto à costa, 
para viabilizar o adequado manejo das embarcações e o desembarque de pessoas 
autorizadas e materiais. 

3) Divulgar junto aos centros de pesquisa a relevância da área para o desenvolvimento de 
pesquisas de biologia marinha. 

3.1) Apoiar as atividades de pesquisa marinha através do fornecimento de logística de 
transporte e alojamento aos pesquisadores. 

4) Instalar novas bóias de atracamento através do sistema de trado ou poitas e apoiar a 
manutenção das mesmas. 

5) Desenvolver programa de educação ambiental prevendo o mergulho contemplativo e 
monitorado a partir de embarcação ou da costa. 

6) Propor capacidade de carga para atividades de mergulho contemplativo, a ser reavaliada 
segundo dados de monitoramento, em conjunto com a Marinha, Universidades e a 
Associação de Escolas e Operadoras de Mergulho de Santa Catarina. 

7) Promover o controle de atividades de pesca e turismo de acordo com regras pré-
estabelecidas. 

8) Promover o monitoramento das atividades de educação ambiental e turismo, para aferir a 
adequação da capacidade de carga estabelecida. 

Normas: 
1) Todas as atividades e normas a serem desenvolvidas ou formuladas para esta área deverão 

ser previamente acordadas em conjunto com a Marinha do Brasil, preferencialmente através 
de documento oficial (convênio, termo de cooperação ou de compromisso). 

 
 




