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4.7.2.2.3 AEE – Baía Mansa e Saco do Capim (Figura 4.7-14) 
Localização e características: corresponde à costa sudoeste da Ilha do Arvoredo, excetuando a 
área compreendida pela Baía do Farol até o extremo sul da ilha.  
Resultados esperados: atividades de pesca e mergulho contemplativo devidamente monitoradas 
e fiscalizadas e programas de interpretação e educação ambiental desenvolvidos. 
Indicadores: número de autuações realizadas a cada ano, considerando a variação anual. 
Atividades e sub-atividades: 
1) Desenvolver programa de interpretação e educação ambiental para esta área, com enfoque à 

conscientização da importância da Reserva, seu entorno e ambientes (costão rochoso, Mata 
Atlântica, etc.). 

2) Estabelecer normas para a prática do mergulho autônomo contemplativo, definindo a 
capacidade de carga para esta área, a ser reavaliada segundo dados de monitoramento. 

3) Normatizar, monitorar e fiscalizar as atividades de turismo e pesca. 
4) Efetuar campanha de divulgação das normas de uso estabelecidas para esta área. 

Normas: 
1) É proibida a prática de qualquer arte de pesca a menos de 100 (cem) metros da costa, salvo 

a pesca de lula com zangarilho, que pode ser praticada a uma distância nunca inferior a 50 
(cinqüenta) metros. 

2) A prática de turismo nesta área será desenvolvida de acordo com normas definidas pelo 
IBAMA em consonância com a Marinha do Brasil, observando-se também a devida 
habilitação das embarcações junto à Capitania dos Portos de Santa Catarina. 
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4.7.2.2.4 AEE – Calhau de São Pedro (Figura 4.7-15) 
Localização e características: compreende duas ilhotas que consistem em blocos de rocha 
com pouca vegetação - onde se encontra um farolete da Marinha do Brasil - localizados no 
extremo sudoeste do limite da Reserva. 
Resultados esperados: ausência de interferência de atividades humanas (pesca e lazer) que 
porventura venham a ser praticadas neste ponto do entorno imediato da Reserva, com prejuízo à 
biota da Unidade. 
Indicadores: número de notificações e/ou autuações da fiscalização realizadas anualmente. 
Atividades e sub-atividades: 
1) Promover o controle ambiental de práticas de pesca e turismo, segundo as normas aqui 

estabelecidas. 

Normas: 
1) É proibida a prática de qualquer arte de pesca a menos de 200 (duzentos) metros de 

distância a oeste do Calhau de São Pedro (a leste é proibida a qualquer distância, por estar 
no interior da Unidade), salvo a pesca de lula com zangarilho, que é permitida a 50 
(cinqüenta) metros de distância a oeste. A pesca de rede deverá manter a distância de 100 
(cem) metros a oeste das ilhotas. 




