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4.7.2.2.7 AEE – Colônias e Associações de Pescadores (Figura 4.7-18) 
Localização e características: são as colônias e associações de pescadores que se localizam 
nos municípios de Florianópolis, Governador Celso Ramos, Tijucas, Porto Belo, Bombinhas e 
Itapema. 
Resultados esperados: gestão da Reserva integrada às colônias e associações de pesca, 
possibilitando o desenvolvimento de atividades conjuntas. 
Indicadores: número de reuniões com objetivos alcançados e número de atividades e projetos 
desenvolvidos em parceria. Número de pescadores envolvidos nas atividades da Unidade. 

Atividades e sub-atividades: 
1) Promover esclarecimento das normas do Plano de Manejo estabelecidas para a Zona de 

Amortecimento, paralelamente à divulgação da importância da preservação da Reserva. 
2) Estabelecer e manter interlocução permanente com lideranças das colônias e associações de 

pesca, tendo por finalidade a compreensão das implicações da gestão da Reserva nas 
atividades deste setor. 

3) Estabelecer parceria para elaboração e desenvolvimento de projetos de acordo com as 
demandas das colônias e da Reserva. 

4) Apoiar iniciativas de desenvolvimento de alternativas econômicas sustentáveis na área do 
entorno visando à minimização dos impactos sobre os recursos naturais. 

4.1) Incentivar e/ou apoiar projetos em parceria com instituições afins para a promoção e apoio 
de ações relacionadas a: 

• Desenvolvimento sustentável da atividade pesqueira; 

• Pesquisas e transferência de tecnologias de pesca e maricultura; 

• Programas de capacitação para pescadores e maricultores; 

• Programas de alternativas de renda para os pescadores; 

• Resgate e valorização da cultura do pescador; 

• Participação dos pescadores no apoio à proteção da Reserva; 

• Associativismo pesqueiro; 

• Gestão participativa do ordenamento da pesca e da maricultura na Zona de 
Amortecimento (discussão de portarias, etc.); e 

• Acesso a linhas especiais de crédito para o desenvolvimento de alternativas econômicas. 
4.2) Elaborar um selo de reconhecimento ambiental para produtos da pesca artesanal e 

maricultura compatíveis com os objetivos da Reserva. 
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4.7.2.2.8 AEE – Bacia do Rio Tijucas (Figura 4.7-19) 
Localização e características: abrange terras dos municípios de Tijucas, Canelinha, São João 
Batista, Nova Trento e Major Gercino. Apresenta significativa degradação dos solos, promovida 
por cerca de 400 (quatrocentos) pontos de mineração de areia e argila. 
Resultados esperados: comitê plenamente consciente das preocupações da gestão da Reserva 
a respeito dos impactos possíveis sobre a Zona de Amortecimento e a Reserva; IBAMA atuante 
em ações de fiscalização na Bacia do Rio Tijucas; e ações de contenção dos impactos da bacia 
do Rio Tijucas sobre a Unidade. 
Indicadores: número de contatos positivos com interlocutores do Comitê e de autuações de 
órgãos da fiscalização ambiental na região. Diminuição do carreamento de sedimentos para a 
área da Reserva. 

Atividades e sub-atividades: 
1) Acompanhar as deliberações do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Tijucas, fazendo-se 

ouvir as preocupações da gestão da Reserva a respeito das possíveis interferências da 
descarga deste rio nos ambientes da Reserva. 

2) Levar ao conhecimento do Comitê informações a respeito dos efeitos da degradação do solo 
da bacia sobre a Reserva. 

3) Articular o acesso e intercâmbio de informações com  o banco de dados do SNGRH. 
4) Informar o SNGRH sobre a influência da bacia do Rio Tijucas na Zona de Amortecimento da 

Reserva e em seus ambientes. 
5) Articular com as instituições competentes do poder público a contenção dos impactos 

ambientais da bacia do Rio Tijucas, no que tange principalmente às atividades de mineração e 
saneamento (lixo e esgoto). 




