
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 4 - Mapas 











 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 5 – Parecer Técnico nº 009/2004 – DIREC/CGEUC/SAGIA 































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 6 - Portaria IBAMA N-107/1992 



Portaria nº lO7-N, de 29 de setembro de 1992. 

 
O Presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis - IBAMA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 83º inciso XIV, do 

Regimento Interno do IBAMA, aprovado pela Portaria Ministerial nº 445, de 16 de agosto 

de 1989, tendo em vista o disposto no art. 1º, incisos VII, X e XIII, do anexo I, do Decreto 

nº 78, de 5 de abril de 1991, combinado com o art. 1º, incisos I, II, IV-c, V, VI, § 2º e com 

os artigos 2º e 3º, todos da Lei nº 7.679, de 23 de novembro de 1988, e o que consta do 

processo IBAMA nº 2001.2236/91-25, resolve: 

Art. 1º. Proibir a pesca de arrasto pelos sistemas de portas e de parelhas por 

embarcações maiores que 10 TAB (dez toneladas de arqueação bruta) nas áreas 

costeiras do Estado de Santa Catarina, conforme estabelecido nos  itens abaixo: 

I- A menos de 3 (três) milhas de costa entre São João do Sul e Cabo de Santa Marta 

Grande; 

lI- A menos de 01 (uma) milha da costa, a contar das pontas mais avançadas, entre o 

Cabo de Santa Marta Grande e Itapoá. 

  Art. 2º. Aos infratores da presente Portaria serão aplicadas as penalidades previstas na 

Lei nº 7.679, de 23 de novembro de 19881 e demais legislação complementar. 

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário, especialmente a Portaria nº N-59, de 20 de dezembro de 1984, 

da extinta Sudepe. 

Flávio Miragaia Perri 

Presidente 

(DOU de 07.10.92) 
 

                                                 
1 Vide Lei nº 7.679, de 23 de novembro de 1988, pág. 668, neste Tema. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 7 - Decreto nº 99.142/1990, de criação da Reserva 



DECRETO Nº 99.142, DE 12 DE MARÇO DE 1990  

�

Cria, no Estado de Santa Catarina, a Reserva 
Biológica Marinha do Arvoredo, e dá outras 
providências. �

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , usando das atribuições que lhe confere o art. 84, item 
IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 5º, alínea a , da Lei nº 4.771, de 
15 de setembro de 1965 e art. 5º, alínea a , da Lei nº 5.197, de 3 de janeiro de 1967,  

DECRETA: 
Art. 1º Fica criada, no Estado de Santa Catarina, a Reserva Biológica Marinha do 
Arvoredo, com o objetivo de proteger amostra representativa dos ecossistemas da região 
costeira ao norte da ilha de Santa Catarina, suas ilhas e ilhotas, águas e plataforma 
continental, com todos os recursos naturais associados.  
Art. 2º A Reserva Biológica Marinha do Arvoredo tem os seguintes limites, descritos a 
partir da carta topográfica em escala 1:50.000 nº SG.22-2-D-III-3, editada pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 1981 e das cartas náuticas nº 1902 em 
escala 1:100.930 e nº 1903, em escala 1:50.075, editadas peia Diretoria de Hidrografia e 
Navegação do Ministério da Marinha.  
Começa na Ponta Sul da ilha do Arvoredo, ponto de coordenadas geográficas 
aproximadas (cga) 27°17'57,57" lat. sul e 48°21'23,56" long. WGr. (Ponto 1); desse ponto, 
segue pela margem leste da ilha, em direção ao norte, até atingir o ponto de cga 
27°17'38,11" lat. sul e 48°21'25,45" long. WGr. (Ponto 2); segue por uma linha reta de 
aproximadamente 400m até atingir o ponto de cga 27°17'43,78" lat. sul e 48°21'38,18" 
long. WGr., situado na foz de um pequeno curso d'água que desce a encosta da ilha 
(Ponto 3); desse ponto, segue contornando a margem oeste da Ilha do Arvoredo, em 
direção norte, até atingir o ponto de cga 27°17'07,30" lat. sul e 48°22'32,59" long. WGr., 
situado no extremo noroeste da Baía Mansa (Ponto 4); segue por uma linha reta de rumo 
270°00' e distância aproximada de 4.850 metros, até atingir o ponto de cga 27°17'07,30" 
lat. sul e 48°25'30" long. WGr., situado sobre o oceano (Ponto 5); desse ponto, segue por 
uma linha reta de rumo 180°00' e distância aproximada de 14.000 metros, até atingir o 
ponto de cga 27°09'30" lat. sul e 48°25'30" long. WGr., situado sobre o oceano (Ponto 6); 
segue por uma linha reta de rumo 90°00' e distância aproximada 11.950 metros, até 
atingir o ponto de cga 27°09'30" lat. sul e 48°18'30" long. WGr., situado sobre o oceano 
(Ponto 7); daí, segue por uma linha reta de rumo 180°00" e distância aproximada 15.500 
metros, até atingir o ponto de cga 27°17'57,57" lat. sul e 48°18'30" long. WGr., situado 
sobre o oceano (Ponto 8); desse ponto, segue por uma linha reta até atingir a Ponta Sul 
da Ilha do Arvoredo, ponto inicial desta descrição, fechando o perímetro e perfazendo 
uma área total aproximada de 17.600ha.  
Art. 3º A Reserva Biológica Marinha do Arvoredo fica subordinada ao Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), que deverá tomar as 
medidas necessárias para sua efetiva implantação, manutenção e controle.  
Art. 4º Fica proibida a pesca de indivíduos jovens de qualquer espécie na região limitada 
ao norte, pelo paralelo 27°00' lat. sul, ao sul pelo paralelo 27°30' lat. sul, a leste pela linha 
costeira do continente e a oeste pelo meridiano 48º18' long. WGr.  
Art. 5º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.  
Brasília, 12 de março de 1990; 169º da Independência e 102º da República.  

JOSÉ SARNEY 
João Alves Filho 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 8 – Resumo da Portaria IBAMA nº143/94 



 
 

PORTARIA – 000143 
 
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS 
Data: 
22/12/1994 
Estatus: 
EM VIGOR 
Fonte: 
PUB DOFC 23 12 1994 020437 1 
Resumo: 
PROIBE A PESCA SUBAQUATICA PRATICADA COM APARELHOS COMPLEMENTARES DE RESPIRACAO NO LITORAL DO 
ESTADO DE SANTA CATARINA, E PERMITE A PESCA SUBAQUATICA SOMENTE EM APNEIA, AMADORA E PROFISSIONAL EM 
COSTAS E ILHAS DETERMINADAS.  
Indexação: 
PESCA / PROIBICAO / PESCA SUBAQUATICA / SANTA CATARINA / APARELHAMENTO / PESCA AMADORISTICA / PESCA 
PROFISSIONAL / PERMISSAO (DIREITO) 
 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 9 - Portaria IBAMA nº 8/2003 



ATO PORTARIA Nº 8, DE 20 DE MARÇO DE 2003. 
  
O PRESIDENTE, SUBSTITUTO, DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E 
DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, designado pela Portaria nº 138, de 
24 de fevereiro de 2003, publicada no Diário Oficial da União do dia subseqüente, no uso 
das atribuições que lhe conferem o art. 24 do Anexo I ao Decreto nº 4.548, de 27 de 
dezembro de 2002, que aprovou a Estrutura Regimental do IBAMA, publicado no D.O.U 
da mesma data, e art. 8º do Regimento Interno aprovado pela Portaria GM/MMA nº 230, 
de 14 de maio de 2002, republicado no D.O.U. de 21 de junho de 2002; 
Considerando o que consta do Processo IBAMA nº 02026.001368/00-32, RESOLVE: 

  
Art.1º Estabelecer o tamanho mínimo de captura de espécies marinhas e estuarinas do 
litoral Sudeste/Sul do País, relacionadas no Anexo I desta Portaria.  
Art.2º Proibir a pesca, no litoral dos Estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro, São 
Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, das espécies marinhas e estuarinas 
de que trata o artigo anterior, cujos comprimentos totais sejam inferiores aos 
estabelecidos no referido Anexo I. 
§ 1o – O disposto no “caput” deste artigo não se aplica às espécies capturadas pela pesca 
de arrasto de portas ou de parelha. 
§ 2º - A proibição de que trata este artigo estende-se ao transporte, ao armazenamento e 
à comercialização do produto da pescaria dessas espécies. 
§ 3o – Para efeito de mensuração, define-se como comprimento total a distância tomada 
entre a ponta do focinho e a extremidade da nadadeira caudal mais alongada. 
Art.3o  Para cada espécie, tolerar-se-á, no ato da fiscalização, o máximo de 10% (dez por 
cento) do total da captura, em peso, com tamanho inferior ao estabelecido no Anexo I 
desta Portaria. 
Art.4o  Aos infratores da presente Portaria serão aplicadas as penalidades previstas no 
Decreto nº 3.179, de 21 de setembro de 1999. 
Art.5º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Art.6o  Ficam revogados o Art. 2o da Portaria SUDEPE N-042, de 18 de outubro de 1984; 
Art. 5o da Portaria SUDEPE no 11, de 18 de maio de 1988; Art 3o da Portaria IBAMA no 
127, de 18 de novembro de 1994; a Portaria IBAMA/PR no 02, de 14 de maio de 1997; 
Portaria IBAMA/SP no 02, de 10 de outubro de 1997; Portaria IBAMA no 162-N, de 8 de 
dezembro de 1998 e Art. 9o da Portaria IBAMA no 171, de 22 de dezembro de 1998. 
  

ASS NILVO LUIZ ALVES DA SILVA 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 10 - Pesquisas sugeridas nos diversos eventos do processo de planejamento 
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Pesquisas sugeridas nos diversos eventos do processo de planejamento e por 
pesquisadores que participaram da elaboração do Plano de Manejo da Reserva Biológica 

Marinha do Arvoredo. 
 

Esta compilação deve servir de referência aos responsáveis pela gestão da Reserva, que 
deverão estabelecer as linhas prioritárias de pesquisa, que contribuam efetivamente para a 
gestão da Unidade. É importante que desta definição participem também pesquisadores com 
experiência na área da Reserva, bem como no contexto físico, biótico e sócio-econômico do 
entorno. 
 

• Pesquisa e monitoramento do impacto do turismo em geral, como o mergulho autônomo e 
livre na Reserva e seu entorno imediato (Enseada do farol, Baía Mansa e Saco do Capim), 
bem como do impacto do fundeio e tráfego de embarcações, com ênfase na alta 
temporada; 

• Pesquisa nos município de entorno visando propor formas alternativas de desenvolvimento 
para as comunidades que dependem dos recursos do mar, sendo que dentre as áreas 
prioritárias está a Baía de Tijucas.  

• Sobre o meio terrestre: 
- Verificação da situação taxonômica da Tantilla; 
- Realizar aprofundamento de estudos florísticos e fitossociológicos, e sobre a 

dinâmica sucessional da vegetação secundária da Floresta Ombrófila Densa; 
- Estudos florísticos, fitossociológicos e ecológicos da vegetação de restinga; 
- Estudos sobre biologia e erradicação de espécies vegetais exóticas com potencial 

invasor; 
- Estudos sobre a recuperação de áreas degradadas, como a do Engenho Sul; 
- Possibilidade de erradicação de espécies exóticas; 
- Ampliação de dados biológicos sobre o meio terrestre (vegetação, répteis, anfíbios); 
- Identificação e espacialização das principais espécies e comunidade vegetais e 

animais; 
- Mapeamento dos sítios de reprodução, alimentação e nidificação de fauna, com 

ênfase nas aves marinhas; 
- Levantamento e mapeamento de sítios arqueológicos. 

• Sobre o meio aquático: 
- Mais estudos nas faces expostas (aos ventos e ondulações mais fortes); 
- Continuidade das pesquisas a respeito das correntes marinhas que influenciam a 

Reserva e entorno; 
- Pesquisa da influência das plumas de sedimentos na Reserva, oriundas da Baía 

Norte da Ilha de Santa Catarina e do Rio Tijucas, principalmente em relação à Ilha 
das Galés; 

- Mais levantamentos biológicos, em áreas diferentes e com grupos ainda não 
estudados, dentre eles levantamentos de outros grupos de moluscos cuja coleta e 
análise são difíceis (p.ex. nudibrânquios e poliplacofora); 

- Estudos de dinâmica populacional e de comunidades; 
- Aspectos bióticos e abióticos da estrutura e funcionamento do ecossistema; 
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- Continuidade e ampliação das pesquisas de caracterização da ictiofauna da 
Reserva, e incremento das informações sobre as populações residentes/sedentárias 
de recursos pesqueiros; 

- Avaliação do impacto da pesca de arrasto (principalmente sobre a fauna 
acompanhante); 

- Avaliação do potencial de repovoamento de áreas adjacentes; 
- Análise da capacidade de suporte da Enseada do Farol na Ilha do Arvoredo para o 

desenvolvimento pesca realizada de maneira racional; 
- Monitoramento da pesca na Enseada do Farol e pesquisa com as espécies mais 

capturadas; 
- Mapeamento dos parcéis para identificar possíveis áreas de reprodução de 

serranídeos e presença de outros animais; 
- Dados detalhados e comparativos com outras localidades sobre a transparência da 

água; 
- Mapas detalhados de batimetria e estratificação; 
- Estudos sobre os aportes de água doce e outras descargas provenientes do 

continente, utilizando possivelmente técnicas de bioensaio; 
- Estudos sobre a estrutura populacional do marisco Perna perna e Vieira, potenciais 

recolonizadores; 
- Influência de mergulho na estruturação de esponjas, corais e algas; 
- Identificação e mapeamento de áreas relevantes: desova, alimentação, densidade, 

suscetibilidade a impactos, endemismo; 
- Resgate do conhecimento tradicional; 
- Estudo ecológico sobre a importância das esponjas nas cadeias tróficas; 
- Levantamentos de algas não-calcificadas, crustáceos e moluscos nas outras ilhas e 

parcéis, dentre eles a investigação de possível ocorrência de banco de algas 
calcárias junto à Ilha Deserta; 

- Estudos e levantamentos ao sul da Ilha do Arvoredo, fora da Reserva. 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 11 - Lista preliminar de móveis, utensílios e equipamentos necessários à 
Reserva 
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Lista Preliminar de Móveis, Utensílios Equipamentos Necessários à Reserva 
 
Estão listados aqui itens considerados importantes pela chefia da Reserva Biológica 
Marinha do Arvoredo para implementação de atividades rotineiras. Consiste em lista 
preliminar e base para avaliações futuras:  

- 1 (um) barco em fibra com 9 metros de comprimento; 
 - 1 (um) motor diesel, centro-rabeta, 250 HP; 
 - 1 (um) gerador completo com capacidade para 20 Kva, trifásico; 
 - 3 (três) computadores com software, ultima geração; 
 - 1 (um) laptop com software, ultima geração; 
 - 1 GPS Map; 
 - 1 (uma) filmadora digital; 
 - 1 (uma) televisão 29 polegadas; 
 - 1 (um) aparelho de DVD; 
 - 1 (uma) geladeira; 
 - 1 (um) fogão a gás 4 bocas; 
 - 2 (dois) bebedouros elétricos; 

- 5 (cinco) aparelhos de ar condicionado 15.000 BTUs; 

- 2 (duas) estações de trabalho; 
- 20 (vinte) cadeiras universitárias; 

- 1 (uma) máquina para lavar veículos; 
- 1 (um) veículo de passageiros motor 1.6. 

 
 
 

################## 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 12 - Entidades potencialmente parceiras à gestão da Reserva 
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Entidades potencialmente parceiras e ações conjuntas possíveis de apoio à gestão 
da Reserva, segundo sugestões colhidas na oficina de planejamento e outros 
eventos: 

 
 

• AEOMESC - Associação das Escolas Operadoras de Mergulho de Santa Catarina 
(infra-estrutura, logística em atividades subaquáticas de pesquisa e educação, 
conhecimento prático e informal sobre a biota da Reserva fruto de 25 anos de atuação 
e apoio geral); 

• APREMAG (capacitação e sensibilização da comunidade e dos pescadores e parceria 
em programas de educação ambiental); 

• APRENDER (apoio jurídico, técnico, elaboração e execução de projetos; captação de 
recursos financeiros; capacitação de recursos humanos; apoio à gestão da Unidade e 
mobilização e apoio à organização da sociedade civil); 

• 

Colônia de Pescadores Z-09 (apoio na educação ambiental e na aproximação do 
Ibama com o pescador); 

• 

Colônia de Pescadores Z-22 – Bombinhas (apoio à proteção ambiental, à mobilização 
dos pescadores; pesquisa e disponibilização de espaço para palestras); 

• 

Comitê de Bacia do Rio Tijucas (conscientização dos moradores dos municípios da 
bacia do Rio Tijucas para conservar o rio para que não afete também a Reserva); 

• 

Companhia de Polícia de Proteção Ambiental (auxílio em operações de fiscalização, 
translados para a Reserva Arvoredo e apoio logístico em geral); 

• 

Departamento de Polícia Federal (serviço de investigação e inteligência e apoio 
a operações de fiscalização ostensivas); 

• 

Epagri (apoio no ordenamento da maricultura na Zona de Amortecimento da Reserva); 
• FNMA – Fundo Nacional de Meio Ambiente (Financiamento de projetos que abordem 

a Reserva e/ou seu entorno); 
• FATMA – Fundação do Meio Ambiente (dar ciência ao IBAMA de licenciamentos no 

entorno que possam afetar a Reserva, principalmente na Zona de Amortecimento e 
cooperação em fiscalização e educação ambiental no entorno). 

• Marinha do Brasil (fiscalização de embarcações; sinalização náutica; salvaguarda da 
vida humana no mar e apoio logístico para atividades de fiscalização e educação 
ambiental); 

• 

Ministério Público Federal (fiscalização da lei; recursos financeiros e apoio técnico); 
• Núcleo Macaco-Prego (educação ambiental); 
• Grupo Pau-Campeche (apoio técnico em relação a projetos de recuperação 

ambiental); 
• Universidade Federal de Santa Catarina (parceria para a realização de pesquisas, 

corpo de voluntariado para monitoramento, e educação ambiental e utilização da Ilha de 
Anhatomirim como centro de divulgação da Reserva); 

Univali / CTTMAR – Universidade do Vale do Itajaí (pesquisa, monitoramento ambiental e 
pesqueiro, qualificação profissional, transferência de tecnologia e educação ambiental). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 13 - Estudo de capacidade de carga para atividades de mergulho educativo na 

Reserva 
 

Observação 
 
O estudo de capacidade de carga para as atividades de mergulho educativo aqui 
apresentado é uma iniciativa para a implementação de parâmetros para a definição de 
limites de carga para os trabalhos de educação ambiental associado a atividades de 
mergulho. 
Trata-se de um trabalho pioneiro em áreas protegidas brasileiras em ambientes aquáticos e 
que, portanto, precisa de aprimoramentos voltados para a identificação e utilização de novos 
parâmetros de correção que não foram contemplados nesse trabalho e que influenciam 
diretamente nas condições ambientais da Reserva Biológica Marinha do Arvoredo (ex.: 
direção e esbeltez da ondulação, influência da pluma de sedimentos do Rio Tijucas, 
variação de visibilidade pelas condições das correntes marinhas, além de outros parâmetros 
que possam ser identificados como importantes para a manutenção das condições 
ambientais da Reserva). 
Nesse sentido, faz-se também necessário um monitoramento constante das variáveis que 
determinam a qualidade do ambiente e que leve em conta os novos parâmetros a serem 
analisados, criando assim um sistema contínuo de avaliação dessa capacidade de carga. 
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Proposta de Capacidade de Carga e Normatização do Mergulho Educativo na 
Reserva Biológica Marinha do Arvoredo, Santa Catarina, Brasil 

 
Biólogo Leonardo Wedekin 

Apresentação 

 O presente texto é resultado de estudo contratado pela empresa Socioambiental 
Consultores Associados Ltda. Consiste em subsídio para o Plano de Manejo da Reserva 
Biológica Marinha do Arvoredo, desenvolvido pela mencionada empresa e a APRENDER, 
entidade ecológica responsável pelo projeto de elaboração do Plano, intitulado “Plano de 
Manejo da REBIO do Arvoredo e Consolidação de seus Mecanismos de Implementação”, 
objeto do convênio 042/2002 com o Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA/MMA), que 
proveu os recursos financeiros necessários. O projeto, desenvolvido entre outubro de 2002 e 
março de 2004, contou também com a parceria do IBAMA/SC e a Companhia de Polícia de 
Proteção Ambiental (CPPA). Foi supervisionado pela equipe de planejamento de Unidades de 
Conservação da DIREC - Diretoria de Ecossistemas do IBAMA/DF. Este trabalho não teve 
objetivo de definir normas e procedimentos de gestão da Reserva, mas sim fornecer 
parâmetros e referências técnicas para a tomada de decisão da equipe de planejamento 
responsável pela elaboração do Plano de Manejo. Portanto, os resultados aqui apresentados 
não têm efeito normativo para quaisquer atividades desenvolvidas na Reserva. Neste sentido, 
os números da capacidade de suporte assumidos pelo Plano de Manejo foram inferiores aos 
obtidos no presente trabalho, tendo em vista se tratar de uma Reserva Biológica. As atividades 
de mergulho serão realizadas primeiramente no âmbito de um projeto piloto de um ano, para 
então serem reavaliadas quanto pertinência à normatização. Este trabalho, assim como os 
demais estudos técnicos desenvolvidos para a elaboração do Plano de Manejo da Reserva 
Biológica Marinha do Arvoredo, é parte integrante dos anexos do referido Plano. 
 

1. Introdução 
 O mergulho autônomo1 vem se figurando entre os principais tipos de uso público de 
porções marinhas de Unidades de Conservação do mundo todo (Davis & Tisdell, 1995). 
Apesar desta atividade possuir um grande potencial recreativo, educativo e interpretativo do 
ambiente, a mesma pode causar impactos sobre a vida marinha (Hawkins et al., 1999). Como 
todo tipo de atividade humana dentro de um ambiente particular causa perturbações em 
diferentes graus, é necessário, especialmente dentro de unidades de conservação, que estas 
atividades sejam regulamentadas e monitoradas de modo a minimizar estes impactos e manter 
as condições naturais do ambiente. Além disto, de acordo com a categoria de manejo da 
unidade e seus respectivos objetivos, as atividades devem também ser regulamentadas de 
modo a dirigir a qualidade da experiência do visitante para o que se deseja.  

O conceito de capacidade de carga pode ser definido como a quantidade de pessoas 
que uma determinada área pode suportar em um determinado tempo, sem que haja prejuízo às 
características naturais do lugar ou à satisfação do visitante (Cifuentes, 1992). Inúmeras 
metodologias podem ser utilizadas para determinação da capacidade de carga de um lugar, e 
já foram largamente utilizadas no ambiente terrestre. 

 Outros estudos já apontaram para a necessidade de regulamentação, restrição e 
controle das atividades de mergulho dentro da Reserva do Arvoredo (p.ex. Reuss-Strenzel et 
                                                 
1 A palavra mergulho, salvo onde especificado diferente, refere-se aqui ao mergulho autônomo com utilização de 
equipamento (cilindro de ar comprimido, regulador, manômetro, etc.). 



Proposta de Capacidade de Carga e Normatização do Mergulho Educativo na Reserva Biológica Marinha do Arvoredo 

Biólogo Leonardo Wedekin (2003) - Trabalho anexo  ao Plano de Manejo da Reserva Biológica Marinha do Arvoredo 3

al., 1997). Com a elaboração do Plano de Manejo da Reserva em 2003, etapa de planejamento 
crucial para qualquer Unidade de Conservação, esta regulamentação torna-se essencial para 
balizar esta atividade. 

 O objetivo deste trabalho é calcular a capacidade de carga para os diversos pontos de 
mergulho da Reserva Biológica Marinha do Arvoredo, fornecendo subsídios para a tomada de 
decisões da equipe técnica de planejamento. 

 

2. Antecedentes do Cálculo da Capacidade de Carga  em Unidades de 
Conservação Marinhas Brasileiras 

 É notável o reduzido número de unidades de conservação que abrangem porções 
marinhas no Brasil. 

 A Reserva Biológica do Atol das Rocas não possui uso público e, portanto, nunca foi 
determinada nenhuma capacidade de carga para o mergulho. 

 No Parque Nacional Marinho dos Abrolhos existe uma determinação da capacidade de 
carga para o ambiente marinho no Plano de Manejo (FUNATURA / IBAMA, 1991). Porém, 
não existe nenhuma menção no plano sobre a metodologia ou os critérios adotados para a 
definição destas. Recentemente, uma nova proposta de plano de uso público foi elaborada 
para o Parque (Krob, 2003), porém, nenhuma metodologia foi utilizada para a determinação 
de capacidade de carga, e o estudo limitou-se a revisar as capacidades antes determinadas pelo 
Plano de Manejo. 

 No Parque Nacional de Fernando de Noronha o uso recreativo foi recentemente 
revisado em um projeto multidisciplinar liderado pela WWF Brasil (WWF Brasil, 2001). A 
equipe técnica do projeto chegou à conclusão de que a capacidade de carga pelo método de 
Cifuentes não pôde ser determinada, pois o método não era adequado para o ambiente 
marinho. Entretanto, foram determinados indicadores sociais, físicos e biológicos pelos 
métodos VIM e LAC para monitoramento dos impactos de visitação. 

Nunca foi determinada a capacidade de carga da Reserva Biológica Marinha do 
Arvoredo, mas algumas regras foram estabelecidas pela chefia da unidade. Esta é o primeiro 
estudo para determinação de capacidade de carga para atividades de mergulho educativo nesta 
Reserva, e provavelmente no Brasil. 

3. Premissas para a Determinação da Capacidade de Carga e Conduta para o 
Mergulho Educativo na Reserva do Arvoredo 

 Algumas premissas básicas foram utilizadas para a determinação da capacidade de 
carga e a proposição de normatização da atividade de mergulho educativo na Reserva do 
Arvoredo: 

- sendo a categoria de manejo uma Reserva Biológica, toda atividade de mergulho 
foi direcionada a atender ao principal objetivo de educação e interpretação 
ambiental. Entende-se que dentro desta categoria o mergulho estritamente 
recreativo não é compatível com a categoria de manejo,  de acordo com a Lei nº 
9.985/2000 e o Decreto nº 4.340 que institui e regulamenta o Sistema Nacional  de 
Unidades de Conservação da Natureza – SNUC; 

- As atividades de mergulho estão em contato íntimo com as embarcações que 
operam esta atividade, e, portanto, uma normatização adequada sobre todos os 
aspectos do tráfego de embarcações deve estar associada; 
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- A linha do planejamento realizado neste trabalho, além dos aspectos legais, seguiu 
as recomendações e diretrizes de um encontro que contou com a participação de 
diversos segmentos governamentais e não-governamentais da sociedade, 
envolvidos com a prática de mergulho em unidades de conservação (Augustowski 
& Francine Jr., 2002); 

- O ambiente marinho é mais frágil que o ambiente terrestre, e a dimensão espacial é 
dada em área (bidimensional) e não linearmente como em trilhas, por exemplo. 

 

4. Metodologia para Estimativa da Capacidade de Carga do Mergulho 
Autônomo 

Foi utilizado o método de Cifuentes (1992) adaptado ao ambiente aquático. Embora 
WWF Brasil (2001) tenham chegado à conclusão de que o método de Cifuentes não é 
adequado para o ambiente marinho do Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha, 
outras tentativas de utilização deste método para o mar foram efetivas (e.g. Gallo et al., sd.). 
Além disso, tecnicamente não existem restrições para a adaptação do método ao ambiente 
aquático. 

 Calculou-se a capacidade de carga para os diferentes pontos de mergulho da Reserva 
do Arvoredo para duas épocas distintas, de novembro a março (“verão”) e de abril a outubro 
(“inverno”). Esta distinção é pertinente devido a diferenças significativas da duração do 
mergulho, horas de sol por dia e períodos com ventos superiores a 10 metros por segundo. 
Conforme será demonstrado, todos estes fatores podem influenciar na capacidade de carga 
dos pontos de mergulho. 

 O cálculo da capacidade de carga de Cifuentes está dividido em três etapas: cálculo da 
capacidade de carga física (CCF), capacidade de carga real (CCR) e capacidade de carga 
efetiva (CCE). Maior detalhe sobre cada etapa e seu cálculo pode ser encontrado em Cifuentes 
(1992), Cifuentes et al. (1999), e WWF Brasil (2001). 

 Para o cálculo da capacidade de carga física (CCF) usa-se a seguinte fórmula: 
 

 
  
  

 
 Onde: S = superfície total da área visitada 
  s.v. = o espaço ocupado por cada visitante 
  T = o tempo total em horas que a área está aberta por dia 
  t.v. = o tempo necessário para visitar a área 
 
 Para o cálculo da capacidade de carga real (CCR) foi utilizada a seguinte fórmula: 
 

CCR = CCF x FC1 x FC2 x FCn 

 
 Onde: CCF = capacidade de carga física 
  FC = fatores de correção 
 

CCF = S / s.v.  x  T / t.v. 
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 Os fatores de correção (ou também fatores limitantes) são fatores de diferentes 
naturezas que limitam o número de visitantes que têm acesso a uma determinada área. O 
cálculo do fator de correção (FC) se faz pela seguinte fórmula: 
 

 
  
 
  

Onde:  MR = magnitude restritiva para uma determinada variável 
  MT = magnitude total para esta determinada variável 
 
 Por fim, determina-se a capacidade de carga efetiva de acordo com a seguinte 
equação: 

 
 
 
 

 
 Onde: CM = capacidade de manejo 
 
  

 A capacidade de manejo foi considerada como sendo 100%, assumindo-se que todos 
os insumos e pessoal necessário serão providos de forma plena pelos interessados e 
envolvidos na operação do mergulho na Reserva. 
 
 

5. Resultados da Estimativa da Capacidade de Carga para o Mergulho 
Educativo na Reserva 

 Todos os parâmetros necessários para o cálculo da capacidade de carga foram 
adaptados para a atividade do mergulho. Duas alternativas para se calcular a área total da 
superfície do ponto de mergulho seriam: (1) considerar a área total do ponto de mergulho 
definida pelo zoneamento; ou (2) medir a área linear do costão do ponto de mergulho definido 
pelo zoneamento e multiplicar por uma faixa perpendicular ao costão que o mergulhador use 
de maneira mais intensa, obtendo-se assim a área total do ponto de mergulho mais utilizada. A 
segunda opção mostrou-se mais realista devido ao fato de que o mergulhador não usa a 
superfície do ponto de mergulho de forma homogênea, e tende a se concentrar na interface 
entre o fundo consolidado (costão) e não consolidado (arenoso). A partir desta interface o 
mergulhador realiza deslocamentos perpendiculares, geralmente curtos. Então, a superfície 
total da área visitada (S) foi calculada com base no comprimento total do costão rochoso do 
ponto de mergulho definido pelo zoneamento (as áreas da zona de uso extensivo em área 
marinha), multiplicado por uma faixa de 20 metros ao longo dos costões nestas áreas (que 
eqüivale a faixa média de fundo rochoso), o que corresponde ao total de área média 
disponível para mergulho. 

 O espaço ocupado por cada visitante foi determinado como sendo de 25 m². Este valor 
foi baseado no campo visual do mergulhador em condições de visibilidade moderada. 

 O tempo total de horas abertas para visitação por dia foi diferenciado para os períodos 
de “verão” e “inverno” devido a diferença do tempo de horas de sol. No “verão” existe a 
disponibilidade de 11 horas de sol por dia, e no “inverno” de 9 horas. 

FC = 1 – (MR / MT) 

CCE = CCR x CM / 100 
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 O tempo necessário para visitar cada área foi determinado pelo tempo médio de fundo 
em um mergulho a uma profundidade inferior a 12 metros, e diferiu entre as duas temporadas 
consideradas. Esta diferença deve-se às temperaturas inferiores observadas no “inverno” que 
levam o mergulhador a abreviar seu tempo de fundo. Não foi considerado o tempo que o 
mergulhador leva para sair/chegar do barco até o ponto de submersão/emersão. Isto se deve 
principalmente ao fato de que a interação mais significativa entre o mergulhador e o ambiente 
ocorre quando o mesmo está no fundo. Isto também justifica a consideração da área 
bidimensional, ao invés da tridimensional inerente de ambientes aquáticos. Situações onde a 
interação mergulhador/fundo não é possível foram desconsideradas para o cálculo da 
capacidade de carga. No “verão” o tempo médio de fundo foi de 0,72 horas, e no “inverno” de 
0,62 horas. 

 Foram usados quatro fatores de correção: 
a) Fator de correção para ventos fortes (FCnav): este fator de correção leva em conta 

os períodos (manhã ou tarde) com ventos superiores a 10 m/s na qual é impossível navegar até 
os pontos de mergulho da Reserva sem que a experiência do visitante seja severamente 
prejudicada (segundo dados da EPAGRI – Empresa de Pesquisa Agropecuária e Difusão 
Tecnológica do Estado de Santa Catarina – ver anexos). 

 
Fcnav = 1 – (número de períodos com ventos superiores a 10 m/s / 
     número total de períodos da estação analisada) 
 
FCnav (“verão”) = 1 – (24 / 244) = 0,902 
 
FCnav (“inverno”) = 1 – (56 / 486) = 0,895 
 
b) Fator de correção para contatos do mergulhador com o fundo (FCmer): o contato 

do mergulhador com o fundo é um dos principias danos que o mergulhador pode causar para 
o ambiente marinho. Haja vista que é muito difícil que um mergulhador não tenha contato 
com o fundo, este fator leva em consideração a quantidade média de contatos que um 
mergulhador tem com o fundo por unidade de tempo baseado na literatura científica. Foi 
considerado o valor mínimo descrito por Gallo et al. (sd.). 

 
FCmer = 0,6483 
 
c) Fator de correção por impossibilidade de utilizar o sítio (FCven): este fator de 

correção diz respeito também a condições climáticas. Devido à posição geográfica de certos 
pontos de mergulho, determinadas condições de ventos (mesmo de intensidade moderada) 
tornam a prática da atividade de mergulho impossível nestes. Foram calculados os fatores de 
correção de acordo com a influência de determinados ventos sobre os pontos (segundo dados 
da EPAGRI – Empresa de Pesquisa Agropecuária e Difusão Tecnológica do Estado de Santa 
Catarina). Os pontos podem ser afetados principalmente por dois quadrantes de vento: 
nordeste e sul. Foram excluídas da análise as condições de vento com intensidade superior a 
10 m/s, pois estes já foram considerados no FCnav. A faixa de intensidade de vento 
considerada foi de 4 a 10 m/s. 

 
Fcven = 1 – (número de períodos com ventos do quadrante analisado entre 4 e 10 m/s / 
       número total de períodos no ano) 
 
FCven (nordeste) = 1 – (283 / 730) = 0,612 
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FCven (sul) = 1 – (443 / 730) = 0,393 

 
 d) Fator de correção social (FCsoc): para o cálculo do fator de correção social 
utilizou-se um procedimento similar ao estabelecido por Cifuentes et al. (1999), sendo que a 
distância mínima entre grupos foi determinada como sendo de 30 metros e a área total 
ocupada por cada grupo de mergulhadores igual a 2.825 m² (A = π R² = 3,1415 x 30² = ~ 
2.825 m²). Assim, calculam-se quantos grupos podem visitar um ponto de mergulho 
simultaneamente dividindo a área total do ponto de mergulho pela área da circunferência 
utilizada por cada grupo.  
 
 Número de grupos simultaneamente (NG) = área total do ponto / 2.825 m² 
 
 Após este cálculo, é necessário saber quantas pessoas podem visitar o ponto de 
mergulho simultaneamente (Pmáx), multiplicando  o número de grupos (NG) pelo número de 
pessoas por grupo. O tamanho de grupo de mergulhadores estipulado como mais adequado é 
de duas duplas de visitantes mais um condutor habilitado, ou seja, cinco mergulhadores. 
 
 Número de pessoas por ponto simultaneamente (Pmáx) = tamanho do grupo x NG 
 
 O último passo é calcular o fator de correção social em si, que corresponde à área que 
não será ocupada para que seja mantida a distância entre os grupos. 
 
 FCsoc = 1 – [área total do ponto – (Pmáx x área ocupada por cada mergulhador) /  

área total do ponto] 
 
 FCsoc (para todos os pontos) = 0,044 
 
 Os resultados da aplicação do método de Cifuentes para o ambiente marinho estão 
resumidos na Figura 1, na qual estão representados os pontos de mergulho, a capacidade de 
carga efetiva em número de mergulhos por dia por ponto no “verão” e “inverno”, e o número 
máximo de mergulhadores simultaneamente por ponto. Nos anexos estão apresentados todos 
os parâmetros utilizados para o cálculo da capacidade de carga, inclusive a base de dados de 
ventos utilizada. 
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Figura 1: Resultados da capacidade de carga física para o mergulho na Reserva do Arvoredo. 

  

6. Discussão sobre a Capacidade de Carga 
 A capacidade de carga apresentada aqui não é estática e deve ser constantemente 
monitorada e, se necessário, modificada com o tempo. Por isto, o programa de monitoramento 
referente ao acompanhamento das atividades de educação e interpretação ambiental é de 
fundamental importância, bem como o monitoramento de indicadores sociais e biológicos. 
Estes dois componentes (capacidade de carga e monitoramento) devem sempre ser 
considerados complementarmente (Figura 2). 
 

Baía Mansa da 
Deserta 
CCE = 68 / 65 
Pmáx = 13 

Ponto de mergulho 
 
CCE = cap. de carga efetiva em número de 
mergulhos por ponto por dia “verão” e no 
“inverno” 
Pmáx = número máximo de mergulhadores 
por ponto simultâneamente 
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Figura 2: Esquema recomendado para determinação da capacidade de carga para o mergulho. 
 

 A determinação de uma capacidade de carga é um primeiro e importante passo para o 
adequado desenvolvimento de atividades humanas numa UC. Apesar das críticas de que o 
método de Cifuentes para determinação da capacidade de carga leva somente em 
consideração a questão de “quantos visitantes são demais?” (ver Takahashi, 1997), a ausência 
de parâmetros iniciais, básicos e replicáveis pode ser um problema mais grave. Além disto, 
uma adequada normatização das atividades com intuito de qualificar o comportamento podem 
resolver parcialmente o problema da má conduta por parte de visitantes. Uma conclusão 
adequada da definição de parâmetros para o uso público de uma unidade envolve a proposição 
de um adequado programa de monitoramento conforme o exposto. 

 Hawkins & Roberts (1997) determinaram um número máximo de mergulhos de 5 a 6 
mil por ano, por ponto de mergulho como uma norma geral para que não haja danos aos 
ambientes aquáticos. Apesar deste estudo ter sido realizado em um ambiente de recife de coral 
(mais sensível que o ambiente rochoso), pode ser aplicado como número máximo de 
mergulhos por ponto na Reserva, já que inexistem estudos em ambiente de costão rochoso. 
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Anexo 1: Parâmetros utilizados e capacidade de carga real e efetiva para cada ponto de mergulho da Reserva do Arvoredo no “verão” e 
“inverno”: 

Ponto de mergulho / ilha 
Comp. 
Costão 

(m) 
Área (m²) CCF FCnav FCmer FCven NG Pmáx FCsoc CCE CM* 

Porto do Brás / Galés            
         “verão” 196,21 8.076 4.936 0,902 0,6483 0,393 2,86 14,3 0,044 49,91 100% 
         “inverno” 196,21 8.076 4.691 0,895 0,6483 0,393 2,86 14,3 0,044 47,07 100% 
Naufrágio Lilly / Galés            
         “verão” 436,87 8.737 5.340 0,902 0,6483 0,393 3,09 15,45 0,044 53,99 100% 
         “inverno” 436,87 8.737 5.074 0,895 0,6483 0,393 3,09 15,45 0,044 50,91 100% 
Saco da Mulata / Galés            
         “verão” 403,79 3.924 2.398 0,902 0,6483 0,612 1,39 6,95 0,044 37,73 100% 
         “inverno” 403,79 3.924 2.279 0,895 0,6483 0,612 1,39 6,95 0,044 35,61 100% 
Pedra do Boi / Arvoredo            
         “verão” 107,69 2.154 1.317 0,902 0,6483 0,612 0,76 3,8 0,044 20,74 100% 
         “inverno” 107,69 2.154 1.251 0,895 0,6483 0,612 0,76 3,8 0,044 19,55 100% 
Letreiro / Arvoredo            
         “verão” 258,30 5.166 3.157 0,902 0,6483 0,612 1,83 9,15 0,044 49,71 100% 
         “inverno” 258,30 5.166 3.000 0,895 0,6483 0,612 1,83 9,15 0,044 46,87 100% 
Saco D’água / Arvoredo            
         “verão” 977,30 19.546 11.947 0,902 0,6483 0,612 6,92 34,6 0,044 188,12 100% 
         “inverno” 977,30 19.546 11.352 0,895 0,6483 0,612 6,92 34,6 0,044 177,37 100% 
Baía Mansa / Deserta            
         “verão” 357,01 7.140 4.364 0,902 0,6483 0,612 2,53 12,65 0,044 67,72 100% 
         “inverno” 357,01 7.140 4.147 0,895 0,6483 0,612 2,53 12,65 0,044 64,79 100% 

* A capacidade de manejo foi considerada como sendo 100%, assumindo-se que todos os insumos e pessoal necessário para a prática do 
mergulho educativo serão fornecidos pelas partes envolvidas. 
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Anexo 2: Dados climáticos utilizados para o cálculo dos fatores de correção. 
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Anexo 14 - Portaria IBAMA N-55/1984 

 



Portaria nº N-55, de 20 de dezembro de 1984. 

 

O Superintendente da Superintendência do Desenvolvimento da Pesca - SUDEPE1, no 

uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 73.632, de 13 de fevereiro de 1974, 

tendo em vista o disposto nos, artigos 33 e 39 do Decreto-Lei nº 221 de 28 de fevereiro de 

1967, e o que consta dos processos Coreg/SP/502/82, e S/002740/84, resolve: 

Art. 1º. Proibir, em todas as áreas de pesca das regiões Sudeste e Sul, a captura de camarões 

rosa (Penaeus brasiliensis e P. paulensis) e verdadeiro (P. schmitti), de comprimento total 

inferior a 9Omm (noventa milímetros).  
§ 1º. Para efeito de mensuração, define-se, por comprimento total a distância entre a 
extremidade do rostro e a ponta do telson. 

§ 2º. Admite-se a tolerância de 10% (dez por cento) sobre o número de animais capturados com 

tamanhos inferiores ao estabelecido no caput deste artigo. 

Art. 2º. Os órgãos competentes, se necessário, poderão determinar locais exclusivos para o 

desembarque das espécies de camarão referidas no artigo 1º, visando disciplinar o controle do 

tamanho mínimo de captura. 

Art. 3º. A pesca de que trata o artigo 1º poderá ser realizada somente com emprego dos 

aparelhos abaixo discriminados, respeitadas suas respectivas malhagens mínimas: 

 I- redes de aviãozinbo, de saco e tarrafa - 25mm (vinte e cinco milímetros) ; 

 II - redes de caceio - 45mm (quarenta e cinco milímetros); e 

III- redes de arrasto - 30mm (trinta milímetros). 

Art. 4º. Aos infratores destas disposições serão aplicadas as sanções previstas no 

Decreto-Lei nº 221, de 28 de fevereiro de 19672, em especial as do artigo 56, e demais 

legislação complementar. 

Art. 5º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

José Ubirajara Coelho 

Superintendente 

(DOU de 26.12.84) 
 
                                                 
1 A Superintendência do Desenvolvimento da Pesca – SUDEPE, extinta pela Lei nº 7.735, de 22 de fevereiro de 
1989, foi substituída pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis  - IBAMA, 
criado pela Lei nº 7.735/89, com alterações das Leis nºs 7.804, de 18 de julho de 1989 e 8.028, de 12 de abril de 
1990. 
2 Vide Decreto-Lei nº 221, de 28 de fevereiro de 1967, pág. 673, neste Tema. 
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