
Desenvolver e implementar projeto de recuperação das áreas com erosão  na Ilha do Bom 

Abrigo

Desenvolver e implementar projeto de recuperação das áreas com bioinvasão (capim) na 

Ilha do Bom Abrigo

Articular, desenvolver e consolidar estratégias para a gestão dos resíduos sólidos em 

conjunto com os demais órgãos responsáveis pela Ilha do Bom Abrigo

Desenvolver e implementar projetos de valorização do patrimônio arqueológico e histórico-

cultural da Ilha do Bom Abrigo

Desenvolver estratégias para mitigação dos processos erosivos em praias em risco alto e 

muito alto de erosão

Identificar novas áreas que necessitem de interdição temporária ou permanentede da 

pesca, visando a garantir a reprodução das espécies

Articular com intituições locais que gerenciam o Centro de Reabilitação da Fauna Marinha 

(CETAS) de modo diagnosticar possíveis impactos e estabelecer medidas de mitigação 

para o encalhe de animais marinhos

Diagnosticar demanda para criação de áreas de exclusão de atividades de alto impacto 

em desacordo com os objetivos da UC

Articular junto aos órgão públicos para resolução da poluição por esgoto doméstico

Articular com institutos de pesquisa e Universidades buscando o desenvolvimento de 

tecnologias e técnicas para aprimorar petrechos de pesca de modo a torná-los mais 

sustentáveis

Discutir ações com demais instituições de fiscalização para coibir do despejo de água de 

lastro e de bioincrustação em navios e plataformas trazidos do exterior;

Articulação com os diferentes setores da sociedade para 

estabelecimento de ações conjuntas para o manejo sustentável 

dos recursos naturais

DIRETRIZES AÇÕES

Fomento à ações de conservação e de recuperação áreas 

críticas

 Desenvolvimento e fomento de ações de conservação e manejo 

da biodiversidade e dos recursos naturais por meio de articulação 

intra e interinstitucional 

1 - PROGRAMA DE MANEJO E RECUPERAÇÃO 

OBJETIVO DO PROGRAMA:  Assegurar a conservação da diversidade biológica e as funções dos ecossistemas 

(aquáticos ou terrestres), por meio de ações de recuperação ambiental e manejo sustentável dos recursos naturais.


