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Objetivos 

● Conservar os ecossistemas e os recursos naturais 
em áreas de interesse ou potencial turístico;

● Minimizar os impactos negativos da atividade 
turística;

● Recuperar áreas degradadas e evitar danos 
socioambientais diretos e indiretos causados pelo 
turismo; e 

● Promover o ecoturismo e a educação ambiental.



 



 







É proibido deixar lixo fora dos lugares dispostos para o mesmo. 

É proibida a poluição sonora

É proibido caçar e alimentar os animais silvestres.

É proibido coletar material biótico ou abiótico sem autorização. 

É proibido introduzir espécies exóticas (fauna e flora) 

Não é permitido a entrada de animais domésticos, com exceção  
dos cães-guia para deficientes visuais.

É proibido fumar e consumir bebidas alcoólicas

É proibido o banho no Espelho d’agua.

Regras 









 

 











 

Fatores negativos

● Proximidade da comunidade

Poluição- Queimadas- Desmatamento

● Falta de Divulgação  

Não há rotas de transporte público

Má sinalização

● Não há um sistema de vigilância e monitoramento

●  Atropelamento e captura de animais silvestres.

● A maior parte do manguezal está fora da unidade de 

Conservação.  



Programa Atividades 

Programa de Gestão e 
Administração

● Reforço da segurança com vigilância 
patrimonial e fiscalização ambiental 
na UC

● Controle e gestão dos resíduos nas 
áreas onde está permitido o uso 
público 

● Monitoramento do uso público e da 
visitação para a gestão participativa  

Programas 



 Programa Atividades

Programa de 
Sinalização 

● Sinalização informativa-interpretativa dos 
pontos de interesse, equipamentos e 
infraestruturas e o uso público

● Sinalização das áreas de acesso restrito 
para garantir a proteção dos valores da UC

● Instalação de placas/painéis informativos 
sobre a normativa de aplicação na UC

Programas 



Programa Atividades
Programa de 

Educação Ambiental 
● Realização de curso de capacitação de 

informantes locais para a realização de 
visitas guiadas pela UC

● Realização de atividades de educação 
ambiental para as escolas e comunidades 
inseridas na poligonal e no entorno da UC, 
com a priorização à comunidade indígena 
Tapeba

● Realização de atividades de sensibilização 
para a conscientização ambiental dos 
turistas 

Programas 



Programa Atividades 

Programa de Turismo 
E

 Atividades recreativas

● Turismo de base comunitária para o 
fortalecimento e valorização da cultura 
indígena 

● Melhoria de equipamentos e serviços 
para os visitantes na Zona de 
Infraestrutura

● Rota guiada interpretativa pelo PEB

Programas 



 Projetos 

Obra de melhoria da infraestrutura do orquidário 

Instalação de banheiros públicos 

Ampliação da cantina ( restaurante)

Projetos Específicos 
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