FICHA PROJETO - nº 379
Projeto: Implantar e Viabilizar a Reserva Extrativista do Bairro Mandira
Entidade Executora: Associação Reservar Extrativista dos Moradores do Bairro Mandira
Local: Cananéia - SP
Bioma: Mata Atlântica
Endereço: Av. Professos Vladmir Besnad s/n Bairro Morro do São João
Telefone: (13) 6851 1703
Orçamento total:
US$

PDA

CONTRAP.

TOTAL

183.822

62.520

246.342

A questão: Por características da colonização da região, as famílias do Mandira dependem quase
que exclusivamente da exploração de ostras para sobreviverem. Aliado à necessidade de
conservação da área, reforçou-se a decisão de priorizar essa localidade para a realização de
estudos de viabilidade para a implantação de uma reserva extrativista
Objetivo geral: Criar e viabilziar a Reserva Extrativista do Bairro Mandira, município de CananéiaSP, visando tanto a otimização das práticas conservacionistas em área de 100 hectares de
ocorrência de manguezais com alta produtividade biológica, quanto a promoção da qualidade de
vida dos moradores locais, cuja principal fonte de renda é a exploração de recursos naturais
encontrados nos manguezais e nos corpos d’agua contíguos às suas áreas tradicionais de
habitação através da exploração auto-sustentável.
Objetivos específicos:
•
Criar oficialmente a Reserva Extrativista do Mandira;
•
Promover as expressões culturais locais, através do resgate e registro dos seus principais
elementos;
•
Otimizar (inclusive ambientalmente) os propcessos produtivos através da implantação de
técnicas de manejo e beneficiamento da produção de ostras;
•
Legalizar a exploração de ostras através da obtenção de certificados e/ou registros
relacionados à coleta (cadastramento), crescimento e/ou cultivo (aquicultura) e
comercialziação (certificações fiscal, sanitária e ambiental);
•
Proteger a reserva da exploração indiscriminada de seus recursos naturais;
•
Criar condições para a gestão sustentada da reserva.
Atividades:
•
Manejo e comercialização de ostras
•
Viabilização de estudo de mercado
Principais dificuldades: Baixa qualificação na gestão dos negócios e na elaboração de
propostas; falta de infraestrutura de equipamentos e material; vinculação com outros projetos
(como p.ex. Projeto de Execução Descentralizada, onde encontra-se a solicitação de depuradora
de moluscos); possibilidade de conflitos com colatadores não organizados.
Estratégia de disseminação: Elaboração de material audiovisual e gráfico; treinamento dos
moradores; eventos culturais.

Resultados:
•
Durante o processo de execução do projeto, a Associação atuou em duas frentes distintas
mas complementares: a criação da reserva extrativista marinha do bairro dos Mandira e a
consolidação da criação intensiva de ostras na comunidade.
•
Quanto a legalização da reserva extrativista, o processo está tramitando no Ibama
aguardando parecer final.
•
Quanto à criação de ostras, a entidade construiu uma estação depuradora e apoiou a
construção das estruturas utilizadas por 48 famílias.
•
Ao mesmo tempo está sendo montada uma estrutura de comercialização de ostra.

