
o que é

Todas essas denominações estão corretas e são verdadeiras
quando o assunto é “Abrolhos”. Muitas outras podem ser
acrescentadas e fazem parte do imaginário popular, ou do
cotidiano de pesquisadores, pescadores, turistas, agentes de
órgãos públicos, representantes de ONG’s, entre tantas outras
pessoas e instituições que atuam nessa região.

"ABRA OS OLHOS"
Brado dos antigos navegadores que aportaram por aqui no
início da colonização do Brasil. Assim está registrado na carta
de Pero Vaz de Caminha, ao se referir à navegação arriscada
em uma região onde labirintos de enormes recifes coralíneos
surgem à flor d’água. Assim, foi batizado o mar do extremo sul
da Bahia, desde então: Abrolhos.

Navegar pelas águas de Abrolhos assombrava os marinheiros que transportavam cargas, pessoas e riquezas pela principal rota
comercial da época, o mar, entre as duas principais cidades brasileiras nos períodos colonial e imperial: Salvador e Rio de Janeiro.

Também em meio a estas águas, um conjunto
de cinco ilhas ofereciam abrigo seguro aos
navegantes durante as tempestades e mau-
tempo encarados lá fora. Se tratava, pois, do
Arquipélago dos Abrolhos - um oasis em meio
ao mar de Abrolhos, de beleza cênica única
no Brasil. Um verdadeiro santuário para aves,
peixes e corais,  onde a vida aflora no
entorno das ilhas.
Por estes e outros motivos, foi inaugurado em
1861 o Farol dos Abrolhos (esq), por ordem de
Dom Pedro II, na ilha de Santa Bárbara - a
maior do Arquipélago, administrada pela
Marinha do Brasil. Construído em ferro
fundido, o Farol tem um alcance de aprox. 50
milhas náuticas, graças ao complexo jogo de
lentes que formam sua cúpula de cristal (dir).

Uma peculiaridade da costa brasileira marca essa região e confere muitas de suas características. Trata-se de um
alargamento na plataforma continental (mapa abaixo), que resultou em uma enorme área rasa, que se prolonga até
200km da costa em alguns pontos, com águas quentes e tranquilas, espécies e formações biológicas únicas. Essa região
foi batizada de Banco dos Abrolhos, e estende-se desde a Foz do Rio Doce, no norte do Espírito Santo, até a Foz do Rio
Jucuruçu, no extremo Sul da Bahia. Pouco mais ao norte, entre Porto Seguro e Canavieiras, outra formação de
característica similar se projeta: o Banco Royal Charlotte. Assim, ambos os bancos, Royal Charlotte e Abrolhos, são
tratados como a “Região dos Abrolhos” pelas políticas de conservação da biodiversidade.
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  rimeiro Parque Nacional Marinho do Brasil. Um Arquipélago! Berçário das baleias-jubarte, corais, aves e tartarugas.
Área de reserva. Biodiversidade marinha. Abrigo. Farol. Produtividade pesqueira. Abra os olhos!

ABROLHOS
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Extremo Sul da Bahia, 1640.
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Neste contexto, em 1983, Abrolhos se tornou um nome relevante também na história da conservação da biodiversidade
brasileira, com a criação do primeiro Parque Nacional Marinho do Brasil. O Parque Nacional Marinho dos Abrolhos
abrange o Arquipélago dos Abrolhos, o Parcel dos Abrolhos - uma aglomerado de chapeirões no entorno das ilhas -, e o
Recife das Timbebas, na região costeira. 

Além do Parque Nacional (PARNA), um mosaico de
áreas protegidas, tanto no mar como em terra,
protegem outros ecossistemas marinhos de extrema
relevância, que se conectam entre si, e juntos
contribuem para a saúde geral do Oceano. Além
disso, estas Unidades de Conservação preservam
também os modos de vida tradicionais das
comunidades, garantindo a subsistência de povos que
desfrutam dos recursos provindos da região costeira.
A Reserva Extrativista (RESEX) de Cassurubá, a RESEX
de Corumbau, os PARNA do Pau Brasil, Monte Pascoal
e do Descobrimento, a Área de Preservação
Ambiental Estadual da Ponta da Baleia-Abrolhos,
somados à diversas Terras Indígenas, compõem a
rede de áreas protegidas da região, que visa
promover a conservação da sócio-biodiversidade e o
desenvolvimento sustentável, em prol da prosperidade
destes ambientes e das pessoas que dependem deles.
Finalmente, em 2020, as gestões da Resex de
Cassurubá e PARNAMAR dos Abrolhos somaram
esforços e passaram a compor, o Núcleo de Gestão
Integrada (NGI) Abrolhos, fortalecendo ainda mais as
ações de conservação no território Abrolhos.

A dinâmica do clima, das espécies e dos homens
moldam a natureza e o Oceano, assim como a
conectividade entre esses elementos. Dinâmica e
conectividade também modelam a resiliência dessa
região, que está em constante mudança, mas mantém
suas comunidades biológicas e serviços ambientais
para toda a sociedade, como a produção pesqueira,
regulação climática, recreação e turismo, além do
laboratório natural que atrai pesquisadores e gera
conhecimento em escala global.
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A região é, portanto, o produto de eventos geológicos
passados que moldaram a costa brasileira como a
conhecemos hoje. Este processo moldou também a
ocorrência e distribuição das espécies marinhas que
colonizaram este ambiente, resultando em organismos que
se distribuem ao longo de toda a costa, e outros que
ocorrem apenas em determinadas regiões – ou endêmicos

-, como o coral-cérebro (Mussismilia brasiliensis),
importante coral construtor encontrado apenas na Bahia e
Espirito Santo. As particularidades da região de Abrolhos
também permitiram o desenvolvimento dos Chapeirões:
estruturas recifais que crescem como pilares, de 20 ou 30
metros de profundidade até a superfície, onde se abrem
como cogumelos, aos milhares.

Além dos antigos navegadores, muitos povos indígenas deixaram e mantém seus registros nessa região. Entre outros,
pataxós e tupinambás moldaram este território, hoje lembrados nos nomes de diversos pontos em mar e terra: Recife de
Timbebas, Recife de Guaratiba, Ponta do Corumbau, Ilha do Cassurubá, os rios Itanhém, Jucuruçu, Peruípe, além de
outros ícones geográficos locais.

Região dos Abrolhos. A sessão delineada no mapa ao lado representa a
extensão da plataforma continental que distingue esta porção do litoral
brasileiro. No mapa é possível visualizar as duas projeções da plataforma:
o Banco dos Abrolhos (sul) e o Banco Royal Charlotte (norte). A área
sombreada representa o complexo recifal do Banco dos Abrolhos.

Mosaico de Áreas Protegidas. O mapa acima indica a localização das Unidades de
Conservação que se distribuem no extremo sul da Bahia, protegendo diferentes
ecossistemas como manguezais, recifes costeiros e o Arquipélago dos Abrolhos. 
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O PARQUE NACIONAL MARINHO DOS ABROLHOS

Monte Pascoal. Ícone histórico, representa o primeiro pedaço de terra avistado
pelos portugueses, no ano de 1500. Desde 1961, o Monte se encontra inserido no
Parque Nacional e Histórico do Monte Pascoal.


