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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
ICMBIO ABROLHOS
R. Praia do Kitongo, s/n, - Bairro Kitongo - Caravelas - CEP 45900-000
Telefone: (73)3297-1590

INFORMAÇÃO
A região de Abrolhos abriga riquíssimos ambientes recifais e praias, com relevante beleza
cênica e lar para diversas espécies de corais, tartarugas, aves marinhas, baleias jubartes e
outros mamíferos marinhos, atraindo milhares de turistas todos os anos para a região,
impulsionando a economia local. Tais ambientes sustentam ainda grande parte da
produção pesqueira regional, fonte de emprego e renda para milhares de famílias, e
igualmente importante para o desenvolvimento socioeconômico da região. Parque Nacional
Marinho dos Abrolhos, ilha de Coroa Vermelha, Parcel das Paredes e Recife de Areia estão
entre aqueles mais conhecidos.
O Recife de Areia configura-se como um relevante atrativo turístico do extremo sul da
Bahia, além de ser uma área de alta relevância para a conservação da biodiversidade,
reconhecido como um Parque Municipal Marinho (Lei 471/1999 – Prefeitura Municipal de
Alcobaça/BA), compõe a Área de Proteção Ambiental (APA) Estadual Ponta da Baleia/
Abrolhos (Decreto Estadual 2218/ 1993 – Governo do Estado da BA) e a Zona de
Amortecimento da Reserva Extrativista de Cassurubá (Decreto Federal S/N, de 05/06/2009).
Muitas denúncias tem relatado condutas inadequadas promovidas por visitantes e
operadores, em especial apanhar tartarugas marinhas para fotografias entre outras. Por mais
inofensiva que pareçam, tais práticas configuram-se infrações ambientais, podendo sujeitar
os responsáveis e envolvidos a multas e até prisão. Todas as espécies de tartarugas marinhas
no Brasil estão ameaçadas de extinção. Os recifes costeiros na região de Abrolhos são
importantes áreas para alimentação de juvenis de algumas espécies, como a tartaruga verde
e a tartaruga de pente.
É ainda de extrema relevância uma conduta consciente e responsável nesses ambientes
recifais, evitando o pisoteio de colônias vivas de corais, a coleta de organismos, o cuidados
com a destinação dos resíduos produzidos entre outros.
Frente a esse cenário solicitamos a todos os empresários, turistas, marítimos, pescadores,
professores, ONG´s e outros que apoiem esta divulgação, a fim de que as atividades sejam
mantidas gerando benefícios aos envolvidos e garantindo a conservação dos ambientes e
espécies marinhas do local.
Aproveite de forma consciente e responsável a experiência única que a beleza e a rica fauna
e flora do Recife de Areia entre tantos outros recifes costeiros na região de Abrolhos
proporcionam. Saiba mais sobre Condutas Conscientes em Ambientes Recifais:
https://youtu.be/NYaMcOmIddM
Dúvidas, maiores informações e denúncias, acione os canais:
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IBAMA: 0800 061 8080;
http://sistema.ouvidorias.gov.br/
ICMBio Abrolhos: (73)3297-1590; email: ngi.abrolhos@icmbio.gov.br;
http://sistema.ouvidorias.gov.br/
Delegacia da Capitania dos Portos de Porto Seguro/BA:
emails: delpseguro.secom@marinha.mil.br;
delpseguro.ouvidoria@marinha.mil.br
INEMA/BA: Telefones 0800 284 1400, (71) 3118-4553, 3118-4554 e 3118-4556;
email: ouvidoria@inema.ba.gov.br
Prefeitura Municipal de Alcobaça: (73)3293-2010
Atenciosamente,

FERNANDO PEDRO MARINHO REPINALDO FILHO
Chefe do NGI ICMBio Abrolhos

Documento assinado eletronicamente por Fernando Pedro Marinho Repinaldo
Filho, Chefe, em 11/01/2021, às 09:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.icmbio.gov.br/autenticidade informando o código verificador 8322184 e o
código CRC D47F5156.
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