
Chapeirões
• São colunas coralinas isoladas que crescem sobre o fundo do oceano em forma de 
cogumelo — a base se estreita e o topo se expande lateralmente. 

O h i õ i t d d b d Ab lh d l i d 20• Os chapeirões gigantes e maduros do banco dos Abrolhos podem alcançar mais de 20 
metros de altura e cerca de 50 metros de diâmetro no topo. 

• Os chapeirões do sul da Bahia são únicos no mundo.Os chapeirões do sul da Bahia são únicos no mundo.

• Quando os chapeirões crescem muito perto uns dos outros, os cogumelos adjacentes 
unem-se pelo topo, formando estruturas recifais compostas e maiores, de forma e 
dimensões variadas, a que chamamos bancos recifais.



Os recifes de coral abrigam a maior diversidade de 
espécies dentre todos os ecossistemas marinhos 

do mundodo mundo

Em Abrolhos já foram registradas mais de 150 j g
espécies de peixes ...



Três espécies
Tartaruga-Verde
(Chelonia mydas)Três espécies 

de tartarugas...
(Chelonia mydas)

de ta ta ugas
Tartaruga-de-Penteg
(Eretmochelys imbricata)

Tartaruga-cabeçuda
(Caretta caretta)



E uma variedade de outros organismos, como...

Anêmonas...Anêmonas...

Esponjas...



Equinodermas...

Poliquetas...



CRUSTÁCEOS ...



MOLUSCOS ...



4) Observação de Baleias
USO PÚBLICO

O avistamento de baleias é possível tanto no interior do Parque como no entorno durante os 
meses de julho a novembro 

A ti id d d T i d Ob ã d B l i é l d l P t i IBAMA 117 d 26A atividade de Turismo de Observação de Baleias é regulada pelas Portarias IBAMA 117, de 26 
de dezembro de 1996 e 24, de fevereiro de 2002, que estabelecem normas e limites para a 
aproximação a cetáceos.

T d d õ di t i t õ t tã dTodas as recomendações, normas, procedimentos e orientações expostas estão sendo 
colocadas em prática pela equipe da Unidade, com cooperação do Instituto Baleia Jubarte no 
monitoramento. 



E mamíferos, como a BALEIA JUBARTE, que vai para 
Abrolhos todos os anos, entre julho e novembro, para se 

d ireproduzir...



A Sede administrativa e o Centro deA Sede administrativa e o Centro de 
Visitantes do Parque Nacional Marinho dos 
Abrolhos funcionam na Praia do Kitongo,Abrolhos funcionam na Praia do Kitongo, 

Município de Caravelas.



Centro de Visitantes
•A visitação e o uso das instalações são 

gratuitos;

•É um espaço de apoio a uma variedade 

de programas e atividades desenvolvidosde programas e atividades desenvolvidos 

nesta Unidade de Conservação, em seu 

aspecto de uso público e educaçãoaspecto de uso público e educação. 

•O Centro de Visitantes é uma área de 

lazer, convivência, pesquisa e informação, 

que se propõe a  valorizar o conhecimento 

das comunidades tradicionais e aproximar 

pesquisadores, turistas, alunos e 

moradores da região 



ESTRUTURA DO CENTRO DE VISITANTES:
Galpão da Réplica de Baleia Jubarte



Sala de Exposição interpretativa sobre o 
Parque e sua história



Teatro de Arena (eventos culturais e palestras)Teatro de Arena (eventos culturais e palestras)



Sala Multi-Uso 
(reuniões, vídeos, cursos e palestras)



Biblioteca (acervo bibliográfico com temas 
referentes ao meio ambiente)



Principais Ameaças: 



Exploração de Hidrocarbonetosp ç

Concessão de blocos para a execução de atividades de  exploração, 
desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural no banco dos Abrolhos



Ações/ Avanços:

A Justiça Federal em Eunápolis condenou a Agência Nacional de Petróleo 
(ANP) a não licitar blocos exploratórios de hidrocarboneto (petróleo e gás) 
que estejam em um raio de 50 Km em torno do Parque Nacional Marinho 

dos Abrolhos



Ameaça: Pesca ilegal nos limites da Unidade



Ação: Intensificação das atividades de Proteção



Criação da Zona de Amortecimento do 
P d Ab lhParque de Abrolhos

Zona de Amortecimento 
do Parque criada em 

maio de 2006. Porém foimaio de 2006. Porém foi 
suspensa por uma 

decisão judicial em 2007



Títulos/ Reconhecimento



Em reconhecimento ao trabalhoEm reconhecimento ao trabalho 

desenvolvido pelo PNM dos 

Abrolhos na proteção daAbrolhos, na proteção da 

biodiversidade, em ações de 

desenvolvimento sustentável e nadesenvolvimento sustentável e na 

construção do conhecimento 

científico em 2003 (Renovado emcientífico, em 2003 (Renovado em 

2007), a Unesco concedeu à 

Unidade o certificado deUnidade o certificado de 

Posto Avançado da 
Reserva da Biosfera da 

Mata Atlântica.



Reconhecido como sítio RAMSAR em 
02/02/2010



Alguns dos projetos de pesquisa/ Monitoramento  em g p j p q
andamento na Unidade:

Monitoramento populacional da Baleia JubarteMonitoramento populacional da Baleia Jubarte 

Monitoramento dos Recifes de Coral – Reef Check Brasil

Monitoramento das assembléias de Peixe;

Projeto SeaGrass netProjeto SeaGrass net

Projeto Meros do Brasil

Dinâmica Populacional do Coral Mussismilia braziliensis 
(Verril, 1868), Abrolhos, Bahia, Brasil

Monitoramento das assembléias de bentos e peixes no 
Parque Nacional Marinho (PARNAM) dos Abrolhos e áreas q ( )
adjacentes desprotegidas



Ob i d !!!!Obrigado!!!!
Joaquim Rocha dos Santos Neto

Chefe da Unidade
netoabrolhos@gmail.com@g
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