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O mar de Ilhabela guarda
alguns dos mais bonitos
espetáculos da natureza
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Antes fechado para proteção e
por ser local de treinamento da
Marinha, o arquipélago de Alcatrazes foi aberto para a visitação no final de 2019. Localizado a 40 km da costa brasileira,
o local é reconhecido por sua
biodiversidade. São 1.300 espécies de fauna e flora - dentre
elas, 100 em extinção.
Segundo dados oficiais, o local com 67.479,29 hectares
possui também o maior ninhal
de Fragatas do Atlântico Sul e
é área de alimentação, reprodução e descaso para mais de
10 mil aves marinhas. Suas
águas guardam a maior quantidade de peixes do sudeste
brasileiro, que lá encontram
ambiente ideal para reprodução e crescimento. E, durante
o ano todo, podem ser avistadas baleias e golfinhos.
Essa é a primeira vez que o
turismo na região é feito de
forma organizada. Após a retomada do turismo na cidade,

visitantes poderão ver a ilha do
barco e mergulhar de snorkel
ou cilindro em pontos específicos da região. A descida em terra, por sua vez, segue proibida.
História.

O nome Alcatrazes refere-se as
gaivotas marinhas que por lá viviam. E era no refúgio que a Marinha de Guerra do Brasil aferia
os canhões de seus navios em
treinamento de artilharia. Ainda
hoje é possível ver os antigos alvos pintados nas pedras do Saco
do Funil, costão rochoso em uma
das principais baia da ilha. Por
conta das ações realizadas no local, a navegação na região esteve interditada entre 1998 e 2008.

Quando ir. Entre os
meses de novembro
e maio há melhores
condições climáticas e
oceanográficas para
navegação e mergulho
autônomo

Atenção.

Por ora, os passeios só poderão
ser realizados por empresas autorizadas pelo ICMBio (Instituto
Chico Mendes de Biologia), órgão que, junto da Marinha, faz a
gestão da área.
E, durante um ano e meio,
pesquisadores vão analisar os
impactos do turismo na preservação dos corais e no comportamento dos peixes.n
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