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RESUMO 

 

Os seres humanos vem ocupando as áreas costeiras e marinhas há muito tempo e 

utilizando os recursos disponíveis nestes ambientes para suprir suas demandas por 

alimentação, habitação, trabalho e lazer. Nos últimos anos, o turismo vem se destacando 

significativamente no cenário mundial. Devido a este crescimento, torna-se necessário 

refletir sobre uma importante questão: como compatibilizar a preservação ambiental com as 

diversas formas de uso público? A criação de Unidades de Conservação (UC) é uma das 

medidas que vem sendo utilizada pelo governo brasileiro com a intenção de mitigar este 

problema. O Arquipélago de Fernando de Noronha possui quatro dessas unidades. O 

presente estudo foi realizado na praia da Atalaia, localizada na área do Parque Nacional 

Marinho de Fernando de Noronha (PARNAMAR-FN), uma categoria de UC que permite, 

apenas, atividades de pesquisa científica, educação ambiental e turismo ecológico. Esta 

praia é um dos roteiros mais procurados da Ilha e possui importância ambiental 

reconhecida. Além disso, é uma área que tem gerado conflitos entre os moradores, 

visitantes, condutores e agentes ambientais. Para contribuir com o entendimento da 

dinâmica do uso público desta praia, foram estudados 48 diferentes indicadores (26 

geoambientais e 22 socioeconômicos) e foram medidos os seus respectivos graus de 

atratividade (alto, médio e baixo). A qualidade recreacional da Atalaia foi bem avaliada, 

alcançando 129 dos 144 pontos alcançáveis. O perfil dos visitantes foi identificado para 

ajudar a entender quais os fatores que mais afetaram a experiência dos usuários. O alto 

grau de atratividade encontrado na praia da Atalaia está relacionado com as ótimas 

condições em que este ambiente se encontra: alta biodiversidade, bela paisagem natural e 

presença de UC e suas estratégias de preservação. Apesar dos trabalhos de conservação 

desenvolvidos na área, é possível identificar impactos antrópicos globais como 

branqueamento de corais e presença de lixo marinho oceânico. A avaliação destes 

indicadores pode transmitir informações científicas para distintos atores sociais - 

pesquisadores, usuários, moradores e gestores – de forma simples e eficaz. Portanto, 

estudos que contribuam com as tomadas de decisões para o manejo da atividade 

recreacional da Atalaia, fornecendo informações específicas sobre as questões ambientais e 

socioeconômicas desta praia, são extremamente necessários. 

 
Palavras chaves: Avaliação recreacional, gerenciamento costeiro, praia da Atalaia e PARNAMAR-FN. 
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ABSTRACT 

 

Humans have occupied coastal and marine areas for many years, using the 

resources available in these environments to meet their demands for food, housing, work 

and leisure. In recent years, tourism has been increasing significantly in the political, 

economic, environmental and sociocultural perspectives on both local and global scale. Due 

to this tremendous growth, it is necessary to reflect on an important issue: how to balance 

environmental preservation with the various forms of public use. The creation of 

Conservation Units (CU) is one of the measures that have been taken by the Brazilian 

government to mitigate this issue. The archipelago of Fernando de Noronha has four of 

these units. This study was conducted at a beach named Atalaia, located within the Marine 

National Park of Fernando de Noronha (PARNAMAR-FN), a category of CU that is open only 

for scientific research, environmental education and eco-tourism activities. This beach is one 

of the most popular destinations on the island and demonstrates great environmental 

importance. In addition, it is an area that generates conflict between residents, tourists, tour 

guides and environmental agents. To understand the dynamics of public use of this beach, 

48 indicators (26 and 22 geo-environmental socioeconomic) were studied and their 

respective degrees of appeal were determined (high, medium and low). The recreational 

quality of Atalaia was evaluated, reaching 129 out of 144 possible points. Visitor profiles 

were identified to help understand which factors most affected their experiences. The high 

recreational quality of Atalaia is associated with the optimal conditions that are exhibited by 

this environment: high biodiversity, beautiful natural scenery, the presence of CU’s and 

careful management. Despite conservation work developed in the area, it is possible to note 

the presence of global human environmental impacts such as coral bleaching and the 

presence of marine debris. The evaluation of these indicators facilitates the transmission of 

scientific information to different social actors - researchers, visitors, residents and managers 

– concisely and effectively. Therefore, it is essential to conduct studies that provide specific 

information about Atalaia beach to contribute to the management of this environmentally 

sensitive area.  

 
Key words: Recreational evaluation, coastal management, Atalaia beach and PARNAMAR-FN. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os seres humanos vem ocupando as áreas costeiras e marinhas há muito tempo, 

utilizando os recursos disponíveis nestes ambientes para suprir por suas demandas por 

alimentação, habitação, trabalho e lazer. Dentre essas, o turismo é uma atividade que vem 

se destacando significativamente nas perspectivas política, econômica, ambiental e 

sociocultural, tanto em escala local como global (MARUJO; CARVALHO, 2010). Porém, 

grande parte dos estudos referentes a essa temática concentram-se em aspectos 

econômicos, ignorando os impactos ambientais provenientes desta atividade. 

Segundo dados da Organização Mundial de Turismo - OMT, as chegadas de turistas 

internacionais no mundo (visitante que pernoitam) cresceram 4% em 2012, superando 

globalmente, pela primeira vez na sua história a casa de um bilhão de turistas. Isto é, apesar 

da instabilidade econômica mundial, a demanda do turismo internacional manteve-se 

aquecida, com um incremento de 40 milhões de turistas, aos 995 milhões de 2011 (BRASIL, 

2012). Em 2012, no Brasil, o faturamento do turismo cresceu 23,3% em comparação ao ano 

anterior, de acordo com a 9ª Pesquisa Anual de Conjuntura Econômica do Turismo, 

realizada pelo Ministério do Turismo e a Fundação Getúlio Vargas (BRASIL, 2013). Neste 

mesmo ano, houveram 9,3 milhões de desembarques internacionais e 85 milhões de 

desembarques domésticos de passageiros no Brasil, aproximadamente, o dobro registrado 

para o ano de 2010, gerando uma receita cambial de 6.644,9 milhões de dólares. Para 

2020, por exemplo, a OMT prevê uma movimentação turística de 1,6 bilhões de pessoas no 

mundo (BRASIL, 2014). Contudo, não há registros que demonstrem a pressão que essa 

circulação de pessoas ocasionará nos recursos naturais, visto que estes são os mais 

prejudicados (HUNTER, 2002; HALL; PAGE, 2009; HUIQIN; LINCHUN, 2011). 

O crescimento desta atividade depende e afeta direta e indiretamente os ambientes 

costeiros e marinhos, gerando um fluxo sazonal de pessoas e de capital para essas regiões 

na alta temporada, causando impactos significativos na distribuição de água e energia 

elétrica, descarte de efluentes e coleta de resíduos. Apesar do desenvolvimento da atividade 

turística apresentar uma série de influências negativas sobre o ambiente natural, é 

importante salientar que, quando realizada de forma planejada e consciente, pode 

proporcionar benefícios sistêmicos, os quais englobam o bem estar social e a preservação 

ambiental. Essa, por sua vez, decorre da tomada de consciência e subsequente mudança 

de atitude daqueles envolvidos com o turismo, a exemplo da comunidade local, empresas, 

governos, turistas e demais atores sociais (FEITOSA; GÓMEZ, 2012) 

O mercado turístico encontra-se cada vez mais segmentado, criando novas vertentes 

e nichos específicos. O turismo contemporâneo é um grande "consumidor" da natureza e 

sua evolução ocorreu como consequência da "busca pelo verde" e da "fuga" dos tumultos 
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dos grandes conglomerados urbanos por pessoas que tentam recuperar o equilíbrio entre o 

corpo e a mente em contato com ambientes naturais durante o seu tempo de lazer. O 

ecoturismo é conceituado como representante de uma nova tendência turística que se 

caracteriza por ser um turismo menos convencional, permitindo contato com as belezas 

naturais, seja para admirar ou interagir diretamente com elas. Definido como um segmento 

da atividade turística que se diz usar, de forma sustentável, o patrimônio natural e cultural, 

incentiva sua conservação e busca a formação de uma consciência ambientalista através da 

interpretação do ambiente, promovendo o bem-estar das populações envolvidas. A 

articulação de ações entre os agentes governamentais, inclusive destes com o setor privado 

e a comunidade envolvida, bem como a implantação de infraestrutura adequada e a 

formação de recursos humanos especializados, são fatores determinantes para o 

desenvolvimento ordenado do ecoturismo no país (BRASIL, 1994). 

A conscientização da sociedade em relação às questões ambientais tem contribuído 

para o crescimento da demanda por atividades ecoturísticas. De fato, a percepção mundial 

acerca da necessidade urgente de proteção e recuperação dos recursos naturais, da 

disseminação dos movimentos conservacionistas empreendidos por grupos ambientalistas, 

forças políticas e meios de comunicação, acaba por influenciar a escolha dos destinos e 

roteiros a serem programados. Entretanto, a oferta de destinos ecoturísticos depende, 

essencialmente, da existência de áreas de elevado valor ecológico e cultural, da maneira 

como estas áreas são geridas, da existência de infraestruturas adequadas e da 

disponibilidade de recursos humanos capacitados (BRASIL, 1994).  

Mesmo buscando a sustentabilidade, as atividades ecoturísticas podem gerar 

impactos ao meio ambiente se forem realizadas de forma irregular, sem planejamento e 

fiscalização. Com efeito, a fragilidade dos ecossistemas naturais, muitas vezes, não 

comporta um número elevado de visitantes. Por outro lado, a infraestrutura necessária, se 

não atendidas às normas pré-estabelecidas, pode comprometer de maneira acentuada o 

meio ambiente, com alterações na paisagem, na topografia, no sistema hídrico e na 

conservação dos recursos naturais florísticos e faunísticos (BRASIL, 1994).   

Para ajudar a encontrar um limite tolerável de uso de uma área, sem que o fluxo de 

pessoas comprometa o equilíbrio do ecossistema e proporcione um certo grau de conforto 

ao usuário, fazendo com que ele se sinta num ambiente natural e preservado, determina-se 

sua capacidade de carga. Wagar (1974) definiu a capacidade de carga como o nível de uso 

recreativo que uma determinada área pode suportar ao mesmo tempo em que proporciona 

uma qualidade da experiência recreativa sustentável. Entretanto, existe uma grande 

dificuldade em se estabelecer qual o limite de alteração dos sistemas naturais, induzida por 
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atividades recreacionais, que se poderia considerar aceitável nos ecossistemas costeiros e 

marinhos. Uma situação ideal, que deve ser usada como parâmetro de comparação, 

depende do comportamento e preferência dos usuários que, por sua vez, podem variar 

amplamente com o tipo de usuário, do local e do período analisado (SILVA et.al., 2012). 

Uma outra questão a ser considerada é que, como a capacidade de carga tem como base a 

área útil de praia e esta é definida num determinado momento para ser utilizada nos vários 

anos seguintes, por vezes os próprios investimentos (urbanos, infraestruturais e outros) são 

guiados por esse valor de capacidade de carga. Todavia, como a praia é um sistema muito 

dinâmico, a área útil, ou faixa recreativa, é variável, sendo maior em uns anos e menor em 

outros, o que significa que a capacidade de carga também pode variar de maneira 

significativa. O estabelecimento de parâmetros de tolerância de uso, sejam eles ecológicos, 

de infraestrutura ou sociais, gera subsídios importantes para os planos de manejo (SILVA 

et.al., 2012).  

Este cenário promove uma reflexão muito importante questão: como compatibilizar a 

preservação ambiental com as diversas formas de uso público, em especial neste estudo, 

com o turismo?  

Apesar de serem poucas, algumas ações estão sendo tomadas para mitigar este 

problema no Brasil. Uma delas é a criação de Unidades de Conservação (UC). O Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) foi instituído em 18 de julho de 

2000 por meio da Lei nº 9.985, que regulamenta os incisos I, II, III, VII do artigo 225 da 

Constituição federal de 1988. O artigo 2º dessa lei conceitua unidade de conservação como 

“espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com 

características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos 

de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se 

aplicam garantias adequadas de proteção” (inciso I). O SNUC é composto pelo conjunto das 

unidades de conservação criadas por ato do Poder Público em seus três níveis, cabendo 

sua gestão ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), no caso 

das unidades federais, e as demais aos órgãos estaduais e municipais específicos. A Lei nº 

9.985/2000 estabelece que todas as unidades de conservação devem ter um plano de 

manejo (artigo 27), com um zoneamento interno das atividades a serem desenvolvidas, a 

ser elaborado em até cinco anos após sua criação. Alguns de seus artigos foram 

regulamentados pelo Decreto nº 4.340, de 22 de agosto de 2002. De fato, a implementação 

de um sistema representativo e efetivo de áreas protegidas faz parte da estratégia global 

para a conservação da biodiversidade, sendo, inclusive, objeto de um acordo com metas 
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estabelecidas pela Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) da Organização das 

Nações Unidas (ONU), da qual o Brasil é um dos signatários (MMA, 2010). 

O SNUC está organizado em dois grupos de categorias: as unidades de conservação de 

uso sustentável, cujo objetivo básico é, segundo a lei, “compatibilizar a conservação da 

natureza com o uso sustentável de parcela de seus recursos naturais” e as unidades de 

conservação proteção integral, que tem o objetivo básico de “preservar a natureza, sendo 

admitido apenas o uso indireto dos recursos naturais”. O inciso X do artigo 2º da Lei 

9.985/2000 define uso indireto como “aquele que não envolve consumo, coleta, dano ou 

destruição dos recursos naturais”. O grupo das unidades de proteção integral é composto 

pelas categorias: Estação Ecológica, Reserva Biológica, Parque Nacional, Monumento 

Natural e Refúgio de Vida Silvestre. Embora tenham o mesmo objetivo, cada uma delas tem 

definição, finalidades e regras de manejo específicas. O grupo das unidades de uso 

sustentável é composto pelas categorias: Área de Proteção Ambiental, Área de Relevante 

Interesse Ecológico, Floresta Nacional, Reserva Extrativista, Reserva de Fauna, Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável e Reserva Particular do Patrimônio Natural, que, como o 

próprio nome indica, é constituída apenas por propriedades privadas. Cada uma dessas 

categorias – que, por definição, são habitadas ou manejadas por populações humanas – 

tem finalidades diferentes. Conceitualmente, as unidades pertencentes ao grupo de 

proteção integral, altamente restritivas quanto ao uso dos recursos naturais, têm potencial 

para conferir maior efetividade ao objetivo da conservação da biodiversidade quando 

comparadas às de uso sustentável. Porém, a efetividade da conservação em todas as 

categorias, inclusive de proteção integral, depende da qualidade da gestão empregada, o 

que envolve capacidade de planejamento, fiscalização e monitoramento por parte do órgão 

gestor; disponibilidade de recursos humanos, financeiros e de infraestrutura adequados às 

necessidades da área e da intensidade de conflitos com a população residente no interior ou 

no entorno, entre outros aspectos (MMA, 2010). 

Segundo estudo realizado pelo Ministério do Meio Ambiente em 2011, chamado  “Dez 

anos do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. Lições do passado, 

realizações presentes e perspectivas para o Futuro”, percebeu-se que os ecossistemas da 

zona costeira brasileira estão protegidos em quase 30% de sua área total. Entretanto, a 

maior parte dessa proteção se dá por meio de áreas de proteção ambiental (APA), cuja 

implementação nem sempre atinge os objetivos de conservação de forma satisfatória em 

ambientes terrestres (MMA, 2011). Observa-se uma dificuldade na gestão dessa categoria, 

principalmente devido ao grande número de áreas privadas e à fragilidade do poder público 

em aplicar um zoneamento capaz de disciplinar os usos permitidos na área de abrangência 

da unidade. Em relação a área marinha somente 1% de seu território está protegido, 
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demandando por proteção e estudos que identifiquem possíveis impactos antrópicos gerado 

pelas diversas formas de uso público. 

 

1.1 ÁREA DE ESTUDO 

 

1.1.1 Contexto Histórico 

 

Descoberto por Américo Vespúcio no ano de 1503, ocasião em que ocorreu o 

naufrágio da nau capitânia da expedição portuguesa de Gonçalo Coelho, o Arquipélago de 

Fernando de Noronha foi a primeira das capitanias hereditárias brasileiras (SILVA, 2007). 

Em 1504, esta capitania foi doada ao fidalgo português Fernão de Loronha, financiador da 

expedição que a descobrira. Apesar de jamais ter sido ocupada por seu donatário, seu 

nome fez com que esse espaço insular, em meio ao Atlântico Sul, passasse a ser chamado 

até os dias atuais, de Fernando de Noronha (TEIXEIRA et al., 2003). Por quase dois 

séculos, Fernando de Noronha (FN) foi apenas visitada por diversos navegadores em rota 

pelo mar, que ali paravam para reabastecer seus estoques com alimentos – ovos, aves, 

caranguejos, tartarugas, sementes e frutos – ou para obter madeira para suas embarcações 

(BRASIL, 2006). 

O arquipélago já fora tomado por franceses e holandeses, sendo ocupado 

efetivamente apenas em 1737, quando Portugal tomou posse em definitivo, transformando-o 

em uma colônia correcional de presos comuns vindos de Pernambuco, condenados a 

longas penas. A mão-de-obra presidiária foi responsável pela construção do espaço urbano, 

das vilas e de todo o sistema de defesa local (VITALI, 2009). As buscas por madeira e 

alimento modificaram severamente a paisagem original. Silva (2007) relata que a retirada da 

cobertura vegetal era prática comum para evitar fugas e esconderijos dos presos 

condenados. Houve, também, desmatamentos para formação de áreas de cultivo, criação 

de animais e produção de lenha que abasteciam os navios. 

Durante o final do século XIX e início do século XX, a ilha também acolheu militares 

e estrangeiros cooperadores, entre americanos, franceses e italianos. Foi ponto estratégico 

para a aviação francesa e alemã, e apoio para a telegrafia por cabos submarinos 

transoceânicos franceses e italianos (MITRAUD, 2001). O acesso ao arquipélago que, até 

então, era feito exclusivamente pelo mar, passou a contar com uma pista de pouso, o que 

proporcionou uma melhoria nas condições de abastecimento. 

Nas primeiras décadas do século XX, o arquipélago passou a ser administrado pelo 

Governo Federal, contudo, apenas em 1942 transformou-se em Território Federal. Sob 
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administração federal, em 1938, foi desativado o presídio comum e transformada a ilha 

principal em presídio político, abrigando presos vindos de muitas cidades e pertencentes a 

grupos políticos distintos: comunistas, aliancistas e integralistas, homens de bom nível 

cultural e acadêmico, considerados subversivos e desertores, que junto com os capoeiristas 

e ciganos, levaram as primeiras expressões de arte-cultura para Fernando de Noronha 

(TEIXEIRA et al., 2003). 

Durante a Segunda Guerra Mundial ocorreu um grande desenvolvimento urbano no 

arquipélago. Muitas casas e vilas foram construídas, hospitais e novos núcleos habitacionais 

criados, além de serviços de bens e consumo implantados como peixaria, açougue, padaria 

e armazéns. A estrutura social da comunidade noronhense, seus valores e comportamentos 

foram, e ainda são, influenciados pela presença militar na ilha. A gestão hierarquizada e 

militarizada perdurou por longos anos neste território federal, onde diferentes forças e 

esferas do poder público estiveram à frente da administração do arquipélago, o Exército 

(1942 – 1981), a Aeronáutica (1981 a 1986), o Estado-Maior das forças Armadas (1986 – 

1987) e o Ministério do Interior (1987 – 1988). Em 1988, a Ilha de Fernando de Noronha foi 

reintegrada ao estado de Pernambuco, transformando-se em um distrito estadual, sua 

condição atual (TEIXEIRA et al., 2003). 

Diante do potencial paisagístico do local, o turismo passou a ser uma atividade 

procurada, com demanda cada vez maior, sobretudo, a partir da década de 1980. Embora 

ainda incipiente e um tanto quanto adaptado, contando, de início, com um único hotel, 

conhecido como “Esmeralda do Atlântico”, que havia sido uma base americana de 

observação de mísseis teleguiados (BRASIL, 2006). Aos poucos, o sistema de hospedagem 

foi sendo complementado com as hospedarias domiciliares, residências de ilhéus que foram 

adaptadas para acomodar e receber os visitantes (ABDALA, 2008). O turismo, então, 

começou a despontar como nova forma de subsistência e alternativa de emprego para a 

população noronhense, assim como elemento transformador da dinâmica, valores e 

identidade do povo local. 

1.1.2 Contexto Atual 

 

O Arquipélago de Fernando de Noronha situa-se abaixo da linha do Equador (latitude: 

03º45’S, 03º57’S; longitude: 32º19’, 32º41). Dista 545 km do estado de Pernambuco e 360 

km do estado do Rio Grande do Norte. É composto por 21 ilhas que representam os topos 

emersos de uma grande montanha submarina, formada a partir de erupções vulcânicas 

ocorridas entre 12 e 2 milhões de anos atrás (IBAMA, 1990). Possui área total de 26 km2 e 

sua ilha principal, com ocupação humana permanente, mede em torno de 11 km de 
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comprimento e 3 km de largura, sendo que seu ponto culminante, Morro do Pico, tem 

altitude de 321 metros. Os ambientes geológicos são constituídos por rochas vulcânicas, 

depósitos eólicos (eolianitos e dunas atuais), recifes algálicos e de corais, praias de larguras 

variáveis, depósitos lacustres e fluviais (TEIXEIRA et al., 2003). Sua atual população é de, 

aproximadamente, quatro mil moradores com alto índice de desenvolvimento humano e 

renda, segundo informações obtidas diretamente com a diretoria do ICMBio. O clima é 

tropical, quente oceânico, com estações bem definidas. A pluviometria média anual é de 

1.300 mm, com maiores índices entre março e maio e estiagem entre agosto e janeiro. A 

temperatura média é de 25,4°C. Os ventos constantes têm direção predominante sudeste, 

velocidade média igual a 6,6 m/seg, com maiores intensidades entre julho e agosto. A 

umidade relativa tem média anual de 81%. A insolação média máxima ocorre no mês de 

novembro (312,5 h) e mínima em abril (216,8 h) (TEIXEIRA et al., 2003). Fernando de 

Noronha é banhado pela Corrente Sul Equatorial, que corre no sentido oeste com águas de 

salinidade elevada, temperatura média de 24ºC, alta transparência (até 60 metros de 

visibilidade) e baixas concentrações de sedimentos, matéria orgânica, nutrientes e plâncton 

(BRASIL, 2006). 

O Arquipélago de FN, famoso pela suas belas praias, alta biodiversidade e importância 

ecológica reconhecida, atrai em torno de 65 mil visitantes ao ano e o turismo é responsável 

por 90% da economia, segundo informações fornecidos diretamente pelo ICMBio em 2013. 

Aos turistas que visitam FN é cobrada, pela Administração do Distrito Estadual de Fernando 

de Noronha (ADEFN), uma Taxa de Preservação Ambiental (TPA), que custa R$ 48,20 no 

primeiro dia de visita e é acrescida a cada dia de estadia, sendo que 30 dias representam 

uma taxa de R$ 3.976,50. As Leis 10.430/89 e 11.305/95, que instituem a TPA, destinam a 

manutenção das condições ambientais e ecológicas do arquipélago, tendo como fator 

gerador a utilização da infraestrutura física e do acesso e fruição ao seu patrimônio natural e 

histórico (VITALLI, 2009). A arrecadação mensal da TPA pode chegar à, aproximadamente, 

R$ 950.000,00, sendo que mais da metade da verba arrecadada destina-se às operações 

com os resíduos sólidos (MACIEL-ALBUQUERQUE, 2010). Vale ressaltar que não é 

repassado nenhuma quantia do valor arrecadado pela ADEFN para o ICMBio. 

FN localiza-se na Zona Marinha Brasileira. Segundo o estudo realizado pelo Ministério 

do Meio Ambiente - Secretaria de Biodiversidade e Floresta em 2002 - “Avaliação e 

Identificação de Áreas e Ações Prioritárias para a Conservação, Utilização Sustentável e 

Repartição de Benefícios da Biodiversidade Brasileira” - a Zona Costeira do Brasil é uma 

unidade territorial que se estende, na sua porção terrestre, por mais de 8.500 km, 

abrangendo 17 estados e mais de quatrocentos municípios, distribuídos do Norte equatorial 

ao Sul temperado do país. Inclui ainda a faixa marítima formada pelo mar territorial, com 

largura de 12 milhas náuticas a partir da linha da costa. Já a Zona Marinha tem início na 
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região costeira e compreende a plataforma continental marinha e a Zona Econômica 

Exclusiva – ZEE que, no caso brasileiro, alonga-se até 200 milhas da costa. A Zona Marinha 

é conhecida por ser ambientalmente menos vulnerável que a Zona Costeira, por oferecer 

grandes resistências às intervenções antrópicas, representadas pelas grandes 

profundidades, correntes marítimas, tempestades e enormes distâncias em relação às áreas 

terrestres densamente ocupadas. Este mesmo estudo classificou Fernando de Noronha 

como área de extrema importância biológica para a conservação da Zona Marinha. Isso se 

justifica por ser uma região chave para a manutenção das comunidades marinhas, que 

apresentam alta produtividade e diversidade biológica, por ser rota de descanso, reprodução 

e alimentação de espécies migratórias, por resguardar o único manguezal de ilhas 

oceânicas do Atlântico Sul e resquícios de uma floresta primitiva, bem como um universo 

marinho particular e bem preservado (BRASIL, 2002). 

FN pertence ao grupo de Ilhas Oceânicas Brasileiras cujas características 

geomorfológicas, biológicas, históricas e paisagísticas justificam a necessidade de sua 

preservação. Essas características, somadas à situação geográfica e ao clima tropical, 

marcam os ecossistemas terrestre e marinho da ilha, com acentuado endemismo, particular 

fragilidade biológica e grande diversidade genética. Faz parte da Reserva da Biosfera da 

Mata Atlântica, juntamente com Ilha da Trindade, Ilhas Martin Vaz, Atol das Rocas e o 

Arquipélago de São Pedro e São Paulo. O arquipélago também compõe a lista de 

Patrimônio Natural Mundial, inscrito pela Organização das Nações Unidas para a Ciência e 

Cultura (UNESCO) em 16 de Dezembro de 2001, juntamente com Atol das Rocas, sendo 

denominadas “Ilhas Atlânticas Brasileiras: Reservas de Fernando de Noronha e Atol das 

Rocas” (IBAMA, 2005).  

O Arquipélago de Fernando de Noronha é constituído por quatro Unidades de 

Conservação, sendo duas federais, geridas pelo ICMBio, e duas pertencentes ao estado de 

Pernambuco. São elas: a) Área de Proteção Ambiental de Fernando de Noronha – Rocas – 

São Pedro e São Paulo (APA-FN) (figura 1). Por se tratar de uma UC de uso sustentável 

permite um maior nível de utilização de seu território. É a área onde se concentra as 

residências, pousadas, restaurantes, bares, lojas, aeroporto e porto. Foi criada em 1986 e 

abrange, aproximadamente, 30% do arquipélago; b) Parque Nacional Marinho de Fernando 

de Noronha (PARNAMAR-FN) foi criado em 1988 e corresponde a 70% do arquipélago 

(figura 1). Trata-se de uma UC de proteção integral e, portanto, possui uma restrição maior 

enquanto ao uso. Só é permitido atividades de educação ambiental, turismo ecológico e 

pesquisa científica; c) a APA estadual de FN, criada em 1989, possui área sobreposta a 

APA-FN federal; d) o Parque Estadual de FN, criado em 1995, possui área sobreposta ao 

PARNAMAR-FN (MACIEL-ALBUQUERQUE, 2010). Estas duas últimas unidades não 
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possuem planos de gestão implementados.  

O PARNAMAR-FN é formado por 2/3 da ilha principal, inclui todas as ilhas secundárias 

do arquipélago e vai até a isóbata de 50 metros de profundidade, com área total de 112,7 

km2 (figura 1) (IBAMA, 1990). Guardião de belas praias como Baía dos Porcos, Baía dos 

Golfinhos, Baía do Sueste, Leão, Abreus, Atalaia, Baía do Sancho (eleita a praia mais bonita 

do mundo em 2014 pelo site de viagens TripAdvisor), o parque atrai pessoas do mundo 

inteiro em busca de turismo de aventura e paisagens naturais deslumbrantes. Atualmente, 

para se ter acesso é necessário pagar um ingresso, além da TPA,  no valor de R$75 

brasileiros e R$150 estrangeiro, válido por 10 dias, arrecadado pela econoronha, 

concessionária vencedora do processo licitatório para o contrato de prestação de serviços 

de apoio à visitação pública e cobrança de ingressos. Parte do valor arrecadado é retornado 

diretamente para o PARNAMAR-FN que o emprega na manutenção das estruturas e trilhas, 

construções utilizando tecnologias sustentáveis, melhoria da qualidade da experiência dos 

visitantes e redução do impacto ambiental da visitação. Desta forma, este turismo gerador 

de receita é um instrumento de grande importância para manutenção das ações de manejo 

pelo ICMBio. 

APA-FN 

PARNAMAR-FN 

Praia da Atalaia 

50m 

BRASIL 

ARQUIPÉLAGO DE FERNANDO DE NORONHA 

FN 

Figura 1. Imagem de satélite do Arquipélago de Fernando de Noronha-PE e suas unidades de 

conservação federais. Fonte: Adaptado de ICMBio, 2013. 
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Diversas atividades ecoturísticas são realizadas dentro do PARNAMAR-FN sob a 

fiscalização do ICMBio. Dentre elas, caminhadas por trilhas auto-guiadas e trilhas com 

condução obrigatória acompanhadas por guias credenciados; mergulho autônomo com 

empresas autorizadas, que configura-se como uma das principais atividades turísticas 

realizadas dentro do parque; mergulho livre em locais estabelecidos e monitorados; passeio 

de barco com controle do número total de embarcações em funcionamento; mergulho 

rebocado e rapel. Tudo isso fez com que, em 2012, o PARNAMAR-FN vendesse 14.700 

ingressos e, de janeiro a julho de 2013, recebesse 26.178 pessoas, sendo 92% brasileiros 

(CLETO, 2013).  

O PARNAMAR-FN possui o programa de voluntariado para desenvolver ações de 

educação ambiental, monitoramento marinho e fiscalização das atividades ecoturísticas 

praticadas dentro do parque, além do seus funcionários e analistas ambientais. Há, também, 

parcerias com entidades ambientalistas como o projeto tamar, que desenvolve programa de 

conservação das tartarugas marinhas, e o Centro Golfinho Rotador, que ajuda a preservar o 

mamífero marinho que dá nome ao projeto. O projeto tamar teve uma importante 

contribuição no processo de implantação das UCs presentes na Ilha, tendo chegado antes 

da criação das mesmas em 1984. 

 O objeto de estudo deste trabalho é a praia da Atalaia (figura 2), localizada dentro da 

área do PARNAMAR-FN.  

 

1.1.3 Praia da Atalaia 

 

Com beleza natural exuberante, esta praia apresenta um pequeno trecho de areia e 

seixos negros de origem vulcânica que diminuem de tamanho em direção ao mar, indicando, 

assim, a direção preferencial das correntes. As construções carbonáticas em forma de franja 

bordejam toda a área, tendo como construtores primários a alga coralínea e vermetídeos 

gastrópodes (IBAMA, 1990). Durante o período de baixa-mar, revela-se uma belíssima 

piscina natural que abriga cardumes de diversos tipos de peixes recifais, corais das mais 

variadas cores, exemplares juvenis de tubarão, anêmonas, ascídias, poliquetas, ofiuróides, 

ouriços-brancos, polvos e crustáceos (figura 3). Este sensível ecossistema provê diversos 

serviços ecológicos como área de reprodução, alimentação, estação de limpeza e 

segurança para os organismos que ali vivem. A temperatura da água é quente o ano inteiro 

e sua transparência chega ser superior aos 50 metros de visibilidade. O substrato é 

incosolidado com predominância de areia média, apresentando, também, algumas colônias 

de corais espalhadas. A piscina tem, aproximadamente, 100 metros de comprimento por 20 

metros de largura, área superficial de 3.988 m2 para banho e profundidade variando em 

torno de meio a um metro (LUIZ Jr, 2009). Reúne condições ideais para prática de mergulho 
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livre tanto para mergulhadores experientes como iniciantes, recebendo, em média, a 

visitação de 50 pessoas por dia, praticamente, todos os dias do ano. Somente nos dias 

25/12 e 01/01 a visitação é fechada ou então quando as condições ambientais estão 

desfavoráveis (muita chuva, ondas quebrando dentro da piscina e se mais da metade da 

piscina estiver coberta por areia). Alguns estudos identificaram impactos ambientais 

causados pela visitação na piscina, sendo pisoteamento e branqueamento dos corais como 

os mais evidentes (BARRADAS et al., 2002; ADM; TEC. 2000).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Piscina natural vista do mirante da Atalaia. Foto do autor. 

 

O acesso à praia é feito por uma trilha de 1.540 metros bem demarcada, sobre solo 

argiloso, através de vegetação de dorso arbóreo que provê sombra em alguns momentos da 

caminhada até a piscina. Uma série de regras para execução das atividades realizadas na 

Atalaia foram aplicadas pelo ICMBio visando a conservação da natureza e a qualidade da 

experiência de visitação: a) é necessário agendamento prévio e apresentação do ingresso 

do PARNAMAR-FN para adentrar os portões que controlam a entrada dos visitantes; b) são 

permitidos seis grupos, de até 16 visitantes cada, em condições ambientais ótimas (luz solar 

suficiente, pouca areia dentro da piscina, maré de sizígia e baixa energia de onda) e 

algumas vezes este número é reduzido devido às condições adversas (pouca luz solar, 1/3 

da piscina coberta por areia, maré de quadratura e alta energia de onda); c) os visitantes 
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recebem palestra de educação ambiental e explicação das regras da atividade no portão de 

entrada e quando chegam à beira da piscina, onde aguardam e se preparam para entrar na 

água por trinta minutos (tempo máximo de mergulho estipulado); d) não é permitido o uso de 

protetor solar, repelentes e outros óleos corporais; e) é obrigatório o uso de máscara e 

snorkel para quem for mergulhar, caso contrário o visitante só poderá permanecer em pé ou 

sentado em áreas com fundo coberto por areia predeterminadas pelo fiscal da praia; f) não é 

permitido o uso de nadadeiras; g) é obrigatório o uso de colete flutuador; h) é permitido tirar 

fotos contanto que não haja perseguição ou tentativa de encurralar os animais em busca do 

melhor ângulo; i) trazer consigo todo lixo produzido visto que não há lixeiras na praia. Tudo 

isso torna a visitação desta praia um caso bem singular, pois mesmo com todo controle e 

fiscalização da área, é possível encontrar evidências de impactos antrópicos deixados no 

local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Espécies marinhas da Atalaia. a) Bothus ocellatus (linguado); b) Fávia grávida (coral); c) 

Haemulon chrysargyreum (xira); d) Stegastes rocasensis (donzela de rocas); e) Negaprion brevirostris 

(tubarão-limão); f) Stenopus hispidus (camarão palhaço); g) Octopus sp. (polvo); h) Muraena 

pavonina (moréia pintada); i) Holocentrus adscencionis (mariquita). Fotos do autor. 

 

A praia da Atalaia é palco de grandes conflitos entre o ICMBio, moradores, 

condutores e turistas. Os moradores, que em boa parte também são condutores, 

apresentam bastante dificuldade em se adequar às novas regras estabelecidas (limite de 
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tempo e pessoas), visto que este cenário era completamente diferente há alguns anos atrás, 

antes da criação do parque. Era possível, inclusive, retirar areia da praia para construção 

civil e, por isso, a piscina era mais funda, abrigando uma diversidade maior de organismos, 

segundo relatos de moradores antigos. Este é um dos roteiros mais procurados da ilha e 

contribui significativamente para economia local, porém preços abusivos estavam sendo 

cobrados em troca de serviço de baixa qualidade, salvos alguns condutores que possuem 

conduta profissional. Alguns vizinhos, criadores de gado, soltam seus animais dentro da 

área do PARNAMAR-FN, que pisoteiam o solo, abrem trilhas aleatórias, pastam a 

vegetação nativa e defecam por toda parte, deixando o ambiente mau cheiroso e com a 

paisagem desagradável. Os turistas fazem solicitações que, em muitas das vezes, não 

condizem com as necessidades de preservação do ambiente, como maior número de 

pessoas e tempo dentro da piscina,  e em outros momentos são bastante pertinentes, como 

a melhoria da infraestrutura da atividade. Há, portanto, a necessidade de se estudar a  

dinâmica do uso público desta área, gerando conhecimento que contribua com a diminuição 

destes conflitos e ajude a preservar este ambiente tão rico e sensível. 

 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 Geral  

 

Avaliar a qualidade recreacional da praia da Atalaia em Fernando de Noronha – PE, 

levando em conta alguns aspectos geoambientais e socioeconômicos que interferem em 

seu grau de atratividade. 

 

2.2 Específicos 

 

• Definir os indicadores de qualidade geoambiental e socioeconômicos da praia da 

Atalaia e medir os seus respectivos graus de atratividade; 

 

• Testar metodologia de avaliação da qualidade recreacional de praia em área de 

conservação ambiental com visitação controlada; 

 

• Gerar dados que contribuam com as tomadas de decisões pelos diversos atores 

sociais envolvidos com a atividade recreacional da Atalaia, como os gestores do 

PARNAMAR-FN, moradores locais, pesquisadores, usuários e condutores. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 Avaliação da Qualidade Recreacional 

 

Para avaliar a qualidade recreacional da praia da Atalaia foram identificados 26 

indicadores geoambientais e 22 socioeconômicos relacionados nos quadros 1 e 2, 

respectivamente, abaixo. Esta metodologia foi extraída e adaptada de trabalhos que 

buscaram contribuir com a padronização de métodos de avaliação da qualidade recreacional 

de praia de forma simples e eficaz (LEATERMAN, 1997; SILVA et al., 2003; ARAÚJO; 

COSTA, 2008; SILVA et al., 2012; SOUZA FILHO et al., 2014). O grau de atratividade foi 

definido para cada um desses indicadores com intuito de medir o potencial recreacional da 

Atalaia, podendo ser classificado em três categorias, sendo para cada uma delas atribuídos 

valores de 1 à 3 (qualidade baixa, qualidade intermediária e alta qualidade). A qualidade 

recreacional foi expressa pela soma dos valores atribuídos a cada um dos 48 indicadores, 

podendo ser classificada como: a) Baixa (48 – 80); b) Média (80 – 112); e c) Alta (112 – 

144). 

Todos os indicadores socioeconômicos e os indicadores geoambientais de 1 à 20, e 

seus respectivos graus de atratividade, foram determinados através de observações em 

campo durante o período de março à junho de 2013. Os indicadores de 21 à 26 foram 

avaliados durante a segunda etapa da coleta de dados realizada em Junho de 2014.  

 

3.1.1 Indicadores da qualidade geoambiental (quadro 1) 

 

De acordo com o trabalho de Silva et al., (2012),  na avaliação de áreas para banho, 

no que tange ao grau de exposição às ondas, foi considerada como uma praia exposta 

aquela com franca atuação das ondas; como praia parcialmente abrigada, aquela onde 

bancos de arenito de praia ou de recifes de corais criam localmente uma pequena região 

protegida; e como praia abrigada, aquela onde estas estruturas protegem a costa da ação 

das ondas em pelo menos 50% da extensão da praia. 

Quanto à grandes ondas quebrando na face da praia foi considerada com alto grau 

de atratividade quando ausentes; médio quando ocasionalmente presentes; e baixo quando 

essas ondas foram presentes. Isto porque o mergulho livre é a principal atividade realizada 

na Atalaia e para isso é imprescindível que as águas estejam calmas. 

A claridade da água foi considerada transparente (alto grau de atratividade) quando 

estivesse sem turbidez e turva (baixo grau de atratividade) quando a água apresentasse 

coloração marrom e alto nível de turbidez. 
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Em relação às estruturas antropogênicas que dificultem a circulação na praia foi 

avaliada a presença de barras, molhes, restos de construções de casas ou bares e suas 

respectivas quantidades, podendo ser muitas, quando cobrissem mais de 50% da área de 

uso da praia; poucas, quando cobrissem menos que 50% da área de uso da praia; e 

ausentes (SOUZA FILHO et al., 2014).  

Quanto às estruturas naturais que dificultam a circulação dos usuários na praia foi 

avaliada a presença de grandes rochas ou seixos, bancos de arenitos e suas respectivas 

quantidades, podendo ser muitas, quando cobrissem mais de 50% da área de uso da praia; 

poucas, quando cobrissem menos que 50% da área de uso da praia; e ausentes (SOUZA 

FILHO et al., 2014). 

Foi considerado como grau de atratividade alto quando houvesse a presença de pelo 

menos dois ecossistemas associados à praia (recifes de corais, dunas, manguezais). A 

presença de pelo menos um deles foi considerada como atratividade intermediária e a 

ausência desses ecossistemas como atratividade baixa. 

A biodiversidade foi avaliada, somente, para os seres marinhos encontrados dentro 

da piscina. Foi considerada alta quando estavam presentes mais de um organismos, como 

tubarões, polvos, lagostas, moréias e corais e baixa quando foi detectado somente um 

desses. 

O grau de inclinação da praia foi medido com clinômetro e foi avaliado como muito 

inclinado quando maior que 10º (baixo grau de atratividade); inclinação moderada entre 5º - 

10º (médio grau de atratividade); e pouco inclinado quando menor que 5º (alto grau de 

atratividade). 

A largura da face da praia foi medida com uma trena métrica durante a maré baixa, 

período onde há visitação na Atalaia. Foi considerado com alto grau de atratividade quando 

a largura da praia fosse maior que 30 metros; médio grau entre 10 – 30 metros; e baixo grau 

quando a largura fosse inferior a 10 metros. 

Quanto à vulnerabilidade à erosão costeira, segundo Souza Filho et al., (2014), foi 

considerada como baixa quando não apresentasse nenhuma evidência de erosão; média 

quando apresentasse pequenas evidências de erosão costeira (escarpa erosiva no terraço 

marinho holocênico ou no cordão de duna); e alta vulnerabilidade quando apresentasse 

significativas evidências de erosão na maior parte da extensão da praia (escarpa erosiva 

nos terraços holocênicos ou no cordão de duna, coqueiros caídos). 

Para os itens 25 e 26, material componente da face da praia e presença de lixo 

marinho na praia, respectivamente, foram dados secundários avaliados através do trabalho 

de Ivar do Sul e colaboradores (2009) e complementados por observações em campo. 
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Quadro 1- Indicadores geoambientais e seus respectivos graus de atratividade. 

INDICADORES AVALIADOS GRAU DE ATRATIVIDADE 

BAIXO (1) MÉDIO (2) ALTO (3) 

1. Áreas para banho Praia exposta Parcialmente 
abrigada Praia abrigada 

2. Grandes ondas (>1m) 
quebrando diretamente 
na face da praia 

Presentes Ocasionalmente 
presentes Ausentes 

3. Correntes de retorno Presentes Ocasionalmente 
presentes  Ausentes 

4. Coloração do sedimento 
praial Escura Bege Clara  

5. Claridade da água Turva   Transparente 
6. Estruturas 

antropogênicas que 
dificultem a circulação 
do usuário na praia 

Muitas Poucas  Ausentes 

7. Estrutura naturais que 
dificultem a circulação 
do usuário na praia 

Muitas Poucas  Ausentes 

8. Construções fixas No pós-praia 
Na Zona Cost. 

Adjacente ao pós-
praia 

Ausentes 

9. Ecossistemas 
associados à praia 
(recifes de corais, 
dunas, manguezais) 

Ausentes Presença de um 
ecossistema 

Presença de pelo 
menos dois 

ecossistemas 

10. Óleo ou piche Presente Ocasionalmente 
presente Ausente 

11. Presença de lixo 
marinho flutuante Presente Ocasionalmente 

presente Ausente 

12. Algas na areia ou na 
coluna d’água Presente Ocasionalmente 

presente Ausente 

13. Água Viva Presente  Ocasionalmente 
presente Ausente 

14. Descarga de esgoto (na 
praia ou no mar) Presente  Ausente 

15. Temperatura da água Baixa (<20ºC) Média (20º - 24º) Alta (>24ºC) 

16. Biodiversidade Ausente Baixa Alta 

17. Odores Presentes Ocasionalmente 
presentes Ausentes 

18. Vista contemplação Obstruídas   Desobstruídas 

19. Poluição sonora Presente Ocasionalmente 
presente Ausente 

20. Ataque de tubarão Presente  Ausente 
21. Declividade face da 

praia 
Muito inclinada 

(>10º) 
Inclinação 

moderada (5 – 10º) 
Pouco inclinada 

(<5º) 
22. Largura da face da 

praia na maré baixa Estreita (<10m) Intermediária (10-
30m) Larga (>30m) 

23. Vulnerabilidade à 
erosão costeira Alta  Média Baixa 

24. Cobertura vegetal na 
zona costeira adjacente 

Sem vegetação em 
mais de 50% da 

extensão 

Com vegetação 
não nativa em mais 

de 50% da 
extensão  

Com vegetação 
nativa em mais de 
50% da extensão 
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25. Material componente da 
face da praia Rocha ou argila Seixos, grânulos, 

areia grossa 
Areia fina ou 

média 
26. Presença de lixo 

marinho na praia Presente Ocasionalmente 
presente Ausente 

Adaptado de: Silva et al. (2012) e Souza Filho et al., (2014). 

 

3.1.2 Indicadores socioeconômicos (quadro 2) 

  

 Na avaliação dos indicadores socioeconômicos levou-se em consideração as 

estruturas disponibilizadas pelo PARNAMAR-FN, pela ADEFN e pelos moradores locais. 

Em relação a quantidade de sanitários e banheiros em boas condições foi 

considerada como poucos quando menores que duas ocorrências. 

Para alguns indicadores como hospedagem, transporte público e ciclovia, a 

avaliação foi feita sobre Fernando de Noronha, pois estes serviços não são oferecidos 

exclusivamente pela praia da Atalaia e sim pela ilha como um todo. 

A acessibilidade foi considerada como boa quando o acesso a praia contemplasse 

todas as pessoas com qualquer dificuldade locomotora; regular quando impusesse algum 

tipo de restrição (ex.: alagamento da trilha em dias de chuva); e ruim quando se tornasse 

impraticável o uso da praia. 

No item 9, salva vidas, foi considerado presente (grau de atratividade alto) quando 

houvesse pelo menos uma pessoa treinada com primeiros socorros durante a prática de 

mergulho livre na Atalaia.  

Em relação a placas de sinalização foi considerada como poucas quando menores 

que 10 itens por quilômetro e quantidade adequada quando maiores que esse valor.  

A presença de um plano de manejo da unidade de conservação da área estudada foi 

avaliada como grau de atratividade médio e implementação e aplicação do mesmo como 

grau de atratividade alto. 

Para o indicador intensidade de uso, foi considerado como alta caso a visitação 

ultrapassasse o valor de capacidade de carga estipulado para a praia; média quando a 

frequência de visitação fosse próxima a este limite; e baixa quando o número de usuários 

fosse abaixo do valor da capacidade de carga  

Na avaliação do grau de ocupação urbana (indicador 22) foi considerada como muito 

urbanizada quando possuísse mais de 70% de construções fixas em uma faixa costeira de 

50 metros a partir da linha de costa, pouco urbanizada com 30 – 70% de construções e não 

urbanizadas quando abaixo de 30% ( SOUZA FILHO et al., 2014).  
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Quadro 2 – Indicadores socioeconômicos e seus respectivos graus de atratividade 

INDICADORES AVALIADOS 
GRAU DE ATRATIVIDADE 

BAIXO (1) MÉDIO (2) ALTO (3) 
1. Sanitários e banheiros 

em boas condições Ausentes Poucos Quantidade 
adequada 

2. Lanchonetes, bares e 
restaurantes Ausentes Poucos Quantidade 

adequada 

3. Estacionamento Ausente Poucos Quantidade 
adequada 

4. Hospedagem Ausente Poucas Quantidade 
adequada 

5. Meios de comunicação 
(sinal de celular, 
telefone público, rádio) 

Ausentes  Presentes 

6. Transporte público Ausente Pouco Quantidade 
adequada 

7. Ciclovia Não disponível Inadequada Adequada 

8. Acessibilidade Ruim Regular Boa 

9. Salva vidas Ausente  Presente 

10. Animais domésticos Presentes Ocasionalmente 
presentes Ausentes 

11. Placas de sinalização Ausente Poucas Quantidade 
adequada 

12. Plano de Manejo Ausente Presente Presente e 
implementado 

13. Área de preservação 
ambiental ou outro tipo 
de proteção 

Ausente  Presente 

14. Zoneamento (área 
banho, área fechada) Ausente  Presente 

15. Programas de 
Educação Ambiental Ausente  Presente 

16. Posto de informação 
(para locais e 
estrangeiros) 

Ausente  Presente 

17. Violência Presente  Ausente 

18. Coletor de lixo Ausente Coleta comum Coleta seletiva 

19. Intensidade de uso Alta Média Baixa  

20. Capacidade de carga Indefinida Definida porém não 
fiscalizada 

Definida e 
fiscalizada 

21. Oportunidade de 
favorecimento da 
economia local 

Inexistente  Existente 

22. Grau de ocupação 
urbana Muito urbanizado Pouco urbanizado Não 

urbanizado 
Adaptado de: Silva et al. (2012) e Souza Filho et al., (2014). 
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3.2 Entrevistas com usuários 

 

O perfil dos visitantes foi identificado para ajudar a entender quais os fatores que mais 

afetaram a experiência dos usuários. Foram obtidos dados de dois tipos de entrevistas, 

pesquisa da praia e pesquisa do portão, realizadas com os visitantes da praia da Atalaia 

entre dezembro de 2012 e fevereiro de 2013. Estes dados foram disponibilizados pela 

administração do PARNAMAR-FN. A responsabilidade por aplicar estes questionários é do 

ICMBio, que mantém esta pesquisa constante desde 2011 até os dias atuais.  

 

3.2.1 Pesquisa da Praia (anexo I) 

 

 Este tipo de questionário foi aplicado aos turistas que frequentaram a Atalaia, no 

período acima citado, no momento em que saiam da piscina, visto que é uma entrevista 

simples e rápida. Duas perguntas básicas foram feitas aos entrevistados: a) você se sentiu 

confortável com o número de pessoas dentro da piscina?  b) “se não fosse obrigatório o uso 

de um condutor para realizar o passeio você contraria um mesmo assim? 

Desta forma foi possível registrar o número de pessoas que visitaram a Atalaia e dar 

oportunidade ao turista para avaliar a capacidade de carga sugerida. 

 

3.2.2 Pesquisa do Portão (anexo II) 

  

Ao término de toda atividade realizada na Atalaia, os voluntários do ICMBio distribuem 

aleatoriamente questionários para os visitantes com 17 tipos de perguntas que ajudam a i) 

medir o grau de satisfação dos serviços prestados pelo ICMBio e condutores; ii) obter 

informação a respeito da avaliação das condições geoambientais e de infraestrutura por 

parte dos usuários; iii) identificar o perfil socioeconômico dos turistas; iv) avaliar críticas, 

sugestões e elogios deixados. Foram selecionadas as perguntas mais condizentes com os 

interesses do presente estudo para serem avaliadas. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados das entrevistas da praia e do portão serão apresentados primeiro para 

efeito da caracterização dos usuários da Atalaia. É importante conhecer o perfil dos 

visitantes para realizar a avaliação recreacional de praia mais adequada. 

 

4.1 Entrevistas com usuários 

 

Foram entrevistadas 3577 pessoas, ao total, na praia da Atalaia durante o período de 

dezembro/2012 a fevereiro/2013, somando as pesquisas do portão com as da praia. Nesse 

período, foi registrado a presença de 4390 pessoas, sendo o pico de visitação em 

janeiro/2013 com 1565 turistas (figura 4). Nota-se que, aproximadamente, 82% dos usuários 

que frequentaram a praia da Atalaia neste período foram entrevistados, demonstrando boa 

representatividade dos dados coletados. 

 

 

 
Figura 4. Frequência por mês e total de visitantes na praia da Atalaia. Fonte: ICMBio 

 

 

4.2.1 Pesquisa da Praia 

 

Nesta etapa foram entrevistados 3017 usuários. Em relação a primeira pergunta 

“você se sentiu confortável em relação ao número de pessoas na piscina?” 83% 

responderam que sim, 14% disseram que se sentiram confortáveis, porém é o limite e 

apenas 3% responderam negativamente, como mostra o gráfico abaixo (figura 5). Este 

resultado revela que o valor de 16 pessoas dentro da piscina, simultaneamente, definido 

pelo ICMBio, não só preza pela conservação daquele sensível ambiente como também pela 
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qualidade recreacional da atividade realizada pelos turistas. Este já é um valor conservador 

visto que está bem abaixo do sugerido por Luiz Jr (2009) – 25 pessoas -  calculado através 

do estudo de capacidade de carga da APA-FN. 

 

 
Figura 5. Percepção do usuário sobre a quantidade de pessoas dentro da piscina simultaneamente. 

Fonte: ICMBio 

 

 Em relação a segunda pergunta, “se não fosse obrigatório o uso de um condutor 

para realizar o passeio você contrataria um mesmo assim?”, não foi feita nenhuma análise 

específica para este estudo. Esta pergunta foi utilizada pelo ICMBio para consulta da 

obrigatoriedade do acompanhamento de um condutor na Atalaia. Durante o primeira etapa 

de coleta de dados, março à junho de 2013, o uso de condutor era obrigatório para 

realização da atividade nesta época, cenário completamente diferente do segundo período 

de coleta em junho de 2014 onde não havia mais essa obrigatoriedade. Esta mudança 

provocou algumas implicações sociais gerando bastante conflito entre os gestores do 

parque e os condutores.  

 

 

4.2.2 Pesquisa Portão 

 

 Nesta etapa houve diferença entre o número total de respostas para cada uma das 

17 perguntas, provavelmente, Cada um dos gráficos abaixo refere-se a uma das perguntas 

e estará apresentando o número total de pessoas entrevistadas (U). 
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Gênero: 

 

 
Figura 6. Quantidade de homens e mulheres que frequentaram a praia da Atalaia. Fonte: ICMBio. 

  

A praia da Atalaia foi frequentada por uma maioria feminina (60%) durante o período 

da coleta de dados, enquanto que os homens representaram 40% do total de pessoas 

(figura 6).  

 

Idade: 

 

 
Figura 7. Faixa etária dos visitantes que frequentaram a Atalaia. Fonte: ICMBio. 

 

 A maioria das pessoas que frequentaram a Atalaia (39%) durante a coleta de dados 

estão na faixa etária entre os 30 – 39 anos, provavelmente por ser uma classe com  maiores 

possibilidades em custear os altos gastos de uma viagem à Noronha e com bom vigor físico 

para encarar a trilha de 1540 metros. Em seguida os de 19 – 29 anos com 21%, que apesar 

de uma boa condição física, geralmente, têm poder aquisitivo menor e procuram roteiros 

U = 560 
	  

U = 469 
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turísticos mais baratos. Os visitantes de 40 – 49 anos ocuparam a terceira posição com 17% 

e os de 50 – 59 anos a quarta com 13%. Os visitantes acima de 60 anos e os com idade até 

18 anos tiveram 6% e 4% de frequência, respectivamente, pois são perfis com maior 

restrição quanto a questão de mobilidade (figura 7). Devido a trilha até a praia ser uma 

descida em solo argiloso, torna-se mais difícil o acesso para pessoas com idades mais 

avançadas e para crianças, que necessitam de atenção redobrada para não acontecer 

nenhum tipo de acidente. Este é um fator que tem que ser estudado com bastante cuidado 

pelos gestores do PARNAMAR-FN pois é interessante proporcionar acessibilidade 

adequada para os usuários. 

 

Grau de escolaridade: 

 

 
Figura 8. Grau de escolaridade dos visitantes que frequentaram a Atalaia. Fonte: ICMBio. 

 

Com relação ao grau de escolaridade, 84% dos entrevistados declararam ter nível 

superior completo, sendo que destes, 49% possuem pós graduação (mestrado e doutorado) 

e os 35% restantes possuem nível superior completo. 6% disseram ter nível superior 

incompleto, 5% ensino médio completo e 3% ensino fundamental completo. Somente 2% 

responderam possuir outros tipos de grau de escolaridade (figura 8). 

 

Qual sua média salarial?: 

 

Das 420 pessoas entrevistadas, 146 (35%) disseram ter média salarial acima de 

R$10.000,00 mensais, revelando alto poder aquisitivo dos turistas que frequentam Noronha. 

Na sequência, 24% responderam ter entre R$6.000,00 – R$9.999,00 de renda mensal, 17% 

entre R$4.000,00 – R$5.999,00, 10% entre R$2.500,00 – R$ 3.999,00, 7% entre R$ 

U = 471 
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1.500,00 – R$ 2.499,00, 4% entre R$ 1.000,00 – R$ 1.499,00, 2% recebem até R$560,00 

por mês e apenas 1% disseram ganhar entre R$560,00 – R$1.000,00 mensais (figura 9). 

 

 
Figura 9. Média salarial declarada pelos visitantes que frequentaram a Atalaia. Fonte: ICMBio. 

 

Tempo de permanência (dias) em Fernando de Noronha?:  

 

 
Figura 10. Tempo de permanência em dias em Fernando de Noronha dos visitantes que 

frequentaram a Atalaia. Fonte: ICMBio. 

 

A maioria dos visitantes entrevistados na praia da Atalaia (54%) permaneceram por 4 

à 6 dias em Fernando de Noronha. Geralmente este é o período mais vendido pelas 

empresas turísticas. Em seguida 34% permaneceram de 7 à 9 dias, 6% mais de 10 dias e 

também 6% ficaram por apenas 3 dias (figura 10). Este último dado revela quanto o passeio 

para praia da Atalaia é procurado pelos turistas que visitam Fernando de Noronha, pois 

U = 420 

U = 473 
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mesmos os que vão passar poucos dias querem conhecer os atrativos que existem nessa 

belíssima praia. 

 

Você já conhecia Fernando de Noronha?: 

 

 
Figura 11. Quantidade de visitantes que já conheciam Fernando de Noronha. Fonte: ICMBio. 

 

 A grande maioria dos visitantes que responderam a esta pergunta estavam em 

Fernando de Noronha pela primeira vez (82%). Os 18% restantes já conheciam o 

arquipélago (figura 11). 

 

De alguma forma você já tinha ouvido falar do PARNAMAR-FN?: 

 

 
Figura 12. Quantidade de visitantes que conheciam o PARNAMAR-FN de alguma maneira. Fonte: 

ICMBio. 

 

U = 473 

U = 472 
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 Apesar da grande maioria dos visitantes estarem pisando em Noronha pela primeira 

vez, de alguma maneira, já tinham ouvido falar do PARNAMAR-FN. A maioria, 80% dos 

entrevistados, respondeu que sim, que já sabiam da existência de um Parque Nacional 

Marinho em Fernando de Noronha (figura 12). Este é um dado interessante, pois mostra que 

os visitantes tinham algum conhecimento sobre UC, regras de visitação e, desta forma, 

demonstravam maior disposição em absorver as informações transmitidas nas palestras de 

educação ambiental ministradas pelos voluntários do ICMBio. 20% dos visitantes disseram 

que nunca tinha ouvido falar do PARNAMAR-FN.  

 

Avalie as orientações recebidas pelo ICMBio no portão de entrada da piscina da 

Atalaia: 

 

 
Figura 13. Avaliação dos usuários sobre as orientações passadas pelo ICMBio no portão de entrada 

da Atalaia. Fonte: ICMBio. 

 

 A atuação dos voluntários do ICMBio no portão de entrada foi bem avaliada, 71% 

dos entrevistados deram a qualificação máxima (ótimo), 27% avaliaram como bom e 2% 

disseram que foi regular (figura 13). Esta é uma avaliação muito importante, visto que as 

regras de visitação, informações ambientais da praia e dinâmica de funcionamento da 

atividade são passadas para os turistas neste momento. O resultado positivo demonstra 

bom aproveitamento das informações transmitidas. 

 

De maneira geral, como foi a atuação  do fiscal na área da piscina da Atalaia?: 

 

As orientações dos fiscais do ICMBio na praia da Atalaia também receberam boas 

avaliações pelos visitantes. 65% consideraram a atuação do voluntário na praia como ótima, 

30% como boa, 4% julgaram regular e apenas 1% avaliou como ruim (figura 14). Assim 

U = 473 
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como no portão, o trabalho de educação ambiental realizado na praia tem papel 

fundamental na conservação deste ambiente, pois, além de explicar as regras para o uso da 

piscina, os fiscais palestram sobre as formas de vida existentes na Atalaia, dos cuidados 

que tem que ser tomados para evitar impactos sobre o ecossistema, da suscetibilidade dos 

corais ao pisoteamento e branqueamento, do lixo marinho e de outras questões 

relacionadas à conservação do parque nacional marinho. É do interesse do ICMBio que esta 

avaliação se torne cada vez melhor para que o aproveitamento das informações 

transmitidas e a mudança da conduta dos visitantes em prol da preservação da Atalaia seja 

ainda mais adequada. 

 

 
Figura 14. Avaliação dos usuários sobre as orientações passadas pelo ICMBio na praia da Atalaia. 

Fonte: ICMBio. 

 

 

Você recebeu informações do condutor sobre: 

 

 Nesta pergunta do questionário os visitantes tinham oportunidade de expressar a 

variedade de informações que lhes foram passadas pelos condutores. 78% dos 

entrevistados disseram que receberam informações a respeito da dificuldade do passeio. 

80% receberam informações sobre normas, horário de chegada e existência de 

agendamento prévio para poder entrar na Atalaia. 89% foram alertados para as regras de 

uso da piscina. Apesar destes últimos valores terem recebidos boas avaliações, é 

necessário que se atinja uma pontuação ainda melhor, pois estes são os maiores 

causadores de conflitos entre os condutores, agentes do ICMBio e visitantes. 71% disseram 

terem sido informados sobre a existência de uma trilha. 74% receberam orientações sobre o 

PARNAMAR-FN. 78% receberam informações sobre a vida marinha, 64% sobre fauna e 

60% sobre a flora. Apenas 7% receberam informações extras (figura 15).  

U = 471 
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Figura 15. Quantidade de turistas que receberam informações dos condutores sobre diferentes 

aspectos da atividade na Atalaia. Fonte: ICMBio. 

 

 

Caso você tenha recebido alguma dessas informações, qual sua avaliação geral?: 

 

 
Figura 16. Avaliação das informações transmitidas pelo condutor. Fonte: ICMBio. 

 

 As informações passadas pelos condutores foram bem avaliadas pelos 

entrevistados. 57% disseram que foram ótimas as informações passadas pelo condutor, 

38% acharam boa, 4% regular e, apenas, 1% ruim (figura 16). Assim como o trabalho dos 

voluntários e fiscais do ICMBio, o papel do condutor tem importância fundamental para 

preservação da Atalaia. São eles que estão em contato com os visitantes a maior parte do 

U = 463 

U = 494 
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tempo e com isso têm maior oportunidade em alertá-los para os cuidados com a praia da 

Atalaia. 

 

Num contexto geral, como você avalia a atuação do condutor?: 

 

 
Figura 17. Avaliação dos entrevistados sobre atuação do condutor. Fonte ICMBio 

 

A atuação dos condutores também foi bem avaliada pelos visitantes. 65% 

consideraram ótimo, 29% bom, 4% regular e 2% ruim (figura 17). De uma forma geral, o 

papel tanto dos condutores como dos voluntários e fiscais do ICMBio foi bem avaliado e, 

com certeza, isto tem contribuído positivamente para o alto grau de atratividade da praia da 

Atalaia. 

 

Como você avalia a conservação da natureza ao longo da trilha? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 18. Avaliação dos visitantes sobre a conservação da natureza da praia da Atalaia. 

Fonte ICMBio. 
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A conservação da natureza da Atalaia foi muito bem avaliada pelos visitantes. 46% 

consideraram ótima, 44% avaliaram como boa, 9% regular e, apenas, 1% ruim (figura 18). A 

beleza natural da Atalaia é incontestável e isto contribui muito para que o grau de 

atratividade desta praia seja alto. O lixo marinho de origem oceânica, presença de bois e 

vacas e o branqueamento dos corais, são fatores que contribuíram para uma baixa 

avaliação desta praia.  

 

 

Qual	  seu	  grau	  de	  satisfação	  sobre	  o	  passeio	  na	  piscina	  da	  praia	  da	  Atalaia?:	  

 

 
Figura 19. Grau de satisfação dos visitantes sobre o passeio na piscina da Atalaia. Fonte ICMBio. 

 

 54% dos visitantes entrevistados ficaram muito satisfeitos e 41% satisfeitos com o 

passeio realizado na Atalaia (figura 19). Isto reflete a importância de se conservar um 

ambiente tão rico e sensível como esse para que gerações futuras possam usufruir das 

mesmas boas condições que hoje a Atalaia se encontra. Somente 4% responderam que se 

sentiram pouco satisfeitos e apenas 1% insatisfeito.  

 

Qual seu grau de satisfação quanto às condições e infraestrutura da trilha da praia da 

Atalaia?: 

 

Em relação às condições e infraestrutura da Atalaia, 30% disseram estar muito 

satisfeitos. A maioria dos visitantes (57%) sentiram-se satisfeitos, 12% pouco satisfeitos e 

1% insatisfeito (figura 20). Apesar de bem avaliado, esse é um dos maiores desafios para os 

gestores da Atalaia. Deve-se avaliar os possíveis impactos gerados no ambiente com a 

implantação destas infraestruturas. O uso de tecnologias sustentáveis é sempre indicado 

U = 467 
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nas construções e um planejamento adequado contribui com o aumento da qualidade 

recreacional da praia. 

 

 
Figura 20. Grau de satisfação quanto às condições e infraestruturas da praia da Atalaia. Fonte 

ICMBio. 
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4.2 Avaliação da qualidade recreacional 

 

A praia da Atalaia obteve grau de atratividade ALTO, atingindo somatório de 130 

pontos dos 144 alcançáveis. Este resultado era esperado por tratar-se de uma praia 

localizada dentro de uma UC de proteção integral com plano de manejo e controle de 

visitação implementados, além de possuir uma beleza natural exuberante e reunir condições 

ideais para a prática de mergulho livre para visitantes desde amadores até os mais 

experientes, de todas as idades.  

 

4.2.1 Indicadores da qualidade geoambiental (quadro 3) 

 

Nesta avaliação foram encontrados 21 indicadores com grau de atratividade ALTO, 4 

com grau MÉDIO e 1 item foi mensurado como BAIXO. O quadro 3, a seguir, apresenta os 

resultados da avaliação do grau de atratividade dos indicadores geoambientais. 

 
Quadro 3. Indicadores geoambientais e seus respectivos graus de atratividade avaliados 

INDICADORES AVALIADOS GRAU DE ATRATIVIDADE 

BAIXO (1) MÉDIO (2) ALTO (3) 
1. Áreas para banho   Praia abrigada 
2. Grandes ondas (>1m) 

quebrando diretamente 
na face da praia  

Ocasionalmente 
presentes  

3. Correntes de retorno   Ausentes 
4. Coloração do sedimento 

praial   Clara  

5. Claridade da água    Transparente 
6. Estruturas 

antropogênicas que 
dificultem a circulação 
do usuário na praia 

   Ausentes 

7. Estrutura naturais que 
dificultem a circulação 
do usuário na praia    Ausentes 

8. Construções fixas   Ausentes 
9. Ecossistemas sensíveis 

associados à praia 
(recifes de corais, 
dunas, manguezais) 

 
Presença de um 

ecossistema  

10. Óleo ou piche   Ausente 
11. Presença de lixo 

marinho flutuante   Ausente 

12. Algas na areia ou na 
coluna d’água  

Ocasionalmente 
presente  

13. Descarga de esgoto (na 
praia ou no mar)    Ausente 

14. Água Viva   Ausente 
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15. Temperatura da água   Alta (>24ºC) 

16. Biodiversidade   Alta 

17. Odores   Ausente 

18. Vista contemplação    Desobstruídas 

19. Poluição sonora   Ausente 

20. Ataque de tubarão   Ausente 

21. Declividade face da 
praia  

Inclinação moderada 
(5º – 10º)  

22. Largura da face da 
praia na maré baixa   Larga (>30m) 

23. Vulnerabilidade à 
erosão costeira    Baixa 

24. Cobertura vegetal na 
zona costeira adjacente    

Com vegetação 
nativa em mais 

de 50% da 
extensão 

25. Material componente da 
face da praia   

Areia fina ou 
média 

26. Presença de lixo 
marinho na praia Presente   

Adaptado de: Silva et al. (2012) e Souza Filho et al., (2014). 

 

 Os valores obtidos nesta categoria revelam o quão privilegiada é esta região em 

termos de beleza natural, alta biodiversidade, ótimas condições climáticas e oceanográficas. 

A piscina natural bem abrigada, revelada durante a maré baixa, é uma área excelente para 

mergulho livre por pessoas de todas as idades. Não exige grandes habilidades de natação, 

pois a profundidade é bem rasa (0,5 à 1m). Não há correntes de retorno. A água, 

transparente, quente o ano inteiro e as ondas são fracas, quebrando ocasionalmente na 

face da praia. Quando as ondas aumentam e começam a entrar na piscina, a atividade de 

mergulho livre é cancelada para evitar possíveis acidentes e só é permitida visitação para 

contemplar a paisagem natural. Não é permitido tocar o fundo da piscina, exceto em áreas 

cobertas por areia pré-estabelecidas pelo fiscal do ICMBio. Por isso a obrigatoriedade do 

uso do colete flutuador que ajudam os turistas a permanecerem na superfície, deixando-os 

mais tranquilos para aproveitarem o passeio sem a preocupação de estarem infringindo 

regras ambientais que podem causar impactos àquele ecossistema sensível.  

Não há estruturas antropogênicas que dificultam a circulação do usuário na praia e nem 

construções fixas no pós praia ou na zona costeira adjacente. O ICMBio prevê a construção 

de um Posto de Informação e Controle (PIC) na Atalaia. Este PIC contará com 

infraestruturas como lanchonete, sala de espera com material audiovisual para educação 

ambiental e banheiro seco, que poderão promover melhores avaliações da qualidade 

recreacional da praia. Essas informações foram obtidas diretamente com os agentes do 
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ICMBio durante a segunda etapa de coleta de informações realizada em Junho de 2014. 

Ainda não se sabe quando exatamente será realizada esta obra, devido as dificuldades de 

construir em um ambiente isolado com poucos recursos como Fernando de Noronha e 

também pelo incêndio do galpão que continha as estruturas do PIC, ocorrido em Junho de 

2013.  

Durante as duas etapas de coletas, não foi detectada a presença de óleo ou piche, água 

viva, lixo marinho flutuante, descarga de esgoto, odores e poluição sonora. Não houve 

relatos da presença destes itens por partes dos usuários e esses indicadores também não 

foram encontrados nas literaturas pesquisadas sobre a Atalaia. 

O aparecimento de algas em algumas épocas do ano compromete a visibilidade da água 

e afeta a qualidade da atividade recreacional nesses períodos (figura 21). 

 

 
Figura 21. Presença de algas dentro da piscina comprometendo a visibilidade. Foto do autor. 

 

Não há registro de ataques de tubarão nesta praia. Estes organismos utilizam a piscina 

como área de alimentação, refúgio e desenvolvimento. Encontram-se na fase juvenil e já 

foram avistados em agregados de até seis indivíduos (RADA, 2010).  

A declividade moderada, entre 5º - 10º graus, dificulta o uso da área útil da praia pelos 

usuários, conferindo à praia avaliação intermediária. Esta inclinação pode variar ao longo do 

ano e por isso deve-se realizar um número maior de medidas para avaliação deste 

indicador, obtendo-se assim uma resposta mais precisa sobre o perfil da praia. A face da 

praia, avaliada com bom grau de atratividade (larga >30 metros), também pode variar ao 

longo do ano e também merece este tipo de investigação.  
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Quanto à vulnerabilidade aos processos erosivos costeiros, os depósitos de praia 

(beach-rocks) servem de proteção à Atalaia e permitem a fixação  dos organismos 

bentônicos do ecossistema coralino, proporcionando um ambiente mais complexo e com 

mais diversidade, assim como foi apontado no estudo de capacidade de carga da APA-FN 

(MMA, 2007). 

Os impactos antrópicos, apesar de existentes, estão sendo cada vez mais controlados e, 

quando possível, eliminados deste ambiente. Apesar do trabalho de preservação realizado 

pelo ICMBio no local, alguns destes distúrbios encontram-se numa escala global e requerem 

esforços muito maiores para serem mitigados, como no caso da presença de lixo marinho 

(figura 22). A maior parte do lixo marinho encontrado na Atalaia tem origem externa, 

oceânica, provavelmente resultado de despejo de embarcações trazidos pelas correntes 

marinhas, uma vez que o arquipélago fica próximo de rotas internacionais de navegação. Já 

foram encontrados objetos oriundos de países asiáticos, europeus e americanos, 

caracterizando presença de lixo internacional. Ivar do Sul e colaboradores (2009) 

encontraram maiores quantidades de lixo marinho nas praias do PARNAMAR-FN do que 

nas praias da APA-FN, quando avaliaram os microplásticos e pellets presentes nas praias 

de Fernando de Noronha, devido à influência das correntes superficiais marinhas do 

atlântico. Este fato demonstra uma alta vulnerabilidade ambiental do arquipélago mesmo 

não sendo o principal produtor desta forma de poluição marinha.  

 

 

Figura 22. Microplásticos de origem oceânica presentes na areia da praia da Atalaia. Foto do autor. 

 

Outro impacto em escala global observado foi a presença de branqueamento em 

algumas colônias de coral (figura 23). A incidência deste fenômeno pode ser crucial para 
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existência de um ecossistema recifal associado a praia. O branqueamento de corais já foi 

detectado em trabalhos anteriores (BARRADAS et al., 2002; ADM; TEC. 2000) e persiste 

até os dias atuais, podendo ser agravado se não forem mantidas as ações de manejo. O 

pisoteamento e o uso de protetores, bronzeadores, repelentes e hidratantes corporais são 

outras ameaças à vida destes organismos, por isso a importância do estabelecimento de 

normas de conduta à visitação pelo ICMBio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Figura 23. Coral branqueado em recuperação encontrado na Atalaia. Foto do autor. 

 

 

4.2.2 Indicadores socioeconômicos (quadro 4) 

 

 Nesta avaliação foram encontrados 15 indicadores com grau de atratividade ALTO, 5 

com grau MÉDIO e 2 itens com grau BAIXO. Os indicadores socioeconômicos receberam 

mais avaliações intermediárias e baixas do que os indicadores geoambientais. A 

responsabilidade por alguns destes serviços – hospedagem, transporte público, banheiros, 

lanchonetes, ciclovia e outros - é de diferentes atores sociais do arquipélago, como os 

gestores do PARNAMAR-FN e da ADEFN, além da iniciativa privada de moradores locais e 

associados. A construção das infraestruturas de apoio a atividade recreacional tem que ser 

avaliada de forma bem delicada para que não haja descaracterização da paisagem natural 

da praia e fuga dos objetivos de conservação daquela área. O quadro 4 apresenta os 

resultados da avaliação do grau de atratividade dos indicadores socioeconômicos. 
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Quadro 4. Indicadores socioeconômicos e seus respectivos graus de atratividade avaliados. 

INDICADORES AVALIADOS 
GRAU DE ATRATIVIDADE 

BAIXO (1) MÉDIO (2) ALTO (3) 
1. Sanitários e banheiros 

em boas condições  Poucos  

2. Lanchonetes, bares e 
restaurantes  Poucos  

3. Estacionamento  Poucos  

4. Hospedagem   
Quantidade 
adequada 

5. Meios de comunicação 
(sinal de celular, 
telefone público, rádio)   Presentes 

6. Transporte público  Pouco  
7. Ciclovia Não disponível   

8. Acessibilidade  Regular  
9. Salva vidas   Presente 

10. Animais domésticos  
Ocasionalmente 

presentes  

11. Placas de sinalização   
Quantidade 
adequada 

12. Plano de Manejo   Presente 

13. Área de preservação 
ambiental ou outro tipo 
de proteção   Presente 

14. Zoneamento (área 
banho, áreas fechada)   Presente 

15. Programas de 
Educação Ambiental   Presente 

16. Posto de informação 
(para locais e 
estrangeiros)   Presente 

17. Violência   Ausente 

18. Coletor de lixo   Coleta seletiva 

19. Intensidade de uso   Baixa  

20. Capacidade de carga   
Definida e 
fiscalizada 

21. Oportunidade de 
favorecimento da 
economia local   Existente 

22. Grau de ocupação 
urbana   

Não 
urbanizado 

Adaptado de: Silva et al. (2012) e Souza Filho et al., (2014). 
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Os dois banheiros existentes, utilizados pelos usuários da Atalaia, situados fora da 

área do PARNAMAR-FN, foram colocados por iniciativa de um morador local, que aluga 

equipamentos para prática de mergulho livre e vende alguns alimentos em sua lanchonete. 

Este mesmo morador construiu uma área para recepção dos turistas e o posto de 

informações utilizados pelos voluntários do parque para palestra de educação ambiental e 

controle de visitantes na entrada do portão da Atalaia. Uma ótima oportunidade de 

favorecimento da economia local que promove melhorias na infraestrutura do ambiente e 

eleva o grau de qualidade recreacional da praia.  

O estacionamento utilizado pelos visitantes é o fim de uma rua sem saída que faz 

fronteira com a cerca de delimitação da área do parque. O número de vagas torna-se 

insuficiente em dias de visitação intensa, pois aumenta o fluxo de carros alugados, vans de 

empresas turísticas, além dos carros dos próprios moradores que também utilizam parte da 

rua como estacionamento. 

Em relação ao transporte público de passageiros, a ilha de Fernando de Noronha 

conta apenas com dois ônibus para atender esta demanda. O ponto de ônibus dista uns 200 

metros da entrada da Atalaia e a espera pode chegar em torno de 30 minutos. Não há 

ciclovias em Noronha ou outras formas de transporte alternativo. É possível pegar caronas, 

hábito que chega ser parte da cultura local devido a tranquilidade e segurança de se viver 

neste ambiente oceânico. É importante a criação de vias para circulação de bicicletas e 

pedestres que ajudem com o trânsito de pessoas e proporcionem formas de transporte mais 

saudáveis e sustentáveis. 

O acesso à praia da Atalaia é regular, pelo fato da trilha de 1.540 metros ser uma 

suave descida em solo argiloso, que em épocas de chuva, torna-se muito escorregadia e 

perigosa, aumentando os riscos de acidentes com os usuários. Essa trilha não possui um 

bom sistema de drenagem de água nas laterais e por isso há acumulo de lama (figura 24). 

Este fato é acentuado pela presença dos bois e vacas dos vizinhos que utilizam a área do 

PARNAMAR-FN para pastagem, que, por sua vez, abrem trilhas aleatórias e defecam por 

toda parte. Isto é algo que tem trazido problemas para os gestores do parque e precisa ser 

resolvido o quanto antes, pois, além de ser uma atividade proibida, compromete a qualidade 

recreacional da praia. Há uma boa discussão entre a comunidade noronhense, gestores do 

parque, turistas, voluntários e todas as pessoas envolvidas com a atividade na praia da 

Atalaia, sobre essa questão da trilha de acesso. É sabido que é de extrema importância criar 

oportunidades para toda e qualquer pessoa visitar as áreas do parque, porém deve ser 

avaliado o quanto de alteração pode ser realizado naquele ambiente para que isso 

aconteça. A beleza de algumas praias do PARNAMAR-FN, a exemplo da própria Atalaia, 

está em sua paisagem parecer mais próxima da original possível. Com a construção do PIC 
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da Atalaia é provável que o acesso mude de lugar e se torne mais adequado, por outro lado, 

também poderá trazer mudanças na paisagem com a presença de uma construção fixa. 

 

 
Figura 24. Trilha de acesso à praia da Atalaia em dias de chuva. Foto do autor 

 

Os meios de comunicação em Fernando de Noronha são relativamente precários. A 

qualidade do sinal de celular e internet oscila muito e varia em função das condições do 

tempo e da localização em que será utilizada. Incrivelmente os celulares pegam bem na 

Atalaia e além disso é possível contar com comunicação via rádio. Os fiscais que ficam na 

praia possuem aparelhos de rádio conectados diretamente com a central do ICMBio e outras 

instituições como os bombeiros, marinha e econoronha. 

A atividade de mergulho livre na Atalaia é assistida por voluntários do parque, 

algumas vezes por funcionários da econoronha e condutores. Alguns destes, muitas vezes, 

são treinados com curso de primeiros socorros e estão aptos a realizar resgates de vítimas 

em potencial. Além disso, a piscina é muito rasa (0,5 - 1,0 metro de profundidade) 

oferecendo baixos riscos aos acidentes. 

Foram contabilizadas mais de 10 placas por quilômetro contendo informações 

ambientais da região, direções e distâncias da entrada da trilha até a chegada na praia. Há 

também placas informativas sobre a diversidade biológica local, regras e normas de 

condutas à visitação, dificuldade da trilha, atrativos recreacionais e informações sobre o 

PARNAMAR-FN,  em alguns casos em inglês.  
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Apesar do PARNAMAR-FN ter um plano de manejo antigo (1990) que está 

precisando ser revisado e atualizado, as ações de conservação estão sendo implementadas 

e aplicadas nas áreas do parque. O controle de visitação é realizado diariamente e uma 

série de exigências foram impostas à visitação da Atalaia. Uma delas é o zoneamento das 

áreas da piscina que podem ser utilizadas pelos visitantes - onde o fundo é 

predominantemente coberto por areia - e outras que estão fechadas, onde o substrato é 

rochoso, a profundidade é ainda menor e servem de refúgio para os organismos marinhos 

que se sentem estressados e ameaçados pelos turistas dentro d’água. 

Faz parte da atividade recreacional da Atalaia dois momentos de educação 

ambiental conduzidos pelos voluntários do parque, um no portão de entrada e outro antes 

da realização da atividade de mergulho livre na piscina (figura 25). Durante a explicação das 

regras de visitação os palestrantes sensibilizam os usuários sobre a importância da 

preservação ambiental e transmitem informações sobre a fauna e flora, a problemática do 

lixo marinho e outros impactos antrópicos de escala global e local.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 25. Palestra de educação ambiental ministrada na praia da Atalaia. Foto de Amalia Smith Hale. 

 

 O número de usuários dentro da piscina estipulado pelo parque, atualmente, é de 16 

pessoas por grupo, podendo ser até 6 grupos por dia. Ou seja, é possível que 96 pessoas 

entrem na piscina da atalaia em um mesmo dia. Este número muda constantemente, devido 

a variabilidade das marés influenciadas pelos regimes de sizígia e quadratura. Quanto maior 

a amplitude da maré (sizígia), maior o número de grupos de visitantes por dia e quanto 

menor a amplitude (quadratura), menor o tempo de exposição da piscina durante a maré 

baixa, consequentemente, menor o número de grupos de visitantes por dia. No estudo 
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realizado por Luiz Jr (2009) foi sugerido o limite máximo de 25 pessoas ao mesmo tempo 

dentro da piscina natural, chegando ao máximo de 100 pessoas/dia em três horas de 

uso/dia somente em condições ideais. Este estudo aponta ainda que esta capacidade deve 

ser diminuída para 18 pessoas ao mesmo tempo na piscina (72 pessoas/dia) se a piscina 

natural tiver até 1/3 de sua área de uso diminuída pelo acúmulo de areia depositada pela 

maré. Se a piscina natural apresentar mais de 1/3 de sua área total coberta pela areia, a 

visitação deve ser interrompida. Isto revela a preocupação dos gestores do PARNAMAR-FN 

com este ambiente sensível, determinando um número limite de usuários menor do que o 

valor sugerido por este trabalho. Desta forma, foi possível determinar que a intensidade de 

uso da praia da Atalaia é baixa, pois mesmo nos dias de maiores visitação o número total de 

visitantes será, sempre, um valor abaixo da capacidade de carga indicada.  

 Araújo e Costa (2008) propuseram a avaliação de indicadores socioeconômicos 

relacionados a presença de UC e observaram que a praia de Carneiros, inserida nas 

unidades de conservação – Área de Proteção Ambiental de Guadalupe, UC do estado de 

Pernambuco e a Área de Proteção Ambiental da Costa dos Corais, UC federal marinha – 

também apresentou alto grau de atratividade devido ao maior poder de proteção dos 

ambientes naturais, alta biodiversidade, diminuição da intensidade de uso e baixo grau de 

ocupação urbana, assim como na Atalaia. Além destes, outros indicadores como a 

efetividade das ações de manejo, o zoneamento das áreas, a presença de uma vegetação 

nativa saudável, foram bem avaliados.  
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5. CONCLUSÕES 

 

A qualidade recreacional da praia da Atalaia foi estudada através da definição e  

avaliação de indicadores geoambientais e socioeconômicos. O desenvolvimento destes 

indicadores pode, eficientemente, traduzir informações científicas para distintos atores 

sociais (pesquisadores, usuários, moradores e gestores). Os parâmetros podem ser 

periodicamente monitorados, individualmente, para identificar possíveis alterações em 

aspectos considerados relevantes para o planejamento local. A longo prazo, esta 

metodologia pode ser aplicada novamente neste mesmo local para verificar se aquela região 

mantém suas condições ambientais e identificar quais problemas já foram mitigados e quais 

ainda possam persistir.  

O alto grau de atratividade encontrado na praia da Atalaia está relacionado com as 

ótimas condições em que este ambiente se encontra: biodiversidade alta, bela paisagem 

natural, presença de UC e suas respectivas ações de manejo. A baixa intensidade de uso 

permite que a maioria dos visitantes se sintam confortáveis com o número de pessoas 

simultaneamente dentro da piscina natural estipulado pelo ICMBio. Isto ajuda a diminuir os 

danos causados ao ambiente pelo uso e facilita o monitoramento da atividade por parte dos 

fiscais.  

A maioria dos usuários da praia da Atalaia possui alto grau de escolaridade e média 

salarial elevada (mais de R$ 10.000,00 por mês). Mais da metade são mulheres e possuem 

entre 30 e 39 anos de idade. O conhecimento do perfil do usuário é imprescindível para 

realização de uma investigação da qualidade recreacional adequada de uma praia, pois ele 

serve como guia na avaliação dos indicadores socioeconômicos identificados. A avaliação 

destes indicadores, no presente trabalho, demonstrou um grau de atratividade mais baixo do 

que para os indicadores geoambientais. Apesar disso, a grande maioria dos visitantes disse 

estar satisfeita com as condições da infraestrutura oferecida para o passeio. Sendo assim, 

observa-se que o grau de atratividade desta praia está mais relacionado com as condições 

ambientais do que com os fatores socioeconômicos. De fato, é muito mais impactante para 

o ambiente e para o usuário que o utiliza, a presença inadequada de esgoto sanitário ou 

uma quantidade enorme de lixo marinho na praia do que a falta de banheiros e restaurantes, 

presença de animais domésticos ou a inexistência de uma ciclovia. Muitas vezes as 

construções inadequadas de algumas das infraestruturas que dão suporte às atividades 

ecoturísticas podem gerar danos ambientais graves que comprometem a saúde daquele 

ecossistema. É possível notar uma interdependência entre os indicadores socioeconômicos 

e geoambientais que precisa ser analisada com muita atenção e coerência por parte dos 

gestores locais, para que as decisões relacionadas às questões socioeconômicas não 

comprometam a qualidade recreacional de uma praia e causem qualquer tipo de impacto ao 
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ambiente. É muito importante conhecer o funcionamento de um ecossistema natural, como 

uma praia, e sua interação com os fatores geoambientais e socioeconômicos, para 

compreender quais comportamentos humanos podem causar determinados tipos de 

impactos e, desta forma, tentar encontrar possíveis ações para solucionar e prevenir estes 

problemas.  

Apesar dos trabalhos de preservação ambiental desenvolvidos na área, a praia da 

Atalaia é afetada pelo branqueamento de corais e pela presença de lixo marinho oceânico. 

Estes impactos antrópicos, identificados também em trabalhos anteriores (IVAR DO SUL et 

al., 2009; BARRADAS et al., 2002; ADM; TEC, 2000), demonstram um grau de fragilidade 

ambiental da Atalaia em escala global que requerem maiores esforços de conservação na 

esfera local. Portanto, trabalhos que contribuam com as tomadas de decisões para o manejo 

da atividade recreacional da Atalaia, fornecendo informações específicas sobre as questões 

ambientais e socioeconômicas desta praia, são extremamente necessários. Para isso é 

fundamental a padronização de métodos de avaliação de qualidade recreacional de praia, 

para que estes tipos de trabalhos possam ser replicados em outros lugares e gerem 

informações de forma simples e eficaz que possam ser utilizadas para efeito de comparação 

entre praias. 

Recomenda-se que sejam criadas mais oportunidades de interação entre os 

moradores locais, condutores, usuários, pesquisadores e os gestores do PARNAMAR-FN, 

onde haja espaço para o diálogo e que juntos possam ser desenvolvidas estratégias de 

conservação e ações que compatibilizem a questão da preservação ambiental com o uso 

público da praia da Atalaia. 
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7. ANEXOS 
 
7.1 ANEXO I 

 
 
 

 
Você se sentiu confortável com o número de 

pessoas dentro da piscina? 

 
Se não fosse obrigatório o uso de um 

condutor para realizar o passeio você o 
contraria mesmo assim? 

 
NÃO 

 
SIM, MAS É O LIMITE 

 
SIM 

 
SIM 

 
NÃO 

     

Data: 
Fiscal responsável: 
Quantidade de turistas entrevistados: 
Observações: 
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7.2 ANEXO II 
 
 
Nome do condutor que o guiou: __________________________    
Nº da autorização:______          Data:____________ 
  
1.Gênero: 
(  ) Masculino  (  ) Feminino 
  
2.Idade: 
(  ) até 18 anos                 (  )  de 19 -29 anos              (  ) 30 a 39 anos 
(  ) 40 -49 anos    (  ) 50 a 59 anos                   (  ) acima de 60 anos 
  
3.Grau de escolaridade:  
(  ) Ensino Fundamental Completo    (  ) Ensino médio completo    
(  ) Superior completo                      (  ) Superior incompleto 
(  ) Pós- graduação                          (  ) Outros Qual : _________________ 
  
4.Qual a sua média salarial? 
(  ) até 560   (  ) de 560 a 1.000      (  ) de 1.000 a 1.499       (  ) de 1.500 a 2.499          (  ) 
2.500 a 3.999  (  ) de 4.000 a 5.999     (  ) de 6.000 a 9.999   (  )mais de10.000 
  
5.Tempo de permanência (dias) em Fernando de Noronha? 
(  ) Até 3 dias (  ) 04 a 6 dias (  ) 7 á 9 dias (  ) Mais de 10 dias  
  
6.Você já conhecia Fernando de Noronha?  
(  ) Sim                         (  )  Não  
  
7.De alguma forma, você já tinha ouvido falar do Parque Nacional Marinho Fernando de 
Noronha? 
(  ) Sim                          (  ) Não 
  
8.Avalie as orientações recebidas pelo ICMBio no portão de entrada da piscina da Atalaia: 
(  ) Ótimo        (  ) Bom        (  ) Regular        (  ) Ruim 
 
9.De maneira geral, como foi a atuação do fiscal na área da Piscina da Atalaia? 
(  ) Ótimo        (  ) Bom        (  ) Regular        (  ) Ruim 
  
10.Você recebeu informações do condutor sobre: 
(  ) grau de dificuldade do passeio    
(  ) normas sobre horário de chegada 
(  ) existência de um agendamento 
( ) regras para uso da piscina natural (não uso de protetor solar, nadadeiras, uso de coletes 
salva vidas) 
(  ) existência de uma de uma trilha secundária (trilha Atalaia – Caieiras) 
(  )Parque Nacional Marinho Fernando de Noronha 
(  )Vida Marinha     
(  )Fauna 
(  )Flora 
(  )outras:___________________________________________________ 
  
 
11.Caso você tenha recebido algumas dessas informações, qual sua avaliação geral: 
(  ) Ótima        (  ) Boa        (  ) Regular        (  ) Ruim 
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12.Num contexto geral, como você avalia a atuação do condutor? 
(  ) Ótimo        (  ) Bom        (  ) Regular        (  ) Ruim 
  
13.Qual sua opinião sobre o acompanhamento de um condutor na Trilha da Atalaia? 
( ) Muito importante ( ) Importante ( ) Pouco importante ( ) Nada importante 
 
14.Como você avalia a conservação da natureza ao longo da trilha?  
(  ) Ótima        (  ) Boa        (  ) Regular        (  ) Ruim 
  
15.O que você achou do preço cobrado pelo passeio? 
(  ) Muito alto         (  ) Alto            (  ) Razoável              (  ) Baixo   
  
16.Qual seu grau de satisfação sobre o passeio na piscina da Praia da Atalaia? 
(  ) Muito satisfeito  (  ) Satisfeito   (  ) Pouco satisfeito  (  ) Nada satisfeito 
  
17.Qual seu grau de satisfação quanto às condições e infraestrutura da trilha da Praia da 
Atalaia? 
(  ) Muito satisfeito    (  ) Satisfeito     (  ) Pouco satisfeito    (  ) Nada satisfeito 
  
 
 
 
 


