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No dia 2 de março, o arquipélago de Fernando de No-
ronha vivenciou um fenômeno da natureza bastante 
raro em sua história. Uma grande ressaca, conseqüên-
cia do super swell,  atingiu a costa do mar de dentro 
da ilha com grande força, alterando drasticamente a 
paisagem das praias do Cachorro, do Meio, da Concei-
ção, do Boldró, do Bode, Cacimba do Padre e Sancho. 

O fenômeno teve origem a partir de um ciclone ex-
tra tropical no Oceano Atlântico Norte e apresentou 
uma evolução atípica. Normalmente nasceria próximo 
ao Canadá, direcionando sua energia para a costa da 
Escócia até Portugal, onde costuma-se acompanhar as 
ondas gigantes de Nazaré. Desta vez, porém, a ener-
gia se curvou para o sul com maior propagação para 
o Atlântico Sul. O caminho percorrido pela ressaca, de 
aproximadamente 5.000km, formou uma curva similar 
a um ponto de interrogação na direção sul/sudoeste. 
Ao chegar em Noronha, sua energia já estava bastante 
atenuada, mas a força ainda assim foi surpreendente. 

O Mar de Fora foi levemente atingido, o que mostra 
que a energia se propagou mudando sua direção já bem 
próxima da Ilha. O Porto Santo Antônio, bastante atin-
gido em outras situações similares, desta vez foi poupa-
do. Todavia, a praia da Conceição foi a que sofreu maior 
impacto das ondas, provocando quedas de árvores e 
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perdas materiais. Existem registros de um evento se-
melhante no início dos anos 80, que atingiu a mesma 
praia, levando animais domésticos da comunidade local. 
Importante destacar que o efeito erosivo observado 
nas praias, teve forte contribuição da maré de lua cheia, 
que na ocasião chegou a 2,70 metros de altura máxima.   

Na terça-feira (13), a equipe de Pesquisa e Monitora-
mento do ICMBio realizou o monitoramento mensal 
de lixo, onde a Praia da Conceição é a única praia da 
APA analisada. Pode-se perceber o aumento de lixo 
marinho, recebido com swell e ainda grande quanti-
dade de lixo proveniente da Ilha. Em meio aos des-
troços da erosão que atingiu a comunidade, a equipe 
encontrou a rede de futevolêi utilizada na praia por 
turistas e moradores, além de diversos pés de chine-
lo, isopor, pedaços de pranchas de surf, entre outros.

VOCÊ SABIA? 
Swell (marulho): são ondas geradas pelo vento, que se 

propagam por muitos quilômetros antes de chegarem à 
costa. 

Ressaca: é a elevação anormal do nível do mar na cos-
ta. Pode ser provocada por ondas, marés astronômicas 
ou marés meteorológicas. Geralmente ocorre quando  
há combinação de mais de um desses fatores favoráveis.
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Operações de cruzeiros em Fernando de Noronha.
O arquipélago recebeu, no dia 19 de março, um navio cruzeiro internacional, que permaneceu por dois dias 

com um total de 60 passageiros. O acontecimento teve grande repercussão nas mídias sociais exigindo um 
posicionamento do ICMBio Noronha a respeito. Com isso, viemos por meio desta nota explicar sobre a recep-
ção de cruzeiros na Ilha, não sendo esta uma atividade nova ou que tenha sido retomada. 

Cruzeiros operam em Noronha há mais de 25 anos, porém nesta última década a ocorrência diminuiu muito, 
por razões alheias ao controle do ICMBio, que em 2010 assinou um Termo de Ajustamento de Conduta, junto 
ao Ministério Público com o objetivo de controlar o fluxo de barcos. 

Atualmente, a média é de 2 a 3 cruzeiros por ano e normalmente o número de turistas não é grande como 
costumava ser. O Plano de Manejo coloca como limite máximo de 700 pessoas permitidas a deixar o barco 
por vez, sendo que deste total somente 450 podem ficar em terra e outras 450 em atividades aquáticas.

A Administração da Ilha fornece a autorização inicial, enquanto ICMBio é responsável pela autorização am-
biental, podendo negar a saída dos passageiros do barco, como já aconteceu. Importante ressaltar que a 
autorização ambiental obriga a embarcação a armazenar todos seus efluentes (esgoto) produzido durante 
a estadia no arquipélago, sendo expressamente proibido o seu descarte na região. A fiscalização acontece 
para controlar esse número de visitantes provenientes de embarcações, estipulado no Plano de Manejo, o 
qual deveria ser adicionado ao número máximo de visitantes que chegam por aeronave, não extrapolando a 
capacidade suporte da Ilha. O controle de entrada e saída de Fernando de Noronha é feito pela Administra-
ção da Ilha, na entrada do aeroporto, com o pagamento da TPA. 

No dia 24 de março, outra embarcação com 80 passageiros visitou a Ilha. O ICMBio acrescenta que o maior 
impacto é o fluxo de barcos entre o cruzeiro e o Porto, porém o número de visitantes esta bem abaixo do 
limite imposto, o que viabiliza a operação de maneira integral.

Elaenia ridleyana  (Cocoruta)
A cocoruta é uma ave terrestre endêmica do arquipélago de Fernando de No-

ronha, mais precisamente na ilha principal e na ilha Rata. Possui uma cor marrom 
acinzentado no dorso e amarelo pálido no ventre, com barras brancas nas asas, 
e pode ser encontrada em vegetações arbustivas, arbóreas e até mesmo em jar-
dins. Alimenta-se de insetos e pequenas frutas, principalmente das árvores Ga-
meleira e Mulungu. A Cocoruta é maior do que o Sebito, outra ave endêmica da 
Ilha, que possui em média 22 gramas. Ambos se reproduzem sobre árvores 
durante o período chuvoso, principalmente de fevereiro a maio. É a ave terrestre 
residente menos comum dentre as três que existem em Noronha (junto com Sebi-
to e Arribaçã), com uma população considerada estável variando de 100 a 1000, e 
podendo chegar a 3000 indivíduos. É observada com mais abundância em locais de 
vegetação conservada, coberta por árvores e arbustos, distante das vilas. Acredita- 
se que eram mais numerosos quando a cobertura vegetal do arquipélago ainda 
era formada de floresta nativa. Apesar de seu habitat estar protegido por unida-
des de conservação, há ameaças possíveis de levar o táxon à categoria de Critica-
mente em Perigo ou Extinto. Suas principais ameaças são a predação por espécies 
invasoras (gatos e ratos) ou que causem alteração de habitat, pela degradação do 
ambiente com queimadas e expansão da ocupação humana. A proteção adequada 
das florestas remanescentes é essencial para a sobrevivência desta espécie, visto 
que são mais abundantes nas áreas protegidas da ilha. Esta espécie é categorizada 
como Vulnerável (VU) em função do habitat restrito ao arquipélago e pela pequena 
população existente.

SÉRIE ESPÉCIES AMEAÇADAS



Hora do Planeta em Noronha
No dia 24 de março, aconteceu a Hora do Planeta, evento mundialmente conhecido que visa chamar a atenção da 

população para os efeitos do aquecimento global. Realizado pelo WWF desde 2007 em diversas cidades do mundo, 
em Fernando de Noronha contou com o apoio do ICMBio. O evento mobilizou a comunidade local com  atividades de 
sensibilização para a conservação do meio ambiente. O dia começou com um café da manhã na praia do Porto. Após ini-
ciou-se um mutirão de limpeza da praia, em parceria da “Oceano sem Plástico”. Em menos de 2 horas foram coletados 
mais de 800kg de lixo, como apetrechos de pesca, peças de embarcações, plásticos de diversas origens e muito isopor. 

Um grupo de crianças da Escola Arquipélago participou ativamente do mutirão, ajudando a deixar o arqui-
pélago mais limpo e bonito. Na sequência, aconteceu o ritual de Batismo da canoa havaiana “Ohana Imua”, 
uma linda cerimônia onde todos fizeram um círculo, depositaram nela boas energias e a levaram para o mar. 
No início da noite a programação foi retomada, com a primeira Caminhada Ecológica Noturna, que teve inicio na Casa 
do Artesão em direção ao Air France onde todos se acomodaram para observação do céu com o grupo de astronomia 
Noronha nas Estrelas. As luzes se mantiveram apagadas por mais de 1 hora, como é a proposta do Projeto e todos apro-
veitaram uma noite de lua aprendendo um pouco sobre as constelações.
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Saiba mais sobre a capacidade do arquipélago.
A capacidade suporte da Ilha de Fernando de Noronha é um assunto que vem sendo bastante debatido nos 

últimos tempos e necessita de atenção para que seja viável garantir a conservação ambiental do arquipélago 
e o bem-estar da comunidade. Mas o que é capacidade suporte? Por se tratar de uma ilha oceânica (ambiente 
bastante restrito) são necessários estudos que tragam informações e dados sobre a quantidade de pessoas 
que conseguem viver no local, morando ou visitando, sem que a qualidade ambiental e social seja afetada sig-
nificativamente. É isso que chamamos de capacidade suporte. Este é um tema que deve ser responsabilidade 
de todos, órgãos federais e estaduais, organizações e associações e população ilhéu em geral. 

De acordo com os dados coletados pela Administração de Fernando de Noronha entre os anos de 2001 e 2013, 
mostram que o número de visitantes na ilha ficou em torno de 60 mil, ao ano. No entanto a partir de 2014 foi 
constatado um crescimento significativo, fechando o ano de 2017 com mais de 94 mil visitantes. Ou seja, um 
crescimento maior que 50% em três anos. O Plano de Gestão do arquipélago desenvolvido no ano 2000, apre-
sentou como capacidade máxima 6.425 pessoas, o que foi recalculado oito anos mais tarde, diminuindo para 
6.000 e mostrando que na época já operava com sobrecarga de 1.450 indivíduos.

Em relação ao fluxo de visitantes, em 2000 a Administração determinou como capacidade suporte o máximo 
de 450 pessoas com permanência média de 3,4 dias, com limite diário de 130 visitantes por via aérea. Tais limi-
tes foram atualizados sete anos mais tarde, aumentando em 89,2% o limite diário de visitantes por via aérea, 
passando assim para 246 e excluindo a capacidade de 450 visitantes, deixando sem quantidade determinada.

As principais demandas por melhorias estão nas estruturas básicas como água, esgoto, lixo e energia. Investi-
mentos na otimização da usina de dessalinização da água e nos corpos hídricos; Ampliar e melhorar o tratamen-
to de esgoto; Implementar a coleta seletiva na rotina da comunidade, melhorar a compostagem; Incentivar 
fontes renováveis de energia, como placas solares; Investimentos na área portuária, visando maior segurança. 
A resolução destes problemas melhoraria muito a vida dos moradores do arquipélago, assim como a experi-
ência do turista, que atualmente vem enfrentando todos estes problemas e muitas vezes não tem oportuni-
dade de conhecer certos atrativos do Parque que possuem limite máximo de acesso diário. O turismo precisa 
acompanhar a estrutura que a Ilha oferece, caso contrário podemos influenciar de maneira muito negativa na 
qualidade de vida do morador e na visibilidade de Noronha tanto nacional, quanto internacionalmente.


