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Um arquipelágo ao longo do 
estado de Pernambuco(Brasil)

Fernando de Noronha é um arquipelágo que 
contêm 21 ilhas e ílheus no oceano Atlântico 
situado a 354 kms das costas brasileiras.

A ilha principal estende-se sobre uma 
superficie de 18.4 kms2 onde vive uma superficie de 18.4 kms2 onde vive uma 
população de apenas 3500 pessoas. Uma 
estrada nacional de 7 kms atravessa a ilha, ela 
chama-se BR-363.

Este arquipelágo faz parte do estado 
brasileiro de Pernambuco (capital do Estado : 
Recife) ; é também um lugar do património 
mundial da humanidade pela UNESCO. 

Acessivel de avião ou barco de Recife (545 km) 
ou de avião de Natal (360 kms).

http://www.noronha.pe.gov.br/
http://www.noronha.com.br ; 
http://www.ilhadenoronha.com.br

Fontes :



Um arquipelágo que pertence ao 
Património Mundial da humanidade

As suas águas fecondes representam reprodução e sobrevivência extremamente 
importantes para os atuns, tubarões, tartarugas e mamíferos marinhos. Estas ilhas contém 
a maior concentração de pássaros marinhos tropicais do oceano atlântico oeste. A baía dos 
golfinhos acolhe uma população excepcional de golfinhos residentes e na maré baixa o 
arquipelágo das rochas oferece uma paisagem espetacular de lagoas artificiais de peixes 
de água salgada.

http://whc.unesco.org/fr/list/1000Fonte:



Um destino de sonho



Elementos atrativos



Um modelo

Visão de futuro : « Promover, ser 
referência nacional e internacional em 
gestão insular, com ênfase no turismo, 
preservação ambiental e qualidade de vida preservação ambiental e qualidade de vida 
da população até 2016. »

O desenvolvimento económico não é feito
através de soluções tecnológicas, 
inovadoras e duráveis.

Cidadania e igualdade de oportunidades
Qualidade de vida (da população local) : 
ensino, saúde, passa-tempos sócio-culturais.



.



A Taxa de Preservação Ambiental
Trata-se de uma taxa de um montante de 48,20 BRL1 por dia (cerca de 15 EUR²) para à qual 

é preciso preparar-se no momento da chegada à ilha : TARIFA única

(sem redução para famílias, estudantes ou outras categorias  com um pequeno orçamento)

1 A tarifa era de 43,20 BRL (16,30 EUR) em 
2012 e de 45,60 BRL (14,70 EUR) em 2013.
2 Câmbio do Euro contra o Real Brasileiro (BRL)  
- media mensal (em Real Brasileiro) : 2,65 em 
Novembro 2012 ; 3,10 em Novembro 2013 ; 
3,21 em dezembro 2013.

Fonte : http://webstat.banque-france.fr/



Oficialmente, a Taxa de Preservação Ambiental   

é...

« TPA - Taxa de Preservação Ambiental é
legalmente destinada para investimentos 
que assegurem a manutenção das 
condições ambientais e ecológicas de 
Fernando de Noronha, incidente sobre oFernando de Noronha, incidente sobre o
trânsito e permanência de pessoas. As
despesas incluem pessoal, infraestrutura 
e demais aparatos físicos móveis e
imóveis que direta e indiretamente 
estão associados aos serviços 
destinados especialmente para você. »



Custo suplementar : 
entrada no Parque Nacional

Todas as estruturas do litoral da ilha são financiadas não pela « taxa de preservação 
ambiental», mas pela venda de um direito de acesso ao parque nacional :                                   

. 65 BRL3 para os brasileiros (25 EUR 3) ;              

. 130 BRL3 para os turistas4 (50 EUR 3).

Existem para isso postos de venda.

Cartões em plástico da zona do Parque 
Nacional da ilha são fornecidos.

3 Tarifas e taxas de câmbio 2012 (1 EUR para 2,65 BRL).
4 As informações estão disponíveis quase exclusivamente em Português.

Existem para isso postos de venda.



Zona de proteção ambiental  e Zona do 
Parque Nacional

Zona « urbana » onde a soma de dinheiro recolhida da 
« Taxa de preservação ambiental » seria investida.

Taxa em vigor 
desde 1989 

Zona « litoral» protegida pelo estatuto de Parque Nacional 
beneficiando do dinheiro do direito de acesso ao parque.

Direito de acesso em vigor 
desde setembro 2012



Onde encontrar a 
informação ?

Existe a Taxa de Preservação 
Ambiental é mencionada no site 
oficial da ilha : 
http://www.noronha.pe.gov.br/

É preciso ter uma ideia do que se quer É preciso ter uma ideia do que se quer 
procurar e compreender Português 
para encontrar onde clicar para obter 
a tarifa.



Nenhuma informação relativa ao 
direito  de entrada no Parque Nacional

Este custo adicional não aparece no site oficial da ilha (pelo menos não aparece de 
maneira óbvia) nem em nenhum dos sites consultados. A versão inglesa do site oficial, 
com um conteúdo muito limitado, não contém informação relativa à Taxa de Preservação 
Ambiental.

Esta taxa, descoberta  à
chegada na ilha, é necessária 
para aceder ao motivo da 
visita  : o litoral.

A isto deve ainda adicionar-se 
o serviço de guias para aceder 
a certos lugares (i.e. Atalaia).



Custo de vida elevado

1-Alojamento :
de 140 à 1800 BRL5 por noite (53 à 680 EUR6)

2-A comida :
6,90 BRL6 o pacote de 500 g de massa ou seja 2,60 EUR6.

(3 EUR6)

5  Preços anunciados em 2012 pela pessoa responsável 
pelas informações turisticas no aeroporto ; algumas
pousadas oferecem quartos à 65 BRL seja 25 EUR 
(conforto básico seja uma cama e um ventilador).
6  Tarifas e taxas de câmbio 2012 (1 EUR para 2,65 BRL)



Os Magnum© custam 13 BRL6 (4,90 
EUR6) e os gelados de água  8 BRL6

(soit 3 EUR6) :

as tarifas praticadas são mais elevadas 
do que na Europa.

3-Guloseimas :

6  Tarifas e cámbio 2012 (1 EUR para 2,65 
BRL)



A duração de 5 dias corresponde as recomendações do site oficial. A estimação é então 
feita em função da base de 5 dias completos de visita seja 6 noites.

Custo estimado de uma estadia de 
5 dias por pessoa, sem incluir o transporte e lazer11

Despesas Tarifa unitária 2012 (BRL) Quantidade Total 2012 (BRL) Total 2012 (EUR) 9

Alojamento 140 6 840 317

Refeições 25 11 275 104

Café da manhã 10 6 60 23

Subtotal - - 1 175 445

7  Parque Nacional  ; 8 Taxa de Preservação Ambiental  ; 9 Tarifas e taxa de cámbio 2012 (1 EUR para 2,65 BRL)

Despesas
Montante 2014 

(BRL)
Montante 2014 (EUR) 10 Comentarios

Despesas de base 1 316 410 Montantes estimados 2014 foram calculados segundo uma infração
igual ao aumento da TPA de 2012 à 2014 seja aproximadamente 12%.

Acesso ao PN7 146 46

TPA8 2014 290 90 48,20 x 6

TOTAL 2014 1 752 546 A variação da taxa de cambio faz aparecer uma falsa baixa das
despesas em EUR.

10  Tarifas e taxas de cambio 2014 (1 EUR para 3,21 BRL) ; 11  Contar 500 EUR para um voo ida/volta a partir de Recife 

Subtotal 
Despesas de base

- - 1 175 445

Acesso ao PN7 130 1 130 50

TPA8 2012 43,20 6 259 98

TOTAL 2012 - - 1564 592



Um sonho caro…
Fernando de Noronha, Património Natural da humanidade rica ? 

Salário mensal em US$ : 
8,250 (~ 6 160 )

Eis o salário mensal e o montante total das despesas individuais indicadas em dois 
questionários de satisfação distintos, visiveis através da caixa de recolha :

Salário mensal em US$ : 
8,250 (~ 6 160 €)

Montante total das 
despesas individuais 
efetuadas durante a 
estadia incluindo o 
bilhete de transporte : 
5,000 BRL (~ 1 890 €)



.



Oficialmente, a Taxa de Preservação Ambiental   

é... (lembrete)

« TPA - Taxa de Preservação Ambiental é
legalmente destinada para investimentos que 
assegurem a manutenção das condições 
ambientais e ecológicas de Fernando de 
Noronha, incidente sobre o trânsito e 
permanência de pessoas. As despesas incluem 
pessoal, infraestrutura e demais aparatos 

Os sites de viagem que fazem referência à TPA 
precisam por vezes a sua prática, por exemplo : 
« A Taxa da Preservação Ambiental pedida aos 
turistas ajuda a proteger este ecosistema frágil. 
É graças a estes esforços que este arquipelágo 
brasileiro pode ficar como uma jóia. »

Fonte : www.routard.com

pessoal, infraestrutura e demais aparatos 
físicos móveis e imóveis que direta e
indiretamente estão associados aos serviços 
destinados especialmente para você. »



Meios de transporte que 
respeitam o meio ambiente

Os ônibus que asseguram a ligação entre o aeroporto  e 
as zonas résidenciais ao preço de 3 BRL por pessoa 
(~ 1 EUR), para uma ilha não excedendo 10 km de 
comprimento, não tem uma motorisação das menos 
poluidoras.

A TPA não inclui este serviço de transporte ainda que iriaA TPA não inclui este serviço de transporte ainda que iria
favorecer o meio de transporte em comum em 
detrimento de aos táxis. 



Os veículos propostos em 
aluguel não têm impacto 
sobre o ambiente



Se os veículos em circulação na ilha têm impacto no 
meio ambiente , pelo menos 

respeitem os ciclistas e os peões

não sendo barulhentos e por 
não levantar muita poeira.



Ecoturismo

Segundo estudos efetuados no « Projeto 
Golfinho Rotador » (Stenella longirostris),
existe uma forte relação entre a atividade 
turística e a ocupação da baía pelos 
golfinhos, em forte diminuição.
(Ref. video projetada no centro de turismo de Vila do Boldró, em 
português traduzido em inglês).



Triagem dos resíduos e 
reciclagem

Uma vasta escolha para o lixo

Na ilha 

A Recife



Uma triagem seletiva rigorosa



Comerciantes preocupados com 
o ambiente

Sacos plásticos distribuídos 
à vontade no supermercado.

Bares e restaurantes que 
oferecem canudos, copos e 
talheres em plástico.



Uma sensibilização eficaz

Vila dos Remédios



Presente de boas vindas para os visitantes, dísponivel no 
aeroporto : saco plástico (com biodegradação acelarada) 
contendo um questionário e dois folhetos em papel reciclado, 
relacionados a um mercado cultural de duração, propondo artigos 
em material reciclados e recomendação de boa conduta para 
preservar este paraíso.

Uma sensibilisação pertinente



Uma biodegradação de 18 meses,                    

tempo suficiente para matar algumas tartarugas. 



Uma urbanização limitada para 
preservar o meio natural

Acesso a Baía do Sancho



Estruturas que protegem o 
meio natural

Acesso a Baía do Sueste 
em construção



Plástico ecológico
Mirador construído com 
plástico reciclado.

Após concluídas as obras, cada praia 
desta pequena ilha será assim 
constituida de um edificio que terá como 
objetivo controlar o seu próprio acesso, 
assim como wc, chuveiros, cafés, lojas de 
lembranças e aluguel de material.



Fernando de Noronha em breve transformado 
em Noronha Land ?



Uma aplicação razoável dos 
recursos
Recursos humanos: 

implementação da TPA, para preservar o 
ambiente, graças ao dinheiro recolhido e 
distribuição alguns formulários em papel.

Recursos energéticos : 

utilização de lâmpadas económicas no corredor 
do eíificio administrativo, em pleno dia.



Limpeza,  

Recursos de àgua doce :

economizados ao máximo 
pelo facto de ser uma 
fonte vital.

fuga considerável do wc 
do centro de turismo  de 
Vila do Baldró...



Mensagem em um ponto 
de ônibus na ilha

Muita comunicação, 

mas onde estão as ações ?



Para onde vai então o dinheiro recolhido 
em nome desta taxa de preservação 
ambiental ? 

?

Estamos falando de preservação do ambiente ou 

de crescimento económico ? 



.



Uma ilha sem sacos, talheres o 
copos de plástico, o outros objetos 
de uso único...

… que valorizem cabazes e cestos 
duráveis de origem artesanal.

Uma ilha sem pápeis 
informativos e publicitários,   
que facilitaria a 
comunicação oral e o contato 
que facilitaria a 
comunicação oral e o contato 
humano  .

Uma ilha sem tránsito, sem
barulho de motor, sem poeira 
nos caminhos, que pertenceria 
aos peões e aos ciclistas...

Em certas cidades como o Rio 
de Janeiro, bicicletas estão 
disponiveis : porque não em 
Fernando de Noronha ?



Uma ilha sem tránsito supérfluo, 
até ao litoral...

Os golfinhos podem se observar desde 
a ilha, sem causar nenhum transtorno  ;

assim como a fauna sub-marina se pode 
observar sem necessidade de recorrer a observar sem necessidade de recorrer a 
um engenho poluidor, barulhento e caro.



Ousadia na inovação do senso comum, soluções simples, sem 
nenhum custo e acolhedoras, isto merece o status de 

referência a nível nacional e internacional !

Por isso, parece que basta simplesmente não escolher a 
prioridade errada e ficar consistente.



Documento dirigido ao  
Governador do Pernambuco, Eduardo Campos

e ao administrador geral de Fernando de Noronha, Romeu Neves Baptista 
dia 28/04/2014.



1. Transparência

a. Tornar público o montante anual daTPA*

b. Tornar público o detalhe das despesas e investimentos realizados com o 
montante angariado da TPA*

c. Tornar públicas as estatísticas do questionário aos turistas

* Dados retrospectivos desde a data em que se pôs em prática a TPA.

2. Ações corretivas

a. Relativas aos pontos em evidência ao longo deste documento

b. Relativamente a toda ou uma parte da TPA que teria sido pedida de forma 
exagerada aos turistas , sobre toda a duração da aplicação da TPA



no final do prazo razoavel de um mês que foi anunciado.    



.



Documento dirigido à
Diretora Geral , Irina Bokova

e ao Diretor do Centre do Patrimonio Mundial, Kishore Rao 
dia 28/04/2014.



Fazer o que é necessário para que este lugar seja 
restaurado e realmente protegido.restaurado e realmente protegido.



no final do prazo razoavel de um mês que foi anunciado.    



.



Para nao ficar vitimas do sistema, 
é préciso mudar o sistema     

� Questionando a relevãncia das regras� Questionando a relevãncia das regras

� Perguntando e informando sua comitiva (e além)

� Propondo soluções

� Agindo em conformidade com as soluções propostas, 
dar provas de que é possível viver de forma diferente



Quem deseja uma verdadeira preservação de Fernando de Noronha 
que seja um modelo de bom senso por um preço razoavel ?

Obrigada pelo tempo e a energia investidos no futuro !

Divulgar esse documento  para seus familiares, nas redes sociais,    
e falar disso ao redor de você ja é um ato pela mudança , 

para um mundo mais justo, para um mundo melhor.


