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Apesar do Arquipélago de Fernando de Noronha estar tão distante da costa (~360 km 
de Natal, RN), o lixo marinho não tem fronteiras. 
 
Esta pesquisa, realizada de 2016 a 2018, teve como objetivo fazer um levantamento do 
macro-lixo marinho em Fernando de Noronha, e contribuir na proposição de medidas 
de mitigação do problema. O estudo mostrou que, como visto em outras praias ao redor 
do mundo, a maior parte do lixo marinho encontrado na costa de Noronha é plástico. 
No total, foram coletados 294,5 kg de plástico, e “somente” 15,3 kg de vidro, 8,2 kg de 
metal e 3 kg de papel. No entanto, a quantidade e tipos de lixo variaram dependendo 
de características oceanográficas, quantidade de visitantes e infraestrutura de cada 
área. 
 
O Arquipélago de Fernando de Noronha é protegido por duas unidades de conservação. 
A maior parte (70%) da ilha principal faz parte do Parque Nacional Marinho (PNM), onde 
somente atividades de turismo e pesquisa são permitidas sob supervisão e autorização. 
Todo o mar de fora, voltado para o sul e portanto mais exposto a ventos e correntes 
oceânicas, pertence ao PNM. As praias do PNM são consideradas mais pristinas, 
conservadas e de difícil acesso. O restante da ilha é uma Área de Proteção Ambiental 
(APA), com ocupação humana e toda a infraestrutura urbana da ilha. As praias da APA 
ficam no mar de dentro, voltadas ao norte, sendo mais protegidas dos ventos e 
correntes. Várias destas praias contam com bares e restaurantes.  
 



 
Mapa do Arquipélago de Fernando de Noronha, com suas duas unidades de conservação: Área 
de Proteção Ambiental (APA) voltada ao norte, no mar de dentro, e Parque Nacional Marinho 
(PNM) voltado ao sul, no mar de fora. Em vermelho, áreas onde foi coletado o lixo marinho para 
o estudo. Mapa: V. Souza. Fotos: A.C. Grillo, J.M. Pires, F.C. Teixeira. 
 
 
A maior quantidade de lixo foi encontrada em praias do mar de fora, dentro do PNM, 
com grandes quantidades de tampinhas de garrafas e presença inclusive de lixo 
hospitalar. Encontramos também muitas embalagens de produtos não comercializados 
no Brasil, em idiomas estrangeiros (em sua maioria asiáticos, mas também em inglês e 
espanhol).  
 
Apesar da proteção legal como PNM, no mar de fora foi encontrada uma maior 
quantidade de plástico devido à sua exposição ao vento e às correntes oceânicas. Estas 
forças podem transportar objetos plásticos leves até atingirem a costa, muitas vezes 
bem distante do local onde esse lixo foi descartado. A presença de lixo hospitalar e de 
embalagens de produtos estrangeiros somente no mar de fora também aponta para seu 
transporte através do oceano. A ilha possui somente um hospital, localizado mais 
próximo das praias do mar de dentro, e não há corpos d’água perenes na ilha que 
expliquem a presença das seringas na costa de fora. Além disso, Alagados da Raquel, um 
dos sítios amostrados do mar de fora, é fechado para visitação pública, o que diminui a 
possibilidade do lixo ter sido gerado localmente. Embora o PNM seja uma categoria de 
unidade de conservação restritiva e exista fiscalização na área, isto não impede a 



chegada de lixo marinho em sua costa, o que afeta negativamente a biodiversidade 
marinha e ameaça sua suposta proteção.  
 
Por outro lado, o lixo presente na praia da Conceição, no mar de dentro, possui 
características de uso e descarte local devido a atividades realizadas por usuários da 
praia como alimentação e tabagismo. Plástico descartável, como copos e talheres, e 
bitucas de cigarro estiveram mais presentes nesta praia do que nas praias do PNM. 
Também nesta praia, guardanapos e embalagens de alimentos de papel foram 
encontrados na maioria das coletas.  
 

 
Lixo marinho coletado na costa de Fernando de Noronha: coletas nas praias do mar de fora (a, 
b, d, e); coleta na praia do mar de dentro (c); lixo hospitalar, incluindo uma seringa com agulha 
(d); embalagens de produtos não comercializados no Brasil, em idiomas estrangeiros (e). Fotos: 
F. Furlani, A.C. Grillo, J. Santana. 
 
 
Bitucas de cigarro são geralmente um dos três itens mais abundantes coletados em 
limpezas de praias em ilhas. A quantidade de bitucas encontrada no mar de dentro foi 
em média mais de 10 vezes maior do que no mar de fora. Embora nas praias do mar de 
fora tenham sido coletadas menos bitucas do que no mar de dentro, a maioria foi 
coletada no Sueste, que recebe um número bem maior de visitantes do que as demais 



praias do mar de fora (Sueste: ~98.000; Atalaia: ~20.000; Abreus ~6000 visitantes/ano). 
Além disso, nos Alagados da Raquel também foram coletadas bitucas, o que sugere que 
tenham sido jogadas de um mirante localizado logo acima deste local. A instalação de 
bituqueiras públicas nos mirantes ao redor da ilha e a disponibilização de cinzeiros 
portáteis nas praias poderia diminuir a quantidade de bitucas descartadas 
inadequadamente e aumentar a conscientização de fumantes sobre seu 
comportamento como poluidores.  
 
Nas praias do mar de fora, papel foi mais frequente no Sueste, representado por 
embalagens de alimentos e notas de compras e de aluguel de equipamentos de 
mergulho. A única atividade marinha permitida no Sueste é o mergulho livre, o que 
explica a quantidade de notas de aluguel de equipamentos encontrada. Além disso, o 
Sueste era o único sítio deste estudo a apresentar um PIC (Ponto de Informação e 
Controle) em frente à praia quando o estudo foi conduzido, que oferece venda de 
alimentos e souvenirs aos visitantes. Estes resultados apontam a alta visitação e o 
descarte inadequado de lixo como uma das causas principais de acumulação de lixo 
marinho em praias. Após a coleta de dados para esta pesquisa, um novo PIC na praia do 
Leão foi inaugurado, e um mirante localizado na praia do Boldró foi concedido para a 
construção de um bar. Logo, é importante manter o monitoramento do lixo marinho 
para verificar a influência destas novas infraestruturas na presença de lixo nas praias e 
realizar ações para minimizar o problema. 
 
Outro exemplo de descarte inadequado de lixo foi registrado na praia do Porto, 
localizada na APA, no mar de dentro. É o único porto da ilha, onde chegam e partem 
todas embarcações, e diversas atividades de lazer são realizadas, incluindo o mergulho. 
Contudo, uma enorme quantidade de lixo submerso foi encontrada ao lado do píer, 
composto principalmente por pneus, cordas, materiais de construção e “big bags” 
plásticas, além de plásticos descartáveis e latas de bebidas. Isto reforça que o lixo foi 
descartado no local, provavelmente durante o transporte de suprimentos das 
embarcações para a ilha e vice-versa, e também por usuários da praia durante atividades 
de lazer. O lixo é um problema ambiental estrutural em Noronha, cuja produção média 
mensal de lixo gira em torno de 300 toneladas e é atribuída principalmente ao crescente 
e ilimitado número de visitantes anuais. 
 
Embora seja conhecido internacionalmente como um glamoroso destino ecoturístico, 
tenha uma praia eleita como uma das mais belas do mundo e acumule títulos como área 
protegida, Patrimônio Mundial Natural da Humanidade da Unesco e sítio Ramsar de 
Zona Úmida de Importância Internacional, Fernando de Noronha sofre com problemas 
de lixo marinho em sua costa. Durante este estudo, um clássico exemplo de impacto foi 
registrado na piscina natural do Atalaia. Uma cambeba (Haemulon parra) foi encontrada 
com um anel plástico de tampa de garrafa preso em seu corpo, limitando o movimento 
de suas nadadeiras. Isto mostra que o status de conservação de uma área marinha não 
previne contra os efeitos do lixo marinho, e que estratégias de prevenção integradas e 
cooperação internacional são necessárias para reduzir este problema mundial.  
 
 



 
Cambeba (Haemulon parra) presa em um anel plástico de tampa de garrafa na piscina natural 
do Atalaia, no Parque Nacional Marinho (a); descarte inadequado de lixo submerso na praia do 
Porto, na Área de Proteção Ambiental de Fernando de Noronha (b). Fotos: A.C. Grillo, T.J. Mello. 
 
 
O tipo de lixo encontrado em suas praias indica que Noronha acumula uma grande 
quantidade lixo oceânico, mas também é responsável por gerar lixo nas praias mais 
visitadas, o que ameaça todo o ecossistema, desde a biodiversidade marinha até a 
economia local, a sociedade e o turismo. Programas socioambientais, principalmente 
direcionados aos turistas e usuários das praias, fiscalização, monitoramento constante 
e a longo prazo e estratégias de prevenção e mitigação são urgentes e essenciais para 
abordar o problema do lixo marinho e reduzir sua acumulação e produção. 
 
Em 2018, após a coleta de dados para esta pesquisa, um decreto proibindo a entrada, 
uso e comercialização de descartáveis de uso único na ilha foi publicado (Decreto 
Distrital 002/2018). Desta maneira, este trabalho é importante como linha de base para 
avaliar a efetividade desta e de outras medidas ambientais adotadas em Noronha.  
 
Este trabalho foi realizado pela Coordenação de Pesquisa e Monitoramento do ICMBio 
Fernando de Noronha, e contou com a participação de diversos voluntários associados 
ao Programa de Voluntariado do NGI Noronha para a coleta dos dados, assim como de 
servidores do ICMBio e colaboradores da concessionária EcoNoronha. Isso demonstra o 
potencial da aproximação da sociedade à gestão das UCs, e do monitoramento de lixo 
marinho como ferramenta de educação ambiental e ciência cidadã.  
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