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RESUMO 

 

A história do Arquipélago de Fernando de Noronha apresenta uma relevante variedade de 

ciclos e contatos humanos com sua paisagem, materializada no acúmulo dos vários 

“tempos” de ocupação: tempo de abandono, de presídio, dos Coronéis, do turismo, dos 

Haole1, e agora, tempo do caos. Passados mais de 500 anos do seu “descobrimento”, além 

da exuberância natural reconhecida como Patrimônio Mundial Natural pela UNESCO, sua 

paisagem expressa o resultado da ação humana, da interpretação da natureza, marcada pelo 

homem e contextualizada pela história vivida e pelos quadros culturais de referência em 

seus diversos períodos de ocupação. Como uma pele, está condenada a conservar cicatrizes 

de suas feridas antigas ou recentes. Este artigo busca compreender as razões do "espaço 

habitado" noronhense que toma sentido ao ser apropriado pelo homem que o molda de 

diversas formas para suprir suas necessidades históricas, funcionais, afetivas e simbólicas. 

 

1  INTRODUÇÃO  

 

A história do Arquipélago de Fernando de Noronha apresenta uma relevante variedade de 

ciclos e contatos humanos com sua paisagem, materializada no acúmulo dos vários 

“tempos”. Para remontar à sua história territorial, toma-se seus primeiros anos de posse, 

dos quais pouco se tem notícias.  Tempos de abandono, quando funcionou como porto 

intermediário para reabastecimento em meio à travessia do Atlântico e como local de 

desterro.  

 

Somente por volta de 1739 é que efetivamente se inicia o processo de assentamento 

humano estável no Arquipélago com a implantação de um complexo sistema defensivo que 

além de defender os pontos vulneráveis ao desembarque, garantia reação, no caso de uma 

ocupação inimiga da sede. Ao ser utilizado como presídio, posteriormente transformado 

em colônia correcional agrícola, e depois, em cárcere político, Fernando de Noronha teve 

seu espaço diferenciado por uma ordem hierárquica que o tornou propício ao exercício da 

dominação e do controle social. No Estado Novo, foi presídio político, permanecendo 

assim até 1942, quando é alçado a Território Federal em razão de sua localização estratégia 

no Atlântico, aliada à ameaça da Segunda Guerra. Em 1945, inicia-se o tempo dos 

coronéis. 45 anos de "território-quartel".  

 

O ano de 1986 anuncia um novo tempo, o tempo do Haole, no qual as fronteiras que 

marcam e demarcam o segmento são tecidas com a criação da Área de Proteção Ambiental 

                                                 
1 Haole, vocabulários de origem havaiana, literalmente "homens brancos". Essa denominação se refere a princípio aos surfistas que 

procuravam Noronha para a prática esportiva e depois, de maneira xenófoba e pejorativa, aos novos migrantes que vieram residir no 
arquipélago depois de 1986. 



(APA) e do Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha (Parnamar) e a re-anexação 

ao Estado de Pernambuco em outubro de 1988. As mudanças dessa época foram patentes. 

As transformações fizeram-se sentir em diferentes domínios, sendo os mais palpáveis o 

econômico, o político e o demográfico. Nos últimos anos, o desenvolvimento da atividade 

turística, além dos benefícios econômicos, trouxe consigo uma série de impactos 

socioculturais e ambientais transformadores da paisagem local. Esta transformação, em 

parte, relaciona-se ao aumento do fluxo de turistas e ao crescimento populacional, que 

modificam o espaço físico e o uso do solo urbano, produzindo uma nova ordem espacial. 

 

Este artigo busca compreender as razões do "espaço habitado" do Arquipélago de 

Fernando de Noronha que toma sentido ao ser apropriado pelo homem que o molda de 

diversas formas para suprir suas necessidades históricas, funcionais, afetivas e simbólicas. 

Ao indagar sobre as razões do desenho, aventa-se a possibilidade de que a inspiração do 

Paraíso – tão recorrentemente relacionada ao Arquipélago do colonial aos dias de hoje – 

esteja também expressa nas estratégias de ocupação empreendidas no território de 

Fernando de Noronha. Investiga-se a Construção do Paraíso.  

 

2 PARAÍSO TERREAL 

 

No rol das primeiras paisagens visitadas no século das “Descobertas”, o Arquipélago de 

Fernando de Noronha pertence a um momento no qual as terras americanas eram acolhidas 

como um território desconhecido, cuja interpretação muitas vezes era creditada ao discurso 

bíblico, aventando-se inclusive a possibilidade de nele se situar o Paraíso Terreal. 

Oficialmente dedica-se a “descoberta” do Arquipélago à Américo Vespúcio com o 

naufrágio da nau Capitânia em 10 de agosto de 1503. Deste episódio resultou a primeira 

descrição da realidade geomorfológica e biológica de Fernando de Noronha.  

 

Segundo o relato do florentino, após vencer o “Monstro do Mar”, eis que surge como 

recompensa uma Ilha, muito alta, de fantástica beleza natural, desabitada, dotada de uma 

fecundidade maravilhosa, natureza clemente e água generosa. Embora os motivos edênicos 

não lograssem contaminar as descrições quinhentistas, em face das terras recém-

descobertas, teria Vespúcio o cuidado de reconhecer, com os próprios olhos, o que em sua 

memória se estampara de paisagens de sonhos descritas em tantos livros e que, pela 

constante reiteração dos mesmos pormenores, já deviam pertencer a uma fantasia coletiva. 

Bondosa e ao mesmo tempo maléfica, como nas histórias gregas, Fernando de Noronha 

vagueia pelo mar e surge repentinamente diante dos olhos do navegador, que se “espanta” 

com tamanha exuberância2.  

 

Outro aspecto identificado nos relatos dos cronistas da época são os resquícios imagéticos 

da firme convicção de que o Paraíso Terrestre subsistiu em um lugar inacessível devido ao 

pecado original e a certeza vivaz de que atingi-lo não estava fora do alcance dos humanos e 

que certas terras abençoadas, por razões de proximidade com ele, ou de insularidade, ou 

por ambas as coisas, conservavam vários atrativos e privilégios do jardim do Paraíso. Um 

destes momentos é descrito pelo frade franciscano André Thevet, em As singularidades da 

França Antártica, ao tratar dos perigos e das dificuldades enfrentados ao abordar a Ilha em 

1556: 

                                                 
2 O maravilhamento – excitante, potencialmente perigoso, momentaneamente paralisante, carregado ao mesmo tempo de desejo, 

ignorância e medo – é um componente quase inevitável do discurso da descoberta. A expressão do maravilhamento representa tudo o 
que não pode ser conhecido, em que mal se pode acreditar (GREENBLATT, 1996). 



[...] vogamos, levados pelo vento sul, até uma belíssima ilha [...] 

Não se pode abordá-la sem correr grande risco, sendo a 

dificuldade que tal empresa apresenta a mesma que se 

encontra quando se enfrenta algum considerável promontório. 
Primeiro, porque ela avança bastante pelo mar adentro; segundo, 

por causa dos recifes rochosos que a rodeiam (THEVET, 1978, p. 

215, grifo nosso). 

 

Em 1558, Jean de Lery (1980) faz referências às dificuldades de acesso, bem como a 

exuberância de sua flora e fauna. No século XVII, em 1602, o português Melchior do 

Amaral também registra a presença de “muitos pássaros marinhos e muitas rolas, mais 

pequenas que as que arribam a Espanha” (AMARAL, 1604?, p. 33). Aves são 

frequentemente mencionadas como exemplares da fauna sinalizadoras do Paraíso. O Brasil 

chegou a ser denominado “Terra dos Papagaios”, aves que acumulam o dote da fala.  

 

No caso de Fernando de Noronha, dando razão a Léry e Thevet, em 1612, outro 

interessante relato sobre a ilha e as aves que se deixavam apanhar com a maior facilidade 

foi escrito pelo missionário capuchinho Claude D’Abbeville, que após o espanto inicial 

com a “incrível quantidade de pássaros”, passa a criteriosamente descrever as espécies 

encontradas na ilha e a “admirável providência” do Criador em dotá-los de certos artifícios 

para sua sobrevivência. 

 

Os olhares europeus para a natureza tropical em busca de parâmetros relacionais, 

catalogação e sistematização do conhecimento, exploração de riquezas, geraram conceitos 

sobre uma possível “condição tropical”. Adjetivações como pródiga, atraente, exuberante, 

gigantesca, primitiva, nova, dadivosa, assustadora, fecunda, revelam uma oposição entre 

natureza e civilização, ou necessidade civilizatória e apelo sensorial e simbólico, quase um 

retorno às origens. Constatam-se, portanto, nos relatos dos cronistas e viajantes, amostras 

do pendor comum para apresentar este Mundo Novo em termos que recordem os esquemas 

já usados nos tempos medievais para a descrição do Paraíso Terrestre. É interessante 

observar que este maravilhoso território, repleto de deslumbrantes riquezas naturais, 

variedade e abundância inauditas, apresenta-se extraordinariamente propício à exploração e 

ao desenvolvimento de novas fortunas. 

 

3 A CONSTRUÇÃO DO PARAÍSO 

 

Desde os primeiros tempos da colonização do Brasil, o Arquipélago de Fernando de 

Noronha sempre esteve intrinsecamente relacionado ao subsistema de defesa. A posição 

geográfica favoreceu a sua ocupação pelo fato de encontrar-se em pleno oceano Atlântico, 

como uma “posição avançada”. Somente depois de algumas invasões e tentativas de 

dominação, o governo português tomou providências que assegurassem a posse definitiva 

através da implantação de um dos mais complexos sistemas defensivos conhecidos no 

Brasil no século XVIII.  

 

Coube ao engenheiro militar português, tenente-general da Infantaria, Diogo da Sylveira 

Vellozo, delinear e definir o esquema das fortificações a serem implantadas, distribuindo-

as nos locais previamente identificados. Seu Tratado de Architectura militar ou fortificação 

moderna, dedica-se essencialmente ao desenho, orientando quanto a sua importância para a 

Arquitetura Militar. Não se refere à mera representação gráfica, mas ao instrumental de 

projeto necessário para a consecução das obras.  



Segundo o Tratato de Vellozo (2005) dois princípios nortearam a concepção do Sistema 

fortificado de Fernando de Noronha: o mundo primordial (o Paraíso), sob domínio de 

Deus, onde a segurança dos habitantes consistia na inocência de todos e o mundo 

contemporâneo (o Inferno), dominado pelo diabo e corrompido pela cobiça e ambição. 

Diante deste mundo corrompido é clara a necessidade do refúgio e da proteção 

proporcionados pelas fortificações, aperfeiçoadas a cada dia. 

 

Para defender o Arquipélago de Fernando de Noronha, o engenheiro organizou um sistema 

de edificações com variados tamanhos e formas, estrategicamente montadas acima de todas 

as praias onde fosse possível o desembarque, impedindo abordagens inesperadas 

(CAZZETA, 2003, p. 106) (Imagem 1). 

 

            
A – Forte do Bom Jesus do Leão                                    B - Forte de São Joaquim do Sueste 

C- Forte de Santo Antonio                                              D – Forte de São José do Morro 

E – Fortaleza Nossa Senhora dos Remédios                  F – Reduto de Sant’Anna 

G - Forte da Conceição                                                    H – Forte de Santa Cruz do Pico 

I - Forte de São Pedro do Boldró                                    J – Forte de São João Batista dos 2 Irmãos 

 

Imagem 1: Possíveis localizações das fortificações do Arquipélago de Fernando de Noronha 

Fonte:Teixeira et al, 2003 adaptado pela autora 

 

No total, foram erguidas dez fortificações no Arquipélago, duas no Mar de Fora (lado da 

Ilha voltado para África) – naturalmente protegidas por penhascos e falésias - e as demais 

no Mar de Dentro (voltado para o Brasil), devido a sua vulnerabilidade. 

 

Diante da necessidade de fortificar, Vellozo (2005, p. 41) refere-se a alguns princípios, 

destacando a qualidade dos sítios a serem guarnecidos. Para ele, o sítio é um dos principais 

elementos a que se deve atentar ao fortificar uma praça, ponderando as comodidades e 

incômodos que os mesmos possam oferecer. Ao tratar das qualidades que deveria 

conservar para implantação de uma boa fortaleza é transparente nas indicações de Velloso 



os resquícios do Paraíso terrestre tão consolidado no imaginário europeu.  O engenheiro3 

refere-se a elementos constantes que caracterizam as condições ideais do Éden como a 

qualidade dos ares, a fertilidade e a existência de fontes nativas de água.  

 

A escolha do terreno para assentar uma fortificação era precedida da confecção de uma 

planta do sítio, onde ficavam registrados e descritos todos os elementos naturais 

conhecidos. Posteriormente este era examinado e então julgada sua capacidade para a 

construção de uma fortificação regular ou irregular. Ajustar-se as imposições do meio era 

fator preponderante. Os sítios poderiam ser reduzidos “a seis sortes”: sobre montanha, ou 

rochedo, campanha rasa enxuta, ou alagadiça; dentro de alguma ilha, ou península 

(VELLOZO, 2005, p. 54).   

 

A disposição dos fortes, objetivava a cobertura de todos os pontos possíveis de 

desembarque. Não apenas tendo como alvo navios inimigos, mas também a cobertura de 

tiro contra tropas que porventura tivessem atingido a praia. Para isto foram erguidos em 

pontos altos dessas praias, e guarnecidos de artilharia, para cruzarem fogo entre si, 

garantindo a segurança dos ancoradouros. Fortificações destinadas à segurança de algum 

porto deveriam mais do que tudo atender a eleger um posto do qual fosse possível fazer 

muito estrago a todas as embarcações que quisessem acessá-lo (VELLOZO, 2005, p. 47-

48).  

 

A preocupação em proteger os principais ancoradouros aparece num dos primeiros 

registros portugueses do arquipélago de Fernando de Noronha, a carta datada de 1757 

(Imagem 2). Nela além dos principais portos e locais que oferecem perigo ao desembarque, 

estão assinalados seis das dez fortificações construídas no arquipélago, suas fontes ou 

pontos de escoamento d’água. Através de um perfil também é possível identificar seus 

principais elementos naturais. O projeto defensivo de Fernando de Noronha não priorizava 

apenas os pontos vulneráveis a defender. Preocupava-se também com a logística, 

indispensável ao correto funcionamento do sistema. Os fortes eram interligados por um 

sistema viário, construído em pedras que, embora bastante danificado, ainda pode ser visto 

nos dias atuais. 

 

No mapa de José Fernandes Portugal, de 1798, pode-se observar não apenas a localização 

dos fortes como também o sistema viário, as hortas, os açudes para captação de água doce, 

e ainda a presença das olarias, indispensáveis para a edificação da Vila e das demais obras. 

 

Segundo Marcos Albuquerque (2013) não foi um projeto leviano. Não se pode pensar na 

colocação estratégica de um ponto fortificado sem que seja devidamente pensada a 

logística para que o mesmo possa se tornar efetivamente operacional. A Ilha, em caso de 

cerco, poderia oferecer suprimento proteico abundante para seus ocupantes, entretanto 

outros elementos são tão importantes para a dieta alimentar como os hidratos de carbono e 

as gorduras, razão pela qual o projetista pensou na implantação de hortas capazes de 

complementar a dieta alimentar de seus ocupantes. Por outro lado, de que adiantaria uma 

dieta de proteínas e hidrato de carbono caso faltasse água potável, razão pela qual os 

açudes também foram projetados. 

 

                                                 
3 Caso a preocupação em fortificar só surgisse depois das cidades e vilas antigas já estarem habitadas, desta 

forma, as fortificações tinham que se adequar aos sítios escolhidos pelos primeiros habitantes de uma 

ocupação. 



 

    Fortificações            Pontos de perigo ao desembarque        Pontos de destaque no relevo          Fontes de Água ou pontos de 

escoamento     

      Locais que oferecem desembarque 

Imagem 2: Primeira Carta Portuguesa assinalando todos os portos e perspectiva da ilha, 1757 

Fonte: APEJE, 2006 

 

Traçadas as praças d’armas e os alojamentos de cada fortificação, foram realizadas as 

demais obras necessárias para reparar lacunas da praça-forte e, assim, proibir investidas 

impetuosas das forças navais e militares dos adversários. O traçado urbano da Vila dos 

Remédios obedece ao desenho de dois pátios: no espaço superior, o poder civil e no 

inferior, defronte à igreja, o poder religioso, ambos associados à Horta da Vila. Seu 

desenho segue o método lusitano de construção de espaços urbanos como ordenação de 

ruas, a disposição dos edifícios, praças e armazéns para os mantimentos e oficinas 

necessárias à conservação e acomodação das guarnições militares. O pátio d’armas, à 

semelhança do pátio da igreja e estradas seculares, tem seu piso pavimentado com 

fragmentos de rochas vulcânicas. Ainda sendo possível observar um padrão simétrico 

estabelecido pelos engenheiros portugueses, quando do apiloamento das pedras, formando 

uma trama singular com desenhos geométricos, em quadrados e retângulos, definindo por 

fiadas de pedras maiores, para escoamento das águas, e pedras menores, perpendiculares às 

demais, utilizadas nos trechos que apresentam mudança abrupta de cota (Imagem 3). 

 

 

 



Imagem 3: Trama das estradas de pedra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora, 2016 

 

A maior parte das pessoas vivia na Vila dos Remédios (Imagem 4) onde, em torno das 

duas praças, concentrava-se a administração do presídio e as moradias dos empregados. A 

população era composta de militares, empregados da administração, sentenciados e 

paisanos – aqueles que não cumpriam penas, nem eram militares – entre estes estavam os 

vivandeiros4, mulheres, crianças e até mesmo escravos. 

 

 
Imagem 4: Edificações presentes na tempera sobre papel assinada por J. Niewerth, 1845 

Fonte: Adaptação da Autora, 2008 
 

                                                 
4 Negociantes paisanos que praticavam toda sorte de comércio na ilha. Compravam produtos no Recife e 

vendiam a retalho. Rohan (1942, 179) os chamava de “ratoneiros”, que traficavam e extraiam por meio de um 

commercio cheio de fraude, o dinheiro com que o governo contribui para as despezas do prezidio. Segundo 

Costa (2009, p. 148) os vivandeiros em seus negócios escusos, possibilitavam aos presos algum alívio da 

condição de prisioneiros e a aproximação de uma vida livre, ao terem acesso a produtos para além das 

necessidades essenciais. 



À direita da diretoria do presídio, onde em meados do século XX foi construído o Palácio 

São Miguel, ficava o arsenal, destinados às oficinas do presídio. Ao lado do Arsenal ficava 

a “Aldeia”, alojamento para pernoite dos presos sem família. Segundo Adonias (1987) 

parece que desde os tempos antigos foi ele um local de degredo. Mas, foi somente a partir 

de 1737, quando os portugueses se instalaram definitivamente ali, que o Arquipélago 

passou a ser utilizado como presídio regular. 

 

Ainda neste século, surgiria uma outra vila a Quixaba, com um alojamento para presos de 

mau comportamento, a capela de Nossa Senhora da Conceição e casas cobertas de palha, 

onde viviam presos com suas famílias. Até 1873 as casas construídas pelos habitantes da 

ilha não eram muito seguras nem resistentes. Grande parte era coberta de palha e feita de 

taipa, não suportava as intempéries, poucas vezes durava dois invernos. A partir deste ano 

houve um aumento significativo do número de casas de pedra devido a ordem do 

comandante Alexandre de Barros Albuquerque que determinou: “que se concedesse a todo 

o sentenciado, que tivesse de levantar uma pequena casa, uma fachina de pedras e um 

numero   razoavel de praças para auxilia-lo no transporte de pedras e em outro qualquer 

mister, de que porventura precisasse” (ALBUQUERQUE, 1873 apud COSTA, 2009, p. 

155). 

 

O presídio comum de Fernando de Noronha existiu durante 201 anos. Nesse período a 

população foi aumentando, com a presença de mulheres e crianças. Diante da prática de 

derrubar árvores para evitar fugas ou esconderijos, a cobertura vegetal da Ilha foi 

transformada. Muitos cronistas, visitantes e inquisitores deixaram descrições 

impressionantes sobre o sistema penitenciário e a situação dos presos de Noronha.  

 

Destaca-se três ocupações estrangeiras significativas que ocorreram no final do século XIX 

e no começo do XX. Os americanos em 1898, para a instalação do cabo telegráfico 

transoceânico, que uniu o Brasil à África por meio de transmissões submarinas. Em 1925, 

vieram os italianos da Italcable, também para a telegrafia por cabo, que se instalaram na 

praia da Conceição, onde diversas edificações, servidas pela energia gerada no catavento 

erguido no alto do morro, os acolheram, alterando o espaço da praia. A partir de 1927, 

chegaram os franceses da Aeropostal (antecessora da Air France), para apoio às travessias 

áereasem hidroaviões, instalando-se na ponta da Ilha principal, no local até hoje chamado 

Air France. Essa instalação incentivou a construção, em 1934, da primeira pista de pouso 

para aviões, pelo Departamento de Aeronáutica Civil. O presídio político foi criado em 

1938, após a cesão da Ilha à União. O traçado urbano não sofreria grande mudança 

(CAZZETTA, 2003). 

 

 Foi a Segunda Guerra que gerou a definitiva mudança espacial em Fernando de Noronha. 

A superpopulação por ela causada e o comando militar instalado precisavam de abrigo 

imediato. Com isso chegaram as casas premoldadas, as vilas hierarquizadas para soldados, 

cabos, sargentos e oficiais. A face urbana da Ilha se desenvolveu nas vilas, no quartel de 

grandes proporções, na usina elétrica, na sede administrativa que iniciaria a substituição do 

casario colonial. A urgência gerou novos núcleos habitacionais. A guerra exigiu um molhe 

de atracação no porto de Santo Antônio para o descarregamento de equipamento bélico. 

Construiu-se nessa época a ponte dupla, de madeira e ferro, para desembarque das baterias 

antiaéreas e de artilharia da costa. Além disso, criaram-se os serviços de padaria, peixaria, 

açougue e armazéns com mercadorias vindas do continente. Outras mudanças ocorreram. 

Áreas hierarquizadas de lazer, como os clubes de soldados, de sargentos, de oficiais e de 

civis. Nessa época de presença militar, quando a Ilha era território federal, praças foram 



construídas, como espaços de reuniões e recreação. O uso da praia foi disciplinado e 

algumas passaram a ser frequentadas só por militares.  

 

Muita coisa mudou em Fernando de Noronha. Os prédios antigos, de difícil reconstrução, 

foram sendo substituidos por casas de paredes pré-moldadas e cobertura de amianto. 

Construiu-se a Transnoronha, a menor estrada federal do Brasil, rasgando a Ilha principal. 

Também chegou nessa ocasião o material para a construção do aeroporto, dando-se início à 

edificação da Base Áerea no local onde já existia o campo de pouso dos hidro-aviões da 

Air France. O desenvolvimento foi rápido. Construiu-se o hospital, o lactário, o cine-teatro, 

a escola. O estudo pelo IBDF sobre a captura indiscriminada de tartarugas fêmeas em 

desova deu origem a criação do Projeto Tamar no Arquipélago.  

 

Terminada a guerra, o território federal hierarquico continuou. O período de 1987 a 1988 

foi o tempo das mais significativas mudanças. A população dobrou. Vieram técnicos de 

muitos lugares. Construiu-se um novo núcleo urbano – A Floresta Nova – com casas de 

madeira. Nesse tempo novo, a comunidade científica internacional foi mobilizada para 

reconhecer o potencial ambiental do Arquipélago, transformando-o em unidade de 

conservação, sob a proteção de orgãos ambientalistas nacionais. Esse movimento deu 

origem ao Parque Nacional Marinho (Parnamar), criado em setembro de 1988.  

 

Neste mesmo ano, a reintegração ao Estado de Pernambuco transforma-o em distrito 

estadual. Em treze de dezembro de 2001, a Unesco considerou o Arquipélago Sítio  do 

Patrimônio Natual da Humanidade, inaugurando o período do reconhecimento 

internacional oficial da procura crescente e constante por visistantes de todas as partes. O 

Paraíso atinge sua lotação máxima.  

 

Todo esse aporte humano renovou significativamente a população local, diversificando a 

fisionomia étnica e cultural da ilha. Junto a essa nova massa migrante vieram mudanças 

importantes na delimitação espacial e distribuição da população. As fronteiras de 

pertencimento passaram a ser entrecortadas por redes de turistas de várias partes do País e 

do exterior e a da população migrante recente proveniente de todos os Estados brasileiros. 

As transformações fizeram-se sentir em diferentes domínios, sendo os mais palpáveis o 

econômico, o político e o demográfico. O arquipélago se vê agitado por novas formas de 

viver e pensar. 

 

4  CONSIDERAÇÕES FINAIS: PARAÍSO INFERNAL 

 

Na contemporaneidade, Fernando de Noronha é vendido como reduto de elementos 

edênicos. O turismo é sua principal atividade econômica. De acesso controlado por se 

tratar de Parque Nacional, é apresentado pelos meios de comunicação como um dos 

últimos redutos do mundo selvagem, lugar paradisíaco para novas descobertas, aventuras e 

lazer tranquilo, configurando-se como um dos símbolos mais claros de exotismo.  

 

Entretanto, em tempos de sustentabilidade, o arquipélago está à beira de um colapso 

socioambiental. Atualmente com aproximadamente 3.500 habitantes, chegando a 4.000 se 

contabilizada a população flutuante de turistas, segundo o Estudo de Capacidade de 

Suporte (ECS) e Indicadores de Sustentabilidade de Fernando de Noronha (FN), opera com 

uma sobrecarga de cerca de 2.000 pessoas e se desenvolve privilegiando o crescimento do 

turismo e a preservação mascarada da natureza em detrimento da qualidade de vida das 

pessoas que vivem em Fernando de Noronha e até mesmo dos próprios turistas. 



  

É evidente o manejo inadequado da natureza e o estado de “colapso socioambiental” do 

espaço insular. Trata-se de um complexo urbano desenvolvido, com 15 “zonas” de 

ocupação, um hospital, uma escola e uma creche, um posto de gasolina, carros, ônibus e 

uma rodovia (BR363) de sete quilômetros que corta a Ilha principal de ponta a ponta. Os 

moradores se concentram na Área de Preservação Ambiental (APA), que ocupa 30% da 

Ilha principal e foi criado em 1986. Os 70% restantes formam o Parque Nacional Marinho 

de Fernando de Noronha (Parnamar)(Imagem 5). 

 

Imagem 5 - APA Fernando de Noronha - Rocas - São Pedro e São Paulo 

Referente ao Arquipélago de Fernando de Noronha (azul) e Área do PARNAMAR 

(verde) 

 
Fonte: Plano de Manejo – MMA/IBAMA, 2005 

 

 A gestão adotada pelos administradores de Noronha, somada à sobrecarga humana, aos 

conflitos socioambientais e ao turismo descontrolado, têm comprometido o sistema. 

Geração excessiva de resíduos, déficit de moradias, favelização, falta de água, poluição, 

desigualdade social, perda de habitat de espécies endêmicas e erosão do solo são alguns 

exemplos apontados. 

 

Nos últimos anos, o arquipélago vem atraindo mais moradores, tendo como consequência o 

grande déficit habitacional e a forte pressão de crescimento da zona urbana. A atividade de 

parcelamento do solo é de competência exclusiva da Administração Geral do Distrito de 

Fernando de Noronha (ADEFN) do Estado de Pernambuco que decide, em caso de haver 

lotes ociosos, quais moradores serão beneficiados.  

 

Sem margem para especulações imobiliárias era para o controle das terras ser assegurado. 

No entanto, não se tem o domínio das ocupações irregulares nem dos favorecimentos 

particulares. Há um forte sintoma de favelização decorrente da expansão informal das 

edificações com uso de materiais inadequados, baixo nível de conservação em alguns 

setores e pessoas morando em condições sub-humanas, amontoadas em cubículos, sem 

falar nos que se escondem nas ruínas abandonas sem as mínimas condições de 

habitabilidade.  

 



Tudo isso motivado pela falta de uma melhor integração entre a política urbana e a 

ambiental com a elaboração de uma matriz de desenvolvimento urbano, turístico e social 

que seja baseada nas reais características e necessidades do espaço insular de Fernando de 

Noronha e não uma reprodução do que se costuma implantar no continente.  

 

É preciso conhecer à fundo as necessidades desse lugar e das pessoas que nele vivem, 

oferecendo-lhes dignidade. Enxergar na aparente neutralidade da paisagem de Fernando de 

Noronha, as marcas do fazer humano e domínio territorial praticadas em quase 500 anos e 

que se intercruzam nas camadas sobrepostas de seus diversos ciclos.  

 

Na verdade, o que falta em Fernando de Noronha é a união de interesses em busca de uma 

ocupação consciente do espaço, guiada por parâmetros que transcendam as atuais 

fronteiras disciplinares adotadas nos órgãos gestores para o estabelecimento de indicadores 

de estrangulamento e projeções de cenários futuros.  
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