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1  INTRODUÇÃO

Os recifes de coral são ecossistemas marinhos ricos em biodiversidade. São estruturas calcárias constituídas, 
principalmente por corais antozoários; além destes, participam também de sua formação os hidrocorais, as algas 
calcárias, os moluscos e vários outros organismos (Laboratório de Ambientes Recifais, 2008). 

Geologicamente, os corais existem há cerca de 200 milhões de anos e alcançaram seu nível atual 
de diversidade biológica 50 milhões de anos atrás. Por sua rica biodiversidade, os recifes de corais têm 
características muito importantes para o equilíbrio ecológico do ambiente marinho. Além de exportar matéria 
orgânica e nitrogênio para suas zonas circundantes, aumentando a produtividade dessas águas, eles constituem 
um importante local de reprodução e de crescimento juvenil para muitas espécies de peixes (Ramos, 2006).

Apesar das espécies de corais serem encontradas praticamente em todos os oceanos e latitudes, 
as espécies construtoras de recifes (corais hermatípicos) estão restritas às regiões tropicais e subtropicais 
(Migotto, 2008), sendo comuns na costa leste da África, no oceano Índico, no Atlântico e no Pacífico, 
especialmente na costa das Filipinas, Papua Nova Guiné, Polinésia, nordeste da Austrália e nas ilhas do leste 
australiano até o Havaí, zonas onde a temperatura média anual da água é superior a 20 ºC no inverno 
(Ramos, 2006). Os recifes necessitam, geralmente, de águas quentes (25 – 30 ºC) e claras, longe da influência 
de água doce, sendo sua ocorrência reduzida nos limites das áreas tropicais, como na costa oeste da América 
do Sul e da África, devido à interface entre o ambiente marinho e terrestre com elevação de massas de água 
fria de áreas mais profundas e devido às correntes frias.

No Brasil, os recifes de coral se distribuem por aproximadamente 3 mil quilômetros de costa, do estado 
do Maranhão ao sul da Bahia, mais especificamente Abrolhos, representando as únicas formações recifais do 
Atlântico Sul. Nessa área, existem nove unidades de conservação que protegem uma parcela significativa do 
ecossistema recifal (Prates, 2007).

Em países da região intertropical o turismo depende dos ambientes recifais para geração de divisas 
(Melo et al., 2005). Este tipo de turismo é muito procurado, pois apresenta uma beleza incomum por sua 
grande biodiversidade. O PEMLS é um dos lugares mais procurados por turistas que desejam apreciar este 
exuberante ecossistema (Kodja, 2007). Contudo, as atividades antrópicas, como coleta de corais, pesca 
desordenada, desenvolvimento e ocupação costeira, disposição de lixo nas margens dos recursos hídricos e 
turismo desordenado constituem ameaças constantes a este ecossistema.

2  OBJETIVOS

Discutir as possibilidades da atividade turística e minimização de impactos relacionados ao turismo 
no Parque Estadual Marinho da Laje de Santos - PEMLS, no estado de São Paulo, considerando a importância 
dos ecossistemas recifais.
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3  MATERIAIS E MÉTODOS

3.1  Área de Estudo

O Parque Estadual Marinho da Laje de Santos - PEMLS foi criado pelo Decreto Estadual 37.537, de 1993, 
com a finalidade de assegurar proteção integral à fauna, flora e à beleza cênica desse ecossistema marinho.

Localiza-se na carta náutica nº 1711, delimitado pelas coordenadas 24º 15’ 48’’ S, 46º 12’ 00’’ W e 
24º 21’ 12’’ S, 46º 09’ 00’’ W. Sua referência náutica continental mais próxima é o Farol da Ilha da 
Moela, a 16,8 milhas náuticas. O percurso até o Parque é de aproximadamente a 25 milhas náuticas (46 km) 
considerando os principais ancoradouros do Guarujá, da Ponta da Praia em Santos, e do Mar Pequeno em 
São Vicente, no rumo magnético 176º a partir do Farol da Ilha da Moela. Possui uma área de 5.000 hectares, 
com formato de retângulo (São Paulo, 2008a).

O PEMLS é um local de grande interesse para a conservação da diversidade biológica na costa do 
Estado de São Paulo, uma vez que a ausência de outras formações rochosas ou ilhas em áreas próximas acarreta 
grande concentração de peixes de passagem e recifes na área (São Paulo, 2008b). Possui infra-estrutura para 
visitação, atrações como mergulho, navegação, observação da fauna e flora silvestre e passeio de barco. 
Com 5.000 hectares de meio aquático, o Parque é considerado santuário ecológico, conhecido como o melhor 
ponto de mergulho de São Paulo e um dos lugares mais ricos e belos de toda a costa brasileira. 

FIGURA 1 – Localização do Parque Estadual Marinho da Laje de Santos.

3.2  Metodologia

Este trabalho caracteriza-se como estudo de revisão de caráter bibliográfico, visando mapear e discutir 
a produção acadêmica relacionada ao tema de pesquisa (Lakatos, 2004). Inicialmente, após a definição do tema 
de pesquisa, foi realizado levantamento do acervo a partir de publicações impressas sobre o tema e aquelas 
disponibilizadas na base de dados Google Acadêmico. As palavras chaves utilizadas foram “recifes de coral”, 
“Parque Estadual Marinho da Laje de Santos” e “Turismo em ambientes recifais”. A pesquisa foi realizada 
entre os dias 13 de março e 13 de abril.

Após análise dos resumos foram selecionados artigos, livros e teses a partir dos objetivos especificados 
em cada trabalho científico que fosse condizente com a pesquisa proposta. Nos trabalhos selecionados foi 
realizada análise de conteúdo buscando atender às seguintes finalidades: 1. identificar as informações e os 
dados do material; 2. estabelecer relações entre as informações e os dados obtidos e o tema proposto; 
3. analisar o conteúdo das informações e os dados apresentados pelos autores.
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4  RESULTADOS E DISCUSSÃO

O recife de coral é composto por camadas finas de carbonato de cálcio, que foram produzidas ao 
longo de milhares de anos por pólipos de corais. (Laboratório de Ambientes Recifais, 2008).

Além de sua grande importância ecológica, a importância dos ecossistemas recifais para o homem, 
direta ou indiretamente, é imensurável, destacando-se: 1) proteção da costa: os recifes protegem a costa contra 
a erosão, tempestades, ondas, entre outros; 2) produção de alimento: 1/5 de toda proteína animal consumida 
vem do mar; 3) proteção climática: alguns organismos fotossintetizantes marinhos, que vivem nos recifes 
de corais ou fazem simbiose com eles, utilizam o CO

2
 que iria para a atmosfera, amenizando o efeito estufa; 

4) farmacologia: além das substâncias antivirais e bactericidas encontradas nas gorgônias (tipo de coral), 
metade de toda a pesquisa de medicamentos para o câncer e outras doenças está voltada para organismos 
marinhos; 5) odontologia: fabricação de próteses dentárias; 6) medicina: reparação de fraturas com esqueletos 
de corais; 7) indústria de cosméticos: uso de algas e outros organismos desse ecossistema em diversos produtos; 
8) economia: peixes, jóias, areia, etc. 9) lazer: eles são importantes atrativos turísticos para os mergulhadores e 
proporcionam empregos através da pesca e da indústria do turismo (Laboratório de Ambientes Recifais, 2008). 
Os bens e serviços gerados pelos recifes de coral foram avaliados, com dados de 1997, em US$ 375 bilhões 
anuais (Ramos, 2006).

Por ser um dos ecossistemas mais frágeis do mundo, os recifes estão sob ameaça constante. Entre as 
décadas de 1980 e 1990 cerca de 140.000 km² de recifes de corais foram destruídos pelo homem (Laboratório 
de Ambientes Recifais, 2008). Para o Global Coral Reef Monitoring Network - GCRMN, cerca de 27% dos 
recifes de coral do mundo estão definitivamente perdidos. Se as atividades predatórias continuarem no mesmo 
ritmo sem ações remediadoras, estima-se que a parcela de recifes perdidos atingirá o alarmante índice de 40% 
até 2010 (Ramos, 2006). 

Especificamente em relação aos impactos do turismo nos ambientes recifais, estes podem ser 
classificados em diretos e indiretos. Dos impactos diretos se destacam os que causam danos físicos aos recifes, 
como as atividades de mergulho e pesca e a coleta ilegal de organismos, o que contribui para o empobrecimento 
biológico e genético do ecossistema. Dos impactos indiretos, o desenvolvimento e a construção de portos, 
marinas e resorts são os mais representativos. Os resorts, hotéis e outras instalações integrantes do setor 
turístico contribuem com a degradação dos recifes através do despejo de esgotos sem tratamento nas águas 
costeiras (Melo et al., 2005).

Observa-se que os danos causados pelo mergulho estão se intensificando enquanto impacto 
ambiental nos recifes. Em áreas onde a prática do mergulho é constante há maior perda de tecidos de corais, 
crescimento excessivo de algas e quebras e rupturas de corais em relação às áreas com pouca freqüência de 
visitas (Melo et al., 2005). 

No Brasil, a importância de se conservar os corais está também atrelada à preservação da diversidade 
biológica, sendo que existem no Brasil 20 espécies de corais, das quais 15 espécies são de corais hermatípicos 
e 5 de hidrocorais (Laboratório de Ambientes Recifais, 2008). Diante da intensificação da degradação dos 
ecossistemas recifais destaca-se a necessidade de proteger essas áreas e utilizar os recursos marinhos de maneira 
sustentável. Os recifes artificiais estão sendo utilizados como mecanismo para alcançar esses objetivos, 
sendo definidos como estruturas submersas, que, quando dispostas no ambiente marinho fornecem substrato para 
a colonização de diversos organismos, criando um ambiente artificial similar aos recifes naturais. Porém, este 
recurso só deve ser utilizado em situações críticas de degradação, pois a introdução de materiais artificiais 
pode gerar outros desequilíbrios. 

No PEMLS ainda é possível preservar o ecossistema recifal em sua forma original, mas se não 
forem tomados cuidados essenciais para sua conservação, o equilíbrio deste frágil ecossistema pode se romper, 
comprometendo a sustentabilidade da biodiversidade local. Neste caso, as perdas são irreparáveis, tanto para o 
meio ambiente, como para o próprio ser humano, que utiliza os componentes do ecossistema para diversos fins. 

Embora a implantação de recifes artificiais seja uma possibilidade de recuperação de funções 
ecossistêmicas, esta ação apresenta custos elevados e não garante a completa reconstituição do ecossistema, 
já que a perda de espécies, inclusive desconhecidas pelo homem, é irremediável.
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Para Amaral & Jablonski (2005), a criação de reservas marinhas suficientemente grandes e 
cobrindo diferentes habitats aparece como possibilidade para garantir a manutenção da biodiversidade e, 
principalmente, para servir como reservatório de forma a garantir o recrutamento e facilitar a recolonização 
de áreas vizinhas sob exploração. 

Conforme determina o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC, 
estabelecido pela Lei Federal 9.985/2000 (Brasil, 2000), as unidades de conservação são áreas espacialmente 
definidas, criadas e regulamentadas por meio de leis específicas, com objetivo de conservação in situ da 
biodiversidade e da paisagem, bem como a manutenção dos seres vivos em seu ambiente, de modo que possam 
existir sem sofrer grandes impactos das ações humanas. Existem diversas categorias de manejo, que determinam 
o uso que será permitido para cada unidade. As unidades de conservação marinhas brasileiras incluem tanto 
áreas federais quanto estaduais e municipais, conforme relação apresentada na TABELA 1.

TABELA 1 – Principais áreas marinhas protegidas no Brasil.

UNIDADE DE CONSERVAÇÃO E RESPECTIVOS ESTADOS ÁREA (HA)

Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha – Pernambuco   11.270

Parque Nacional Marinho de Abrolhos – Bahia   88.249

Parque Estadual Marinho de Parcel Manuel Luis – Maranhão   45.238

Parque Estadual Marinho Laje de Santos – São Paulo     5.000

Parque Municipal Marinho de Recife de Fora – Bahia     1.750

Reserva Biológica Marinha de Atol das Rocas – Rio Grande do Norte   36.249

Reserva Biológica Marinha de Arvoredo – Santa Catarina   17.600

Área de Proteção Ambiental de Fernando de Noronha – Pernambuco   93.000

Área de Proteção Ambiental de Costa dos Corais – Pernambuco/Alagoas 413.563

Área de Proteção Ambiental de “Baleia Franca” – Paraná 156.100

Área Estadual de Proteção Ambiental de Recife de Corais – Rio Grande do Norte   32.500

Área Estadual de Proteção Ambiental de Ponta da Baleia/Abrolhos – Bahia   34.600

Reserva Extrativista Marinha de Ponta do Corumbau – Bahia   38.174

Reserva Extrativista Marinha de Baía de Iguape – Bahia     8.117

Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo – Rio de Janeiro   56.769

Reserva Extrativista Marinha de Pirajubaé – Santa Catarina     1.444

Fonte: Amaral & Jablonski (2005, p. 49).

Observa-se que, embora de imensurável importância, somente o PEMLS integra o rol de unidades de 
conservação em ambiente marinho do Estado de São Paulo. Ressalta-se que, além do PEMLS, o Estado de São 
Paulo dispõe de outras 2 Unidades e Conservação situadas em ilhas, que não são consideradas como unidades 
marinhas por contemplarem apenas suas áreas emersas.

Criado em 27 de setembro de 1993 pelo Decreto Estadual nº 37537, o PEMLS abrange áreas 
emersas (Laje de Santos e Rochedos conhecidos como Calhaus) e imersas (parcéis, fundo arenoso e a 
coluna d’água) (São Paulo, 1993).
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Atualmente, 8 operadoras de mergulho operam na Laje de Santos: Anekim; ATM Diver (Byroska); 
Atmosfera I; Cachalote; Kayak; Nautilus Dive Center; Orion Diver; e Pacific. Os pontos de mergulho da Laje 
de Santos são apresentados no QUADRO 1 e ilustrados na FIGURA 2 (Instituto Laje Viva, 2008).

QUADRO 1 – Pontos de Mergulho da Laje de Santos.

Ponto Naufrágio Moréia

Localizado próximo à ponta leste da Laje, constituído por um pesqueiro de ferro 
abandonado. Estado atual muito instável sendo desaconselhável a penetração 
em seus porões. Várias espécies de invertebrados incrustados, garoupas, sargos, 
corcorocas e salemas são avistados. Profundidade máxima: 22 m.

Ponto Parcel das Âncoras

Formação rochosa que parte do lado oeste da Laje. Muitas âncoras de pesqueiros 
perdidas entre as rochas. Garoupas grandes, cardumes de peixes de passagem, 
ceriantos e poliquetas tubícolas, caracterizam o local. O mergulho exige pelo 
menos certificação de avançado e boa experiência pela profundidade atingida e 
pela possibilidade de corrente. Profundidade Max. 40 m.

Ponto Piscinas

Um dos pontos mais destacados pela presença de muitos cardumes e tartarugas. 
Localizando-se na “virada” da Laje de oeste para sudeste, é comum a presença 
de correntes. A profundidade pode variar desde 6 a 8m na parte rasa, até mais 
de 35 m na parte profunda.

Ponto Paredão
(lado de fora)

Face sul da Laje. Parede praticamente vertical que desce até cerca de 35 m. 
Apresenta uma fenda em torno dos 16m de profundidade que penetra para o 
interior da rocha, onde se abrigam muitos peixes. Geralmente várias tartarugas 
e cardumes de peixes de passagem aparecem durante o mergulho. Exige nível 
avançado, preferencialmente com boa experiência. Mergulho em “drifting”, 
não sendo possível fundear a lancha. Profundidade máxima: 35 m.

Ponto Boca da Baleia
O ponto exige condições ideais, pois o refluxo pode ser muito violento. Lado 
oeste. Possibilidade de encontrar peixes grandes, como um mero já avistado no 
local, e grandes cardumes.

Ponto Portinho

Face norte e parte mais acessível da Laje, grau de dificuldade baixo. Conta 
com o apoio das lanchas que têm seus cabos de atracação nessa área. Lajeados 
e blocos de rochas habitados por muitos peixes e invertebrados, descendo de 
forma íngreme até o fundo arenoso. Ideal para a permanência de mergulhadores 
pouco experientes. Prof. Máxima: 18 m.

Ponto Calhaus

Cerca de 2 milhas a sudeste da Laje, formação rochosa que possui um túnel 
em forma de “U”, com um arco no centro. Profundidade máxima no túnel de 
18 m. Cardumes, tartarugas, lagostas, etc. O lado de fora dos Calhaus chega 
a profundidade de mais de 30 m, com lajes e blocos de rochas em formações 
interessantes. Possibilidade de encontrar peixes maiores e cardumes de peixes 
de passagem. O túnel exige bom equilíbrio hidrostático devido à oscilação de 
profundidade. Prof. Máxima: 30 m.

Ponto Parcel Novo

No mesmo alinhamento dos Calhaus, mais a oeste. A formação começa aos 26 
m e desce até mais de 40 m. Nenhum abrigo, presença de correntes. Só para 
mergulhadores bastante experientes e com ótimo senso de orientação. Prof. 
Máxima: 40 m.

Fonte: adaptado de Instituto Laje Viva (2008).
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FIGURA 2 – Representação ilustrativa do contexto submarino e Pontos de Mergulho da Laje de Santos. 
Fonte: Instituto Laje Viva (2008).

Cabe considerar que o turismo assume dupla face: ora como agente impulsionador das economias 
locais, através da geração de emprego e renda; ora transformando a paisagem, alterando os processos 
ecológicos dos ecossistemas. Por isso, o turismo deve estar conectado com as complexidades do ambiente e 
da cultura, de forma a melhor compreender o todo que o circunda, só assim se pode chegar a um maior nível 
de sustentabilidade (Melo et al., 2005). Esta preocupação é, sobretudo, necessária no planejamento do turismo 
no PEMLS devido aos impactos negativos da atividade, tais como a procura por pontos de apoio realizada por 
mergulhadores fotógrafos e o contato físico com o substrato do solo decorrente da falta de equilíbrio na coluna 
d’água, causada por mergulhadores inexperientes (Negocia, 2006).

A criação em 1997 do PEMLS como unidade de conservação marinha constitui importante ação 
para a conservação e uso sustentável deste singular ecossistema no estado de São Paulo. Várias outras ações 
complementam essa busca da transição para a sustentabilidade, como a ordenação do mergulho no PEMLS, 
já que instruções e recomendações fornecidas antes do mergulho podem minimizar os impactos físicos aos 
corais, influenciando e alterando o comportamento do mergulhador por meio de instruções educativas referentes 
às especificidades do ambiente recifal. 

5  CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como a degradação dos recifes de coral está diretamente relacionada às atividades humanas, 
seu diagnóstico, planejamento e monitoramento são fundamentais para a conservação da biodiversidade 
do PEMLS, até então único parque estadual marinho do Estado de São Paulo. Ressalta-se a importância de 
pesquisas relacionadas à biodiversidade da UC, monitoramento e correto diagnóstico da atividade turística, 
subsidiando o planejamento da capacidade de carga do turismo na Laje de Santos. Neste caso, o Plano de 
Manejo do Parque também constitui ferramenta indiscutível na busca da sustentabilidade do ambiente recifal, 
pois permite o controle de visitantes e embarcações na região, maior conhecimento sobre o ecossistema e 
lacunas de informação para sua conservação a longo prazo. 
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O Parque Estadual Marinho da Laje de Santos constitui uma singular atração turística no Estado de 
São Paulo, todavia, antes de tudo é uma área de conservação ambiental muito importante para a preservação 
dos recifes de coral e das espécies associadas. A fragilidade e a importância ecológica, ambiental, econômica, 
social e cênica dos ambientes recifais evidenciam a necessidade de se inventariar sistematicamente a atividade 
turística do PEMLS, de modo a garantir a sustentabilidade da atividade turística e, sobretudo, a sustentabilidade 
ambiental dos ecossistemas recifais.
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