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O programa Férias Ecológicas é, tradicional-
mente, uma das atrações de janeiro, período de 
férias escolares das crianças. Realizado pela pri-
meira vez em 1990, a tradição se mantém com 
a organização feita pelo Núcleo de Gestão Inte-
grada do Instituto Chico Mendes de Conserva-
ção da Biodiversidade de Fernando de Noronha, 
em parceria com o Projeto Golfinho Rotador e 
com patrocínio da Petrobrás. 

Na 28ª edição, o tema #tacombinado é um con-
vidativo às crianças que, durante o evento, en-
tenderão a necessidade e a importância de se 
fazer acordos com o ambiente natural e com as 
pessoas. “É necessário ressaltar a questão de es-
tipular acordos e as pessoas de fato cumprirem, 
assumirem responsabilidades, não voltarem 
atrás. Essa é uma das ferramentas para exerci-
tar o protagonismo juvenil, que é um dos nossos 
focos com as crianças”, explica Cynthia Gerling, 
coordenadora de educação ambiental e susten-
tabilidade do Projeto Golfinho Rotador. 

As atividades das Férias Ecológicas começaram 
na segunda semana de janeiro, com atividades 
na parte da manhã, das 9h às 12h, de segunda a 

FÉRIAS ECOLÓGICAS: AMPLIANDO A PERCEPÇÃO DE JOVENS MORADORES DA ILHA SOBRE RELAÇÕES SUSTENTÁVEIS COM O MEIO AMBIENTE

sábado. A festa de encerramento está prevista 
para o dia 3 de fevereiro. Além dos acordos com 
a natureza, Cynthia ainda ressalta o trabalho fei-
to no decorrer do ano pela equipe do Projeto 
Golfinho Rotador, tentando despertar nas crian-
ças a sensibilidade em relação ao Parque Nacio-
nal Marinho. “É o momento em que podemos 
usar Fernando de Noronha para falar de susten-
tabilidade, explicar o valor do capital natural, o 
turismo sustentável, o viés do turismo que não 
afete a ilha negativamente”, diz a coordenado-
ra.

Para abordar o tema deste ano, foram realiza-
das diversas atividades educativas e recreativas 
específicas para cada faixa etária. Dentre elas, 
rodas de conversa, teatros, atividades com mú-
sica, aulas de yoga e surf, observação de avifau-
na, saída de barco, trilhas e outras surpresas. Na 
última terça-feira (22), o grupo final de crianças 
- 11 a 13 anos - chegou à Baía dos Golfinhos du-
rante a alvorada, preparados para observarem a 
lua cheia se pôr, enquanto aprendiam um pouco 
mais sobre a natureza da ilha, o comportamento 
dos golfinhos e os combinados entre os seres da 
natureza para uma vivência harmoniosa. 

          POR ALINE SOARES
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O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade de Fernando de Noronha (ICMBio FN) realiza 
a gestão de Unidades de Conservação (UCs) a partir do Núcleo de Gestão Integrada (NGI), que formaliza as 
estruturas e regras gerenciais de duas áreas protegidas: o Parque Nacional Marinho (PARNA) e a Área de 
Proteção Ambiental (APA). 

O esforço de trabalho da equipe agregado do ICMBio, os colaboradores da concessionária ECONORONHA 
e voluntários nessas áreas é um instrumento chave para as UCs e se tornou fundamental para o apoio à 
gestão ambiental no arquipélago. Além de diversas ações estruturantes que ocorreram ao longo do ano 
em todas as áreas temáticas, em 2018 foi também um ano especial pois comemoramos os 30 anos de cria-
ção do Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha. Diversas ações e atividades foram realizadas em 
lembrança a essa data tão especial para o arquipélago e a comunidade noronhense. 

Esta edição do ECOAR relatamos as principais ações do ICMBio na gestão da APA e PARNAMAR de Fernan-
do de Noronha durante o ano de 2018, buscando prestar contas e celebrar os resultados obtidos ao longo 
do ano. Faremos o registro a partir das áreas temáticas com os quais o instituto trabalha no arquipélago.

Uso público e negócios / Administração e apoio à fiscalização
                                                                                                                            Por PATRÍCIA LINDOSO
• Agendamento dos atrativos

O ano de 2018, foi um ano onde buscamos adequar a visitação no Parque Nacional Marinho com o grande 
crescimento da visitação no arquipélago, buscando 
adequar o ordenamento dos atrativos,  melhorar 
os serviços e a informação disponibilizada aos visi-
tantes do Parque Nacional.  A venda de ingressos 
presencial continua sendo feita presencialmente 
na bilheteria do Centro de Visitantes e nos PICs da 
praia do Sueste e Sancho, e também online, pelo 
endereço: www.parnanoronha.com.br/ingressos

Buscando agilizar os serviços de agendamentos 
das trilhas do Parque, foram instalados totens de 
autoatendimento como parte das melhorias previs-
tas para o Centro de Visitantes do Parque Nacional. 
Realizado anteriormente pelo atendimento junto a 
bilheteria, o agendamento dos atrativos acontece 
agora em três totens eletrônicos abertos das 17h às 
20h todos os dias. O agendamento precisa ser feito exclusivamente pelo visitante. Para o morador, além do 
já consagrado Dia do Morador (quando um atrativo é fechado nos finais de semana para uso exclusivo do 
morador e sem necessidade de agendamento), é possível também agendar seus atrativo durante os dias de 
semana , onde ele poderá agendar para ele e mais um morador. 

Diariamente junto ao autoatendimento, a partir das 15h30, no auditório do projeto TAMAR, é feita a distri-
buição de senhas para o agendamento e projeção de vídeos sobre o arquipélago; às 16h30 é realizada uma 
palestra ministrada por um Guarda-Parque sobre os atrativos do Parque Nacional; às 17h00 é feita a abertura 
da sala e início do agendamento seguindo as senha distribuídas; às 20:00 acontece o término do agenda-
mento.

“As modificações realizadas no agendamento das trilhas, buscaram diminuir o tempo de permanência das 
pessoas na fila, eliminar alguns desvios que vinham ocorrendo no agendamento quando era possível ser 
realizado por visitantes e condutores e proporcionar ao turista um momento onde buscamos trazer infor-
mações sobre o parque e o arquipélago, contribuindo com a sensibilização ambiental dos visitantes que che-
gam diariamente no arquipélago. Sem dúvida um avanço na comunicação e orientação do visitante.” afirma 
Felipe Mendonça, gestor ICMBio Noronha.

O ICMBio pede gentilmente que as informações sejam divulgadas ao máximo e que quem vier visitar o ar-
quipélago aproveite a oportunidade de assistir a essas palestras. Assim teremos visitantes mais conscientes 
do seu papel nas Unidades de Conservação de Fernando de Noronha.
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• Regras novas para acesso a praia do Sancho pela escada
Em 2018, buscando minimizar um problema que há muito ocorria e que nos últimos anos agravou com 

o aumento considerável da visitação na ilha, foram implementadas novas regras para acesso pela escada 
vertical  à praia do Sancho, um dos atrativos de maior procura dentro do PARNAMAR. O crescente fluxo 
de visitantes, vinha causando longas filas e demoras que poderiam chegar de 1 hora a 1 hora e meia para 
o visitante descer e subir a escada. Por isso, tornou-se necessária a formulação de uma nova estratégia 
para a visitação. Para melhorar o ordenamento de acesso a praia, foram estabelecidos horários fixos 
para subir e descer a escada até o Sancho. Com isso o fluxo na descida e subida aumentou a velocidade, 
diminuindo o tempo de permanência na fila. “Estabelecendo os horários fixos, contribuiu também para 
visitantes e condutores conseguirem se programar em seus passeios diários. Acreditamos que desse for-
ma, conseguimos minimizar o tempo de permanência na fila do visitante, diminuindo sua insatisfação.” 
Afirma Carlos Vinicius Cantareli, monitor do Parque Nacional. 

• Trilha Atalaia Contemplação
A praia do Atalaia também recebeu novidades 

no decorrer do ano que se passou, com a implan-
tação do projeto Trilha Atalaia Contemplação. O 
funcionamento do atrativo ocorre apenas nos 
dias e horários em que a maré permite a entrada 
na piscina, sendo sempre na maré baixa. Consi-
derando o crescente número de visitantes no ar-
quipélago e o limite de acessos diários na piscina 
natural, foi criada uma alternativa para que mais 
pessoas tivessem a oportunidade de conhecer a 
praia, sem depender do horário de maré. 

A Trilha Atalaia Contemplação permite que o vi-
sitante percorra a trilha e aprecia as belezas natu-
rais de um ponto de vista diferenciado, por meio de 
uma ação de Educação Ambiental, realizada pelos voluntários do ICMBio. Essa atividade consiste em uma 
palestra sobre os resíduos sólidos que chegam na praia - sendo, na maioria das vezes, lixo oceânico - tra-
zido pelas correntes e pela maré, por conta da localização do atrativo no Mar de Fora. Os visitantes são 
alertados principalmente sobre o microplástico e os danos ambientais causados pela destino incorreto 
que é dado aos resíduos.

• REFENO
Em outubro de 2018, aconteceu a 30ª edição da 

Regata Recife-Fernando de Noronha (REFENO). 
O evento que  contou com o apoio do ICMBio 
também trouxe a família Schurmann ao arquipé-
lago, que realizou filmagens na área do Parque 
Nacional Marinho para o projeto Conexão Schur-
mann dentro da campanha #MaresLimpos, da 
ONU Meio Ambiente, com ações em defesa dos 
oceanos. Além disso, houve a exibição do filme 
O Pequeno Segredo - baseado na história de Kat, 
filha adotiva do casal Schurmann - como parte da 
programação do projeto Cinema no Forte, ação 
de integração da comunidade noronhense com a 
obra de restauração do Forte dos Remédios, con-
duzida pelo IPHAN. Alguns membros da equipe 

do programa de voluntariado do ICMBio também puderam visitar o veleiro Kat e conhecer um pouco 
mais sobre o trabalho da família, além de compartilhar experiências para combater os danos que a inva-
são do plástico causa na natureza.
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• Inauguração do PIC Leão
Em dezembro aconteceu a inaugura-

ção do Posto de Informação e Contro-
le da praia do Leão (PIC Leão). A obra 
é uma estrutura que está entre as obri-
gações contratuais da concessionária 
Econoronha. A ideia é que seja mais uma 
estrutura de uso público que busca faci-
litar a visitação e conciliá-la com a con-
servação do meio ambiente, contribuin-
do com o controle de acesso a praia do 
Leão.

O PIC tem a característica de ser clas-
sificada como 100% sustentável por pos-
suir abastecimento elétrico utilizando 
100% de energia solar, decks em madeira 
plástica, reaproveitamento da água da chuva e banheiros secos com sistema de compostagem. Toda a 
estrutura até o mirante do Leão também possibilita o acesso de pessoas com deficiência ou mobilidade 
reduzida, visando a sua adaptação e locomoção.

“A estrutura de visitação da praia do Leão, contribuirá no ordenamento da visitação naquela praia, 
além de ser um novo espaço público da comunidade noronhense que poderá utilizá-la para atividades 
diversas. Ela é um projeto piloto de sustentabilidade e que busca ser exemplo para a comunidade lo-
cal. Estamos muito orgulhosos e agradecemos a nossa concessionária ECONORONHA pela execução da 
obra.” afirma Felipe, Mendonça, gestor do ICMBio Noronha  
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PESQUISA, MONITORAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO
                                                                                                                                    Por REBECA ASSIS
A área temática de Pesquisa e Monitoramento contribui com a incorporação de metodologias e co-

nhecimentos científicos voltados à conservação da biodiversidade. A equipe também é responsável 
por realizar o monitoramento de piscinas naturais, de ambientes recifais e de lixo oceânico.

• MONITORAMENTO DE CORAIS
Durante o ano de 2018, foram realizados monitoramentos mensais de organismos bentônicos na pis-

cina natural do Atalaia. O atrativo em questão é um ambiente recifal sensível que recebe dezenas de 
visitantes todos os dias. Com esses monitoramentos, é possível avaliar a saúde do meio e verificar os 
impactos na vida marinha deste berçário.

Dentre os organismos que compõem o fundo da piscina do Atalaia, existe uma quantidade expressiva 
de corais, indivíduos sensíveis às variações de temperatura da água, salinidade, turbidez, presença de 
patógenos e até mesmo ao toque. Desta forma, além da identificação e contagem dos corais, no moni-
toramento é avaliada a presença de branqueamento, de doenças, de crescimento e de mortalidade das 
colônias.

Foi em 2018 que o biólogo Guilherme Longo divulgou o projeto #DeOlhonosCorais no arquipélago. 
A pesquisa é financiada pelo Instituto Serrapilheira e conta com o apoio do ICMBio. Foram instaladas 
placas embaixo d’água, apontando os corais e a importância destes seres para o meio ambiente, para 
serem visualizadas pelos mergulhadores e visitantes. O segredo do projeto é a colaboração para montar 
uma rede de referências registradas dos recifes brasileiros, por meio da ciência cidadã.

• O LIXO EM NORONHA
Outra atividade também realizada por essa área temática é a de monitoramentos mensais do lixo oce-

ânico nas praias. Isso consiste na coleta de diversos resíduos sólidos encontrados na área de alcance da 
maré. Dentre eles, o plástico corresponde a maior parcela, totalizando cerca de 115 quilos coletados de 
janeiro à dezembro de 2018. Foram encontradas 638 hastes/palitos de pirulito, 1754 recipientes, 2913 



tampas e 12390 pequenos fragmentos. Isso tudo, além de boias, petrechos de pesca, capacetes, serin-
gas, sapatos e outros resíduos. Os dados obtidos ao longo do ano de 2018 foram resultado do trabalho 
de quatro participantes do programa de voluntariado do ICMBio.

O lixo chega aos oceanos devido à má gestão dos resíduos sólidos, o que resulta no descarte e direcio-
namento inadequado desses. Assim, se torna possível que os detritos alcancem os ambientes marinhos, 
podendo ser transportados por milhares de quilômetros através de correntes oceânicas. Em Fernando 
de Noronha, por exemplo, foram encontrados produtos fabricados não somente no Brasil, mas também 
na Costa do Marfim, Inglaterra, Indonésia, Senegal, Congo, Guiné, Canadá e outros países. Não é possí-
vel saber se esses foram descartados no local onde foram produzidos ou por navios que cruzam os oce-
anos ou passam pela região. Ainda assim, o movimento das correntes oceânicas possibilita a dispersão 
do lixo.

Infelizmente, os resíduos afetam negativamente a vida marinha e podem causar a morte de animais 
por meio da ingestão, do aprisionamento ou de danos causados em suas estruturas, além de promover 
o transporte de espécies exóticas. Estudos também mostram que os microplásticos estão mais presen-
tes em nosso cotidiano do que imaginamos, como no sal marinho ou na água que chega às residências. 

Apesar isso, não se sabe o quão danoso 
é à saúde humana.

Muito desse trabalho foi realizado por 
voluntários, que participaram de vários 
mutirões de coleta de lixo na ilha duran-
te todo o ano. A atividade estava dentro 
da programação da Semana do Meio 
ambiente em junho, da comemoração 
ao aniversário de 30 anos do Parque 
Nacional Marinho em setembro, e de 
alguns eventos do projeto Route Brasil, 
que promove ações de limpeza em áreas 
próximas ao mar, além da triagem dos 
resíduos e destinação para a reciclagem.

• MANEJO PARA CONSERVAÇÃO
MANEJO DE FLORA
                                           Por CATARINA FLOR, MARINA FREITAS E PATRÍCIA LINDOSO
A importância do projeto de manejo de flora exótica invasora  se deve ao fato de que invasões bio-

lógicas estão entre as principais causas da perda de biodiversidade no planeta. As espécies invasoras 
alteram o funcionamento dos ecossistemas e podem diminuir a riqueza e diversidade de plantas nativas 
através de competição e hibridização, entre outros processos.

Em comparação às áreas continentais, as ilhas oceânicas são aparentemente mais suscetíveis a inva-
sões biológicas, que causam extinções em taxas muito maiores do que nos continentes. No decorrer 
do ano de 2018 foi feito um levantamento atualizado do status de invasão de flora exótica no arqui-
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pélago de Fernando de Noronha, a partir do qual 
estão sendo planejadas e executadas ações para 
manejo.

Com base no trabalho de atualização do status de 
invasão de flora exótica realizado pela engenhei-
ra florestal e voluntária Marina Freitas, o ICMBio 
promoveu em novembro a Semana de Combate à 
Flora Exótica (SCFE) no arquipélago, tendo como 
foco principal a Calotropis procera, espécie exóti-
ca invasora cuja proliferação pode comprometer o 
ambiente local, descaracterizando a vegetação da 
ilha e as áreas de desova das tartarugas marinhas.

Por encontrar-se ainda pouco distribuída e por seus indiví-
duos poderem ser eliminados manualmente através do ar-
ranque total da planta, durante essa primeira etapa de ma-
nejo foram realizados mutirões nas áreas onde havia maior 
nível de ocupação da espécie. O processo contou com a co-
laboração dos guarda-parques, condutores da ACITUR, fun-
cionários da Econoronha e voluntários e servidores do ICM-
Bio. Além das atividades em campo, a SCFE também contou 
com a participação da EREM Arquipélago para uma visita 
informativa aos alunos sobre manejo florestal e as espécies 
exóticas e invasoras presentes na ilha.

Em 2018 também foram realizadas as primeiras etapas do 
projeto de manejo da Leucaena leucocephala, popularmen-
te conhecida como linhaça. Nesse período, foram testadas 
diferentes técnicas para o controle da espécie exótica inva-
sora. O Engenheiro Florestal João Carlos Raimundo Júnior 
está à frente do planejamento e execução do projeto. O 
projeto será implementado pela ECONORONHA dentro da 
áreas afetadas no Parque Nacional Marinho. 

Além disso, o arquipélago recebeu a visita dos pesquisa-
dores do Inventário Florestal Nacional (IFN), para levanta-
mento de dados para produção de informações sobre os 
recursos florestais brasileiros.

O IFN é coordenado pelo Serviço Florestal Brasilei-
ro e faz parte do Sistema Nacional de Informações 
Florestais. Diversas instituições brasileiras partici-
pam do projeto, apoiando a sua execução técnica, 
entre elas EMBRAPA, IBGE, universidades e órgãos 
estaduais de meio ambiente (OEMAs).

Em Fernando de Noronha o IFN coletou dados 
diretamente nas florestas – naturais e plantadas – 
incluindo a coleta de amostras botânicas e de solo, 
a medição das árvores e a realização de entrevis-
tas com os moradores das proximidades. Desta 
forma, foram avaliadas a qualidade e as condições 
das florestas e a sua importância para as pessoas..
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MANEJO DE FAUNA
                                           Por FILIPE SOBRAL E PATRÍCIA LINDOSO
Como qualquer ambiente insular, Fernando de 

Noronha é um ecossistema muito sensível e vulne-
rável ao desequilíbrio, se ocupado de forma desor-
denada. Para avaliar essas questões e estudar ma-
neiras de solucioná-las, o ICMBio realiza atividades 
de monitoramento e manejo de espécies exóticas 
de animais na ilha.

Em 2018 o Instituto Tríade, em parceria com o 
ICMBio e WWF-Brasil,  deu continuidade ao pro-
jeto piloto de desratização no Parque Nacional 
Marinho de Fernando de Noronha, combatendo a 
população de ratos na Ilha do Meio, uma das ilhas 
secundárias.

Os ratos são uma das espécies invasoras presen-
tes no arquipélago e podem trazer diversos male-
fícios para a saúde humana e para o equilíbrio das outras espécies que aqui habitam. O projeto de des-
ratização tem como um dos pilares um estudo de diferentes aspectos das condições populacionais e de 
saúde das espécies nativas do arquipélago, além do controle da população dos animais. Os trabalhos 
vem apresentando resultados bastante positivos, não tendo sido mais encontrado ratos nas etapas de 
monitoramento. O esforço agora é de manter o monitoramento da ilha, tanto na verificação se há retor-
no do rato ou não, como dos demais aspectos da biodiversidade, verificando como a retirada dos ratos 
afeta tanto a vegetação como a espécies de fauna daquele ambiente insular. 

• Controle Populacional dos Gatos. 
Além disso, os gatos domésticos, que foram introduzidos no arquipélago para servir como animais de 

estimação e também para eliminar ratos no entorno das residências, também tem se tornado um grave 
problema para o equilíbrio do ecossistema e também para a saúde pública.

A falta de controle, associada ao instinto de indepen-
dência desses felinos, à sua alta capacidade reprodutiva e 
à grande oferta de recursos, possibilita a esses animais o 
abandono das residências em busca da condição selvagem, 
predando espécies nativas e rompendo as ligações naturais 
de um ecossistema único, além de transmitir doenças para 
humanos e outros animais, como a toxoplasmose.O impac-
to de gatos domésticos sobre as aves marinhas em ilhas é 
um problema de proporções globais e tem sido exaustiva-
mente reportado. 

Em razão disso, o ICMBio em parceria com a Administra-
ção de Fernando de Noronha realizou no ultimo agosto a 
oficina para elaboração do o Plano de Ação para o Controle 

de Gatos no arquipélago de Fernando de Noronha. “A oficina representou a consolidação de um traba-
lho que já vem sendo realizado há anos, e o planejamento acordado entre os participantes vai nortear 
as ações do ICMBio e parceiros daqui para frente. Ter as estratégias alinhadas aumenta nossa chance de 
sucesso para mitigar esta que é sem dúvida uma das principais ameaças à biodiversidade de Fernando 
de Noronha.” afirma Thayná Mello, analista ambiental do ICMBio Noronha.

A oficina contou com a moderação da servidora Patricia Serafini, do CEMAVE, teve a presença do Mi-
nistério do Meio Ambiente, dos Ministérios Públicos Federal e Estadual, da Agência de Meio Ambiente 
de Pernambuco (CPRH), Vigilância de Saúde Animal e Sanitária do arquipélago, Administração local, Se-
cretaria de Saúde de PE, pesquisadores da Tríade, UFRGS, UFRPE, técnicos do ICMBio Noronha, CEMA-
VE, CECAT, RAN, CR6 e DIBIO. O encontro buscou sensibilizar, pactuar ações e responsabilidades com 
relação as ações necessárias de manejo com os felinos para minimizar seu impacto no ambiente e na 
saúde pública local. Um dos desafios que se coloca são os processos de comunicação e educação que a 
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estratégia demandará das equipes técnicas para o diálogo com a sociedade local e nacional.
Após a oficina começou a ser realizado um levantamento populacional dos gatos ferais no Parque Na-

cional como uma etapa do plano de ação. , . Para isso, o pesquisador Filipe Sobral percorre as trilhas do 
Parque Nacional e faz a contagem dos animais. A partir dessa contagem, é possível ter uma ideia da po-
pulação existente para, então, avaliar a melhor maneira de minimizar o impacto desses animais na ilha.

O impacto dos gatos domésticos sobre as aves marinhas em ilhas, no geral, é um problema de propor-
ções globais e tem sido exaustivamente reportado. Se o manejo desses animais não for feito de maneira 
efetiva, Fernando de Noronha será o exemplo mais recente de desastre ecológico e extinção de espé-
cies em ilhas diretamente causados por gatos, como historicamente já ocorreu em outras 120 ilhas ao 
redor do mundo.

COMUNICAÇÃO / GESTÃO SOCIOAMBIENTAL
                                                             POR ALINE SOARES, LÍVIA MELO E PATRÍCIA LINDOSO
A comunicação dentro das Unidades de Conservação do arquipélago de Fernando de Noronha está 

direta e intimamente ligada à área de gestão socioambiental. É graças ao trabalho dessas duas áreas 
que se torna possível realizar em conjunto ações educativas e de sensibilização da comunidade local e 
de toda a sociedade em relação a questões de sustentabilidade e monitoramento participativo da bio-
diversidade. Isso, além de favorecer a interação comunitária e a cooperação entre moradores, comuni-
dade escolar, associações, conselhos, espaços comunitários, 
visitantes, pesquisadores e voluntários.

• FÉRIAS ECOLÓGICAS
Também em janeiro, foi realizada mais uma edição das 

Férias Ecológicas, que em 2018 trouxe o seguinte questio-
namento: “O que posso fazer por Noronha?”, buscando in-
centivar nas crianças a reflexão sobre assuntos diretamente 
relacionados ao meio ambiente na ilha. As férias ecológicas 
já são uma tradição no arquipélago e conta com a parceria 
do Centro Golfinho Rotador.

• CAMINHADA ECOLÓGICA NOTURNA
No mês 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 diver-
sas cidades do mundo, em Fernando de Noronha 
contou com o apoio do ICMBio. O evento mobili-
zou a comunidade local com atividades de sensibi-
lização para a conservação do meio ambiente.

A partir deste evento também foi iniciado na sua 
frequência mensal o projeto Caminhada Ecológica 
Noturna, que reúne moradores e turistas para ob-
servação do céu com o grupo de astronomia No-
ronha nas Estrelas (NE), que é composto por estu-
dantes e professores da EREM Arquipélago FN. Os 
eventos da Caminhada Ecológica Noturna e, junto 
do programa de voluntariado do ICMBio, contam 

com o apoio da WWF, da ACITUR FN, do projeto Noronha nas Estrelas e do projeto TAMAR.

• CURSO DE INTRODUÇÃO A INTERPRETAÇÃO AMBIENTAL
O curso aproximou ainda mais guarda-parques e condutores que atuam diariamente no atendimento 

aos visitantes do Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha. Recursos da concessionária Eco-
noronha e do Projeto GEF MAR foram empregados na capacitação, que também contou com apoio da 
Atalaia Receptivos e da Associação dos Condutores de Turismo (ACITUR). Um dos temas trabalhados 
pelo curso foi a necessidade de todos adotarem uma linguagem única em sua comunicação com turistas 
e moradores.

“A interpretação ambiental é uma necessidade importante na ilha, uma forma de conectar quem está 
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apresentando o parque a quem recebe as informações. É uma forma de ampliar o sentido da experiência 
de estar numa área protegida. Estabelecer este elo com o morador e o turista também é um desafio para 

o ICMBio.” explica Felipe Mendonça, gestor do ICMBio Noronha.
• ComUNIDADE  Escola – ICMBio
Morar e ser professora em Fernando de Noronha é uma experiência única que exige um olhar minu-

cioso para o meio ambiente e para a necessidade de sensibilizar os alunos para que eles sejam cidadãos 
que respeitam e protegem o ambiente em que vivem, com melhores condições socioambientais para 
todos.” comenta Francicleide de Araújo, professora do Centro Integrado de Educação Infantil Bem-Me-
-Quer (CIEI Bem-Me-Quer). Ela está entre os 20 participantes do curso de formação continuada em edu-
cação ambiental do Projeto ComUNIDADE ESCOLA- ICMBio, uma parceria entre ICMBio e o Núcleo de 
Educação Científica da Universidade de Brasília (UnB) que conta com o apoio do Projeto GEF Mar, da 

concessionária Econoronha, WWF-Brasil e Proje-
to Golfinho Rotador.

Em maio, entre aulas e debates, o grupo mer-
gulhou em temas como território, ferramentas 
pedagógicas e construção de proposta de ação 
educativa. Segundo Cristiane Menezes Russo, 
docente da UnB que coordena o curso, os pro-
fessores de Noronha “formam uma turma muito 
qualificada. Eles já estavam prontos, apenas pre-
cisavam de um espaço para criação colaborativa 
e de sensibilização para usar as unidades de con-
servação como tema gerador para seu trabalho 

nas escolas.”
Ao longo do ano os educadores executaram as ações de educação ambiental propostas na etapa for-

mativa junto a estudantes do Ensino Infantil, Fundamental e Médio. Em novembro, ocorreu o seminário 
final que serviu pra apresentação dos projetos construídos. Desde sua criação, as Unidades de Conser-
vação de Noronha trabalham com ações nas escolas. “O ICMBio é um grande parceiro e está sempre 
disposto a nos apoiar em atividades pedagógicas sobre diversos temas como água, poluição e fauna.” 
comenta a professora Francicleide. Para o gestor do ICMBio Noronha, Felipe Mendonça, “O que torna 
esta experiência especial é que, trabalhando com os professores como foco do processo formativo, es-
tamos ampliando a difusão de conhecimentos e encurtando a distância entre a comunidade e o ICMBio. 
Esperamos expandir as ações educativas na comunidade. 

• AVIFAUNA DE FERNANDO DE NORONHA
No segundo semestre de 2018 o arquipélago recebeu o projeto "A avifauna de Fernando de Noro-

nha - Conheça os outros moradores da ilha". A iniciativa foi viabilizada através da aprovação em edi-
tal da SOS Mata Atlântica e está sendo desenvolvida pela Associação Proscience, em parceria com o 
ICMBio Noronha, CEMAVE, USP e UFC. O projeto está buscando promover a conservação das aves e a  
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aproximação da comunidade às Unidades de Conserva-
ção do arquipélago por meio de atividades de observação, 
aliando uso público e instrumentos de ciência cidadã. Foram 
realizados cursos de capacitação de condutores, guarda-
-parques e outros multiplicadores para ministrar palestras 
sobre as espécies da ilha. Também houveram atividades 
específicas de educação ambiental  com os estudantes do 
arquipélago, além de palestras dentro do ciclo semanal do 
projeto TAMAR e atividades de observação de aves dentro 
do Parque Nacional Marinho.

• UM DIA NO PARQUE
Em julho o ICMBio participou da campanha Um Dia no Par-

que, que foi criada pensando em incentivar os brasileiros a 
conhecer e frequentar áreas verdes protegidas. O objetivo 
dessa ação é que as pessoas ocupem as Unidades de Con-
servação para lazer, contemplação da natureza, educação 
ambiental e conscientização. Em Fernando de Noronha foi 
realizada uma saída para observação de aves, no complexo 
do Sancho, guiada com a colaboração de dois representan-
tes do Grupo de Guarda-parques de Fernando de Noronha, 
e também como parte do Projeto Aves de Noronha.

• ALEITAMENTO MATERNO
No início de agosto Fernando de Noronha participou pela 

primeira vez da Semana Mundial do Aleitamento Materno 
(SMAM). Em 2018, o tema da SMAM foi: “Aleitamento ma-
terno: a base da vida.” A equipe do Programa Saúde da Fa-
mília (PSF), em conjunto com o Núcleo de Apoio à Saúde da 
Família (NASF) e com apoio do ICMBio, promoveu o encon-
tro de um grupo de mães no Mirante Dois Irmãos, dentro 
do Parque Nacional Marinho, para amamentar seus bebês 
e compartilhar experiências. A equipe da Superintendência 
de Saúde da Administração do Distrito, composta de médi-
cos e psicólogos, acompanhou as mulheres durante o evento.

Na questão ambiental, o aleitamento materno é natural e diminui muitos os impactos no nosso ecos-
sistema porque preserva os recursos naturais ao não utilizar fórmulas infantis e leites artificiais que en-
volvem todo um processo de exploração ambiental, industrialização e geração de resíduos.

• 30 ANOS DO PARQUE NACIONAL MARINHO DE FERNANDO DE NORONHA
Diversas ações ao longo do ano, foram realizadas pelo 

ICMBio em alusão aos 30 anos do Parque Nacional. Em se-
tembro,no seu mês de aniversário,  o ICMBio, juntamen-
te de seus parceiros, apoiadores e seu corpo de voluntá-
rios – promoveu uma semana de atividades entre nossos 
servidores, a comunidade e os visitantes da ilha. Foram 
realizadas trilhas interpretativas, observação de aves e 
de estrelas, pedaladas ecológicas, atividades com os es-
tudantes do arquipélago - incluindo esportes em equi-
pe, yoga, observação de aves, coleta de lixo nas praias 
e áreas próximas. Houve também palestras contando a 
história do arquipélago em imagens, seminário sobre os 
trinta anos do Parque Nacional e as perspectivas para os 
próximos trinta anos de preservação cultural e ambiental 
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na ilha, todos ministrados por importantes personagens na construção desse respeitável legado. Para 
encerrar as festividades, ocorreu a premiação dos melhores condutores e uma homenagem aos servido-
res aposentados, seguidas pelo concerto de violoncelos apresentado pelo grupo Presgrave Ensemble, 
dentro do Festival Música no Forte, realizado em parceria com o IPHAN e Biapó - responsáveis pela res-
tauração do Forte Nossa Senhora dos Remédios.

• #30dias30videos30anos
Também em comemoração aos 30 anos do Parque Nacional Marinho, o ICMBio Noronha lançou a cam-

panha nas redes sociais do PARNAMAR com a hashtag #30dias30videos30anos. Durante todoo mês fo-
ram publicados diariamente depoimentos de pessoas que participam ou participaram de alguma forma 
da construção dessa rica história da conservação da biodiversidade brasileira.

• COMVIDA
Durante o segundo semestre o voluntariado do ICMBio 

também apoiou o projeto COMVIDA, em que os alunos da 
EREM Arquipélago são estimulados a aprender fora da sala 
de aula, em contato com a natureza, por meio de um apren-
dizado saudável e democrático. Já na Creche Escola Bem-
-me-quer, as crianças participaram de aulas de yoga com a 
professora Silvia Morelli, nas quais os pequenos desenvol-
veram a expressão corporal e aprenderam sobre o cuidado 
com o meio ambiente por meio de rodas de conversa, com 
informações também levada pelos voluntários do ICMBio.

• MÃE CORUJA
Além disso, houve reuniões do Programa 

Mãe Coruja, existente desde 2007 e recen-
temente implantado na ilha; reuniões da 
Assembléia Popular Noronhense (APN); 
Reuniões Ordinárias do Conselho Integra-
do da APA e do PARNAMAR de Fernando 
de Noronha. As reuniões acontecem bimes-
tralmente e, de acordo com os relatórios da 
ata feitos pelas voluntárias da gestão socio-
ambiental, um dos principais assuntos abor-
dados foi a capacidade de suporte da ilha e 
o aumento do número de visitantes, assim 
como esclarecimentos sobre o plano de ma-
nejo da APA.
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• QUINTA DA BOA PROSA
Durante o ano de 2018 foram realizadas treze 

edições do projeto Quinta da Boa Prosa no arqui-
pélago. A iniciativa tem como objetivo abrir es-
paço para o debate de questões relevantes para 
as missões do Instituto Chico Mendes, que favo-
reçam o estreitamento do conhecimento mútuo 
entre o Instituto, a comunidade e os servidores. 
O Boa Prosa acontece em algumas unidades es-
palhadas pelo país. Em Fernando de Noronha as 
conversas partiram de pequenas palestras minis-
tradas por membros da equipe de voluntariado, 
por pessoas da comunidade e também por pes-
quisadores que trabalharam na ilha.

VOLUNTARIADO
O esforço de trabalho agregado por voluntários em áreas protegidas é um instrumento chave para as 

Unidades de Conservação (UC’s) e se tornou fundamental para o apoio da gestão ambiental. O ICMBio 
conta com a contribuição dos voluntários em diversas áreas protegidas no Brasil todo e em Noronha não 
é diferente. O corpo de voluntários agrega muito esforço e auxílio em trabalhos de campo em ambien-
tes naturais, desenvolvimento de estudos, pesquisas, divulgação de informações para público externo, 
manutenção de trilhas, controle de visitação e apoio administrativo. Estas são algumas das atividades 
realizadas e ferramentas de manejo para a integração e disseminação de valores sobre gestão, con-
servação do meio ambiente, integração comunitária, turismo, educação ambiental e desenvolvimento 
sustentável.

O ano 2018 foi intenso de trabalhos pelos voluntários em Noronha. Cerca de 30 voluntários vieram para 
Noronha apoiar os trabalhos da gestão. 

Em todas as aréas temáticas é possível observar o papel do voluntário no alcance dos resultados do 
ICMBio Noronha.
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SÉRIE ESPÉCIES AMEAÇADAS
    Phaeton sp. (RABO DE JUNCO)
a

                                                                                 Por FILIPE SOBRAL

É no arquipélago de Fernando de Noronha que encontramos a maior colônia de aves marinhas do 
Brasil, com diversas espécies endêmicas, ou seja, que estão presentes apenas aqui. Dentre estas es-
pécies, podemos citar o Rabo-de-junco-de-bico-amarelo e o Rabo-de-junco-de-bico-vermelho, sendo 
Noronha o único lugar no mundo onde as duas ocorrem simultaneamente. 

Tanto o de bico amarelo quanto o de bico vermelho podem ser observadas nidificando, ou seja, fa-
zendo ninhos, ao longo do ano. Elas produzem apenas um ovo, que é incubado por cerca de 40 dias. As 
principais áreas de nidificação dessas aves são cavidades presentes entre penhascos e rochas, além de 
cavidades localizadas no chão do arquipélago.

Mesmo quando não estão em período reprodutivo, os Rabos-de-junco podem ser observados nas 
ilhas da região, graças à oferta de alimento presente no local. Essas aves se alimentam principalmente 
de pequenos peixes, como o peixe-voador, o cavalinha e o agulha, além de polvos, lulas e alguns crus-
táceos. 

O Rabo-de-junco também é considerada ave símbolo do Parque Nacional Marinho de Fernando de 
Noronha. Estudos indicam que, atualmente, a população dessas duas espécies presentes no arquipé-
lago está ameaçada devido ao número de predadores de espécies invasoras, como gatos, teiús e rato, 
que atacam os ninhos da ave. É devido à essa problemática que o Rabo-de-junco recorre apenas às 
ilhas secundárias e ilhotas para a criação dos ninhos, competindo com outras aves locais. Com isso, o 
sucesso reprodutivo desta ave tem caído ao longo dos anos.
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RESULTADO DO 2º CONCURSO DE FOTOGRAFIA DO PROGRAMA DE VOLUNTARIADO DO ICMBIO

O Programa de Voluntariado do ICMBio lançou, na sema-
na passada, o calendário 2019, composto por fotos do dia 
a dia dos voluntários e voluntárias que atuam nas unidades 
de conservação (UCs) federais. As imagens utilizadas no ca-
lendário são as fotos vencedoras do 2º Concurso de Foto-
grafia do Voluntariado, lançado em 2018, através de edital.

Dois voluntários do ICMBio Noronha venceram o concurso 
e tiveram suas fotos selecionadas para compor o calendá-
rio. Otávio Carvalheira e Patrícia Lindoso, que trabalharam 
como voluntários no Parque Nacional Marinho de Fernando 
de Noronha durante o ano de 2018, tiveram cada um uma 
foto de sua autoria escolhida pelo concurso. As imagens foram feitas durante os registros do trabalho 
em campo feito pela equipe de Manejo de Flora no arquipélago de Fernando de Noronha.

O Calendário Voluntariado ICMBio 2019 pode ser baixado por mês ou em uma página com o ano com-
pleto, e pode ser usado como protetor de tela ou impresso. O intuito do projeto é divulgar as experi-
ências dos voluntários, além de valorizar essa modalidade de trabalho como estratégia de integração 
da sociedade na conservação da sociobiodiversidade. O conteúdo está disponível no site do ICMBio no 
endereço: http://www.icmbio.gov.br/portal/sejaumvoluntario
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