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A atividade pesqueira em Fernando de Noronha faz parte da cul-
tura e tradição da comunidade desde o início da ocupação humana 
no arquipélago. A linha de mão é o apetrecho mais utilizado e os 
pescadores tem preferência pela isca viva, tornando a captura da 
mesma uma importante atividade para pesca artesanal, consumo 
e pesca esportiva. A pesca nas áreas do Parque Nacional Mari-
nho é proibida e por vezes a sardinha se encontra apenas nestas. 
Buscando alternativas para auxiliar a captura nas áreas permitidas 
da APA, o ICMBio em parceria com o Departamento de Pesca e 
Aquicultura da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFR-
PE), estão investindo recursos para testes com redes e atrativos 
luminosos. “Entendemos que o ICMBio propôs uma nova atitude 
para enfrentar o conflito da pesca da sardinha, buscando oferecer 
apoio aos pescadores para melhorar toda a cadeia produtiva da 
pesca e buscar novas alternativas para a captura da sardinha.” 
Afirma Felipe Mendonça.

Foram realizadas saídas embarcadas nos dias 21 de 
setembro e 18 de outubro nas proximidades do porto 
de Santo Antônio, para testes com rede de pesca 
e puçá com atrativo luminoso, nos barcos “Mar 
aberto” e “Tarrafa”. A equipe foi composta 
por cinco pescadores locais, são eles: Seu 
Orlando, Dinho, Quebra Pedra, Ricardinho 
e Wellington; o Professor Paulo Travassos 
(Laboratório de Ecologia Marinha, Departa-
mento de Pesca e Aquicultura, UFRPE), Felipe 
Mendonça (Gestor do NGI Noronha), Júlio Rosa 
(ICMBio Noronha) e Isabela Zignani (Voluntária da 
área temática Socioambiental do ICMBio Noronha).

A rede levadiça com atrativo luminoso obteve bons 
resultados na captura de sardinha, porém ainda necessita de 
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adequações. Já o puçá não obteve sucesso, pois as sardinhas fica-
ram emaranhadas na malha, o que ocasionou a morte delas. 

“Eu acredito que a pesca com rede levadiça e atração 
luminosa para captura de isca é uma alternativa 

tecnicamente viável. Os testes que nós desenvol-
vemos no arquipélago de Fernando de Noro-

nha mostraram resultados positivos e neste 
sentido repito acredito ser um método viável 
que pode auxiliar na diminuição do problema 
da dependência da isca viva para pesca da 
sardinha pelos pescadores artesanais locais.” 

Avaliou o Professor Paulo Travassos. 
Para finalizar esta etapa, no dia 20 de outubro 

ocorreu uma oficina com os pescadores participan-
tes para, em conjunto, avaliar a atividade teste, alinhar 

ajustes necessários e as possibilidades de colocar em prática 
a pesca da sardinha no período noturno. “O apoio do ICMBio tem 
sido fundamental neste processo tanto do ponto de vista financei-
ro quanto nas discussões com os pescadores na busca de soluções 
viáveis sobre os aspectos social, econômico e ambiental.” Aponta 
Paulo Travassos.

Visando a sustentabilidade da atividade pesqueira regional e a 
valorização do pescador artesanal, serão realizados novos testes 
com as metodologias propostas e ainda com outras alternativas. 
“É necessário um maior engajamento dos pescadores no uso desta 
tecnologia e na busca de alternativas capazes de minimizar este 
problema. Este é o desafio que enfrentamos hoje para difundi-la 
no âmbito da pesca artesanal local.” Complementa Paulo Travas-
sos. “O ICMBio se coloca como um parceiro para estar junto aos 
pescadores e apoiar suas atividades.” finalizou Felipe Mendonça.



ESPETOS SUBMERSOS: 
Por que existem ferros em alguns recifes 

de Noronha?
Nas últimas duas semanas, pesquisadores das 

universidades UFRN, UFPB, UFF e UFSC, ligados ao 
Programa Ecológico de Longa Duração (PELD-ILOC, 
CNPq) e em parceria com o ICMBio, realizaram mar-
cações utilizando vergalhões de ferro nos recifes de 
Cagarras, Laje dos Dois Irmãos e Sapata. O objetivo 

dessas marcações é o monitoramento de áreas fixas 
e de colônias de coral específicas ao longo dos anos. 
Os dados gerados aqui em Noronha nos ajudarão a 
entender como os ambientes marinhos mudam ao 
longo do tempo e respondem a mudanças de con-
dições como temperatura, por exemplo. Por isso, 
em algumas das marcações, você poderá observar 
pequenos termômetros que registram a tempe-
ratura a cada 5 minutos, fornecendo informações 
preciosas no atual cenário de aquecimento global. 
Além desses três recifes, na piscina do Atalaia há pe-
quenos pregos cuidadosamente posicionados com 
o mesmo objetivo. Monitorar os ambientes mais 
rasos é fundamental, já que a temperatura nesses 
locais durante a maré baixa pode ficar muito alta, 
e os corais que resistem ali podem nos dar pistas 
importantes de como eles conseguem suportar tais 
temperaturas.

Noronha e as demais ilhas oceânicas brasileiras 
são laboratórios naturais que, em comparação com 
a costa, sofrem menos pressão de impactos huma-
nos, condição atualmente muito rara em todo o pla-
neta! Por isso, monitorar a saúde desses recifes e 
como eles respondem a mudanças é fundamental e 
pode fornecer ferramentas para a conservação das 
ilhas oceânicas e até mesmo da costa brasileira. Ao 
ver esses ferros na água ou ser questionado sobre 
eles, explique a importância de Noronha como la-
boratório natural para entender a dinâmica marinha 
não somente aqui, mas como um modelo para a cos-
ta brasileira! Agradecemos muito a colaboração de 
todos!

Mais informações e contato: http://sisbiota.ufsc.
br/peld.html / https://longolab.weebly.com/ 

Parque Marinho é selecionado para o 3º 
Seminário de Boas Práticas na Gestão de 
Unidades de Conservação.

O ICMBio, em parceria com a ACITUR, criou um espaço 
permanente de diálogo e construção participativa das 
regras de visitação, com os condutores de visitantes do 
arquipélago. Este trabalho, desenvolvido em conjunto, 
garantiu a seleção do Parque Marinho de Fernando de 
Noronha no 3º Seminário de Boas Práticas na Gestão de 
Unidades de Conservação, com o título: ORDENAMENTO 
PARTICIPATIVO DO USO PÚBLICO NO PARNAMAR FER-
NANDO DE NORONHA: NOVO FÓRUM E NOVOS PASSOS 

DE UM LONGO CAMINHO.

Atividades com a melhor idade de 
Fernando de Noronha.

O projeto que reúne o grupo de idosos do arquipélago, de-
nominado “Ô, Vida Boa”, é uma parceria entre o ICMBio e o 
Centro de Referência em Assistência Social de Fernando de 
Noronha (CRAS) e tem como objetivo inserir diversas ativida-
des na rotina dos moradores mais experientes da Ilha. O gru-
po, que já existe há certo tempo, estava inativo e agora dispõe 
de uma programação diferenciada, que reiniciou suas ativida-
des com um encontro no restaurante O Pico, no dia 05 de se-
tembro de 2017. 

Em comemoração ao aniversário do PARNAMAR-FN, acon-
teceu um piquenique com bate papo no Auditório do Tamar, 
reunindo novamente a melhor idade. Além destas, já foram 
realizadas outras atividades como alongamento, passeio na 
NAVE e conversa sobre o Outubro Rosa. A programação já 
está completa até o final do ano de 2017, com as datas a serem 
definidas.

As atividades propostas tem como finalidade oportunizar 
uma maior interação do grupo com a comunidade, propor-
cionando diferentes experiências, agregando na qualidade de 
vida da melhor idade e assim melhorando o desenvolvimento 
social de Fernando de Noronha.



SÉRIE ESPÉCIES AMEAÇADAS
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O Maçarico-de-papo-vermelho é uma ave limí-
cola (áreas úmidas e água doce) que se encontra 
em diversos lugares, em maior número no Mara-
nhão e Rio Grande do Sul. Se reproduz na Amé-
rica do Norte e quando chega o inverno migra 
para altas latitudes do hemisfério sul, passando 
em Fernando de Noronha na ida e na volta, pri-
mavera e outono. Nos últimos 26 anos estima-se 
um declínio populacional de 80% na população 
que freqüenta o Brasil, podendo diminuir em 
média 3% ao ano nos próximos 2,5 anos. 

A diminuição na disponibilidade de alimento, 
a ocorrência de ectoparasitas e no Brasil o de-
clínio na qualidade do habitat em conseqüência 
de atividades humanas na costa, são as princi-
pais ameaças para a espécie. O Maçarico-de-pa-
po-vermelho foi classifi cado como Quase Ame-
açado (NT) a nível mundial, devido à falta de 
conhecimento acerca das tendências de subpo-
pulações e o signifi cante declínio populacional. 
Já no Brasil, está classifi cado como Criticamente 
em Perigo (CR), pela degradação do habitat e 
por apresentar um comportamento alimentar 
com dieta bastante específi cos.

Acitur Noronha participa de atrativos 
do Rio da Prata.

O Recanto Ecológico Rio da Prata (Jardim-MS) 
e a Estância Mimosa (Bonito-MS) realizaram 
ações de benchmarking sobre o sistema turísti-
co de seus atrativos, nos dias 25 e 26 de outubro. 
Os integrantes da Acitur Noronha – Associação 
dos condutores do arquipélago de Fernando de 
Noronha - Ana Paula Garcia, Camila de Lima, Is-
mael Escote, Paulo Sérgio, Sabrina Varga e Tibé-
rius do Nascimento participaram das ações no 

destino de ecoturismo, com o intuito de aprimo-
rar os serviços prestados no arquipélago. “Vie-
mos conhecer o destino de Bonito em busca de 
aprimoramento e promover a melhoria dos ser-
viços prestados pelos condutores de Fernando 
de Noronha”, revelou um dos integrantes.

Na Estância Mimosa o grupo participou do 
passeio de trilha e cachoeiras. Já no Recanto 
Ecológico Rio da Prata realizaram flutuação, 
além de trilha. Outros passeios turísticos em Bo-
nito e Jardim também receberam a equipe, que 
ainda participou de bate papo com a equipe do 
Parque Nacional da Serra da Bodoquena. A ação 
contou com o apoio do ICMBio Noronha. 
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