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O arquipélago recebeu, na última quarta-feira (22), o Ministro 
do Meio Ambiente José Sarney Filho em visita técnica ao Parque 
Nacional Marinho de Fernando de Noronha e Área de Proteção 
Ambiental de Fernando de Noronha – Rocas - São Pedro e São 
Paulo. O Presidente do ICMBio,  Ricardo Soavinski, acompanhou 
o Ministro para uma reunião realizada na quinta-feira (23), na 
sede do ICMBio em Fernando de Noronha com a coordenadora 
da área temática de Pesquisa (Thayná Mello), coordenador dos 
Monitores de Trilha (Carlos Cantareli), o coordenador do Projeto 
Golfinho Rotador (José Martins) e o Gestor do ICMBio Noronha 
(Felipe Mendonça). 

O encontro teve como foco inicial a apresentação do mode-
lo implementado na ilha de integração dos trabalhos do Parque 
Nacional Marinho e da Área de Proteção Ambiental (APA), as-
sim como os desafios da gestão do território insular. “Além das 
boas notícias com relação aos resultados de conservação da bio-
diversidade no arquipélago, buscamos reforçar para o Ministro 
os problemas relacionados ao extrapolamento da capacidade 
suporte da ilha”,  afirma Felipe Mendonça.

Na sequência foram recebidos pelo Ministro e o Presidente, 
os integrantes do Conselho Distrital Artur Cândido, Verônica Mo-
desto, Milton Luna e Eunice Oliveira, com o objetivo de formali-
zar a entrega de um ofício acerca de questões sociais e econô-
micas da comunidade local. O abastecimento de água também 
foi pauta. Os conselheiros reinvindicaram a ampliação do dessa-
linizador e da rede de esgoto, bem como a necessidade de sina-
lização dos morros próximos ao aeroporto, possibilitando voôs 
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noturnos para emergências médicas.
“Nossa vinda a Noronha com o Ministro teve como objetivo 

apresentar as mudanças realizadas na APA e no Parque, o Plano 
de Manejo da APA novo e revisado, as concessões implantadas, 
assim como os desafios existentes nas unidades de conserva-
ção. O ministro vem visitando diversas Unidades no Brasil todo” 
ressalta Ricardo Soavinski.  Após as reuniões o Ministro e o Pre-
sidente visitaram as estruturas do Parque Nacional Marinho de 
Fernando de Noronha. Ambos destacaram as boas impressões 
do que viram e se mostraram satisfeitos com o trabalho desen-
volvido pela equipe do ICMBio e sua concessionária ECONORO-
NHA.

Concluindo a agenda do dia 23, o Presidente do ICMBio parti-
cipou de uma etapa do monitoramento da qualidade ambiental 
dos corais, o Reef Check. Desta atividade participaram técnicos 
do Instituto e da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). 
Na manhã de sexta-feira (24), o Presidente do ICMBio acompa-
nhou a captura de tartaruga realizada pela equipe do Projeto Ta-
mar na Praia do Sueste.

Captura da tartaruga na praia do Sueste
Ricardo Soavinski também se pronunciou sobre o atual mo-

mento da gestão ambiental no país e deixou claro que embora 
muito se fale em retrocesso, não houve retrocesso algum. Em re-
lação a ilha, o Presidente apontou os desafios a serem enfrenta-
dos. “Temos que cuidar da biodiversidade, ficar atentos às ques-
tões das espécies exóticas, tais como gatos e ratos e ainda tratar 
da infraestrutura, do saneamento e, pricipalmente do esgoto. 
É fundamental o foco nisso”, finaliza o Presidente.

Conselheiro Arthur Candido entrega ofício do Conselho Distrital para o Ministro.

Captura da tartaruga na praia do Sueste



Conselho Integrado da APA e do Parque 
define nova composição

Na última quarta-feira, 6 de dezembro de 2017, aconte-
ceu a 6ª reunião ordinária do Conselho Integrado da Área 
de Proteção Ambiental e Parque Nacional Marinho de 
Fernando de Noronha. Após a unificação do Conselho da 
APA e PARNAMAR em abril deste ano, a pauta do evento 
foi a definição da nova composição do conselho único, 
que contou com a moderação de Alessandra Fontana e 
Jerônimo Martins, servidores do ICMBio, que atuam no 
Parque Nacional de Jericoacoara/Ceará. A reunião foi re-
alizada com uma dinâmica diferente, que contou com a 
participação dos presentes para elencar os usos do ar-
quipélago e a partir disso definir os setores do Conselho, 
que agora se agrupa da seguinte maneira: 

Comércio e Serviços: NORTAX (taxís) e ABRENO (bares 
e restaurantes);

Agropecuária e pesca: ANPESCA (pescadores) e Noro-
nha Terra (agricultores);

Setor de Turismo: AHDEFN (meios de hospedagens), 
ACITUR (condutores), Associação dos receptivos;

Setor Atividades Náuticas: ABATUR (barcos PARNA-
MAR), ANEMA (mergulho PARNAMAR), ALAMAR (bar-
cos APA);

Setor de Pesquisa, Educação e Conservação: CEPEHC 
(patrimônio histórico), Fundação Pró-TAMAR (conser-
vação tartaruga), CGR (conservação golfinho rotador), 
Centros de Pesquisa ICMBio, UFRPE (universidade), 
UFRN (universidade), IAFENO (conservação) e UFPE 
(universidade);

Setor Gestão Pública: CDFN (conselho distrital), CPRH 
(conservação), Aeronautica, Marinha, IPHAN (patrimô-
nio histórico), ICMBio Noronha (APA e PARNAMAR), 
ATDEFN (Administração), SPU (patrimônio público) e SE-
MAS (conservação);

Setor Cultural: AASAFEN (artesãos), Grupo Dona Na-
nete (cultura);

Setor Comunitário: APN (comunidade).
No encerramento da reunião foi oferecido um grande 

almoço. A próxima reunião ocorre em fevereiro de 2018. 
“Encerramos agora um processo que teve inicio com a 
oficialização da Gestão Integrada APA e Parque Nacional 
(ICMBio Noronha) em janeiro deste ano.  Após os con-
selhos entenderem a necessidade de também somar es-
forços em um único conselho, chegamos ao final de 2017 
com a definição de sua composição. Agora publicaremos 
a nova composição e nova portaria do Conselho. O próxi-
mo ano promete ser um ano de importantes passos para 
a gestão das Unidades de Conservação de Fernando de 
Noronha a partir da contribuição de seu conselho” afir-
ma Felipe Mendonça, gestor do ICMBio Noronha.

Grupo Narcóticos Anônimos visita o 
arquipélago

No último mês um grande grupo, incluindo participan-
tes e familiares do grupo Narcóticos Anônimos (NA),  
visitou a Ilha de Fernando de Noronha afim de realizar 
suas reuniões tendo como pano de fundo algumas das 
belezas naturais mais incríveis do mundo. O NA consis-
te em uma irmandade mundial que realiza atividades em 
mais de 131 países, com uma média de 58 mil reuniões 
gratuitas semanais ao redor do mundo. O programa tem 
como objetivo a total abstinência de todas as drogas e 
ressalta que para participar grupo basta que a pessoa de-
seje parar de usar.

O evento contou com participantes de diversas regi-
ões do Brasil e também de outros países. A programação 
foi bastante intensa, desde a chegada do grupo. Com 
encontros diários, eles aproveitaram pontos como o Mi-
rante do Sancho para expor seus depoimentos junto ao 
pôr-do-sol e ainda juntaram-se a noite para um luau na 
Praia da Conceição. A capela de São Pedro dos Pescado-
res também foi um dos pontos visitados.  Além da expo-
sição de depoimentos a capela foi palco de um pedido 
de casamento feito por um dos participantes do grupo. 
O encerramento do evento aconteceu na Praia das Caiei-
ras.

Equipe ICMBio participa da 21K

No último dia 2 uma equipe formada por guardas-
-parques/monitores do ICMBio/EcoNoronha partici-
pou da meia-maratona 21K Noronha, uma corrida com 
percursos de 8km e 21km que percorre asfalto, trilhas 
e praias. 

A equipe, composta por Vitor Quesada, Fábio Barre-
to, Rinaldo Araújo, Allan Deybson e Denis Cavalheiro 
(da esquerda para direita na foto), fez bonito na corri-
da dos 8 km e garantiu bons resultados ficando entre 
os 20 primeiros colocados. Parabéns!! 



Protagonistas de Noronha
Este ano o Programa ICMBio na Escola adotou como 

temática o tema Protagonismo para ser trabalhado na 
Escola Arquipélago Fernando de Noronha. Foram diver-
sas atividades ao longo de todo o ano, incentivando as 
crianças, adolescentes e adultos a serem protagonistas 
em suas jornadas. Para coroar a ação ao longo do ano, 
em finais de novembro foi realizada a 1a. Feira do Pro-
tagonismo Infanto-Juvenil da Escola Arquipélago, onde 
foram realizadas oficinas e apresentações feitas dentro 
da Escola com objetivo de ampliar ainda mais o tema, em 
diferentes áreas. 

Realizado nos dias 30 de novembro e 1°. de dezembro, 
no primeiro dia os alunos passaram o dia aprendendo e 
treinando nas seguintes atividades: altinha, artesanato, 
ballet, biscuit, brinquedo de sucata, canto, circo, dança 
pop, desenho, extração de DNA, fantoche, foguete, fo-
tografia, grafite, jardim vertical, jiu-jitsu, jogos matemáti-
cos, massinha, pães, percussão, pintura em pedra, pneus, 
robótica e teatro. No dia seguinte, foram apresentados 
os resultados de cada uma das oficinas realizadas no dia 
anterior. 

Programa de Monitoramento dos                     
Recifes de Coral do Brasil realiza ação no                               
arquipélago

No final do mês de novembro, entre os dias 23 e 27, 
ocorreu a expedição do Programa de Monitoramento 
dos Recifes de Coral do Brasil – ReefCheck Brasil, no ar-
quipélago de Fernando de Noronha. Foram monitorados 
seis pontos de recifes de coral ao redor da ilha. O Progra-
ma ocorre anualmente no arquipélago, visando o acom-
panhamento acerca da condição de saúde dos ecossis-
temas recifais através de levantamentos subaquáticos 
durante os quais a  abundancia de indicadores, cobertura 
de corais e outros organismos, ocorrência de doenças e 
anomalias como o branqueamento são avaliados. O mo-
nitoramento adota como base o protocolo ReefCheck, 
aplicado desde 1997 em vários recifes do mundo.  De fácil 
aplicação, o protocolo deve ser conduzido por cientistas, 
porém prevê a participação de voluntários, incentivando 
assim a ciência cidadã. Os dados coletados posterior-
mente são comparados com os de anos anteriores para 
avaliação de tendências  e suas possíveis causas.

A ação contou com a participação da coordenadora 
do Programa, a ProfªDrª Beatrice Ferreira, a bolsista do 
Projeto GEF-Mar Ana Carolina Grillo, os voluntários e alu-
nos de pós-graduação Ana Lídia Gaspar, Camila Brasil e 
Daniel Lippi. Colaboraram também a analista ambiental 
do ICMBio Thayná Mello, a bióloga e fotógrafa da AllAn-
gle Zaira Matheus e a voluntária de Pesquisa e Monitora-
mento da Biodiversidade do ICMBio Francielly Uliana. A 
operadora Atlantis Divers e sua equipe, que tem apoiado 
o programa desde o inicio, proporcionou mais uma vez 
a estrutura para realização dos mergulhos. O Programa 
também contou com apoio do Projeto Golfinho Rotador 
e da equipe do Parnamar.

Os pontos monitorados este ano no Parque Nacional 
estão localizados na baía do Sancho, no Zé Ramos e na 
Laje Dois Irmãos, pontos que apresentam as maiores for-
mações de corais, principalmente da espécie Montastra-
ea cavernosa. Destes, somente a Laje Dois Irmãos é aber-
ta para o mergulho autônomo de turistas, e no Sancho 
um dos pontos é utilizado para apnéia. Já o Zé Ramos 
não é aberto para visitação. 

O parecer fornecido pela equipe é que os corais apre-
sentam sinais de branqueamento e de doenças conside-
radas dentro da normalidade, apesar da onda de bran-
queamento que afetou recifes em outras regiões do 
mundo. As informações coletadas durante a expedição 
ainda estão sendo analisadas e serão incorporadas às 
bases de dados para avaliação de tendências de longo 
prazo dos vários indicadores monitorados.

Noronha Bota Fora
Entre os dias 21 e 24 de novembro foi realizado um gran-

de mutirão em Fernando de Noronha intitulado como 
Noronha Bota Fora. O objetivo dessa ação foi recolher 
o lixo que normalmente não entra na coleta regular da 
ilha. Durante estes quatro dias, a Administração de Fer-
nando de Noronha, servidores e voluntários do ICMBio 
e demais parceiros, visitaram todos os bairros do arqui-
pélago para a retirada de lixo e entulho. Ao todo foram 
recolhidas mais de 30 toneladas de eletrodomésticos, 
móveis, colchões e outros. 

A comunidade noronhense aproveitou o Bota Fora 
para limpar suas casas e se livrar de muito lixo acumula-
do. Apesar do esforço ainda não foi possível deixar Noro-
nha limpa como deveria ser. Espera-se que em 2018 mais 
uma edição do mutirão seja realizada para a ilha se torne 
um lugar cada vez melhor.



Matérias/Redação: Ana Grilo, 
Carolina Scott Hood, Felipe Mendonça e 

Francielly Uliana.   
Diagramação, Arte/Design: Vinícius de Souza 

Fotos: Carolina Scott Hood, Daniel Lippi, 
Marcel Favery, Moisés de Souza e 

Acervo ICMBio. 

SÉRIE ESPÉCIES AMEAÇADAS

Lutjanus purpureus  
a

Conhecido em Fernando de Noronha como pargo, é 
um peixe de ambientes recifais do Atlântico ocidental. 
Encontrado geralmente entre 70 e 120 metros de profun-
didade, podendo chegar a medir 100 cm de comprimen-
to. Foi um importante recurso pesqueiro no nordeste do 
Brasil entre as décadas de 1960 e 1980, quando as cap-
turas colapsaram após 10 a 20 anos de exploração. Ini-
cialmente, a exploração era realizada na região da cadeia 
de montes submarinos do nordeste brasileiro, que colap-
sou rapidamente, e os desembarques reduziram 80% em 

3 anos. Após esse colapso, a pescaria passou a explorar 
áreas de plataforma continental do estado do Ceará em 
direção ao Norte do Brasil, onde também foi observado 
um colapso nos estoques, de níveis semelhantes ao dos 
montes (80%). Como recurso ele é considerado como 
plenamente explorado, e atualmente a pesca do pargo 
ocorre praticamente apenas no norte do Brasil, com um 
tímido retorno no Nordeste a partir de 1996. Com uma re-
dução populacional estimada em 45%, o pargo foi catego-
rizado como Vulnerável (VU), e o litoral Norte brasileiro 
é considerado como último reduto viável de exploração 
pesqueira. O manejo da pesca do pargo é considerado 
fundamental para evitar novos colapsos do recurso, e 
para garantir a recuperação das populações em toda a 
área de ocorrência. 

Fonte: ICMBIO

Dia Internacional do Voluntário
No dia 05 de dezembro é comemorado o Dia Interna-

cional do Voluntariado, uma data que registra a impor-
tância da atuação desse profissional no mundo todo. 

No ICMBio o programa é desenvolvido por centenas de 
unidades em todo o Brasil e oportuniza a essas pessoas 
vivenciarem grandes experiências profissionais e pesso-
ais desempenhando papeis fundamentais para gestão 
das unidades de conservação. 

No ICMBio Noronha o Programa de Voluntariado rece-
be pessoas de todos os cantos do Brasil, visando sempre 
um grupo multidisciplinar para atender as áreas temáti-
cas sempre com foco na preservação e conscientização 
ambiental da ilha. Os participantes dispõe de alojamento, 
cozinha comunitária, uniforme e outros diversos auxílios 
que ajudam a viabilizar o período de 3 meses de volunta-
riado no arquipélago. 

O Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha e 
a Área de Proteção Ambiental de Fernando de Noronha 
parabenizam e agradecem a todos os voluntários que já 
colaboraram no dia a dia do arquipélago. E ainda convi-
da, principalmente, a comunidade de Fernando de Noro-
nha, a participar do processo seletivo e se tornar parte 
do nosso grupo. Maiores informações acesse nosso site 
https://www.parnanoronha.com.br/voluntariado 


