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Em 14 de setembro de 1988, trinta anos atrás, firmava-se em Fernando de 
Noronha um compromisso entre todos nós para a preservação ambiental 
e manutenção do equilíbrio do bioma marinho costeiro delimitado para a 
criação do Parque Nacional Marinho (PARNAMAR) de Fernando de Noro-
nha.

Para isso, cerca de 70% do arquipélago foi designado pelo governo brasi-
leiro por abrigar um ecossistema delicado e espécies que estão ameaçadas 
de extinção em outras regiões do país e do mundo. Treze anos depois, em 
2001, Fernando de Noronha, juntamente do Atol das Rocas, foi reconhecido 
e tombado pela Unesco como Patrimônio Mundial Natural da Humanidade.

Transformar uma área em Unidade de Conservação (UC) com proteção 
integral da biodiversidade é o primeiro passo de uma missão de cuidado 
permanente que enfrenta diversos desafios e conflitos, especialmente em 
torno do uso dos recursos naturais, das sobreposições territoriais e da re-
sistência das populações locais. A gestão participativa da UC é uma das fer-
ramentas utilizadas para o aprimoramento da comunicação entre todas as 
partes envolvidas nesse delicado processo.

Hoje Fernando de Noronha é um território protegido e reconhecido in-
ternacionalmente e, para celebrar essa jornada cheia de detalhes e tam-
bém a dedicação e o empenho de todas as pessoas que colaboraram e de 
alguma forma contribuem para a gestão do Parque Nacional Marinho du-
rante esses trinta anos, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodi-
versidade (ICMBio) juntamente de seus parceiros, apoiadores e seu corpo 
de voluntários – promoveu, do dia 9 ao dia 15 de setembro, uma semana de 
atividades entre nossos servidores, a comunidade e os visitantes da ilha.

Foram realizadas trilhas interpretativas por alguns dos principais atrati-
vos do Parque Nacional Marinho, guiadas pelo Grupo de Guarda-parques 
de Fernando de Noronha, pelos condutores da Acitur e alguns analistas 
ambientais do ICMBio. A interpretação ambiental é uma das ferramentas 
de educação ambiental que ajuda a promover a percepção das pessoas, 
despertando o interesse pela preservação de um espaço e dos recursos aos 
quais elas têm acesso, criando uma conexão e reflexão sobre o contexto 
dessas áreas protegidas. A capacitação para essa atividade faz parte de um 
grupo de cursos e iniciativas promovidas pelo ICMBio durante todo este 
ano, também em comemoração aos 30 anos do PARNAMAR Noronha.

ICMBIO E COMUNIDADE CELEBRAM 30 ANOS DO PARNAMAR NORONHA

Durante a semana também aconteceram a Caminhada Ecológica No-
turna para observação de estrelas - guiada pelo Grupo de Astronomia de 
Fernando de Noronha; a Pedalada Noturna para conscientização sobre as 
emissões de gases do efeito estufa e sobre a produção de energia elétrica; 
e a mobilização a favor da proposta de criação do Santuário de Baleias do 
Atlântico Sul, realizadas com o apoio da WWF Brasil e do Projeto Golfinho 
Rotador. 

Além disso, foram realizadas atividades com os estudantes da EREM Ar-
quipélago Fernando de Noronha e da Creche Bem-Me-Quer, incluindo es-
portes em equipe, yoga, observação de aves, coleta de lixo nas praias e 
áreas próximas, todas com o apoio do Projeto TAMAR, Projeto Golfinho 
Rotador, Yoga Noronha, Projeto Aves de Noronha e Biapó.

Houve também palestras contando a história do arquipélago em ima-
gens, seminário sobre os trinta anos do Parque Nacional e as perspectivas 
para os próximos trinta anos de preservação cultural e ambiental na ilha, 
todos ministrados por importantes personagens na construção desse res-
peitável legado.

Para encerrar as festividades, no dia 15 de setembro ocorreu a premiação 
dos melhores condutores e uma homenagem aos servidores 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 restauração do Forte Nossa Senhora 
dos Remédios).

Campanha #30dias30videos30anos
Também em comemoração aos 30 anos do Parque Nacional Marinho, o 

ICMBio Noronha lançou a campanha nas redes sociais do PARNAMAR com 
a hashtag #30dias30videos30anos. Durante o mês de setembro serão pu-
blicados diariamente depoimentos de pessoas que participam ou participa-
ram de alguma forma da construção dessa rica história da conservação da 
biodiversidade brasileira. Para participar, basta gravar seu vídeo e postar 
usando a hashtag. Os vídeos serão postados e replicados até o dia 5 de ou-
tubro. Esse conteúdo pode ser acessado em: https://www.facebook.com/
parnanoronha/ e www.instagram.com/parnanoronha/

A seguir, confira mais fotos das atividades realizadas na semana de co-
memorações dos 30 anos do Parque!

POR PATRÍCIA LINDOSO
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Ato em defesa das baleias e golfinhos em Fernando de Noronha
                                                                                                                            Por Patrícia Lindoso
No dia 12 de setembro, juntamente da semana de comemorações pelos 30 anos 

do Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha e no mesmo ano que se ce-
lebra os 28 anos do Projeto Golfinho Rotador, a comunidade do arquipélago teve 
uma grande oportunidade de fazer algo pelos cetáceos ao redor do mundo, espe-
cialmente na região do Atlântico Sul.

Desde 1998 existe uma proposta para a criação do Santuário de Baleias do Atlân-
tico Sul e neste mês de setembro, aqui em Fernando de Noronha, foi possível dar 
suporte a essa importante iniciativa participando da Remada Coletiva Mundial em 
prol da criação desse santuário e também dos direitos das baleias e golfinhos à liberdade e a passagem segura pelos mares.

Foi realizada uma ação na Praia da Conceição, que contou com café da manhã oferecido pela Pousada Teju e músicos lo-
cais. Mais de setenta pessoas foram sensibilizadas com informações sobre o cenário dos cetáceos e tiveram a oportunidade 
de manifestar seu carinho e respeito por todas as baleias e golfinhos e se juntaram para uma foto. Em seguida os participan-
tes foram para água e prestaram suas homenagens oferecendo orações e rosas em reverencia a essas criaturas marinhas 
incríveis, que algum dia de algum modo, tiveram seu direito de liberdade e passagem segura pelos mares violados.

Pela importância dos golfinhos-rotadores para Fernando de Noronha, que também conta com a visita sazonal das baleias-
-jubartes e outras espécies de mamíferos marinhos, surfistas, mergulhadores, remadores, comunidade local e visitantes de 
diferentes partes do mundo entraram nesta corrente mundial.

A programação fez parte do calendário de comemorações dos 30 anos do Parque Nacional Marinho de Fernando de No-
ronha, que teve seu decreto afirmando principalmente o compromisso para proteger os golfinhos rotadores de Noronha, 
que são assistidos pelo Projeto Golfinho Rotador.

O evento contou com o apoio do Noronha Canoe Clube, Noronha Vaa, ASFN, Alma Solar Noronha, Biapó, EcoNoronha, 
Casa do Doca, Água Cacimba do Padre e toda a comunidade noronhense.
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ICMBio realiza oficina de manejo para controle populacional de gatos em Fernando de Noronha
                                                                                                                           Por Patricia Serafini / Felipe Mendonça / Patrícia Lindoso
O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio, através do Parque Nacional Marinho de 

Fernando de Noronha e da Área de Proteção Ambiental de Fernando de Noronha - Rocas - São Pedro e São Paulo, 
juntamente da Administração de Noronha e outros importantes parceiros, reuniu durante os dias 16 e 17 de agos-
to de 2018 um grupo de pesquisadores e técnicos de diversas áreas para construir, de forma participativa, o Plano 
de Ação para o Controle de Gatos no arquipélago de Fernando de Noronha.

A ilha abriga uma biodiversidade singular no Oceano 
Atlântico tropical e em nenhum outro lugar do mun-
do existem algumas das espécies encontradas aqui. A 
beleza cênica do arquipélago atrai turistas e visitantes 
do mundo inteiro. Em 2001, Fernando de Noronha, 
juntamente do Atol das Rocas, foi reconhecido e tom-
bado pela Unesco como Patrimônio Mundial Natural 
da Humanidade, pela sua importância para a proteção 
da biodiversidade e de espécies ameaçadas, especial-
mente por abrigar a maior concentração de colônias 
de aves marinhas do oeste do Oceano Atlântico. En-
tretanto, como qualquer ambiente insular, Noronha 
é um ecossistema muito sensível e vulnerável ao de-
sequilíbrio se ocupado de forma desordenada e atual-
mente essa estabilidade encontra-se sob diversas ameaças. Dentre elas, os gatos domésticos, introduzidos para 
servir como animais de estimação e também para eliminar ratos no entorno das residências, tem se tornado um 
grave problema para o equilíbrio do ecossistema e para a saúde pública.

A falta de controle, associada ao instinto de independência 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 selva-
gem, 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 impacto de gatos domésticos sobre as aves marinhas em ilhas é um problema de proporções globais e tem 
sido exaustivamente reportado. Se o manejo desses animais não for feito de maneira efetiva, Fernando de No-
ronha será o exemplo mais recente de desastre ecológico e extinção de espécies em ilhas diretamente causados 
por gatos, como historicamente já ocorreu em outras 120 ilhas ao redor do mundo. O embasamento legal e o 
conhecimento técnico necessário para agir já existem, mas toda a sociedade precisa se organizar e envolver a 
comunidade local para que esse plano seja bem-sucedido.

“A oficina representou a consolidação de um trabalho 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.

Visando o controle desta espécie exótica invasora com ações tangíveis e pragmáticas que reflitam resultados 
concretos e com compromissos estabelecidos para minimizar o problema no período de cinco anos, a oficina con-
tou com a moderação da servidora Patricia Serafini, do CEMAVE, teve a presença do Ministério 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, Administra-
ção local, Secretaria de Saúde de PE, pesquisadores 
da Tríade, UFRGS, UFRPE, técnicos do ICMBio Noro-
nha, CEMAVE, 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 estra-
tégia demandará das equipes técnicas para o diálogo 
com a sociedade local e nacional.

“Como se trata de um problema grave em grande 
parte das ilhas oceânicas no mundo, estamos buscan-
do consolidar uma agenda robusta de pesquisa e ma-

nejo de espécies exóticas em Fernando de Noronha. Nesse sentido, controlar a população de gatos é um passo es-
sencial pelo seu potencial de extinção de outras espécies. No entanto, o ICMBio não conseguirá sozinho enfrentar 
este desafio. A presença de todos esses atores que compreendem o problema e a necessidade de agirmos é mui-
to importante para a conservação da biodiversidade local” - afirma Felipe Mendonça, gestor do ICMBio Noronha.

Além dos parceiros já identificados, a oficina contou com o apoio financeiro do Programa GEF Mar.

Foto: Patrícia Lindoso / Voluntariado ICMBio

Foto: Patrícia Lindoso / Voluntariado ICMBio



Dia Nacional do Voluntariado
                            Por Patrícia Lindoso
O Dia Nacional do Voluntariado foi instituído no Brasil em 28 de agosto de 1985 pela Lei Nº 7.352. Os voluntários são 

aquelas pessoas que têm o espírito de elemento integrante de toda a comunidade e interesse por ajudar a construir uma 
sociedade melhor, dedicando para isso parte do seu tempo e conhecimento em 
trabalhos sociais, sem receber qualquer tipo de remuneração por isso. O aumen-
to da participação dos brasileiros nessas atividades faz parte da busca pelos 17 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030, guiada pelos 
propósitos e princípios da Carta das Nações Unidas.

Tendo como meta os Objetivos do Milênio, definidos pela ONU em 2000, os vo-
luntários atuam de modo a diminuir a extrema pobreza e a fome, garantir o ensi-
no básico para todos, promover a igualdade entre os sexos, reduzir a mortalida-
de infantil, garantir a sustentabilidade ambiental, entre vários outros objetivos.

O Programa de Voluntariado do ICMBio tem o propósito de promover o engajamento da sociedade na 
conservação da biodiversidade por meio da ação voluntária e do reconhecimento público dessa contribuição e é uma óti-
ma oportunidade para cada um exercitar sua cidadania e contribuir para um meio ambiente mais equilibrado e melhoria 
da qualidade de vida local. A população pode atuar juntamente com as equipes do ICMBio, em diversas ações dentro das 
unidades de conservação da natureza espalhadas por todo o país, em diversas áreas temáticas, respeitando as diferentes 
características e qualificações. Para o ICMBio, o trabalho dos voluntários é uma importante estratégia de gestão, de inte-

gração da sociedade ao trabalho de conservar e proteger a sociobiodiversidade. 
Acreditamos que as Unidades de Conservação acabam sendo um lugar propício 
para o surgimento e troca de atitudes muito positivas.

Em todo o mundo, segundo a ONU, mais de 1 bilhão de pessoas também fize-
ram a escolha de se tornarem voluntárias. Gostaríamos de agradecer e parabe-
nizar a todos os voluntários e voluntárias que dedicam seu tempo e sua energia 
para compartilhar conosco a missão de proteger o patrimônio natural e promo-
ver o desenvolvimento socioambiental. Alguém como você é fundamental para 
uma sociedade mais participativa e democrática.
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Agradecemos aos nossos parceiros!


