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Os ratos são uma das espécies invasoras presentes no arquipé-
lago de Fernando de Noronha com maior população e podem tra-
zer diversos malefícios para a saúde humana e para o equilíbrio das 
outras espécies que aqui habitam. Percebendo todos os males que 
causam para a biodivesidade local, o ICMBio - em parceria com o 
WWF-Brasil e o Instituto Tríade - iniciou em 2017 um combate mais 
eficaz em relação à população de ratos na Ilha do Meio, uma das 
ilhas secundárias.

Essa escolha foi definida a partir do tamanho e do grande número 
de ratos por metro quadrado (densidade demográfica). Para se ter 
uma ideia do problema, a quantidade supera em oito vezes o núme-
ro de ratos da ilha principal, proporcionalmente. Apesar de a Ilha 
do Meio não ser habitada, o rato encontrou na área um ambiente 
bastante favorável para a sua proliferação, uma vez que além da 
abundância de alimentos, não encontrava um predador natural na 
região.

Além do controle da população de ratos, um dos pilares do projeto 
envolveu um estudo de diferentes aspectos das condições popula-
cionais e de saúde das espécies nativas do arquipélago que habitam 
ou se reproduzem na Ilha do Meio. Espécies como atobá-marrom, 
atobá-mascarado, atobá-de-pé-vermelho, caranguejo, cocuruta, 
mabuia e a cobra-cega tiveram sua densidade populacional, ativi-
dade reprodutiva e saúde monitorados durante o período e manejo 
da população de ratos, permitindo compreender o benefício que a 
diminuição da espécie invasora causaria para as espécies nativas.

A quantidade de dispositivos, contendo o raticida brodifacoum, 
distribuídos em pontos predeterminados na Ilha, chegou a 350 uni-
dades, aumentando de acordo com a quantidade de ratos que fo-
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ram afetados na primeira campanha. É importante acrescentar que 
o raticida não tem a capacidade de levar outras espécies que habi-
tam aquele mesmo ambiente ao óbito, pois as substâncias são di-
recionadas para o organismo dos ratos, com efeito anticoagulante
em mamíferos.  Foram realizadas 5 expedições e, nas duas últimas
campanhas do projeto, em fevereiro e abril deste ano, não houve
indício de roedores nas armadilhas, o que indica uma diminuição sig-
nificativa da espécie invasora na Ilha.

Em paralelo, a partir de observações, é possível perceber um 
aumento de aves marinhas e seus ninhos na área. Paulo Mangini, 
pesquisador do Instituto Tríade, complementa que ainda não é pos-
sível afirmar sobre a erradicação dos ratos na Ilha do Meio, pois no 
momento é necessário um acompanhamento mais prolongado que 
comprove a ausência da espécie. O projeto agora deve entrar justa-
mente na fase de monitoramento do resultado, que será realizado 
pela equipe do ICMBio Noronha. “Não temos dúvida de que os tra-
balhos realizados até o momento representarão um ganho efetivo 
na biodiversidade do arquipélago. Monitorar constantemente os 
resultados será a garantia de que conseguimos eliminar os roedo-
res da Ilha”, afirma Felipe Mendonça, Gestor do ICMBio Noronha.

O projeto tem como objetivo futuro iniciar o manejo de roedo-
res na Ilha Rata, cinco vezes maior e com características muito mais 
complexas que a Ilha do Meio. De acordo com a bagagem de apren-
dizado do processo implantado nessas primeiras ilhas, a principal 
seria o foco seguinte. Porém, devido ao seu tamanho e complexi-
dade de características ambientais, essas iniciativas no Parque Na-
cional deveriam ser setorizadas e integradas com outras espécies 
invasoras. Ou seja, o manejo seria realizado, por exemplo, no Ca-
pim-Açu, incluindo outras espécies exóticas como Teju e Gato Fe-
ral. #
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ICMBio Noronha dá continuidade ao Projeto “ComUNIDADE ESCOLA - ICMBio”
POR PATRÍCIA LINDOSO 

No dia 30 de junho foi realizada a segunda etapa do projeto 
ComUNIDADE Escola - ICMBio de formação continuada de professo-
res da rede pública para ações educativas em Unidades de Conserva-
ção. O curso foi idealizado pelos gestores do ICMBio e professores 
da UnB, e nessa segunda etapa contou com a orientação de cola-
boradores do Projeto Golfinho Rotador de Fernando de Noronha e 
servidores do ICMBio.

As atividades tiveram como objetivo principal estimular os 
educadores que trabalham em Fernando de Noronha a usarem tan-
to a área do Parque Nacional Marinho como a da Área de Proteção 
Ambiental como uma sala de aula em espaço aberto.

A área das trilhas entre o PIC Sancho até o Mirante dos Golfinhos foi escolhida por haver uma grande riqueza 
de biodiversidade tanto da flora endêmica e nativa assim como da avifauna marinha e terrestre, além dos animais ma-
rinhos. Tudo isso pensado como um estímulo para que os professores conheçam melhor esse ecossistema e possam 
usar esse conhecimento como conteúdo para os alunos tanto dentro quanto fora da escola. “Este processo é impor-
tante porque quando conhecemos verdadeiramente algo, temos essa tendência a preservar, respeitar e valorizar” 
– destaca Cynthia Gerling, coordenadora de educação ambiental e sustentabilidade do Projeto Golfinho Rotador em
Noronha.

Para Grazielle Rodrigues, historiadora e educadora nativa de Fernando de Noronha, a saída em campo conduzida 
pela equipe do Golfinho Rotador foi importante para todo o processo do curso: “Tivemos a oportunidade de ver os golfinhos 
por outras perspectivas, sociais, antropológicas, onde a gente constata que a saúde de todos os seres vivos que observamos 
está ligada diretamente com a nossa. Também foi um momento de troca de experiências da vivência de cada um em Noro-
nha. A proposta do curso é justamente essa imersão, de ver Noronha por outro viés, não só o que vivemos no cotidiano.” 

No final da atividade os participantes fizeram um histórico da existência das diferentes espécies. “Os golfinhos, 
por exemplo, estão há mais de um milhão e meio de anos no planeta terra, enquanto a nossa espécie (Homo sapiens), 
tem apenas trezentos mil anos. Se pensarmos nos tubarões, eles existem há mais que um milhão de anos. Isso mostra 
essa grande hierarquia e o quanto nós, humanos, já alteramos tanto o meio ambiente e como devemos ter consciência 
das nossas atitudes para respeitar e preservar todas as outras espécies com as quais convivemos”, complementa Cyn-
thia.

Para Felipe Mendonça, gestor do ICMBio NGI de Fernando de Noronha, dentro da proposta do curso que vem 
sido desenvolvido ao longo de 2018 está a compreensão sobre o Parque Nacional como um espaço educativo, de for-
mação: “A trilha interpretativa é uma entre diversas outras ferramentas pedagógicas que temos utilizado neste proje-
to.”

O curso ComUNIDADE Escola - ICMBio faz parte do calendário de comemorações dos 30 anos de criação do 
Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha e está sendo realizado em três momentos: uma etapa presencial 
com função formativa, que aconteceu no mês de maio; uma etapa de acompanhamento para a criação e execução de 
ações ambientais educativas propostas por grupos ou individualmente, que ocorreu no mês de junho; e a etapa de di-
fusão do conhecimento, que acontecerá em novembro de 2018, onde serão compartilhados os resultados obtidos com 
a comunidade local.

Este projeto é realizado pelo ICMBio e Universidade de Brasília e conta com o apoio do Projeto GEF Mar, Eco-
noronha, WWF-Brasil, Projeto Golfinho Rotador e as Escolas Arquipélago e Bem-me-quer. #
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SÉRIE ESPÉCIES AMEAÇADAS
    Stegastes rocasensis (Donzelinha de Rocas)
a

POR JÉSSIKA SANTANA

As donzelinhas são normalmente encontradas em águas rasas, como a piscina natural do Atalaia, podendo tam-
bém serem vistas em águas mais profundas. Enquanto os indivíduos adultos preferem habitar áreas rasas e ricas em algas, 
os juvenis ocupam áreas mais profundas com maior porcentagem de cobertura de invertebrados e corais duros.

É uma espécie de pequeno porte, podendo atingir até 12 cm. Apresenta hábito solitário e territorial e se encontra 
somente nos arquipélagos oceânicos do Nordeste do Brasil, principalmente no Arquipélago de Fernando de Noronha, 
Atol das Rocas e no Arquipélago de São Pedro São Paulo.

É a quarta espécie de peixe mais abundante no 
Atol das Rocas. São animais herbívoros e alimentam-se 
preferencialmente de macroalgas, predam itens no subs-
trato e na coluna d’água. São ativos no período diurno e 
no período noturno recolhem-se em fendas nos ambien-
tes recifais. Apresentam dorso quase totalmente azul e o 
restante do corpo amarelo. Sua longevidade é considera-
da alta, podendo viver por volta de treze anos.

Costumam defender pequenos territórios (<2m²) 
tanto de indivíduos da mesma espécie como de outros in-
trusos, constituindo em seus territórios locais de refúgio, 
alimentação e/ou reprodução. Este comportamento terri-
torial é evidente principalmente entre indivíduos adultos, 
enquanto os jovens normalmente apresentam hábitos dis-
tintos.

Diferente	de	outras	espécies	de	peixes	recifais	que	tem	como	estratégia	utilizar	a	camuflagem	para	se	defender,	
a donzelinha de rocas usa suas cores fortes para intimidar qualquer outro peixe que tente invadir seu território pois suas 
cores podem diminuir o atrito entre os habitantes desse ambiente.

Existem alguns indivíduos que recebem a denominação de fazendeiros, pois aparentemente cultivam algas e ou-
tros itens alimentares no limite de seus territórios, dentro dos quais existe uma maior diversidade de invertebrados e turfs 
de	alga.	Nesse	contexto,	os	peixes	donzelinha	territoriais	tem	uma	forte	influência	no	recrutamento	e	no	crescimento	de	
corais invertebrados, sendo por essa razão considerados espécie chave nas comunidades recifais e importantes para o 
ecossistema.

Justamente	por	ter	sua	distribuição	geográfica	restrita	a	ilhas	oceânicas,	é	considerada	uma	espécie	ameaçada	de	
extinção, caso aconteça qualquer problema ambiental nessas regiões o donzelinha de rocas pode desaparecer dos ocea-
nos, tornando- se assim uma espécie extinta. #

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
- D. Souza. 2007. Uso de Habitat, comportamento alimentar e territorial de Stegastes rocasensis (emery, 1972) em Fernando de Noronha.
-	Souza	et	al.	2011.	Habitat	use,	feeding	and	territorial	behavior	of	a	Brazilian	endemic	damselfish	Stegastes	rocasensis.
-	https://www.fishbase.de/summary/12518
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Dia Mundial do Guarda-Parque
No dia 31 de julho é dia de homenagear um dos princi-

pais trabalhadores das unidades de conservação do mundo 
todo: os guardas-parques. São eles os profissionais que fis-
calizam, protegem e defendem a biodiversidade do impac-
to e da influência indevida da ação humana. 

O Dia Mundial de Guarda-parques (World Ranger Day, em 
inglês) foi instituído pela Federação Internacional de Guar-
da-parques e é comemorado desde 2007. Essa data registra 
a importância da atuação desse profissional e também é 
um dia de reflexão sobre o trabalho árduo dos guarda-par-
ques mortos ou feridos no exercício de suas atribuições de 
campo. # Fo
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ICMBio e Projeto Aves de Noronha
participam da ação “Um Dia no Parque”
No dia 22 de julho o ICMBio participou da campanha Um 

Dia no Parque, que foi criada pensando em incentivar os bra-
sileiros a conhecer e frequentar áreas verdes protegidas. O 
objetivo dessa ação é que as pessoas ocupem as Unidades de 
Conservação para lazer, contemplação da natureza, educação 
ambiental e conscientização.

Idealizada pela Rede Pró UC em parceria com a Coalizão Pró-
-Unidades de Conservação / Unidos Cuidamos e inspirada pelo
Park Day, dos Estados Unidos, quando americanos se dirigem
aos parques para acampar, fazer trilhas, observar pássaros, es-
trelas e aproveitar os parques nacionais, a campanha foi criada 
para mostrar às pessoas que perto delas provavelmente há
uma Unidade de Conservação e que ali é possível praticar dife-
rentes atividades, tanto sozinho como em grupo.

Em Fernando de Noronha foi realizada uma saída para ob-
servação de aves, no complexo do Sancho, dentro do Parque 
Nacional Marinho (PARNAMAR) de Fernando de Noronha, 
guiada com a colaboração de dois representantes do Grupo 
de Guarda-parques de Fernando de Noronha, e como parte do 
Projeto Aves de Noronha.

Carlos Venicio Cantareli, biólogo e guarda-parque do PARNA-
MAR Noronha, acredita que o incentivo à prática de observa-
ção de aves é uma importante estratégia para aproximar as 
pessoas das áreas naturais. “Como sabemos, no Brasil os ci-
dadãos não tem o hábito de frequentar os parques e qualquer 
ação que busque despertar isso nas pessoas é muito válida.”

Projetos de observação de aves tem um enorme potencial 
para serem executados em Fernando de Noronha por se tratar 
de uma área de endemismo e pela facilidade de acesso aos lo-
cais de observação. #

ICMBio Noronha cria calendário semestral 
para o Dia do Morador

Para demonstrar a importância da comunidade lo-
cal, o ICMBio Noronha criou o Dia do Morador, que 
acontece sempre aos finais de semana, quando um 
dos atrativos do Parque Nacional Marinho é de uso 
exclusivo dos moradores da ilha, sem a necessidade 
de agendamento prévio, bastando apresentar car-
teira ou comprovante de morador para desfrutar de 
um belo dia no Parque.

No início de julho as equipes de comunicação e uso 
público do ICMBio de Fernando de Noronha produ-
ziram juntas um calendário com todas as datas do 
Dia do Morador para o segundo semestre de 2018, 
buscando informar melhor a população sobre as da-
tas, horários e regras de visitação dos atrativos den-
tro da unidade de conservação.

A confecção dos cartazes foi feita em Natal-RN 
e transportada até o arquipélago para distribuição 
nos principais estabelecimentos da ilha. Esta inicia-
tiva só se tornou viável através da colaboração dos 
apoiadores da ACITUR-FN, Associação das Hospe-
darias Domiciliares de Fernando de Noronha, Ata-
laia Receptivos, Noronha Tour, Reservas Noronha, 
Águas Claras, Atlantis Divers e Noronha Diver.

Os calendários estão disponíveis para toda a co-
munidade local na sede do ICMBio Noronha, na Ala-
meda do Boldró. #
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