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Durante a semana de comemoração ao Dia Mundial do Meio 
Ambiente e aniversário de 31 anos da APA, na tarde da última 
sexta-feira (9), o presidente do ICMBio Ricardo Soavinski, 
assinou  o Plano de Manejo da APA de Fernando 
de Noronha – Rocas São Pedro e São Paulo.

Na oportunidade, além do presidente do 
ICMBio, participaram da mesa de autori-
dades, o administrador de Fernando de 
Noronha, Luis Eduardo Antunes, o presi-
dente do Conselho Distrital Ailton Júnior, 
o chefe do NGI Noronha Felipe Mendonça 
e a Coordenadora Regional do ICMBio Car-
la Marcon.

Durante o evento, a analista ambiental, Cari-
na Tostes Abreu, da Coordenação de Elaboração de 
Plano de Manejo do ICMBio, apresentou o processo de elabo-
ração do Plano de Manejo da APA de Noronha e alguns de seus 
resultados.

A comunidade local lotou o auditório da escola Arquipélago 
e comemorou muito a assinatura do Plano de Manejo. Apesar 
do relativo sucesso que a primeira versão do documento al-
cançou, o Plano necessitava de uma readequação em normas 
e zonas que vinham trazendo dificuldades para a população 
da ilha.

Soavinski destacou a viabilidade e legiti-
midade do plano, “foi muito bem construído 
com fundamentação técnica, científica e com 
a participação da comunidade. Vai realmente 
fazer a diferença no processo de uso e con-
servação”.

Para o administrador de Fernando de Noro-
nha, Luis Eduardo Antunes o Plano é um ga-
nho para a população, “os moradores tinham 
necessidades de premissas básicas de como 
morar e ganhar o seu sustento, agora podem 
regulamentar a situação de forma sustentá-
vel”.

Eunice Ferreira, moradora de Noronha há 68 
anos destaca que o Plano de Manejo representa crescimento 

para toda a comunidade, “foram cinco anos aguardando e 
estudando, verificando e analisando. Estamos to-

dos muito contentes”.
O gestor do NGI Noronha/ICMBio, Felipe 
Mendonça, destacou “que as mudanças 
buscaram conciliar as necessidades da po-
pulação local com a conservação do meio 
ambiente. O processo foi bastante nego-
ciado e complexo, mas entendemos que 

c o n s e -
g u i m o s 

c o n s t r u i r 
i m p o r t a n t e s 

consensos com relação 
ao território de Fernando 
de Noronha.”  

O ICMBio Noronha ainda 
vai visitar os bairros para 
divulgar o Plano de Manejo 
juntamente com o Conse-
lho Distrital e técnicos da 
Administração da ilha.
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INICIADAS OBRAS QUE IRÃO PROMOVER MAIS 
ACESSIBILIDADE AO MIRANTE DOIS IRMÃOS

O Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha iniciou 
no último sábado, (10) obras de finalização da trilha suspensa 
que dá acesso ao Mirante Dois Irmãos.

A trilha suspensa, inaugurada em 2012, inicia no PIC Sancho 
(Posto de Informação e Controle) e possibilita atualmente a 
acessibilidade até entrada do Mirante. Com a finalização da 
obra, cadeirantes e pessoas com dificuldade de locomoção 
poderão ter acesso livremente ao Mirante para admirar a pai-
sagem privilegiada da Baía dos Porcos e o Morro Dois Irmãos, 
que é cartão postal da Ilha. 

A Econoronha, concessionária responsável pela obra estima 
que deve concluir o trabalho em até 90 dias. Para Felipe Men-
donça, gestor do ICMBio Noronha, ”este é mais um passo para 
a melhoria da experiência do turista na ilha de Fernando de 
Noronha e mais um aparelho público para que a comunidade 
local possa desfrutar de tão linda vista”.

Após a conclusão do Mirante, está prevista a reforma na es-
cada de alvenaria do Sancho. A escada vertical possui 208 de-
graus, e com a reforma a concessionária espera proporcionar 
mais conforto aos turistas no acesso à praia mais bonita do 
mundo. 

SÉRIE ESPÉCIES AMEAÇADAS

Combretum rupícola  
a

A Trepadeira-de-Noronha é uma espécie de planta 
trepadeira endêmica de Fernando de Noronha. No 
século XIX o desmatamento de maior parte da co-
bertura fl orestal da ilha causou um declínio drástico 
na extensão e qualidade do hábitat. Isso resultou 
numa mudança da composição vegetal, favorecen-
do espécies exóticas de regiões tropicais, com um 

grande potencial de excluir competitivamente as es-
pécies endêmicas. Estudos com extratos desta plan-
ta indicam propriedades antioxidantes, moderada 
atividade antimicrobiana, e signifi cante atividade 
anticâncer contra quatro tipos de células canceríge-
nas humanas (1). Estimativas de 2010 indicavam ape-
nas dois indivíduos maduros da espécie, no morro 
do Francês. Hoje apenas um indivíduo é encontrado 
no local. A perspectiva para está espécie, classifi ca-
da como Criticamente em Perigo (CR), é de que seja 
extinta no arquipélago, sobrevivendo apenas em 
cultivos em jardins botânicos.


