Política da Sustentabilidade do Projeto Golfinho Rotador
O Projeto Golfinho Rotador é uma referência de conservação da biodiversidade
e estabelecimento de um desenvolvimento sustentável em Fernando de Noronha
devido às suas ações pela preservação e respeito à fauna e flora que nos cerca, e
também pelo trabalho de sensibilizar as pessoas que vivem e visitam esta ilha.
Nosso princípio é praticar, estimular e divulgar a necessidade do uso racional
dos recursos naturais de Fernando de Noronha, sendo agentes multiplicadores da
sustentabilidade onde quer que estejamos através de nossas palavras e ações no dia
a dia.
Temos um histórico de formação de pesquisadores em comportamento animal e
estudo de golfinhos e baleias, assim como uma respeitosa relação trabalhista com
nossos colaboradores, resultando em uma equipe que está conosco há muitos anos.
Priorizamos a mão de obra local e a sensibilização de nossos colaboradores sobre
temas, que envolvam o desenvolvimento sustentável.
Com a comunidade noronhense e os visitantes, ambos público alvo do Projeto
Golfinho Rotador, executamos desde 1990 ações de envolvimento comunitário,
educação ambiental, sustentabilidade e orientação à visitação.
Usamos a sede e as rotinas do Projeto Golfinho Rotador como exemplo da
viabilidade de uma vida mais sustentável buscando sempre a melhoria contínua, a
prevenção da poluição e a revisão periódica de nossos objetivos e metas, com base
nisso, estimulamos o emprego de práticas sustentáveis nos meios de hospedagem,
bares e restaurantes, empresas de passeio de barco e mergulho recreativo.
Participamos de boa parte das iniciativas sociais, esportivas e culturais em
Fernando de Noronha, apoiando o desenvolvimento de projetos educacionais e de
sustentabilidade.
Atendemos às legislações locais, estaduais e federais, bem como orientamos
visitantes e moradores a seguir os marcos legais relacionados à conservação
ambiental e sustentabilidade.
Usamos processos, insumos e materiais sustentáveis com o objetivo de minimizar
os impactos ambientais significativos de nossas atividades, nossa sede e
alojamentos:
máximo uso da luz natural, ventilação e captação de água de chuva;
construção suspensa minimizando a impermeabilização do solo;
paisagismo com plantas nativas, endêmicas e frutíferas;

consumo racional de energia elétrica, com aquecimento solar nos chuveiros,
utilização de equipamentos, acessórios e lâmpadas de baixo consumo energético,
e uso de placas fotovoltaicas que produzem 50% do consumo de sua energia;
separação dos resíduos sólidos;
uso do resíduo orgânico para compostagem e assim produção de adubo orgânico
para uso em seu jardim;
monitoramento e registro do consumo de energia elétrica, água e da produção de
resíduos;
captação em cisterna da água de chuva e da água do ar-condicionado.
aquisição de equipamentos economizadores de água.
construção com madeira certificada e de reflorestamento;
uso de telhado branco produzido a partir de embalagem tetrapak, contribuindo
para a diminuição do aquecimento global (cor branca) e reciclagem das
embalagens;
utilização em nossas instalações de produtos de limpeza biodegradáveis e caseiros
feitos a partir de bicarbonato de sódio, vinagre, cravo e manjericão;
aquisição de insumos e serviços sustentáveis, promovendo uma sociedade mais
justa e saudável e a menor degradação do meio ambiente.

