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OBJETIVO ESPECÍFICO 1 - Ampliar o conhecimento científico sobre os 
golfinhos-rotadores em Fernando de Noronha. 

AÇÃO 1.1 - Estudo da distribuição dos golfinhos-rotadores de Noronha. 

 O estudo da distribuição, deslocamento e agrupamentos dos golfinhos de 
Fernando de Noronha ocorreu por meio de observações de ponto fixo em 110 dias, no 
Mirante dos Golfinhos e/ou Forte Nossa Senhora dos Remédios, e de barcos em 
dezessete saídas.  

As observações de ponto fixo foram realizadas em 110 dias neste quadrimestre, 
período de 20 de agosto a 31 de dezembro de 2018, sendo 84 dias no Mirante dos 
Golfinhos e 69 dias no Forte Nossa Senhora dos Remédios, sendo que em 43 dias o 
monitoramento ocorreu simultaneamente. 

O monitoramento de ponto fixo no Mirante dos Golfinhos teve duração média de 
10h e 31min, (duração máxima de 12h e 42min e mínima 5h e 3min). Entre os dias 20 
de agosto e 31 de dezembro de 2018 foram realizados 84 dias de monitoramento da 
Baía dos Golfinhos (figura 1), dos quais a presença dos golfinhos-rotadores foi 
observada em 85,7% dos dias de monitoramento, não sendo observada a presença dos 
golfinhos em 12 dias de monitoramento. Totalizou-se 883h e 05min, de monitoramento 
da Baía dos Golfinhos, das quais 174h e 29min foram observadas a presença de 
golfinhos dentro da enseada, o que corresponde a 19,76% do tempo de monitoramento 
da Baía. 

 
Figura 1: Pesquisadoras monitorando na Baía dos Golfinhos. 

O tempo médio diário de monitoramento da Baía dos Golfinhos foi de 10h e 
30min (DP ± 42min) e o tempo médio diário de observação de golfinhos foi 2h e 32min 



(DP ± 2h e 11min). A permanência dos golfinhos na enseada neste período foi de 174h 
e 29min, média diária de 2h e 09min (DP ± 2h e 14min). 

O censo total obtido neste período foi de 16.737 golfinhos, obtendo-se média 
diária de 236 golfinhos (DP ± 179). O horário de entrada variou entre 5h40min e 
15h03min, sendo a média do horário de entrada às 7h14min (DP ± 2h e 06min), sendo 
as entradas assim distribuídas 13,5% Norte, 38,8% Leste e 47,7% Oeste. O horário de 
saída variou entre 6h22min e 17h27min, sendo a média do horário de saída às 11h32min 
(DP ± 2h e 59min), sendo as saídas distribuídas 3,5% Norte, 78,8% Leste e 17,7% 
Oeste. 

No referido período observaram-se 1.188 passagens de barcos de turismo 
defronte a Baía, sendo uma média diária de 14 passagens (DP±4 passagens). Houve 
acompanhamento dos golfinhos à embarcação somente em 0,93% das passagens, ou 
seja, em apenas 11 ocasiões os golfinhos acompanharam os barcos. 

Na Baía de Santo Antônio e Entre Ilhas, entre 20 de agosto e 31 de dezembro de 
2018, foram realizados 69 dias de monitoramento (figura 2), dos quais a presença dos 
golfinhos-rotadores foi observada em 100% dos dias de monitoramento. O 
monitoramento totalizou 676,32h, sendo observados golfinhos em 509h e 49min, o que 
corresponde a 75,38% do tempo de monitoramento. O tempo médio diário de 
permanência dos golfinhos nesta área foi de 7h e 23min (DP ± 2h e 26min), 
permanecendo 62,2% do tempo na região da praia da Biboca e em frente ao Forte Nossa 
Senhora dos Remédios e 19,7% na região Entre Ilhas. 

Neste período, na Baía de Santo Antônio e Entre Ilhas observaram-se 301 
agrupamentos de rotadores e 2.343 passagens de barcos pelos agrupamentos de 
golfinhos, dos quais houve acompanhamento em 1.765 passagens de embarcações, o 
que corresponde a 75,65%. Os barcos permaneceram em média 4,5 minutos (DP ± 
4,5min) próximos aos golfinhos. 



 
Figura 2: Pesquisadora monitorando a Baía de Santo Antônio e Entre Ilhas. 

 
As observações de barco neste período foram realizadas em dezessete saídas. Em 

cada saída, os seguintes dados foram registrados: hora da saída do porto, hora de 
regresso e percurso. Em cada encontro com os golfinhos foram registrados os seguintes 
dados: local, hora inicial e final da observação; espécie, tamanho do agrupamento; 
número de animais observados acompanhando o barco; segmentação etária do 
agrupamento; sentido do deslocamento. Estes dados serão agrupados anualmente para 
análise e produção de textos científicos (figura 3). 

 
Figura 3: Saída embarcada para estudo de ocorrência e distribuição dos  

golfinhos-rotadores e outros cetáceos. 
 

 

 



Dezesseis saídas foram com duração média de 4 horas ao redor do Arquipélago 
de Fernando de Noronha em embarcações arrendadas, sendo quinze só de pesquisa e 
uma saída para pesquisa, Educação Ambiental e produção de reportagem. A décima 
sétima saída foi de pesquisa com duração de quatro dias na região oceânica entre a 
cidade de Natal e o Atol das Rocas, na Cadeia de Montanhas Submarinas de Fernando 
de Noronha em embarcações de apoio da Reserva Biológica do Atol das Rocas / 
ICMBio.  



OBJETIVO ESPECÍFICO 1 - Ampliar o conhecimento científico sobre os 
golfinhos-rotadores em Fernando de Noronha. 

AÇÃO 1.2 - Estudo da ecologia comportamental dos golfinhos-rotadores em 
Fernando de Noronha. 

O estudo da ecologia comportamental dos golfinhos de Noronha foi 
desenvolvido por meio de observações de ponto fixo em 110 dias, a bordo de 
embarcações em 17 saídas (descritas no ObjEsp1 – Ação 1.1 – RelTécnico 1) e em 10 
mergulhos (figuras 1 e 2). 

 
Figura 1: Observação de ponto fixo para estudo da ecologia comportamental 

 dos golfinhos de Noronha. 
 

 
Figura 2: Estudo da ecologia comportamental dos golfinhos de Noronha por  

meio de mergulhos. 
 

 



A foto e vídeo identificação dos golfinhos-rotadores de Fernando de Noronha 
continuaram sendo feitas e 04 indivíduos novos foram incorporados ao cadastro de 
golfinhos-rotadores foto-vídeo-identificados do Projeto Golfinho Rotador e 15 
reavistagem de indivíduos já catalogados (figuras 3, 4 e 5). 

 
Figura 3: Estudo da ecologia comportamental dos golfinhos de Noronha 

 a bordo de embarcação,utilizando a técnica de foto-identificação. 
 

 
Figura 4: Catalogação de golfinhos por meio de marcas naturais. 

 

 



 
Figura 5: Estudo da ecologia comportamental dos golfinhos de Noronha 

 por meio de mergulhos usando a técnica da foto-vídeo-identificação. 
 

O estudo do comportamento subaquático ocorreu em três dias na Baía de Santo 
Antônio e Entre Ilhas, totalizando 10 mergulhos, conforme descrito a seguir (figura 6). 

 8 outubro – manhã  (7 às 11hrs) -  três mergulhos em saída de barco para 
pesquisa no Mar de Dentro, com foto-vídeo-identificação e gravação dentro 
d'água em mergulho com golfinhos, barcos e paisagem acústica 

 10 outubro - manhã (5:30 às 9:30 hrs) -  três mergulhos em saída de barco para 
pesquisa no Mar de Dentro, com foto-vídeo-identificação e dentro d'água em 
mergulho com golfinhos, barcos e paisagem acústica. 

 30 de novembro - quatro mergulhos em saída de barco para pesquisa no Mar de 
Dentro, com foto-vídeo-identificação e gravação dentro d'água em mergulho 
com golfinhos, barcos e paisagem acústica. 
 

 
Figura 6: Mergulho para estudo da ecologia comportamental dos golfinhos. 

 

 



 

Os dados e as imagens coletados serão analisados anualmente para a 
compreensão da ecologia comportamental destes animais e descrição de padrões 
etológicos dos golfinhos-rotadores.  



OBJETIVO ESPECÍFICO 1 - Ampliar o conhecimento científico sobre os 
golfinhos-rotadores em Fernando de Noronha. 

AÇÃO 1.3 - Estudo de bioacústica dos golfinhos-rotadores em Fernando de 
Noronha. 

O estudo da bioacústica dos golfinhos de Fernando de Noronha foi desenvolvido 
por meio de gravações a bordo de embarcações em oito saídas e em 10 mergulhos 
(figura 1). 

 

 
Figura 1: Gravação dos sons, a bordo de embarcação. 

 
Ao final do projeto, a série histórica de dados será utilizada para produção de 

estudo sobre a comunicação dos rotadores e potencial interação com variáveis 
ambientais e antrópicas, com descrição de dois padrões acústicos dos golfinhos-
rotadores em Fernando de Noronha. Também serão produzidas gravações dos sons dos 
golfinhos para serem disponibilizadas para o público em geral no site do Projeto 
Golfinho Rotador.  

  

 



OBJETIVO ESPECÍFICO 1 - Ampliar o conhecimento científico sobre os 
golfinhos-rotadores em Fernando de Noronha. 

AÇÃO 1.5 - Estudo do turismo de observação de golfinhos-rotadores em Fernando 
de Noronha. 

As observações de ponto fixo foram realizadas em 110 dias no período de 20 de 
agosto a 31 de dezembro de 2018 (figura 1), sendo 84 dias no Mirante dos Golfinhos e 
69 dias no Forte Nossa Senhora dos Remédios, sendo que em 43 dias o monitoramento 
ocorreu simultaneamente nos dois pontos de observação.  

 
Figura 1: Registro da interação dos rotadores com embarcações na Baía de  
Santo Antônio e Entre Ilhas durante monitoramento de ponto fixo no Forte  

Nossa Senhora dos Remédios. 
 
Na Baía dos Golfinhos, os golfinhos-rotadores foram observados em 85,7% dos 

dias de monitoramento, não sendo observada a presença dos mesmos em apenas 12 dias. 
No referido período foram registradas 1.188 passagens de barcos de turismo defronte a 
Baía, sendo uma média diária de 14 passagens (DP±4 passagens). Houve 
acompanhamento dos golfinhos à embarcação somente em 0,93% das passagens, ou 
seja, em apenas 11 ocasiões os golfinhos acompanharam os barcos. 

Na Baía de Santo Antônio e Entre Ilhas, do mesmo período, foram realizados 69 
dias de monitoramento, dos quais a presença dos golfinhos-rotadores foi observada em 
100% dos dias de monitoramento. Neste período observaram-se 301 agrupamentos de 
rotadores e 2.343 passagens de barcos pelos agrupamentos de golfinhos, dos quais 
houve acompanhamento em 1.765 passagens de embarcações, o que corresponde a 
75,65%. Os barcos permaneceram em média 4,5 minutos (DP ± 4,5min) próximos aos 

 



golfinhos (figura 2 e 3). Tendo as seguintes respostas dos golfinhos a passagem das 
embarcações, 45,33% neutra, 32,12% negativa e 22,42% positiva. 

 
Figura 2: Comportamento de interação dos rotadores com o turismo náutico. 

 
 
 

 
Figura 3: Comportamento de acompanhamento dos rotadores às embarcações. 

  

 

 



OBJETIVO 2 – Ampliar o conhecimento científico sobre a relação do turismo 
esportivo com a conservação marinha em Fernando de Noronha. 

AÇÃO 2.1 – Descrição do turismo para surf e mergulho autônomo em Fernando 
de Noronha.  

Esta ação teve como objetivo apresentar um panorama do turismo esportivo em 
FN, evidenciando a importância econômica e social desta atividade para a comunidade 
local. A descrição do turismo esportivo de surf e mergulho autônomo em FN está sendo 
realizada com análise de metadados, dados pretéritos e dados do ano de 2018 do Projeto 
Golfinho Rotador, do ICMBio Noronha e ATDEFN. Os mesmos metadados sobre a 
visitação turística geral utilizados na “Ação 1.5” (número de visitantes, tempo de 
permanência dos visitantes, perfil dos visitantes) estão sendo cruzados com os dados 
sobre atividades de surf e mergulho autônomo em FN. Quanto ao surf, estão sendo 
analisados dados de número de praticantes de surf na comunidade local, número de 
associados na Associação de Surf de FN, número de alunos na Escola de Surf local e 
número de pranchas que chegam a FN e de turistas que trazem pranchas. Quanto ao 
mergulho autônomo, estão sendo analisados dados de número de praticantes de 
mergulho autônomo na comunidade local, número de saídas, de mergulhos e de pessoas 
envolvidas no mergulho autônomo em FN. 

Conforme cronograma da proposta (Seção 4 – Objetivos e Cronograma de 
Execução), o estudo com a “Descrição do turismo para surf e mergulho autônomo em 
Fernando de Noronha” será apresentado no segundo quadrimestre. 



  



OBJETIVO 4 – Produzir e divulgar conhecimento técnico e científico sobre 
conservação marinha, golfinhos e Fernando de Noronha. 

AÇÃO 4.1 – Produção e publicação de 12 textos científicos. 

Esta ação teve como objetivo apresentar na forma de textos científicos os 
resultados das pesquisas para a comunidade científica nacional e internacional.  

Apesar desta ação não estar prevista para este período, o Projeto Golfinho 
Rotador, em função do descasamento do cronograma previsto com a realidade de 
execução do projeto e a agenda de eventos científicos de área temática afim, já 
apresentou 10 trabalhos em eventos científicos internacionais e nacionais.  

Trabalho apresentado no Congresso Internacional de Genética em Foz do 
Iguaçu-PR nos dias 10 a 14 de Setembro de 2018. 

1. PRELIMINARY DATA ON GENETIC DIVERSITY OF PANTROPICAL 
SPOTTED DOLPHIN (STENELLA ATTENUATA) IN THE SOUTHWEST 
ATLANTIC OCEAN 

 
Teixeira, F.L., Faria, D.M., Silva-Jr, J.M., Siciliano, S., Oliveira, L.R., Ott, P.H., and 
Farro, A.P.C. 

Key-words: cetaceans, D-loop, Delphinidae, genetic variability. 

The pantropical spotted dolphin Stenella attenuata is classified as Least Concern by the 
IUCN. Most studies on its population structure have been mainly focused on areas of 
the Pacific Ocean. The objective of this project is to provide an initial analysis of the 
genetic diversity of S. attenuata, including samples from the Brazilian coast and 
compare them with sequences deposited in the Gen Bank. A total of 129 sequences 
were analyzed: four samples from Brazilian coast (Southwest of Atlantic, SWA), seven 
samples from Northwest Atlantic (NWA), 97 samples from Eastern Tropical 
Pacific(ETP), 11 samples from Hawaii and 10 samples from Western South Pacific 
(WSP). A portion of mitochondrial D-loop region was amplified resulting in a fragment 
of 555 bp, in both directions. Three haplotypes for SWA were found and the diversity 
indexes were: haplotype diversity of 0.83 +/- 0.22 and nucleotide diversity of 0.018 +/- 
0.01. When comparing results from the SWA with other localities, the haplotype 
diversity was higher for NWA (1.00 +/- 0.07) and Hawaii (1.00 +/- 0.03), and lower for 
SWA (0.83 +/-0.22); the nucleotide diversity was higher for SWA (0.018 +/- 0.01), and 
lower for NWA(0.011 +/- 0.00). The haplotype networks demonstrated sharing 
haplotypes between SWA and other localities. The continuity of this study with the 
inclusion of new samples are necessary to improve the estimates of diversity and 
haplotype indexes for S. attenuata in the SWA. This study will increase the knowledge 
about the species diversity and will contribute in future conservation plans. 

Funding agency: Universidade Federal do Espírito Santo (Scholar ship) and Petrobras.



 
Figura 1: Certificado de apresentação do trabalho citado acima. 



 
Figura 2: Certificado de menção honrosa ao trabalho citado acima. 



Seis trabalhos foram apresentados na 18ª Reunião de Trabalho dos Especialistas 
em Mamíferos Aquáticos da América do sul e 12º Congresso SOLAMAC, evento de 
caráter internacional que ocorreu em Lima - Peru, de 5 a 9 de novembro de 2018. São 
eles: 

2. DOLPHINS NEED MORE THAN SCIENTIFIC PUBLICATION 

Gerling Cynthia, Silva Flávio José De Lima, Silva-Jr José Martins 

Since 1990, the Spinner Dolphin Project has developed one of the largest Sustainable 
Ecological Research Programs in the world, with a wide publication of scientific texts. 
But that is not enough for the conservation of these animals and marine biodiversity. 
The objective of this work is to show that the conservation of dolphins and marine 
biodiversity does not depend only on scientific research. Therefore, we work with an 
interdisciplinary approach and involve multiple actors. In Environmental Education, we 
work with all the students and teachers of the only local school and with tourists, 
sensitizing them for the marine conservation and sustainability of the Planet through 
workshops and environmental expeditions, lectures and orientation on nature 
observation tourism, focusing information on dolphins, marine biodiversity, 
sustainability and protected areas. In Sustainability, we work mainly with local service 
providers and entrepreneurs of Fernando de Noronha, through training courses in 
ecotourism and sustainable management. In the Community Involvement, we support 
local cultural and sporting initiatives; we act in the participatory management processes 
of public policy definition. We still have a lot to do, but we have already achieved 
positive results in several areas: proposal, creation and dissemination of conservation 
standards for cetaceans and Fernando de Noronha; orientation on visitation for more 
than 156 thousand tourists; more than 1,000 environmental workshops for more than 
200 teachers and 14,093 students; conducting more than 63 professional courses for 
4,335 people; sustainable management consultancy and sustainable business training 
courses for 318 local entrepreneurs and staff of lodges, bars, restaurants, vessel 
companies, scuba diving companies and 200 visitor guides. Our work has been 
recognized through national and international titles and awards, showing that the broads 
cope we have chosen for our Project is the right way to preserve dolphins. The scientific 
study of these animals is fundamental, as are the publications of the results of our 
research. But awareness and involvement of people is a sinequanon condition for the 
real preservation of dolphins, as well as of our Planet. 

FINANCIAMENTO: Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental. 

 



 
Figura 3: Certificado de apresentação do trabalho citado acima. 



3. A LONG-TERM ECOLOGICAL RESEARCH ON DOLPHINS IN BRAZIL 

Silva-Jr José Martins,Gerling Cynthia, Silva Flávio Jose De Lima 

One of the main reasons for maintaining Fernando de Noronha´s spinner dolphin 
population in the current degree of conservation is dueto the fact that the Spinner 
Dolphin Project has become a reference as a Long-Term Ecological Research Program, 
that has been repeating since 1990 some scientific methodological steps, among which 
we high light the study of the occupation and distribution of dolphins in Fernando de 
Noronha, behavioral ecology, photo and video identification, genetic characterization, 
study of the trophic behavior of the spinner dolphins, dolphin watching tourism, 
Stranding s of Aquatic Mammals. We have more than 8 thousand day sand 77 thousand 
hours of research, a thousand vessel expedition sand 1,5 thousand dives. The results of 
our research include, among others, the following information on Fernando de 
Noronha’s spinner dolphins: occupation parameters and habitat use, recording the 
presence of spinner in the Archipelago in 95% of the days in the last 27 years; detailed 
description of the five main behaviors of the species in natural environment (rest, 
mating, defense, nursing and feeding); qualitative and quantitative characterization of 
the impact of nautical tourism of dolphin watching, identifying that, although our 
research identified behavioral changes, this activity can be sustainable if the standards 
already established are followed; hybridity among spinners; genetic characterization; 
description of acoustic parameters; description of the ecological interactions between 
spinners and other species, such as whale suckers, sharks and other fishes; trophic role 
of the spinners in this area. These scientific results are spread in lectures, scientific 
meetings, the world computer network and the publication of scientific publications, of 
which we high light: 5 Books, Chapters in 7 Books, 6 Doctoral Thesis, 9 Master Degree 
Dissertations, 32 Graduation Conclusion Works, 31 Papers published in Journals and 
Annals, 160 Abstracts presented at Scientific Events and 20 newsletters called "rotador 
news". The more we understand our scientific results, the greater our responsibility to 
continue for many years our research on Noronha’s spinners. 

FINANCIAMENTO: Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental 

 

 



 
Figura 4: Certificado de apresentação do trabalho citado acima. 



4. GOLFINHOS-ROTADORES OCUPAM NOVAS ÁREAS EM FERNANDO DE 
NORONHA 

José De Lima Silva, Flávio; Almeida,Gavilan Simone; Da Costa, Bomfim Aline;Solon, 
Dias De Farias Daniel; Almeida, Lima Mariana; Almeida, Lima Stella; Garcia, 
Monteiro De Souza Lume; Pinheiro, Rafael;Macedo,Vithor; Martins, Da Silva Júnior 
José. 

Os estudos realizados pelo Projeto Golfinho Rotador desde 1990 caracterizaram a 
frequência diária desses animais principalmente na Baía dos Golfinhos. Entretanto, nos 
últimos 10 anos vem sendo  observada  a  ocupação  de  outras  áreas.  O objetivo  do  
presente  trabalho  foi verificar as variações dos parâmetros de  frequência dos  
rotadores nas 3 principais áreas de concentração da espécie no Arquipélago. Os dados 
foram coletados diariamente em pontos fixos na Baía dos Golfinhos (entre 1991 e 
2016), Mirante do Boldró (2012 a 2016) e Forte dos Remédios  (2008  a  2016). Os 
dados  foram  obtidos  por  2  observadores  em  cada  ponto  fixo,registrando os 
parâmetros de frequência dos golfinhos entre o nascer e o por do sol. Na Baía dos 
Golfinhos, a  frequência diária dos  rotadores variou entre 77% e 99%. A média anual 
do número de indivíduos variou entre 181 e 508. O horário de chegada do primeiro 
grupo variou entre 6h12min. e 7h26min. O horário de saída variou entre 10h43min. e 
14h46min. A média anual do tempo de permanência oscilou entre 2 horas e 8 horas e 37 
minutos. No Mirante do Boldró, a  frequência  dos  golfinhos  foi  registrada  em  100%  
dos  dias.  O número  indivíduos observados variou entre 63 e 747 e a média foi de 236 
golfinhos. O horário de chegada variouentre5h43min.  e  15h05min.,  A  saída  oscilou  
entre  6h09min.  e  15h15min.  O tempo  de permanência variou entre 10 minutos e 1 
hora e 40 minutos. Na região do Forte dos Remédios a frequência dos  golfinhos  variou  
entre  89%  e  99% dos dias. A média anual do número de indivíduos variou entre 115 e 
503. A média anual do tempo de permanência oscilou entre 3horas  e  45 minutos  e  6  
horas  e  20 minutos. O presente  estudo  confirma  que  os  golfinhos ainda ocupam de  
forma  intensa a Baía dos Golfinhos, porém estabeleceram novas áreas de concentração 
na  região do Porto e  Ilhas Secundárias. Esta condição  implica em medidas de controle  
de  atividades  humanas,  tais  como  o  tráfego  de  embarcações  e  instalação  de 
equipamentos que produzam ruídos e outras fontes de impacto sobre os golfinhos. 

Patrocinador oficial: PETROBRAS. 

 

 

 

 



 
Figura 5: Certificado de apresentação do trabalho citado acima. 



5. RUÍDO DE BOMBA DE SUCÇÃO PROVOCA RESPOSTA 
COMPORTAMENTAL ANTAGÔNICA EM GOLFINHOS ROTADORES DE 
FERNANDO DE NORONHA 

Flávio José de Lima Silva, Dalila Teles Leão Martins, Ana Bernadete Lima Fragoso, 
Simone Almeida Gavilan, Leandro da Costa, Ana Emília Barboza de Alencar, Aline da 
Costa Bomfim, Daniel Solon Dias de Farias, Mariana Almeida Lima, Stella Almeida 
Lima, José Martins da Silva Júnior. 

A presença de ruídos artificiais no mar tais como motores de embarcações, sondas e 
bombas de sucção constituem-se como principais geradores de poluição sonora e podem 
causar efeitos adversos em diversos organismos, especialmente nos cetáceos, que 
utilizam emissões sonoras como principal forma de comunicação. O presente trabalho 
teve como objetivo descrever a resposta comportamental dos golfinhos rotadores em 
Fernando de Noronha diante da emissão de ruído artificial oriundo de uma bomba 
submersa. Foram realizados quatro ensaios acústicos durante um estudo de decaimento 
sonoro como condicionante do processo de licenciamento ambiental para instalação de 
uma bomba submersa para captação de água salgada em áreas de ocupação dos 
golfinhos no arquipélago. Um dos ensaios foi realizado na Praia do Boldró, em frente ao 
local proposto para instalação da bomba. Os demais ocorreram em frente ao Forte dos 
Remédios, Praia do Cachorro e Praia do Meio. O playback com o som de uma bomba 
submersa foi reproduzido em uma caixa acústica suspensa a dois metros de 
profundidade a partir de uma embarcação, mantida a 500 metros de distância da praia e 
500 metros de distância dos golfinhos. O som utilizado foi obtido previamente em uma 
bomba submersa no mar, cuja frequência variava entre 1800Hz e 8140Hz e intensidade 
máxima de 98,08dB. O som emitido durava 3 minutos e foi reproduzido 3 vezes em 
cada área, com intervalos de 3 minutos. Em todas as emissões manteve-se 
simultaneamente uma equipe de observação em terra portando binóculos e filmadora 
para registro do comportamento. Na totalidade dos registros, imediatamente após a 
emissão do som todos os golfinhos se evadiram em deslocamento rápido e sincronizado, 
caracterizado por saltos com todo corpo exposto acima da superfície do mar e formando 
um único agrupamento. Este comportamento é observado em situações de ameaça, fuga 
de predadores e presença de agente externo incomum à área de uso da espécie. Os 
ensaios confirmaram que diante da presença do ruído da bomba os golfinhos 
expressaram resposta comportamental antagônica, sendo recomendado o uso de outras 
estratégias para captação de água do mar em Fernando de Noronha e áreas onde ocorre 
concentrações semelhantes de golfinhos. 

FINANCIAMENTO: Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental 



 
Figura 6: Certificado de apresentação do trabalho citado acima.



6. GLOBAL GENETIC DIFFERENTIATION OF SPINNER DOLPHINS 
(Stenellalongirostris, GRAY 1828) 

Drienne M. Faria, Thais A. Volpi, Debbie Steel, Charles S. Baker, José M. Silva Jr, Ana 
Carolina O. de Meirelles, Salvatore Siciliano, Lupércio A. Barbosa, Eduardo R. Secchi, 
Ignacio B. Moreno, Larissa Rosa de Oliveira, Paulo H. Ott, Ana Paula C. Farro 

Spinner dolphins are a circum tropical distributed species spanning all three oceans 
(Atlantic, Pacific and Indian) that show  significant levels of genetic structure and 
diversity within island-associated groups. However, little is known about global 
structuring patterns especially incorporating samples from the Southwest Atlantic 
Ocean. In this study we evaluated the genetic diversity and structuring within spinner 
dolphin’s locations, among locations and among ocean basins. We evaluated 
mitochondrial DNA control region of 1138 specimens from different locations  within 
the three oceans, and, genotypes from12 nuclear microsatellite loci of 415 specimens 
from the Atlantic and Pacific oceans. F- statistic analyses revealed differentiation 
among locations and ocean basins, and, in particular, high differentiation for Hawaiian 
Islands and the Fernando de Noronha Archipelago. A lack of differentiation was 
observed between locations of the Atlantic and Indian oceans. Network analysis did not 
show high phylogeographic signal among ocean basins and Bayesian clustering analysis 
displayed five cluster for spinner dolphins. Our results showed a group formed by 
Pacific Oceans locations and a different group formed by the Atlantic and Indian oceans 
together. These results rein force the fact that spinner dolphin can travel for long 
distances among small islands keeping gene flow among them, but, are also able to 
display site fidelity in some locations. We also high light that special attention to 
conservation strategies that make resources and rest available should be given to the 
populations of spinner dolphins that display strong site fidelity to island-associated 
groups.  

FINANCIAMENTO: Petrobras, por meio do Programa Petrobras 

Socioambiental  



7. PHYLOGENETIC PATTERN OF INTER-SPECIES HYBRIDIZATION AMONG 
DOLPHINS OF THE GENUS STENELLA IN THE ATLANTIC OCEAN 

Drienne M. Faria1, Debbie. Steel, Charles S. Baker, José M. S. Jr, Ana Carolina O. de 
Meirelles, Luciano R. A. Souto, Salvatore Siciliano, Lupércio A. Barbosa, Eduardo 
Secchi, Ignacio B. Moreno, Larissa das Rosa de Oliveira, Paulo H. Ott, Ana Paula C. 
Farro. 

Natural hybridization has been demonstrated as a common process reported for many 
taxa. Few examples involve dolphins, particularly in the South Atlantic Ocean. Recent 
studies have demonstrated that this process can cause genetic homogenization and, 
even, extinction of some species. In contrast, however, hybridization has also been 
shown to increase the genetic diversity of populations and even be involved in the 
formation of new species. In this study we employed three genes of the mitochondrial 
DNA to investigate the occurrence of hybridization and introgression among five 
species of cetaceans of the genus Stenella, all sympatric in the Southwest Atlantic 
Ocean. We present evidence soft hybrids between S. clymene and S. coeruleoalba, and 
one hybrid between S. clymene and S. attenuata along the Brazilian coast. We also 
found evidences of hybrids between S. frontalis and S. attenuata in the North East 
Atlantic Ocean, and between S. frontalis and S. longirostris in the North West Atlantic 
Ocean. All of these putative hybrids were morphologically identified as on especies by 
specialists but exhibited the mitochondrial D-loop identity of another species. Our 
results demonstrated that ongoing gene flow through hybridization is occurring among 
almost all species of the genus Stenella reinforcing that this process could be one of the 
reasons for the confusing taxonomy and difficulties in elucidating phylogenetic 
relationships within this group. 

Keywords: Delphinidae, hybrid, introgression, spinner dolphins, Stenella, 
Mitochondrial DNA. 

FINANCIAMENTO: Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental 

  



Foi apresentado dois trabalhos no X Seminário de Pesquisa do ICMBio, X 
Seminário de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica do ICMBio, evento de 
caráter nacional, que aconteceu de 18 a 20 de Setembro de 2018,  no auditório do 
ICMBio Sede, em Brasília/DF, que foi o seguinte painel: 

8. ALTERAÇÃO DA CATEGORIA DE AMEAÇA DO GOLFINHO-ROTADOR E 
SUA RELAÇÃO COM AS AÇÕES DO PROJETO GOLFINHO ROTADOR EM 
FERNANDO DE NORONHA. 

 
José Martins da Silva Junior; Rafael Pinheiro; Cynthia Gerling; Flávio José de Lima 
Silva. Ver painel (figura 7), e-mail de aprovação do layout (figura 8) e apresentação do 
painel (figura9) e certificado de apresentação (figura 10).  

 
Figura 7: Painel apresentado durante o X Seminário de Pesquisa do ICMBio, X Seminário de 

Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica do ICMBio. 



 
Figura 8: Email de aprovação do layout do painel apresentado durante o X Seminário de Pesquisa 
do ICMBio, X Seminário de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica do ICMBio. 
 

 
Figura 9: Exposição do painel apresentado durante o X Seminário de Pesquisa do  

ICMBio, X Seminário de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica do ICMBio. 
 



 

 
Figura 10: Certificado de apresentação do trabalho citado acima 



9. O TURISMO DE OBSERVAÇÃO DE FAUNA NO PARQUE NACIONAL 
MARINHO E NA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE FERNANDO DE 
NORONHA. 
José Martins da Silva Junior; Rafael Pinheiro; Cynthia Gerling; Flávio José de 
Lima. Ver painel (figura 11), certificado de apresentação (figura 12) e e-mail de 
aprovação do layout (figura 8).  

Figura 11: Painel apresentado durante o X Seminário de Pesquisa do ICMBio, X Seminário de 
Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica do ICMBio. 



 
Figura 12: Certificado de apresentação do trabalho citado acima 



 

No IX Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação, evento de caráter 
nacional que aconteceu de 30 de julho a 2 de Agosto de 2018 em Florianópolis/SC, foi 
apresentado o trabalho, conforme ilustra a  figura 11 e 12. 

10. ICMBio na Escola 

 
Figura 11: Painel do trabalho “ICMBio na Escola” apresentado no IX  

Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação. 
 
 



 
Figura 12:Certificado de apresentação do trabalho citado acima. 



 

OBJETIVO ESPECÍFICO 4: Produzir e divulgar conhecimento técnico e 
científico sobre Conservação marinha, golfinhos e Fernando de Noronha. 

AÇÃO 4.2 – Participação em eventos e processos nacionais e internacionais para 
conservação marinha. 

Esta ação teve como objetivo apresentar e discutir os resultados de nossas 
pesquisas e dos conhecimentos adquiridos com a comunidade científica e ambientalista 
e também inserir nossos conhecimentos científicos nas políticas públicas do Governo 
Brasileiro.  

Apesar desta ação não estar prevista para este período, o Projeto Golfinho 
Rotador, em função do descasamento do cronograma previsto com a realidade de 
execução do projeto e a agenda de eventos científicos de área temática afim, já 
participou de um evento internacional, três eventos nacionais e um processo nacional. 

O Projeto Golfinho Rotador participou da “18ª Reunião de Trabalhos dos 
Especialistas em Mamíferos Aquáticos da América do Sul e 12º Congresso 
SOLAMAC”, evento de caráter internacional que ocorreu em Lima - Peru, de 5 a 8 de 
novembro de 2018, e contou com a participação de Flávio Lima, Coordenador 
Institucional e Ana Paula Farro, Pesquisadora Associada ao Projeto Golfinho Rotador, 
conforme certificados anexos ao final.  

 

 
Figura 1: Certificado de participação na RT 18. 

 



 
Figura 2: Apresentação do PGR na RT 18. 

 

José Martins da Silva Junior, coordenador geral, representou o Projeto Golfinho 
Rotador em dois eventos nacionais: o “IX Congresso Brasileiro de Unidades de 
Conservação”, que ocorreu de 30 de Julho a 2 de Agosto de 2018 em Florianópolis/SC 
(figura 3 e 4); e no “X Seminário de Pesquisa do ICMBio, X Seminário de Pesquisa e X 
Encontro de Iniciação Científica do ICMBio”, que aconteceu de 18 a 20 de Setembro de 
2018, no auditório do ICMBio Sede, em Brasília/DF (figura 5). 

 

 
Figura 3: José Martins, coordenador geral do PGR, no IX Congresso 

Brasileiro de Unidades de Conservação.



 
Figura 4: José Martins, coordenador geral do PGR, apresentando 

no IX Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação. 

 
Figura 5: José Martins, coordenador geral do PGR, no X Seminário 
de Pesquisa do ICMBio, X Seminário de Pesquisa e X Encontro de 

Iniciação Científica do ICMBio.



A Coordenadora de Educação Ambiental e Sustentabilidade do Projeto Golfinho 
Rotador, Cynthia Gerling, ministrou palestra sobre o Projeto no evento “Unidade de 
Conservação”, no Colégio Visconde de Porto Seguro (São Paulo/SP) em 07 de 
dezembro de 2018 (figura 6), para 31 participantes, conforme lista (figura 8). Ao final 
do evento, foram doados livros e publicações do Projeto Golfinho Rotador e da Rede 
Biomar para a biblioteca do Colégio (figura 7). 

 

 
Figura 6: Palestra sobre o Projeto Golfinho Rotador no evento “Unidade de  

Conservação”, no Colégio Visconde de Porto Seguro. 
 

 

 

 
Figura7: Doação de livros e publicações do Projeto Golfinho Rotador e da Rede 

Biomar para a biblioteca do Colégio. 



 
Figura 8: Lista de presença da palestra sobre o Projeto Golfinho Rotador no evento “Unidade de 

Conservação”, no Colégio Visconde de Porto Seguro. 
 

 



O Projeto Golfinho Rotador participou de uma reunião presencial do processo de 
execução de ações relacionadas à conservação dos mamíferos aquáticos da Rede de 
Encalhes de Mamíferos Aquáticos do Brasil – REMAB. 

A Reunião da Rede de Encalhe e Informação de Mamíferos Aquáticos do Brasil 
- REMAB 2018, foi promovida pelo Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de 
Mamíferos Aquáticos (CMA/ICMBio) e ocorreu em Santos-SP, nos dias 6 e 7 de 
dezembro de 2018 (figura 9). 

A reunião contou com a participação de 35 pessoas, conforme foto (figura 10) e 
listas de presença (figuras 11 a 13), entre representantes de instituições governamentais, 
universidade e organizações não governamentais que atuam com pesquisa, resgate e 
reabilitação de mamíferos aquáticos no Brasil, sendo esta reunião focada incialmente 
nas instituições do Sul e Sudeste.  

A REMAB atua como importante protagonista nas ações de pesquisa e 
conservação de mamíferos marinhos no Brasil, propondo medidas e projetos para 
ampliar o conhecimento científico e a proteção dos animais e ambientes marinhos 
brasileiros.  

Devido a sua longa atuação e experiência na área, o Projeto Golfinho Rotador 
foi convidado para participar da reunião com o propósito de contribuir com a discussão 
dos temas atuais que envolvem aspectos de pesquisa e conservação das espécies e 
propor estratégias de fortalecimento da REMAB e das Redes Regionais. Nesta reunião o 
Projeto Golfinho Rotador foi representado pelo Biólogo, Prof. Dr. Flávio Lima que fez 
uma apresentação sobre os procedimentos atuais de avaliação dos potenciais impactos 
das atividades de pesquisa sísmica sobre os mamíferos aquáticos no Brasil. 

 

 
Figura 9: Reunião da REMAB. 



 

 
Figura 10: Participantes da reunião da REMAB. 

 



 
Figura 11: Lista de presença da Reunião REMAB dia 06/12/2018 – página 1 de 2. 



 
Figura 12: Lista de presença da Reunião REMAB dia 06/12/2018 – página 2 de 2. 



 
Figura 13: Lista de presença da Reunião REMAB dia 07/12/2018. 

 

  



OBJETIVO 5 – Promover ações de sensibilização em prol da conservação marinha 
nas áreas de atuação do Projeto Golfinho Rotador. 

AÇÃO 5.1 – Desenvolvimento de ações de educação ambiental nas escolas de 
Fernando de Noronha. 

Esta ação teve como objetivo promover a autonomia dos estudantes na tomada 
de decisões quanto àquilo que eles julgam importante para seu aprendizado e 
desenvolver o pensamento crítico manifestando os variados pontos de vista diante de 
situações e problemas. 

Nesta ação, durante o primeiro quadrimestre deste contrato, trabalhamos com 15 
professores e 769 alunos participantes. Destes alunos participantes, 274 eram crianças, 
jovens ou adultos diferentes das duas unidades escolares de FN, a Bem-Me-Quer, de 
educação infantil, e Escola de Referência de Ensino Médio Arquipélago Fernando de 
Noronha, do ensino fundamental e médio. O número total de professores atingidos da 
EREM Arquipélago Fernando de Noronha e da Bem-Me-Quer foi de 15, conforme lista 
de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - RelTécnico 1 - Anexo 1 - OficEduAmb (3)”. 

Os seguintes métodos foram usados: intervenções de arte-educação, oficinas de 
educação ambiental, oficinas de vídeos e constituição de um coletivo jovem.  

 

I – Oficinas Ambientais – Foram desenvolvidas 37 oficinas ambientais com os alunos 
da Escola de Referência em Ensino Médio Arquipélago Fernando de Noronha, sendo 36 
teóricas e 1 prática. Estas oficinas foram assistidas por 566 alunos participantes, sendo 
221 crianças, jovens ou adultos diferentes, conforme listas de presença anexas. 

As oficinas abrangeram turmas do 1º ao 9º Ano do Fundamental, do 1º ao 3º Ano do 
Ensino Médio e da turma de Educação de Jovens e Adultos, conforme descrição 
detalhada por oficina a seguir. 

 



 
Figura 6: Oficina de Educação Ambiental do dia 29 de Novembro de 2018. 

 

1 – Data da oficina teórica: 04 de outubro de 2018. 
Turma:do 6º Ano Fundamental ao 2º Ano do Ensino Médio. 
Número de alunos participantes:05. Lista de presença em“ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 1 - Anexo 1 - OficEduAmb (1)”. 
Descrição: Esta ação englobou diversos itens da Carta da Terra com o objetivo de gerar 
uma sociedade sustentável baseada no respeito pela natureza e pelo próximo. Ao longo 
da oficina ambiental, a educadora ambiental fez contação de estória usando o gibi “Um 
garoto da cidade”, sendo que, os alunos apenas olhavam as figuras do gibi, sem ler os 
balões com o objetivo de estimular sua criatividade e imaginação, e, assim, elas 
contavam sua própria estória. Após essa etapa, os jovens liam o gibi e comparavam 
ambas as estórias. 
 

2 – Data da oficina teórica: 24 de outubro de 2018. 
Turma:do 6º Ano Fundamental ao 3º Ano do Ensino Médio. 
Número de alunos participantes: 14. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 1 - Anexo 1 - OficEduAmb (1)”. 
Descrição: O conteúdo trabalhado, além de aspectos sobre golfinhos e a biodiversidade 
marinha e terrestre de Fernando de Noronha, focou também as unidades de conservação 
e a importância do zoneamento e as diferenças entre APA e Parque Nacional. Para isso 
foi usado um mapa de feltro de Fernando de Noronha com o zoneamento, e também, em 
feltro havia os animais, plantas e símbolos da presença humana. Os jovens escolhiam 
alguns desses itens e colocavam o animal ou símbolo da presença humana na área 
correta. 



3 – Data da oficina teórica: 30 de outubro de 2018. 
Turma: 1º A do ensino fundamental. 
Número de alunos participantes: 15. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 1 - Anexo 1 - OficEduAmb (1)”. 
Descrição: Esta ação englobou diversos itens da Carta da Terra com o objetivo de gerar 
uma sociedade sustentável baseada no respeito pela natureza e pelo próximo. Ao longo 
da oficina ambiental, a educadora ambiental fez contação de estória usando o gibi “Um 
garoto da cidade”, sendo que, as crianças, primeiro, olhavam as figuras do gibi, sem ler 
os balões com o objetivo de estimular sua criatividade e imaginação, elas contavam sua 
própria estória com base apenas nos desenhos do gibi.  
 

4 – Data da oficina teórica: 30 de outubro de 2018. 
Turma: 1º B do ensino fundamental. 
Número de alunos participantes:12. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 1 - Anexo 1 - OficEduAmb (1)”. 
Descrição: Esta ação englobou diversos itens da Carta da Terra com o objetivo de gerar 
uma sociedade sustentável baseada no respeito pela natureza e pelo próximo. Ao longo 
da oficina ambiental, a educadora ambiental fez contação de estória usando o gibi “Um 
garoto da cidade”, sendo que, as crianças, primeiro, olhavam as figuras do gibi, sem ler 
os balões com o objetivo de estimular sua criatividade e imaginação, elas contavam sua 
própria estória com base apenas nos desenhos do gibi.  
 

5 – Data da oficina teórica: 30 de outubro de 2018. 
Turma: 3º A do ensino fundamental 
Número de alunos participantes: 21.Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 1 - Anexo 1 - OficEduAmb (1)”. 
Descrição: Esta ação englobou diversos itens da Carta da Terra com o objetivo de gerar 
uma sociedade sustentável baseada no respeito pela natureza e pelo próximo. Ao longo 
da oficina, a educadora ambiental fez uso do gibi “Um garoto da cidade”. Os alunos 
foram colocados em duplas e dividiram o mesmo gibi para treinar o trabalho em dupla e 
compartilhar um objeto só, e liam a estória do gibi até a metade. Quando chegavam na 
metade, o gibi era retirado das duplas, e as mesmas tinham que criar a continuação do 
gibi: escrevendo e desenhando, estimulando a criatividade e imaginação, com base no 
último balão de diálogo lido do gibi entre o garoto e o golfinho, Nando e Stenella: 
Nando: “Você vai me salvar?” Stenella: “Sim, mas vamos fazer um acordo!” Nando: 
“Qual acordo?” E assim as crianças escreveram e desenharam o acordo entre Nando e 
Stenella.  
  



6 – Data da oficina teórica: 30 de outubro de 2018. 
Turma: 3º B do ensino fundamental. 
Número de alunos participantes: 20.Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 1 - Anexo 1 - OficEduAmb (1)”. 
Descrição: Esta ação englobou diversos itens da Carta da Terra com o objetivo de gerar 
uma sociedade sustentável baseada no respeito pela natureza e pelo próximo. Ao longo 
da oficina, a educadora ambiental fez uso do gibi “Um garoto da cidade”. Os alunos 
foram colocados em duplas e dividiram o mesmo gibi para treinar o trabalho em dupla e 
compartilhar um objeto só, e liam a estória do gibi até a metade. Quando chegavam na 
metade, o gibi era retirado das duplas, e as mesmas tinham que criar a continuação do 
gibi: escrevendo e desenhando, estimulando a criatividade e imaginação, com base no 
último balão de diálogo lido do gibi entre o garoto e o golfinho, Nando e Stenella: 
Nando: “Você vai me salvar?” Stenella: “Sim, mas vamos fazer um acordo!” Nando: 
“Qual acordo?” E assim as crianças escreveram e desenharam o acordo entre Nando e 
Stenella.  
 

7 – Data da oficina teórica: 31 de outubro de 2018. 
Turma:do 6º Ano Fundamental ao 3º Ano do Ensino Médio. 
Número de alunos participantes:14.Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 1 - Anexo 1 - OficEduAmb (1)”. 
Descrição: Esta ação objetivou valorizar e divulgar as atividades do Projeto Golfinho 
Rotador, curiosidades sobre os golfinhos e outros animais marinhos. Com base no 
conteúdo a ser trabalhado, a educadora ambiental deixou as crianças livres para 
perguntarem sobre as ações do Projeto Golfinho Rotador, os golfinhos e outros animais 
marinhos e a importância dos oceanos na saúde do Planeta. Eles poderiam fazer até no 
máximo 12 perguntas. No final foi feito um QUIZ com as perguntas, e a classe foi 
dividida em 2 turmas “Golfinho Rotador” e “Golfinho Pintado”. E assim, os alunos de 
um grupo perguntavam para o outro grupo alguma pergunta que havia sido feita, e 
quando a turma oposta respondesse certo, ganhava ponto.  
 

8 – Data da oficina teórica: 01 de Novembro de 2018. 
Turma: 2º A do ensino fundamental. 
Número de alunos participantes: 12. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 1 - Anexo 1 - OficEduAmb (1)”. 
Descrição: Esta ação objetivou valorizar e divulgar as atividades do Projeto Golfinho 
Rotador, curiosidades sobre os golfinhos e outros animais marinhos. Com base no 
conteúdo a ser trabalhado, a educadora ambiental deixou as crianças livres para 
perguntarem sobre as ações do Projeto Golfinho Rotador, os golfinhos e outros animais 
marinhos e a importância dos oceanos na saúde do Planeta.  
  



9 – Data da oficina teórica: 01 de Novembro de 2018. 
Turma: 2º B do ensino fundamental. 
Número de alunos participantes: 14. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 1 - Anexo 1 - OficEduAmb (1)”. 
Descrição: Esta ação objetivou valorizar as atividades do Projeto Golfinho Rotador, 
curiosidades sobre os golfinhos e outros animais marinhos. Com base no conteúdo a ser 
trabalhado, a educadora ambiental deixou as crianças livres para perguntarem sobre as 
ações do Projeto Golfinho Rotador, os golfinhos e outros animais marinhos e a 
importância dos oceanos na saúde do Planeta.  
 

10 – Data da oficina teórica: 01 de Novembro de 2018. 
Turma:4º Ano do ensino fundamental. 
Número de alunos participantes: 18. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 1 - Anexo 1 - OficEduAmb (1)”. 
Descrição: Esta ação objetivou valorizar e divulgar as atividades do Projeto Golfinho 
Rotador, responder curiosidades sobre os golfinhos e outros animais marinhos, e 
também ao final, estimular a memória, o espírito da competição pacífica e assimilação 
do conteúdo trabalhado. Com base nesse conteúdo supramencionado, a educadora 
ambiental deixou as crianças livres para perguntarem sobre as ações do Projeto 
Golfinho Rotador, os golfinhos e outros animais marinhos e a importância dos oceanos 
na saúde do Planeta. Eles poderiam fazer até no máximo 12 perguntas. No final foi feito 
um QUIZ com as perguntas, e a classe foi dividida em 2 turmas “Golfinho Rotador” e 
“Golfinho Pintado”. E assim, os alunos de um grupo perguntavam para o outro grupo 
alguma pergunta que havia sido feita, e quando a turma oposta respondesse certo, 
ganhava ponto.  
 

11 – Data da oficina teórica: 01 de Novembro de 2018. 
Turma: 5ºAno do ensino fundamental. 
Número de alunos participantes: 25. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 1 - Anexo 1 - OficEduAmb (1)”. 
Descrição: Esta ação objetivou valorizar as atividades do Projeto Golfinho Rotador, 
responder curiosidades sobre os golfinhos e outros animais marinhos, e também ao 
final, estimular a memória, o espírito da competição pacífica e assimilação do conteúdo 
trabalhado. Com base nesse conteúdo supramencionado, a educadora ambiental deixou 
as crianças livres para perguntarem sobre as ações do Projeto Golfinho Rotador, os 
golfinhos e outros animais marinhos e a importância dos oceanos na saúde do Planeta. 
Eles poderiam fazer até no máximo 12 perguntas. No final foi feito um QUIZ com as 
perguntas, e a classe foi dividida em 2 turmas “Golfinho Rotador” e “Golfinho 
Pintado”. E assim, os alunos de um grupo perguntavam para o outro grupo alguma 
pergunta que havia sido feita, e quando a turma oposta respondesse certo, ganhava 
ponto.  
 



12 – Data da oficina teórica: 06 de Novembro de 2018. 
Turma: 1º B do ensino fundamental. 
Número de alunos participantes:12. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 1 - Anexo 1 - OficEduAmb (1)”. 
Descrição: Nessa semana a Administração local de Fernando de Noronha fez em 
parceria com o Projeto Golfinho Rotador divulgação e sensibilização sobre a separação 
dos Resíduos Sólidos durante as aulas de Educação Ambiental da EREM. Durante essa 
campanha falou-se sobre a importância da separação dos resíduos, o cuidado com certos 
tipos de resíduos, os 5R’s e também sobre a importância na mudança dos padrões de 
consumo e descarte. 
 

13 – Data da oficina teórica: 06 de Novembro de 2018. 
Turma:1ºA do ensino fundamental. 
Número de alunos participantes: 13. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 1 - Anexo 1 - OficEduAmb (1)”. 
Descrição: Nessa semana a Administração local de Fernando de Noronha fez em 
parceria com o Projeto Golfinho Rotador divulgação e sensibilização sobre a separação 
dos Resíduos Sólidos durante as aulas de Educação Ambiental da EREM. Durante essa 
campanha falou-se sobre a importância da separação dos resíduos, o cuidado com certos 
tipos de resíduos, os 5R’s e também sobre a importância na mudança dos padrões de 
consumo e descarte. 
 

14 – Data da oficina teórica: 06 de Novembro de 2018. 
Turma: 3º B do ensino fundamental. 
Número de alunos participantes: 16. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 1 - Anexo 1 - OficEduAmb (1)”. 
Descrição: Nessa semana a Administração local de Fernando de Noronha fez em 
parceria com o Projeto Golfinho Rotador divulgação e sensibilização sobre a separação 
dos Resíduos Sólidos durante as aulas de Educação Ambiental da EREM. Durante essa 
campanha falou-se sobre a importância da separação dos resíduos, o cuidado com certos 
tipos de resíduos, os 5R’s e também sobre a importância na mudança dos padrões de 
consumo e descarte. 
 

15 – Data da oficina teórica: 06 de Novembro de 2018. 
Turma:3ºA do ensino fundamental. 
Número de alunos participantes: 21. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 1 - Anexo 1 - OficEduAmb (1)”. 
Descrição: Nessa semana a Administração local de Fernando de Noronha fez em 
parceria com o Projeto Golfinho Rotador divulgação e sensibilização sobre a separação 
dos Resíduos Sólidos durante as aulas de Educação Ambiental da EREM. Durante essa 
campanha falou-se sobre a importância da separação dos resíduos, o cuidado com certos 



tipos de resíduos, os 5R’s e também sobre a importância na mudança dos padrões de 
consumo e descarte. 
 

16 – Data da oficina teórica: 07 de novembro de 2018. 
Turma:do 6º Ano Fundamental ao 3º Ano do Ensino Médio. 
Número de alunos participantes: 21. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 1 - Anexo 1 - OficEduAmb (1)”. 
Descrição: Nessa semana a Administração local de Fernando de Noronha fez em 
parceria com o Projeto Golfinho Rotador divulgação e sensibilização sobre a separação 
dos Resíduos Sólidos durante as aulas de Educação Ambiental da EREM. Durante essa 
campanha falou-se sobre a importância da separação dos resíduos, o cuidado com certos 
tipos de resíduos, os 5R’s e também sobre a importância na mudança dos padrões de 
consumo e descarte. 
 

17 – Data da oficina teórica: 08 de Novembro de 2018. 
Turma: 5ºAno do ensino fundamental. 
Número de alunos participantes: 28. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 1 - Anexo 1 - OficEduAmb (2)”. 
Descrição: Nessa semana a Administração local de Fernando de Noronha fez em 
parceria com o Projeto Golfinho Rotador divulgação e sensibilização sobre a separação 
dos Resíduos Sólidos durante as aulas de Educação Ambiental da EREM. Durante essa 
campanha falou-se sobre a importância da separação dos resíduos, o cuidado com certos 
tipos de resíduos, os 5R’s e também sobre a importância na mudança dos padrões de 
consumo e descarte. 
 

18 – Data da oficina teórica: 08 de Novembro de 2018. 
Turma: 4ºAno do ensino fundamental. 
Número de alunos participantes: 25. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 1 - Anexo 1 - OficEduAmb (2)”. 
Descrição: Nessa semana a Administração local de Fernando de Noronha fez em 
parceria com o Projeto Golfinho Rotador divulgação e sensibilização sobre a separação 
dos Resíduos Sólidos durante as aulas de Educação Ambiental da EREM. Durante essa 
campanha falou-se sobre a importância da separação dos resíduos, o cuidado com certos 
tipos de resíduos, os 5R’s e também sobre a importância na mudança dos padrões de 
consumo e descarte. 
 

  



19 – Data da oficina teórica: 08 de Novembro de 2018. 
Turma: 2º A do ensino fundamental. 
Número de alunos participantes:17. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 1 - Anexo 1 - OficEduAmb (2)”. 
Descrição: Nessa semana a Administração local de Fernando de Noronha fez em 
parceria com o Projeto Golfinho Rotador divulgação e sensibilização sobre a separação 
dos Resíduos Sólidos durante as aulas de Educação Ambiental da EREM. Durante essa 
campanha falou-se sobre a importância da separação dos resíduos, o cuidado com certos 
tipos de resíduos, os 5R’s e também sobre a importância na mudança dos padrões de 
consumo e descarte.  
 

20 – Data da oficina teórica: 08 de Novembro de 2018. 
Turma: 2º B do ensino fundamental. 
Número de alunos participantes: 13. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 1 - Anexo 1 - OficEduAmb (2)”. 
Descrição: Nessa semana a Administração local de Fernando de Noronha fez em 
parceria com o Projeto Golfinho Rotador divulgação e sensibilização sobre a separação 
dos Resíduos Sólidos durante as aulas de Educação Ambiental da EREM. Durante essa 
campanha falou-se sobre a importância da separação dos resíduos, o cuidado com certos 
tipos de resíduos, os 5R’s e também sobre a importância na mudança dos padrões de 
consumo e descarte. 
 

21 – Data da oficina teórica: 19 de novembro de 2018. 
Turma:do 6º Ano Fundamental ao 3º Ano do Ensino Médio. 
Número de alunos participantes:8. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 1 - Anexo 1 - OficEduAmb (2)”. 
Descrição: Esta ação abordou a preservação marinha com o objetivo de gerar uma 
sociedade sustentável baseada no respeito pela natureza e pelo próximo. Ao longo da 
oficina ambiental, a educadora ambiental fez uso do “Manual de Ecossistemas Marinhos 
e Costeiros”, sendo que a classe foi dividida em duplas e cada dupla leu o texto da 
página 40 “Poluição”. Ao fim das leituras, foi feito um diálogo sobre poluição, seus 
problemas e soluções para Fernando de Noronha. 
 

22 – Data da oficina teórica: 21 de novembro de 2018. 
Turma:do 6º Ano Fundamental ao 3º Ano do Ensino Médio. 
Número de alunos participantes: 20. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 1 - Anexo 1 - OficEduAmb (2)”. 
Descrição: Esta ação abordou a preservação marinha com o objetivo de gerar uma 
sociedade sustentável baseada no respeito pela natureza e pelo próximo. Ao longo da 
oficina ambiental, a educadora ambiental fez uso do “Manual de Ecossistemas Marinhos 
e Costeiros”, sendo que a classe foi dividida em duplas e cada dupla leu o texto da 



página 41 “Resíduos Sólidos”. Ao fim das leituras, foi feito um diálogo sobre os RS, 
seus problemas e soluções para Fernando de Noronha. 
 

23 – Data da oficina teórica: 28 de novembro de 2018. 
Turma:do 6º Ano Fundamental ao 3º Ano do Ensino Médio. 
Número de alunos participantes:14. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 1 - Anexo 1 - OficEduAmb (2)”. 
Descrição: O conteúdo trabalhado focou o aquecimento global e o impacto negativo 
gerado pelos padrões de produção, consumo e descarte. A oficina ambiental trouxe 
imagens de animais que vivem no ártico, como o Narwahl, e a possibilidade desse 
animal ser extinto com as mudanças climáticas. Ao final da oficina, foi feita uma lista 
do que nós, humanos, podemos fazer para minimizar o aquecimento global, protegendo 
assim as capacidades regenerativas da Terra. 
 

24 – Data da oficina teórica: 29 de Novembro de 2018. 
Turma: 5º Ano do ensino fundamental. 
Número de alunos participantes:32. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 1 - Anexo 1 - OficEduAmb (2)”. 
Descrição: O conteúdo trabalhado focou o aquecimento global e o impacto negativo 
gerado pelos padrões de produção, consumo e descarte. A oficina ambiental trouxe 
imagens de animais que vivem no ártico, como o Narwahl, e a possibilidade desse 
animal ser extinto com as mudanças climáticas. Ao final da oficina, foi feita uma lista 
do que nós, humanos, podemos fazer para minimizar o aquecimento global, protegendo 
assim as capacidades regenerativas da Terra. 
 

25 – Data da oficina teórica: 29 de Novembro de 2018. 
Turma: 4º Ano do ensino fundamental. 
Número de alunos participantes: 30. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 1 - Anexo 1 - OficEduAmb (2)”. 
Descrição: O conteúdo trabalhado focou o aquecimento global e o impacto negativo 
gerado pelos padrões de produção, consumo e descarte. A oficina ambiental trouxe 
imagens de animais que vivem no ártico, como o Narwahl, e a possibilidade desse 
animal ser extinto com as mudanças climáticas. Ao final da oficina, foi feita uma lista 
do que nós, humanos, podemos fazer para minimizar o aquecimento global, protegendo 
assim as capacidades regenerativas da Terra. 
 

  



26 – Data da oficina teórica: 29 de Novembro de 2018. 
Turma: 2º A ano do ensino fundamental. 
Número de alunos participantes: 18. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 1 - Anexo 1 - OficEduAmb (2)”. 
Descrição: O conteúdo trabalhado focou o aquecimento global e o impacto negativo 
gerado pelos padrões de produção, consumo e descarte. A oficina ambiental trouxe 
imagens de animais que vivem no ártico, como o Narwahl, e a possibilidade desse 
animal ser extinto com as mudanças climáticas. Ao final da oficina, foi feita uma lista 
do que nós, humanos, podemos fazer para minimizar o aquecimento global, protegendo 
assim as capacidades regenerativas da Terra. 
 

27 – Data da oficina teórica: 29 de Novembro de 2018. 
Turma: 2º B do ensino fundamental. 
Número de alunos participantes:15. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 1 - Anexo 1 - OficEduAmb (2)”. 
Descrição: O conteúdo trabalhado focou o aquecimento global e o impacto negativo 
gerado pelos padrões de produção, consumo e descarte. A oficina ambiental trouxe 
imagens de animais que vivem no ártico, como o Narwahl, e a possibilidade desse 
animal ser extinto com as mudanças climáticas. Ao final da oficina, foi feita uma lista 
do que nós, humanos, podemos fazer para minimizar o aquecimento global, protegendo 
assim as capacidades regenerativas da Terra. 
 

28 – Data da oficina teórica: 04 de Dezembro de 2018. 
Turma:do 6º Ano Fundamental ao 3º Ano do Ensino Médio. 
Número de alunos participantes:11. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 1 - Anexo 1 - OficEduAmb (2)”. 
Descrição:Com o objetivo de finalizar o ano letivo e valorizar o produto criado pelo 
Coletivo Jovem Mar Noronha os “livros cartoneros” com a temática sobre os Resíduos 
Sólidos e lixo marinho, a “Ecoteca” com os livros cartoneros foi levada para essa turma 
e seus exemplares lidos pelas crianças. 
 

29 – Data da oficina teórica: 04 de Dezembro de 2018. 
Turma:3º B do ensino fundamental. 
Número de alunos participantes:20. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 1 - Anexo 1 - OficEduAmb (2)”. 
Descrição:Com o objetivo de finalizar o ano letivo e valorizar o produto criado pelo 
Coletivo Jovem Mar Noronha os “livros cartoneros” com a temática sobre os Resíduos 
Sólidos e lixo marinho, a “Ecoteca” com os livros cartoneros foi levada para essa turma 
e seus exemplares lidos pelas crianças. 
 

 



30 – Data da oficina teórica: 04 de Dezembro de 2018. 
Turma:3ºA do ensino fundamental. 
Número de alunos participantes:18. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 1 - Anexo 1 - OficEduAmb (2)”. 
Descrição:Com o objetivo de finalizar o ano letivo e valorizar o produto criado pelo 
Coletivo Jovem Mar Noronha os “livros cartoneros” com a temática sobre os Resíduos 
Sólidos e lixo marinho, a “Ecoteca” com os livros cartoneros foi levada para essa turma 
e seus exemplares lidos pelas crianças. 
 

31 – Data da oficina teórica: 04 de Dezembro de 2018. 
Turma:1º B do ensino fundamental. 
Número de alunos participantes:13. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 1 - Anexo 1 - OficEduAmb (2)”. 
Descrição:Com o objetivo de finalizar o ano letivo e valorizar o produto criado pelo 
Coletivo Jovem Mar Noronha os “livros cartoneros” com a temática sobre os Resíduos 
Sólidos e lixo marinho, a “Ecoteca” com os livros cartoneros foi levada para essa turma 
e seus exemplares lidos pelas crianças. 
 

32 – Data da oficina teórica: 04 de Dezembro de 2018. 
Turma:1ºA do ensino fundamental. 
Número de alunos participantes:14. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 1 - Anexo 1 - OficEduAmb (2)”. 
Descrição:Com o objetivo de finalizar o ano letivo e valorizar o produto criado pelo 
Coletivo Jovem Mar Noronha os “livros cartoneros” com a temática sobre os Resíduos 
Sólidos e lixo marinho, a “Ecoteca” com os livros cartoneros foi levada para essa turma 
e seus exemplares lidos pelas crianças. 
 

33 – Data da oficina teórica: 11 de Dezembro de 2018. 
Turma: EJA – Educação de Jovens e Adultos 
Número de alunos participantes: 04. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 1 - Anexo 1 - OficEduAmb (3)”. 
Descrição: Com a utilização de um mapa da Ilha de Fernando de Noronha, no qual as 
áreas do PARNAMAR e APA estavam demarcadas conceitos como o significado de 
Unidades de Conservação, qual a sua importância e zonas de conflito foram trabalhados. 
Para isso, pixelamos o mapa e pudemos trabalhar os conceitos de perímetro, área 
aproximada das duas Unidades de Conservação, além de transformação de unidades de 
medida de distância. No fim um pequeno debate sobre algumas zonas de conflito foram 
levantados, como por exemplo, a área da Baía de Santo Antônio. 
 

  



34 – Data da oficina teórica: 12 de Dezembro de 2018. 
Turma: EJA – Educação de Jovens e Adultos 
Número de alunos participantes: 05. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 1 - Anexo 1 - OficEduAmb (3)”. 
Descrição: Iniciamos nossa oficina com a exibição de vídeos de sensibilização 
ambiental a respeito dos resíduos e qual é a nossa relação com os mesmos. Dessa forma 
pudemos trabalhar os conceitos de resíduo e como Fernando de Noronha se encaixa 
nesse quesito, por meio de dados da Usina de Tratamento de Resíduos, sobre o 
quantitativo de lixo produzido diariamente os alunos trabalharam em sala os conceitos 
de unidade de medida de peso, transformações dessas unidades. Após essa aula 
começamos uma oficina de requalificação de garrafas PET para confecção de 
luminárias, juntamente com a professora de Artes da escola. 
 

35 – Data da oficina teórica: 13 de Dezembro de 2018. 
Turma: EJA – Educação de Jovens e Adultos 
Número de alunos participantes:04. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 1 - Anexo 1 - OficEduAmb (3)”. 
Descrição: Iniciamos nossa oficina com a exibição do filme "PlasticOcean" no qual 
pudemos extrair alguns conceitos sobre os desafios e realidades dos resíduos plásticos 
nos oceanos e qual nosso papel nesse cenário. Para isso trabalhamos os conceitos de 
fragmentação do plástico através do cálculo de volume de plástico por m³, dessa forma 
os alunos trabalharam conceitos de transformações de unidades de medida de volume e 
regra de três. 
 

36 – Data da oficina teórica: 14 de Dezembro de 2018. 
Turma: EJA – Educação de Jovens e Adultos 
Número de alunos participantes: 04. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 1 -Anexo 1 - OficEduAmb (3)”. 
Descrição: Antes da aula, fizemos um pequeno momento de reflexão sobre os hábitos 
de consumo e onde todos os temas anteriores se enquadram nisso e onde eles, como 
moradores de Fernando de Noronha, se identificam. Para isso eles simularam através de 
uma roda de conversa os seus hábitos mais recorrentes que eles considerariam 
"futilidades" ou "extravagâncias" desnecessárias. Além disso, um pequeno preâmbulo 
sobre a indústria da carne no mundo e como o consumo excessivo de carne é prejudicial 
ao planeta. 
 

37 – Data da oficina ambiental prática/saída de campo: 28 de Outubro de 2018. 
Turma: Variadas. 
Número de alunos participantes:11. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 1 - Anexo 1 - OficEduAmb (3)”. 
Descrição:À convite da GNT, do Programa Gio no Paraíso, parte da equipe do Projeto 



Golfinho Rotador saiu de barco para uma atividade de Educação Ambiental com 
Giovanna Ewbank, Flávio Canto e XX crianças da Escola Referência em Ensino Médio 
do Arquipélago de Fernando de Noronha. O objetivo dessa saída de barco foi as 
crianças ensinarem para “nossos convidados especiais” os hábitos, comportamentos e 
curiosidades gerais sobre os Golfinhos Rotadores de Fernando de Noronha. 
 
 

 
Figura 7: Saída de Campo no dia 28 de Outubro de 2018. 

 

  



Durante algumas oficinas, as turmas eram ainda incentivadas a produzir uma 
obra artística ou intelectual. 

 

 
Figura 8: Redação e desenho elaborados por um dos alunos da EREM 

Arquipélago durante a oficina de 29 de novembro de 2018. 
 

 

II – Oficinas de Turismo de Observação de Fauna de Noronha – Esta atividade não 
ocorreu no primeiro quadrimestre deste contrato. 

 



III – Coletivo Jovem Mar de Noronha – A constituição deste coletivo se deu por meio 
do estímulo a todos os alunos entre 12 e 18 anos da Escola Referência em Ensino Médio 
do Arquipélago de Fernando de Noronha (FN). A educadora ambiental do Projeto 
Golfinho Rotador em parceria com a Educadora Ambiental da EREM/FN fizeram o 
convite para os alunos participarem do programa “Coletivo Jovem Mar Noronha”, 
explicando o objetivo do “Coletivo”, e, enfatizando o papel do protagonismo dos jovens 
em FN, e que esse grupo participaria de expedições de campo, ações de mobilização 
social e ambiental, apoio às atividades de pesquisa e monitoramento ambiental do 
Projeto Golfinho Rotador e do ICMBio em FN. Ao todo 36 jovens diferentes 
participaram das ações do Jovem Mar Noronha.Dentre o grupo formado, 10 jovens que 
tinham disponibilidade de viajar,participaram do encontro "Jovem Mar Biomar”. 

Como o II Encontro do Jovem Mar dos dias 29 de Novembro a 02 de Dezembro 
de 2018 em Arraial da Ajuda, sediado pelo Projeto Coral Vivo, teve como tema 
“Combate ao Lixo Marinho”, as ações com o Coletivo Jovem Mar Noronha de 
Setembro a Novembro 2018, abordaram a problemática dos Resíduos Sólidos no mundo 
e em Fernando de Noronha. As atividades subsidiaram os jovens com informações 
sobre a situação atual em FN e no mundo, possibilitando o desenvolvimento do 
pensamento crítico sobre o assunto e a manifestação de seus pontos de vista sobre o que 
é necessário se fazer para combater o lixo marinho. 

 

 
Figura 9: Coletivo Jovem Mar na Feira de Conhecimento da EREM 

Arquipélago do dia 05 de Dezembro de 2018. 

Atividades realizadas pelo Coletivo Jovem Mar Noronha: 

1 – Data do encontro: 31 de Agosto de 2018 
Número de alunos participantes: 25. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 1 - Anexo 2 - ColJovemMar”. 
Descrição: Roda de conversa sobre a situação dos Resíduos Sólidos com atores sociais 



e instituições em Fernando de Noronha: ICMBio, Vigilância Sanitária, WWF, 
Autarquia Territorial Distrito Estadual de Fernando de Noronha e pousadeiros.  

2 – Data do encontro: 1º de Setembro de 2018 
Número de alunos participantes: 8. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 1 - Anexo 2 - ColJovemMar”. 
Descrição: Visita à Usina de Tratamento de Resíduos Sólidos para conhecerem as 
melhorias realizadas na planta assim como os processos de triagem e compostagem. 

3 – Data do encontro: 10 de setembro de 2018 
Número de alunos participantes: 16. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 1 - Anexo 2 - ColJovemMar”. 
Descrição:Ida a todas as salas de aula e conversa com Fundamental II e Médio para 
separarem os resíduos em: recicláveis, não recicláveis e orgânicos. 

4 – Data do encontro: 13 de Setembro de 2018 
Número de alunos participantes: 7. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 1 - Anexo 2 - ColJovemMar”. 
Descrição:Ida a todas as salas de aula e conversa com Fundamental I para separarem os 
resíduos em: recicláveis, não recicláveis e orgânicos. 

5 – Data do encontro: 15 de Setembro de 2018 
Número de alunos participantes: 8. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 1 - Anexo 2 - ColJovemMar”. 
Descrição:Clean Up Day. 

6 – Data do encontro: 17 de Setembro de 2018 
Número de alunos participantes: 3. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 1 - Anexo 2 - ColJovemMar”. 
Descrição:Conversa com EJA e Travessia sobre os Resíduos Sólidos. 

7 – Data do encontro: 02 de Outubro de 2018 
Número de alunos participantes: 6. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 1 - Anexo 2 - ColJovemMar”. 
Descrição:Conversa com Família Schurmann que veio a Noronha na campanha “Mares 
Limpos” da ONU. 

8 – Data do encontro: 09 de Outubro de 2018 
Número de alunos participantes: 11. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 1 - Anexo 2 - ColJovemMar”. 
Descrição:Oficina de estante e dos livros cartoneros. 

9 – Data do encontro: 24 de Outubro de 2018 
Número de alunos participantes: 16. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 1 - Anexo 2 - ColJovemMar”. 
Descrição: Pintura capa livro cartonero/palestra plantas exóticas do ICMBio. 



10 – Data do encontro: 26 de Outubro de 2018 
Número de alunos participantes: 17. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 1 - Anexo 2 - ColJovemMar”. 
Descrição:Reunião com pais e alunos do Jovem Mar. 

11 – Data do encontro: 31 de Outubro de 2018 
Número de alunos participantes: 23. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 1 - Anexo 2 - ColJovemMar”. 
Descrição:Preparação para a Feira do Conhecimentoe montagem dos livros cartoneros 
na feira. 

12 – Data do encontro: 22 de Novembro de 2018 
Número de alunos participantes: 16. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 1 - Anexo 2 - ColJovemMar”. 
Descrição:Reunião com pais e alunos do Jovem Mar. 

13 – Data do encontro: 28 de Novembro de 2018 
Número de alunos participantes: 12. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 1 - Anexo 2 - ColJovemMar”. 
Descrição: Preparação para a viagem e treinamento para a apresentação do Encontro 
Jovem Mar. 

14 – Data do encontro: 05 de Dezembro de 2018 
Número de alunos participantes:8. Conforme figura4. 
Descrição: Feira de conhecimento. 

15 – Data do encontro: 06 de Dezembro de 2018 
Número de alunos participantes:8. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 1 - Anexo 2 - ColJovemMar”. 
Descrição:Apresentação na 6ª Reunião Ordinária do CONTUR. 

 



 
Figura 10: Ecoteca com os "Livros Cartoneros". 

 

O "II Encontro Jovem Mar: Nosso lixo, nossos mares" aconteceu dos dias 30 de 
Novembro a 2 de Dezembro  de 2018 em Arraial d'Ajuda - Porto Seguro BA, e contou 
com a participação de 50 jovens e 10 coordenadores dos 5 projetos integrantes da Rede 
Biomar. Maiores detalhes sobre a viagem, ver no item 9.2: Participação das Atividades 
da Rede Biomar. 

 

IV – Férias Ecológicas – Esta atividade não ocorreu no primeiro quadrimestre deste 
contrato. 

  



V – Intervenções de arte-educação – Foram desenvolvidas 5 oficinas de arte-
educação, com base no “Promover à contribuição das artes e humanidades, assim como 
das ciências, na educação para sustentabilidade”. Destas, 4 oficinas foram intervenções 
ambientais de caráter lúdico e artístico na Escola Bem-Me-Quer, das quais, 3 ocorreram 
como Oficina de Arte e Pintura em telas, e 1 oficina foi na escola de apoio Zen-Noronha 
para crianças com dificuldades e que cursam o 1º e 2º Ano do ensino fundamental. 

Nesta ação, durante o primeiro quadrimestre deste contrato, trabalhamos com 
64alunos participantes. Destes, 53 eram crianças diferentes. 

 

 
Figura 11: Oficina de Arte-educação do dia 12 de Novembro de 2018. 

 



 
Figura 12: Pintura em tela durante a Oficina de Arte-educação do dia 12 de  

Novembro de 2018. 

 
1 – Data da oficina: 02 de outubro de 2018. 
Turmas: 1º e 2º do ensino fundamental. 
Número de alunos participantes: 9.  Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 1 - Anexo 3 - IntArteEdu”. 
Descrição: Ao longo da oficina, a educadora ambiental fez contação de história usando 
o gibi “Um garoto da cidade” com as crianças do ensino fundamental, sendo que, elas 
primeiro olhavam as figuras do gibi, e, com o objetivo de estimular sua criatividade e 
imaginação, elas contavam uma estória só com base nos desenhos do gibi. E, ao final, 
elas “contaram” a estória desenhando em papel com lápis de cor a parte que elas mais 
gostaram do gibi.  

 
2 – Data da oficina teórica: 12 de novembro de 2018. 
Turma: Jardim II. 
Número de alunos participantes:15. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 1 - Anexo 3 - IntArteEdu”. 
Descrição: Primeiro fazíamos uma roda e cada um segurava um pedaço do barbante e 
jogava o rolo do barbante para um colega, que dizia seu nome, até todos estarem ligados 
por uma rede contínua de fios, que chamamos de teia da união. Depois um dos adultos 
vinha com uma tesoura e cortava o barbante até que cada um ficasse com um pedaço do 
barbante. Depois, com esse pedaço de barbante, eles começavam a pintar o tecido 
usando-o como se fosse um pincel. Após esta etapa, eles usavam sementes, folhas e 
pedacinhos de esponja cortada para fazer carimbos no mesmo tecido e, por último, 
pintavam a mão com a tinta e carimbavam sua mão no tecido como se fosse a assinatura 
da arte da pintura em tela. Observação: as sementes, folhas e pedaços de plantas foram 



coletados no próprio jardim da CIEI e usados nas oficinas como carimbos naturais. 
 
3 – Data da oficina teórica: 12 de novembro de 2018. 
Turma: Jardim III A. 
Número de alunos participantes:13. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 1 - Anexo 3 - IntArteEdu”. 
Descrição: Primeiro fazíamos uma roda e cada um segurava um pedaço do barbante e 
jogava o rolo do barbante para um colega, que dizia seu nome, até todos estarem ligados 
por uma rede contínua de fios, que chamamos de teia da união. Depois um dos adultos 
vinha com uma tesoura e cortava o barbante até que cada um ficasse com um pedaço do 
barbante. Depois, com esse pedaço de barbante, eles começavam a pintar o tecido 
usando-o como se fosse um pincel. Após esta etapa, eles usavam sementes, folhas e 
pedacinhos de esponja cortada para fazer carimbos no mesmo tecido e, por último, 
pintavam a mão com a tinta e carimbavam sua mão no tecido como se fosse a assinatura 
da arte da pintura em tela. Observação: as sementes, folhas e pedaços de plantas foram 
coletados no próprio jardim da CIEI e usados nas oficinas como carimbos naturais. 
 
4 – Data da oficina teórica: 12 de novembro de 2018. 
Turma: Jardim III B. 
Número de alunos participantes:14. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 1 - Anexo 3 - IntArteEdu”. 
Descrição: primeiro fazíamos uma roda e cada um segurava um pedaço do barbante e 
jogava o rolo do barbante para um colega, que dizia seu nome, até todos estarem ligados 
por uma rede contínua de fios, que chamamos de teia da união. Depois um dos adultos 
vinha com uma tesoura e cortava o barbante até que cada um ficasse com um pedaço do 
barbante. Depois, com esse pedaço de barbante, eles começavam a pintar o tecido 
usando-o como se fosse um pincel. Após esta etapa, eles usavam sementes, folhas e 
pedacinhos de esponja cortada para fazer carimbos no mesmo tecido e, por último, 
pintavam a mão com a tinta e carimbavam sua mão no tecido como se fosse a assinatura 
da arte da pintura em tela. Observação: as sementes, folhas e pedaços de plantas foram 
coletados no próprio jardim da CIEI e usados nas oficinas como carimbos naturais. 
 
 
5 – Data da oficina teórica: 29 de novembro de 2018. 
Turma: Jardim III B. 
Número de alunos participantes:13. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 1 - Anexo 3 - IntArteEdu”. 
Descrição: Com a ideia de mostrar a rica biodiversidade marinha em Fernando de 
Noronha, foi levado para as crianças a importância de Fernando de Noronha como 
ponto de descanso das aves migratórias, em especial o maçarico, que vêm do hemisfério 
norte e chegam a voar 13.000 km sem descansar até chegar em Noronha. Falou-se para 
as crianças sobre a interação das aves residentes e dos golfinhos, por causa de sua 
alimentação em comum, os peixes e depois foi introduzido o assunto sobre as aves 
migratórias. Trabalhamos em parceria com a estudiosa de aves Cecília Licarião, que 



trouxe recortes de papel para as crianças recortarem as máscaras das aves maçaricos e as 
usarem ao final da atividade.  

 

VI – Capacitação de professores– Esta atividade não ocorreu no primeiro 
quadrimestre deste contrato. 

 

VII –Oficina de Vídeo – Essas oficinas de vídeo foram uma iniciativa para aproximar 
jovens de Fernando de Noronha do gênero documentário, incentivando assim o 
interesse neste ramo. As aulas teóricas e práticas tiveram conteúdo de sonoplastia e artes 
visuais. Até agora, foram realizadas aulas sobre duas linhas de conhecimento, reunidas 
módulos: Sonoplastia e Artes Visuais.  

O total de 92 alunos participantes assistiram aos dois módulos, sendo que 24 eram 
pessoas diferentes. 

 

1 – Aulas de Sonoplastia: 4 aulas, sendo 2 teóricas e 2 práticas. 
Datas: 11, 12, 13 e 15 de outubro.  
Número de alunos participantes:45. Listas de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 1 - Anexo 4 - OficVideo”. 
Descrição das atividades:Na primeira aula de teor teórico, aos participantes foi 
apresentada a sonoplastia, seu conceito e instrumentos usados por essa ciência. Nas 
segunda e terceira aulas de caráter prático, os participantes foram a campo conhecer a 
paisagem acústica de Fernando de Noronha, em um dia embarcados com hidrofones 
para escutar golfinhos, as ondas, os corais, motor dos barcos entre outros sons marinhos. 
No outro dia, com uso de microfones e fones de ouvido modernos e potentes, os 
participantes escutaram as aves, os insetos, vento, entre outros sons. Na última aula, 
foram escutados todos os sons gravados nas saídas de campo e o professor da oficina 
explicou a importância dos sons em todas as áreas da vida do ser humano. 

 



 
Figura 13: Oficina de Vídeo - Aula de sonoplastia do dia 13 de Outubro de 

2018. 

 

2 – Aulas de Artes Visuais: 5, sendo 1 teórica e 4 práticas. 
Datas: 5, 6, 7, 8 e 9 de novembro.  
Número de alunos participantes:47. Listas de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 1 - Anexo 4 - OficVideo”. 
Descrição das atividades: A primeira aula, de caráter teórico, foi explicado aos 
participantes a importância da paleta de cores para filmes e documentários, entre outras 
expressões das artes visuais. As demais 4 aulas foram práticas com uso de tintas de 
diferentes cores e texturas, com as quais os participantes pintaram telas individuais, 
aprenderam a montar telas de silk-screen, usaram as telas de silk-screen para pintar suas 
camisetas e, na última aula, todos os participantes pintaram em conjunto uma grande 
tela com ícones de Fernando de Noronha. 

 



 
Figura 14: Oficina de Vídeo - Aula de artes visuais do dia 08 de Novembro de 

2018. 

 
  



OBJETIVO 5 – Promover ações de sensibilização em prol da conservação marinha 
nas áreas de atuação do Projeto Golfinho Rotador. 

AÇÃO 5.2 – Orientação ao turismo de observação dos golfinhos em Fernando de 
Noronha. 

Esta ação teve como objetivo propiciar aos visitantes que vão observar golfinhos 
uma experiência com maior poder de conscientização da importância ecológica dos 
rotadores e de Fernando de Noronha, bem como das necessidades para efetivação da 
conservação marinha. 

No primeiro quadrimestre deste contrato, atingimos3.596turistas orientados,tanto 
em orientação aos turistas que vão observar golfinhos “in loco” e por meio de palestras 
em auditório. A todos os visitantes que foram ao Mirante dos Golfinhos foram 
disponibilizados folders, empréstimo de binóculos e palestras. No Mirante da Baía dos 
Golfinhos, no período de 20 de agosto a 31 de dezembro de 2018, foram orientados 
2.864 turistas, conforme listas de presença (ObjEsp 5 - Ação 5.2 - RelTécnico 1 - 
Anexo 1 - ListBaia (1 à 11)). 

 
Figura 1: Pesquisadora instruindo os visitantes no Mirante da Baía dos 

Golfinhos no dia 21 de Novembro de 2018. 
 
 

As palestras sobre golfinhos e conservação marinha em Fernando de Noronha 
foram ministradas no auditório do Centro de Visitantes do Projeto TAMAR / ICMBio. 
Tivemos 732 turistas orientados em 17 palestras entre20 de agosto a 31 de dezembro de 
2018, conforme listas de presença (ObjEsp 5 - Ação 5.2 - RelTécnico 1 - Anexo 2 - 
ListPalestras(1 à 6)). 

 



 
Figura 2: Palestra sobre o Golfinho Rotador no auditório do Projeto TAMAR / 

ICMBio no dia 24 de Outubro de 2018. 
 
 

Além de caráter educativo ambiental desta ação, ela também é importante do 
ponto de vista de divulgação das marcas Projeto Golfinho Rotador e do patrocínio da 
Petrobras por meio do Programa Petrobras Socioambiental. 

 
  



OBJETIVO ESPECÍFICO 6 – Promover inclusão social, cultural e esportiva. 

AÇÃO 6.2 – Semana do Golfinho. 

Considerando que a recontratação do patrocínio da Petrobras ao Projeto 
Golfinho Rotador ter ocorrido às vésperas do aniversário do Projeto Golfinho Rotador, 
23 de agosto, que a liberação dos recursos da primeira parcela só ocorreu na primeira 
semana de setembro de 2018 e que o cronograma da proposta aprovada apresentava um 
planejamento para início dos trabalhos em junho de 2018, não conseguimos realizar a 
Semana do Golfinho de 2018 conforme planejado. 

Assim, realizamos apenas duas ações: “Ato em defesa das baleias” e “Educação 
Ambiental no Forte”. 

1. Ato em defesa das baleias em Fernando de Noronha 

Enquanto integrantes da Comissão Internacional Baleeira reafirmavam, em 
Florianópolis, a moratória à caça comercial de baleias, em vigor desde 1986, moradores 
e visitantes de Fernando de Noronha realizaram um ato em prol desses cetáceos, 
organizado pelo Projeto Golfinho Rotador. Um cordão humano em forma de cauda de 
baleia propiciou belas imagens aéreas capturadas pelo fotógrafo Chico Bala na Praia da 
Conceição (figura 1), de onde o grupo partiu para uma “remada”, iniciativa mundial da 
ONG australiana Surfers for Cetaceans, capitaneada na ilha pelo Projeto. 

A celebração aos cetáceos ocorreu no dia 12 de setembro e integrou as 
comemorações dos 30 anos de criação do Parque Nacional Marinho de Fernando de 
Noronha e 28 anos de criação do Projeto Golfinho Rotador. A ONG Centro Golfinho 
Rotador é responsável pela execução do projeto, que tem coordenação do Instituto 
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade/Ministério do Meio Ambiente 
(ICMBio) e patrocínio oficial da Petrobras, através do Programa Petrobras 
Socioambiental e Governo Federal. 

O ato em prol dos cetáceos começou com um café da manhã oferecido pela 
Pousada Teju Açu e músicos locais. Mais de setenta pessoas estiveram presentes na 
ação de sensibilização sobre a situação das baleias e golfinhos. O evento contou com o 
apoio do Noronha Canoe Clube, Noronha Vaa, ASFN, Alma Solar Noronha, Biapó, 
EcoNoronha, Casa do Doca e Água Cacimba do Padre. Fernando de Noronha oferece 
abrigo a golfinhos-rotadores e conta ainda com a visita sazonal de baleias-jubartes. 

 

 

 

 



 
Figura 15: Foto tirada pelo fotógrafo Chico Bala da Ação Cauda de Baleia dia 12/09/2018. 

  



2. Educação Ambiental no Forte 

No dia 23 de setembro de 2018, o Projeto Golfinho Rotador organizou uma 
cessão de cinema no Forte dos Remédios, onde as crianças assistiram ao filme e 
participaram de outras atividades de educação ambiental, como leitura do Gibi “Um 
garoto da cidade”. 

 

 
Figura 16: Vídeo publicado no canal do PGR no YouTube sobre a ação de 

Educação Ambiental no Forte dos Remédios. 
  



OBJETIVO ESPECÍFICO 6 – Promover inclusão social, cultural e esportiva. 

AÇÃO 6.3 – Apoio a manifestações culturais em Fernando de Noronha. 

Esta ação teve como objetivo apoiar os grupos culturais da comunidade local a 
exercerem a cidadania cultural por meio de manifestações populares. 

O Projeto Golfinho Rotador deu apoio logístico, de vestimentas e de recursos 
humanos para a principal manifestação cultural de Fernando de Noronha, o Grupo 
Maracatu Nação Noronha/ D. Nanete, contribuindo para o fortalecimento desta 
dimensão cultural estabelecendo estratégias com representantes do grupo. Este grupo 
realizou 2 oficinas, atingindo 28 pessoas no primeiro quadrimestre deste contrato 
(figuras 1 a 3). Nas oficinas, que foram gratuitas e abertas, ilhéus e visitantes 
participaram de aulas de como tocar instrumentos do Maracatu. Além de propiciar a 
inclusão cultural da comunidade local em uma das mais tradicionais manifestações 
musicais do Nordeste brasileiro, o fortalecimento do Grupo Nação Noronha também 
propicia oportunidade dos jovens locais se profissionalizarem como músicos. 

As equipes de Educação Ambiental e de Comunicação do Projeto Golfinho 
Rotador foram responsáveis pela interlocução com o Grupo Maracatu Nação Noronha / 
D. Nanete, participando do planejamento das oficinas e de outras estratégias para 
fortalecer esta ação de modo que a iniciação e prática musical tenham potencial para 
erguer a auto-estima e despertar sentimentos de protagonismo nos jovens.  

 
Figura 17: Oficina de maracatu dia 18/10/2018. 

 
 



 
Figura 18: Oficina de Maracatu com a presença de atriz e apresentadora 

Giovana Ewbank dia 18/10/2018. 
 

 
Figura 19: Oficina de maracatu dia 28/11/2018. 

  



OBJETIVO ESPECÍFICO 6 – Promover inclusão social, cultural e esportiva. 

AÇÃO 6.4 – Apoio a iniciativas esportivas da comunidade e fomento ao surf como 
esporte indutor de consciência ambiental. 

Esta ação teve como objetivo propiciar ao surf uma abordagem ambientalista 
inserindo questões sobre conservação marinha e sustentabilidade ao esporte mais 
praticado em Fernando de Noronha, bem como relacionar as marcas Projeto Golfinho 
Rotador e Petrobras ao importante fenômeno esportivo que é o surf, aproximando 
nossas marcas deste público saudável e formador de opinião. 

Considerando também que a iniciação e prática esportiva têm potencial para 
erguer a auto-estima e despertar sentimentos de protagonismo nos jovens, o projeto 
golfinho Rotador deu apoio à Escola de Surfe Noronha, denominada de Escola de Alma 
Solar Noronha. Esta é uma ação de um grupo de jovens surfistas locais que propicia 
aulas de surf gratuitas para alunos da comunidade local.  

Para alcançar tal objetivo, fazia-se uma roda de conversa, antes dos jovens 
entrarem na água para surfar, entre a equipe do Projeto Golfinho Rotador e os jovens. 
Assuntos como conservação marinha, uso da praia e do mar, determinação, foco, 
espírito de equipe, limpeza das praias eram tratados. Depois dessa conversa e antes do 
surf, a Coordenadora de Educadora Ambiental e Sustentabilidade do Projeto Golfinho 
Rotador ministrava uma aula de Yoga com os jovens, desenvolvendo exercícios de 
equilíbrio, foco e alongamento. Sempre tentando relacionar a filosofia do surf e do 
Yoga com o cotidiano da vida dos alunos. 

O apoio do Projeto Golfinho Rotador para o desenvolvimento das atividades da 
Escola de Alma Solar Noronha foi de logística e recursos humanos, do projeto e com 
pagamento de instrutores. 

Durante o primeiro período ocorreram8 (oito)aulas de surf e conservação 
marinha, com a participação de 241 alunos, sendo 66 crianças ou jovens diferentes. A 
aulas de surf e conservação marinha ocorreram nos dias 29 de setembro, 6de outubro, 
13 de outubro, 3 de novembro, 10 de novembro, 25 de novembro, 1º de dezembro e 8 de 
dezembro de 2018, conforme fotografias e listas de presença (figuras 1 a 14). 

 

 



 
Figura 20: Escola de Surfe Noronha – aula dia 03/11/2018. 

 

 
Figura 21: Escola de Surfe Noronha – aula dia 01/12/2018. 

 
 

 

 



 
Figura 22: Lista Presença Aula 01 Escola de Surfe Noronha – 29/09/2018. 



 
Figura 23: Lista Presença Aula 02 Escola de Surfe Noronha – 06/10/2018. 

 



 

 
Figura 24: Lista Presença Aula 03 Escola de Surfe Noronha – 13/10/2018. 



 
Figura 25: Lista Presença Aula 04 Escola de Surfe Noronha – 03/11/2018 – Página 1. 



 
Figura 26: Lista Presença Aula 04 Escola de Surfe Noronha – 03/11/2018 – Página 2. 

  



 
 

 
Figura 27: Lista Presença Aula 05 Escola de Surfe Noronha – 10/11/2018 – Página 1. 

 
 
 



 

 
Figura 28: Lista Presença Aula 05 Escola de Surfe Noronha – 10/11/2018 – Página 2. 

 
  



 

 
Figura 29: Lista Presença Aula 06 Escola de Surfe Noronha – 25/11/2018. 



 
Figura 30: Lista Presença Aula 06 Escola de Surfe Noronha – 01/12/2018 - Página 1. 

 



 
Figura 31: Lista Presença Aula 06 Escola de Surfe Noronha – 01/12/2018 - Página 2. 



 
Figura 32: Lista Presença Aula 08 Escola de Surfe Noronha – 08/12/2018 - Página 1. 



 
Figura 33: Lista Presença Aula 08 Escola de Surfe Noronha – 08/12/2018 - Página 2. 

  



OBJETIVO ESPECÍFICO 7 – Atuar nos processos de gestão participativa e 
definições de políticas públicas para a conservação marinha. 

AÇÃO 7.1 – Atuação nos processos para desenvolvimento sustentável de Fernando 
de Noronha. 

Esta ação teve como objetivo dar continuidade à participação do Projeto 
Golfinho Rotador nos principais conselhos de gestão de FN. 

Participamos de 4 (quatro) reuniões no período, sendo: duas do Conselho 
Consultivo do Núcleo de Gestão Integrado (NGI) do ICMBio Noronha (figuras 1 e 5), 
uma do Conselho Noronhense de Turismo (figura 2 e 3) e uma do Conselho Distrital de 
Assistência Social de Fernando de Noronha (figura 4).Durante o primeiro quadrimestre 
não ocorreu nenhuma reunião do Conselho Noronhense de Educação. Estes conselhos 
contam com a participação das principais instituições governamentais e não 
governamentais que atuam em FN e tratam em reuniões bimestrais da agenda 
socioambiental. 

Nestas reuniões, o Projeto Golfinho Rotador apresentou a proposta de trabalho, o 
andamento e os resultados do projeto, propiciando oportunidades para a comunidade de 
Fernando de Noronha participar da implementação e da avaliação do projeto.Nas duas 
primeiras reuniões dos conselhos após a renovação do contrato, ocorreram 
apresentações mais detalhadas. 

A primeira destas reuniões foi a 5ª Reunião Ordinária do Conselho Consultivo 
do Núcleo de Gestão Integrado (NGI) do ICMBio (ICMBio Noronha), composto pelo  
Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha (PARNAMAR-FN)e pela Área de 
Proteção Ambiental de Fernando de Noronha– Rocas – São Pedro e São Paulo (APA-
FN),no dia 10 de outubro de 2018. Nesta reunião o Presidente do Centro Golfinho 
Rotador, Flávio Lima, apresentou as ações previstas para o biênio de 2018 a 2020 dando 
ênfase às ações programadas nas áreas de Turismo, Educação e Capacitação. Contou 
com a presença de 26 conselheiros e 30 ouvintes, conforme fotografia (figura 1) e lista 
de presença (ObjEsp 7 - Ação 7.1 - RelTécnico 1 - Anexo 1 - ListConsICMBio). 

 



 
Figura 34: 5ª Reunião Ordinária do Conselho do ICMBio Noronha (10 de 

outubro de 2018). 

 
O Projeto Golfinho Rotador apresentou no dia 22 de novembro de 2018 na 

Reunião do Conselho de Turismo de Fernando de Noronha (CONTUR) suas ações 
previstas para o biênio de 2018 a 2020 dando ênfase às ações programadas nas áreas de 
Turismo, Educação e Capacitação. A reunião contou com a presença de 15 conselheiros, 
dentre os quais Cynthia Gerling (coordenadora de educação ambiental PGR) faz parte, e 
ouvintes, conforme foto e lista de presença (figuras 2 e 3). 

 

 
Figura 2: Reunião do CONTUR (22/11/2018). 



 
Figura 3: Lista dos conselheiros presentes na Reunião do CONTUR (22/11/2018). 

  



No dia 22 de novembro de 2018, o Projeto Golfinho Rotador participou da 
Reunião do Conselho Noronhense de Assistência Social (CASDE), que contou com a 
presença de 05 conselheiros, dentre os quais Ademir Rogerio (Coordenador 
Administrativo PGR) faz parte, conforme lista de presença (figura 4). 

 
Figura 4: Lista dos conselheiros presentes na Reunião do CASDE (22/11/2018). 

 

 



O Projeto Golfinho Rotador participou no dia 4 de dezembro de 2018 da 6ª 
Reunião Ordinária do Conselho Consultivo do Núcleo de Gestão Integrada-ICMBio do 
PARNAMAR e APA-FN, que contou com a presença de 20 conselheiros e 8ouvintes, 
conforme lista de presença (ObjEsp 7 - Ação 7.1 - RelTécnico 1 - Anexo 2 - 
ListConsICMBio). 

Durante a reunião, o Coordenador do Projeto Golfinho Rotador, José Martins, 
apresentou para discussão a proposta das Férias Ecológicas 2019 (figura 5), informando 
o histórico, os parceiros e as informações sobre inscrições, período, local, temática e 
atividades. Explicou que o tema “TÁ COMBINADO” é para estimular o compromisso 
pessoal com vários setores. Primeiro compromisso deles com eles mesmos, depois o 
compromisso deles com Noronha, depois o compromisso com o mar, com os golfinhos. 
Este mesmo tema será abordado com as crianças durante todo o ano. 

 

 
Figura 5: 6ª Reunião Ordinária do Conselho do ICMBio (04/12/2018). 

 

  



Na 6ª Reunião Ordinária do Conselho de Turismo de Fernando de Noronha 
(CONTUR), do dia 06 de dezembro de 2018, o Projeto Golfinho Rotador não contou 
com sua representante oficial, mas o Coletivo Jovem Mar Noronha apresentou sua visão 
sobre a problemática dos resíduos sólidos em Fernando de Noronha para o Ministro do 
Meio Ambiente, Edson Duarte, o Secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade do 
Estado de Pernambuco, Carlos Cavalcanti, 11 conselheiros e 26 ouvintes (figura 6, 7 e 
8). 

 
Figura 6: Coletivo Jovem Mar apresentando na Reunião do  

CONTUR (06/12/2018). 



 
Figura 7: Lista de Presença dos ouvintes da 6ª Reunião Ordinária do CONTUR. 



 
Figura 8: Lista de Presença dos conselheiros da 6ª Reunião Ordinária do CONTUR. 

  



OBJETIVO ESPECÍFICO 8 – Ampliar os Processos de Gestão Ambiental 
Sustentável do Projeto Golfinho Rotador 

AÇÃO 8.1 –Aprimoramento da Gestão Ambiental Sustentável Interna do Projeto 
Golfinho Rotador. 

Com o objetivo de dar continuidade e aprimorar os mecanismos de redução de 
gastos, de trabalho e de desperdícios nas rotinas de trabalho, em busca de sua VISÃO de 
tornar-se referência mundial em conservação ambiental e sustentabilidade em 
ecossistemas insulares, o Projeto Golfinho Rotador tem implementado em sua sede, 
alojamento e demais atividades diárias da equipe, medidas ecoeficientes embasadas nos 
requisitos do sistema de gestão sustentável. Estas medidas são discutidas e alinhadas 
durante as “Reuniões de Sustentabilidade e Pesquisa do Projeto Golfinho Rotador”, 
conforme “ObjEsp 8 - Ação 8.1 - RelTécnico 1 - Anexo 1 - ListReunSust”, e 
mensuradas por meio dos seguintes tópicos. 

I – Monitoramento do percentual de energia elétrica produzida pelo sistema 
fotovoltaico em relação à energia consumida. 

Para o cálculo de energia consumida/produzida do primeiro quadrimestre do 
contrato, foram utilizados os dados de energia consumida e produzida pelo sistema 
fotovoltaico instalado na sede do Centro Golfinho Rotador, disponibilizados por meio 
do relatório do Programa Mudanças Climáticas e Energia da WWF-Brasil implantado 
em Fernando de Noronha pela Companhia Energética de Pernambuco (CELPE), 
conforme demonstra a figura 1. 

Para o ano de 2018, foram produzidos 4.744 kWh pelo sistema fotovoltaico 
instalado na sede do Centro Golfinho Rotador, e consumido 8.608kWh. Durante o 
primeiro quadrimestre do contrato, foram produzidos 1.591kWh e consumidos 
2.869kWh. Desta maneira, o Centro Golfinho Rotador produziu 55% da energia elétrica 
consumida. Vale ressaltar também que para cada kWh consumido, a empresa de energia 
local cobra R$ 0,55 , o que representou uma economia financeira de  R$ 875,05 para o 
quadrimestre. 

 

II – Monitoramento da quantidade de dióxido de carbono emitida pelo uso das 
placas fotovoltaicas, dados do equipamento inversor. 

De acordo com o relatório (figura 1) emitido pelo “Programa Mudanças 
Climáticas e Energia” da WWF-Brasil implantado em Fernando de Noronha pela 
Companhia Energética de Pernambuco (CELPE), no ano de 2018, o Centro Golfinho 
Rotador proporcionou a redução de emissão de 4 toneladas de CO2. Para o primeiro 
quadrimestre do contrato, a redução de emissão de CO2 foi de 1,33 toneladas.  



 
Figura 1: Relatório de produção de energia (pg. 1 e 2). 



III – Monitoramento das não-conformidades de não atendimento aos POPs 
(Procedimentos Operacionais Padrão) das atividades diárias no alojamento, no 
escritório, em campo e no uso e manutenção dos equipamentos. 

O Projeto Golfinho Rotador e seus integrantes buscam seguir os Procedimentos 
Operacionais Padrões (POPs) durante o trabalho (externo e escritório) e no alojamento 
da instituição, para reduzir ao máximo desperdícios durante as rotinas diárias. Para a 
verificação e mensuração do atendimento aos POPs, se utiliza a lista de assinaturas do 
“Procedimento para fechar a sede no final do expediente” (figura 2) e o “Caderno de 
Não Conformidade” (figura 3), onde são anotadas possíveis não-conformidade. Esta 
anotação é feita por qualquer integrante da equipe que se depare com alguma não-
conformidade. Dos 19 POPs adotados (figura 4), 18 foram atendidos completamente 
(100%), e apenas 1 foi atendido parcialmente (75%), o que resulta em 98,6 % de 
atendimento aos POPs.  

 
Figura 2: Folha de assinatura de fechamento da sede (pg. 1 e 2). 

 
 



 
Figura 3: Caderno de não-conformidade. 

  



 
PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO (POPs) 

ESCRITÓRIO 

Procedimento Frequência 
de realização 

Desligar e desplugar das tomadas equipamentos que não estão sendo utilizados. 100% 
Último a sair do escritório, verificar se tudo está em ordem como procedimento de 
fechamento da sede. 

75% 

Não utilizar ar condicionado no período mais fresco do dia (manhã). 100% 
Só ligar o ar condicionado quando tiver mais de 1 pessoa no escritório. 100% 
Manter o ambiente fechado quando o ar condicionado estiver ligado. 100% 
Uso correto do dosador de água do vaso sanitário para evitar desperdício. 100% 
Reaproveitamento de água (da chuva, ar condicionado e águas cinzas) para aguar as 
plantas. 

100% 

Não trocar equipamentos antes do fim de sua vida útil. 100% 
Total separação dos Resíduos Sólidos. 100% 
Reutilização de materiais de escritório. 100% 
Anotação de não-conformidades. 100% 

TRABALHO EXTERNO 

Procedimento Frequência 
de realização 

Uso de ar condicionado do carro apenas em estrada de terra para evitar o desgaste 
do carro e consumo de combustível fóssil. 

100% 

Cuidado e manutenção dos equipamentos. 100% 
Uso de materiais com baterias recarregáveis. 100% 

ALOJAMENTO 

Procedimento Frequência 
de realização 

Racionamento e reuso de água. 100% 
Desligar luzes e equipamentos. 100% 
Manutenção do espaço (limpeza e condições de utensílios). 100% 
Regulagem adequada da temperatura de frigobares e geladeiras. 100% 
Uso correto das lixeiras para separação dos resíduos sólidos. 100% 
Uso do resíduo orgânico para compostagem 100% 

Figura 4: Frequência de realização de atendimento aos POPs. 

 

 

  



OBJETIVO ESPECÍFICO 9 – Atuar na Rede Biomar.  

AÇÃO 9.2 – Participação das Atividades da Rede Biomar. 

Esta ação teve como objetivo a participação nas atividades da Rede Biomar 
organizadas e financiadas pelos outros Projetos da Rede, como Encontros Nacionais da 
Rede Jovem Mar, os Workshops de Jornalismo Ambiental, Seminário sobre Impacto da 
Pesca na Fauna Marinha e Workshop sobre Uso de Ferramentas de Comunicação para 
Conservação Ambiental.  

Apesar de não estar previsto para este período o Projeto Golfinho Rotador já 
participou de duas reuniões presenciais da Rede Biomar, sendo elas: o curso “Turismo e 
a Sustentabilidade à Beira-Mar” e o II Encontro Nacional da Rede Jovem Mar. 

1. Turismo e a Sustentabilidade à Beira-Mar - Formando e Dialogando com a 
Sociedade. 

Este curso gratuito foi promovido pelo Projeto Coral Vivo nos dias 19 e 20 de 
setembro de 2018, no Senac - Porto Seguro. No dia 19 de Setembro, houve a 
participação de 69 pessoas representando o trade turístico do sul da Bahia, e no dia 20, 
68 pessoas, conforme listas de presença (ObjEsp 9 - Ação 9.2 - RelTécnico 1 - Anexo 1 
- ListCurTurismo). A socioeconomia da Costa do Descobrimento é diretamente 
vinculada ao turismo. A Coordenadora de Educação Ambiental e Sustentabilidade do 
Projeto Golfinho Rotador foi convidada para participar do evento em 4 momentos: 
proferir palestra sobre Turismo Sustentável no Parque Nacional Marinho de Fernando 
de Noronha (figura 2), após essa palestra houve debate com o público e demais 
convidados em forma de mesa redonda (figura 3), conforme certificado (figura 5), o 
lançamento com autógrafos da segunda edição do Guia “Sustentabilidade à Beira-Mar: 
um bom negócio” (figura4) e apresentação sobre o Guia. 

 

 



 

 
Figura 35: Convidados do evento. 

 
 
 

 
Figura 36: Coordenadora de Educação Ambiental e Sustentabilidade apresentando.

 



 

 
Figura 37: Mesa redonda.

 
 
 

 
 

 
Figura 38: Lançamento do Guia “Sustentabilidade à Beira-Mar: um bom negócio”.

 
 



 

 
Figura 5: Certificado Participação Mesa-Redonda Cynthia Gerling. 

 

 

2. II Encontro Jovem Mar: nosso lixo, nossos mares. 

Este evento aconteceu dos dias 30 de Novembro a 2 de Dezembro  de 2018, em 
Arraial d'Ajuda (Porto Seguro/BA), e contou com a participação de 50 jovens e 10 
coordenadores dos 5 projetos integrantes da Rede Biomar (figura 6), conforme listas de 
presença (ObjEsp 9 - Ação 9.2 - RelTécnico 1 - Anexo 2 - ListEncJovMar). O Projeto 
Golfinho Rotador foi representado por 10 jovens entre 12 e 20 anos e 2 coordenadores. 
No dia 30/11 os jovens dos 5 projetos se apresentaram e mostraram as ações realizadas 
durante o ano. Os jovens do Coletivo Jovem Mar Noronha apresentaram os "Livros 
Cartoneros", as oficinas audiovisuais, as ações de “Clean Up Day” e um vídeo 
mostrando todas as ações desenvolvidas em Noronha, além de falarem sobre a realidade 
da ilha e como atuam como protagonistas nas questões de conservação e preservação 
(figura 7). No mesmo dia aconteceu uma saída para a praia com coleta de lixo (figura 8) 
e composição de esculturas de animais. No dia 01/12 formaram-se grupos mistos para a 
elaboração e apresentação de esquetes sobre o tema. Seguindo a programação, como 
tarefas da gincana, os jovens foram em busca de depoimentos em vídeo de pessoas 
ligadas aos empreendimentos turísticos (restaurantes e pousadas) e da população de 
Arraial d'Ajuda, para saber a relação que eles tinham com os resíduos. Eles também 
participaram de um quizz onde puderam aprender um pouco mais sobre os animais dos 



projetos da Rede Biomar. Ao fim do dia, cada projeto elaborou uma carta proposta 
sobre o tema. O Coletivo Jovem Mar Noronha propôs a proibição do uso de 
descartáveis em Fernando de Noronha, além de ações de sensibilização em relação aos 
resíduos sólidos, tanto para turistas como para a comunidade da ilha. No dia 02/12 os 
jovens fizeram uma visita didática aos espaços educativos do Projeto Coral Vivo (figura 
9). 

 

 
Figura 6: Encontro Nacional da Rede Jovem Mar – Porto Seguro/BA 



 

 
Figura 7: Coletivo Jovem Mar Noronha apresentando. 

 

 
Figura 8: Jovens recolhendo resíduos na praia 

 

Figura 9: Jovens de Noronha conhecendo a sede 
do Coral Vivo



OBJETIVO ESPECÍFICO 9 – Atuar na rede biomar 

AÇÃO 9.3 – Atuação na gestão da Rede Biomar. 

Esta ação teve como objetivo possibilitar momentos de encontros presenciais e 
virtuais para planejamento estratégico, avaliação e otimização de resultados da Rede 
Biomar. Foram organizadas reuniões virtuais e presenciais entre os projetos para 
planejamento e acompanhamento das ações da Rede Biomar. O Projeto Golfinho 
participou de 2 (duas) reuniões presenciais durante o primeiro quadrimestre deste 
contrato.  

No dia 04 de dezembro de 2018, aconteceu no Museu Nacional, Rio de 
Janeiro/RJ, a primeira reunião contou com a presença dos cinco projetos integrantes da 
Rede Biomar (figura 1). O Projeto Golfinho Rotador foi representado pelo coordenador 
institucional, Flávio José Lima. 

 
Figura 39: Reunião no Museu Nacional dia 04/12/2018. 

 

 

A segunda reunião ocorreu no dia 05 de dezembro de 2018, na Petrobras (figura 
2), e contou com a participação de 13 pessoas conforme lista de presença (figura 3), 
dentre elas o coordenado institucional do Projeto Golfinho Rotador, Flávio José Lima. 
A reunião teve a seguinte pauta: 

 9:00 às 9:10 - apresentação de histórico da Rede Biomar – Petrobras. 
 9:10 às 10:00 - apresentação dos projetos da Rede e das atividades conjuntas – 

Projetos. 



 10:00 às 15:30 - Planejamento Estratégico 2018-2021, incluindo reporte sobre o 
Encontro Jovem Mar - Bahia, com a organização do Coral Vivo planejamento. 
Destaque para a realização do próximo em Bertioga, SP, em 2019, com organização 
do Albatroz.    

 15:30 às 16:00 - Assuntos gerais. 
 

Como resultado desta ação tivemos a revisão da matriz lógica de planejamento 
da Rede Biomar e do capítulo “Caminhos para o Futuro” do Relatório Rede BIOMAR 
10 Anos. Onde as seguintes ideias e considerações foram levantadas: 

 Planejamento para 5 anos > arrojado e robusto. 
 Side Events (ex. COP CBD). 
 Evento científico Petrobras/Projetos patrocinados (“Congresso Brasileiro de 

Conservação Marinha”). 
 Sinergia com unidades regionais Petrobras (orientações sobre como 

proceder/protocolos). 
 Consolidação de informações sobre publicações científicas/políticas públicas > 

usando novas tecnologias > visualização de dados (ex. plataforma digital). 
 Encontros PANs. 

 

 
Figura 40: Reunião na Petrobras dia 05/12/2018. 



 
Figura 41: Lista presença dareunião da BIOMAR dia 05/12/2018. 

 


