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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 102 dias, no 
Mirante dos Golfinhos e/ou Forte Nossa Senhora dos Remédios, e de barcos em 23 
saídas.  

As observações de ponto fixo foram realizadas em 102 dias deste quadrimestre 
(01 de janeiro a 30 de abril de 2019), sendo 100 dias no Mirante dos Golfinhos e 85 dias 
no Forte Nossa Senhora dos Remédios, tendo ocorrido simultaneamente em 83 destes 
dias.  

O monitoramento de ponto fixo no Mirante dos Golfinhos (figura 1) teve duração 
média de 10h e 30min, (duração máxima de 12h e 10min e mínima 9h e 40min). A 
presença dos golfinhos-rotadores foi observada em 73% dos dias de monitoramento, 
não sendo observada a presença dos golfinhos em 27 dias. Totalizou-se 1.039h e 53min, 
de monitoramento da Baía dos Golfinhos, das quais 121h e 30min foram observadas a 
presença de golfinhos dentro da enseada, o que corresponde a 11,7% do tempo de 
monitoramento da Baía. 

O tempo médio diário de monitoramento da Baía dos Golfinhos foi de 10h e 
30min (DP ± 21min) e o tempo médio diário de observação de golfinhos foi 1h e 39min 
(DP ± 2h e 14min). A permanência dos golfinhos na enseada neste período foi de 114h 
e 26min, média diária de 1h e 36min (DP ± 2h e 14min). 

 

 
Figura 1: Pesquisadora realizandomonitoramento da Baía dos Golfinhos e  

orientando os visitantes. 
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O censo total obtido neste período foi de 21.646 golfinhos, obtendo-se média 

diária de 296 golfinhos (DP ± 329).O horário de entrada variou entre 5h58mine 
14h12min, sendo a média do horário de entrada às 7h45min (DP ± 1h e 57min),sendo as 
entradas assim distribuídas 17,14% Norte, 45,71% Leste e 37,14% Oeste. O horário de 
saída variou entre 6h44min e 16h15min, sendo a média do horário de saída às 10h47min 
(DP ± 2h e 56min),sendo as saídas distribuídas 1,4% Norte, 83,1% Leste e 15,5% Oeste. 

No referido período observaram-se 1.298 passagens de barcos de turismo 
defronte a Baía, sendo uma média diária de 13,4 passagens (DP± 4,6 passagens). Houve 
acompanhamento dos golfinhos à embarcação somente em 2% das passagens, ou seja, 
em apenas 27 ocasiões os golfinhos acompanharam os barcos. 

Na Baía de Santo Antônio e Entre Ilhas, entre 01 de janeiro e 30 de abril de 2019, 
foram realizados 85 dias de monitoramento (figura 2), dos quais a presença dos 
golfinhos-rotadores foi observada em 91,8% dos dias de monitoramento. O 
monitoramento totalizou 929,07h, sendo observados golfinhos em 388h e 20min, o que 
corresponde a 41,8% do tempo de monitoramento. O tempo médio diário de 
permanência dos golfinhos nesta área foi de 4h e 59min (DP ± 2h e 
48min),permanecendo 61,15% do tempo somente na região da praia da Biboca e em 
frente ao Forte Nossa Senhora dos Remédios, 30,28% somente na região Entre Ilhas e 
8,57% do tempo permaneceram em ambas as áreas. 

Neste período, na Baía de Santo Antônio e Entre Ilhas observaram-se 285 
agrupamentos de rotadorese 1.512passagens de barcos pelos agrupamentos de 
golfinhos, dos quais houve acompanhamento em 1.033 passagens de embarcações, o 
que corresponde a 68,3%.Os barcos permaneceram em média 6 minutos (DP ± 49min) 
próximos aos golfinhos. 

 
Figura 2: Pesquisador monitorando a Baía de Santo Antônio e Entre Ilhas. 
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As observações de barco neste período foram realizadas em 23 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. 

Destas, foram realizadas três saídas de barco para observação dos golfinhos 
durante atividade de Educação Ambiental (Férias Ecológicas 2019) e Pesquisa, nos dias 
12, 19 e 26 de janeiro de 2019 (figura 3).  

 
Figura 3: Crianças da Turma 1 durante o passeio de barco - 12/01/2019. 

Das 23 saídas embarcadas, 11 foram realizadas em embarcações de turismo de 
observação de golfinhos, para monitoramento embarcado de agrupamentos de golfinho-
rotador pelo mar de dentro (figura 4). As saídas foram realizadas no turno da manhã, 
com duração média de 3h e 05min (DP ± 33 minutos), tempo total de monitoramento 
embarcado foi de 33h e 59min, sendo registrado 24 agrupamentos e em 2 dias de 
monitoramento não os golfinhos não foram avistados. Dias de realização do 
monitoramento e embarcação utilizada: 

 Dia 06 de março de 2019: embarcação Naonda. 
 Dia 13 de março de 2019: embarcação Naonda. 
 Dia 20 de março de 2019: embarcação Naonda. 
 Dia 27 de março de 2019: embarcação Naonda. 
 Dia 30 de março de 2019: embarcação Naonda. 
 Dia 03 de abril de 2019: embarcação Naonda. 
 Dia 10 de abril de 2019: embarcação Naonda. 
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 Dia 15 de abril de 2019: embarcação Naonda. 
 Dia 20 de abril de 2019: embarcação Happy Days. 
 Dia 22 de abril de 2019: embarcação Naonda. 
 Dia 27 de abril de 2019: embarcação Trovão dos Mares. 

 
Figura 4: Saída embarcada para estudo de ocorrência e distribuição dos golfinhos-rotadores e 

outros cetáceos. 

Cinco saídas foram realizadas para coleta de material para o estudo genético e 
para o monitoramento dos agrupamentos de golfinhos-rotadores em torno do 
Arquipélago de Fernando de Noronha, tendo esforço total de monitoramento de 15h e 
12min (figura 5). Dias de monitoramento, 15, 16, 18, 21 e 22 de fevereiro de 2019. 

 
Figura 5: Saídas embarcadas para monitoramento dos agrupamentos de 

golfinhos-rotadores e coleta para estudo genético, em torno de 
Fernando de Noronha. 
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Em 2 saídas para monitoramento embarcado de agrupamentos dos golfinhos-
rotadores, foi realizado também o estudo do comportamento subaquático e registros 
para foto e vídeo-identificação, em 8 mergulhos. 

 Dia 25 de janeiro de 2019: duração de 4h. 
 Dia 17 de abril de 2019: duração de 4h. 

A equipe de pesquisadores associados do Projeto Golfinho Rotador realizou uma 
saída de pesquisa com duração de 4 dias, de 15 a 19 de janeiro de 2019, na região 
oceânica da Cadeia de Montanhas Submarinas de Fernando de Noronha, 
especificamente na rota Natal - Banco Baião (Pequeno) - Banco Maracatu (Grande) - 
Banco Sirius (Caiçara) – Natal, a bordo da embarcação Voyager Atlantis. 

No dia 18 de janeiro, das 16h45min às 16h51min, foi registrado um grupo de 
cerca de 50 golfinhos-rotadores (figura 6), nas seguintes coordenadas 3.965800° S e 
35.9930° W (figura 7). O grupo acompanhou a embarcação na proa por 5 minutos, 
realizando atividades aéreas como rotação ao lado do barco. 

 
Figura 6: Registro da avistagem do grupo de golfinho avistado durante o cruzeiro de pesquisa entre 

Natal e Reserva Biológica Atol das Rocas. 
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Figura 7: Marcação geográfica do local de avistagem do grupo de  

golfinho avistado durante o cruzeiro de pesquisa entre Natal e  
Reserva Biológica Atol das Rocas. 
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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 102 dias, a bordo de 
embarcações em 23 saídas(descritas no ObjEsp1 – Ação 1.1 – RelTécnico2) e em 8 
mergulhos (figura1). 

 
Figura 1:Estudo da ecologia comportamental dos golfinhos de Noronha por 

meio de mergulhos. 

A foto e vídeo identificação dos golfinhos-rotadores de Fernando de Noronha 
continuou sendo realizada para fins de catalogação de indivíduos novos para serem 
incorporados ao cadastro de golfinhos-rotadores foto-vídeo-identificados do Projeto 
Golfinho Rotador e registro de reavistagem de indivíduos já catalogados (figuras 2 e 3). 

Sendo 16 golfinhos em fase de avaliação para serem classificados como "novo" 
e serem incorporados ao catálogo e 11 golfinhos em avaliação para serem classificados 
como reavistagens de indivíduos que já pertencem ao catálogo. Uma revisão periódica é 
realizada, para eliminar falso-positivos e falso-negativos, pela característica de ser um 
trabalho realizado por mais de um pesquisador e por se tratar de um catálogo de 
indivíduos fotografados a mais de 28 anos, que supera a média de expectativa de vida 
para essa espécie. 
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Figura 2: Estudo da ecologia comportamental dos golfinhos de Noronha 

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

 
Figura 3: Estudo da ecologia comportamental dos golfinhos de Noronha 

usandoa técnica da vídeo-identificação. 

O estudo do comportamento subaquático ocorreu em 2 dias na Baía de Santo 
Antônio e Entre Ilhas, totalizando 8 mergulhos, conforme descrito a seguir (figura 4). 

 25 de janeiro de 2019 – manhã  (08 às 12hrs) -  4 mergulhos em saída de barco 
para pesquisa no Mar de Dentro, com foto-vídeo-identificação e gravação dentro 
d'água em mergulho com golfinhos, duração dos mergulhos 1 h, agrupamento 
com aproximadamente 200 golfinhos. 
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 17 de abril de 2019 – manhã  (9 às 13hrs) -  4 mergulhos em saída de barco para 
pesquisa no Mar de Dentro, com foto-vídeo-identificação e gravação dentro 
d'água em mergulho com golfinhos, duração dos mergulhos 40min, agrupamento 
com aproximadamente 150 golfinhos. 
 

 
Figura 4: Mergulho para estudo da ecologia comportamental dos golfinhos. 

Os dados e as imagens coletados são analisados anualmente para a compreensão 
da ecologia comportamental destes animais e descrição de padrões etológicos dos 
golfinhos-rotadores.  
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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 durante a realização dos mergulhos para o estudo do 
comportamento subaquático utilizando equipamento apropriado para a gravação de 
imagens e sons simultaneamente (filmadora em caixa estanque com microfone externo), 
o que nos permite avaliar a emissão de um tipo de som a um comportamento específico, 
foram realizadas 2 saídas embarcadas que resultou em 8 mergulhos para coleta de dados 
(figura 1).  

 
Figura 1: Gravação dos sons, durante o mergulho para o estudo do  

comportamento subaquático. 
 
As saídas de barco com gravação de sons e dos barcos que trafegavam próximo 

aos golfinhos ocorreram nos dias 25 de janeiro e 17 de abril, cada saída embarcada teve 
duração de 4 horas, totalizando 8 horas de esforço amostral (figuras 2 e 3). 

 
Figura 2: Saída embarcada para gravação dos sons dos golfinhos e das embarcações. 
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Figura 3: Saída embarcada para gravação dos sons dos golfinhos e das embarcações. 
 

 

Seguindo a metodologia, as amostras acústicas estão sendo analisadas em 
laboratório, usando as informações adicionais para localizar os sons específicos. As 
gravações selecionadas são visualizadas usando um espectrógrafo em tempo real. 
Espectrogramas para cada chamada são gerados usando transformações rápidas de 
Fourier (FFT ¼ 512) a uma taxa de amostragem de 21 KHz. Os parâmetros acústicos 
como a duração, amplitude de frequência, frequência mínima e frequência máxima, são 
medidos a partir de Espectrógrafos (figura 4). 
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Figura 4: Analise das amostras acústicas dos sons dos golfinhos. 

 

Conforme proposta, no sexto período 2 padrões acústicos serão descritos por 
meio de Relatório técnico com fotos e 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 desses 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.  
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OBJETIVO ESPECÍFICO 1 - Ampliar o conhecimento científico sobre os 
golfinhos-rotadores em Fernando de Noronha. 

AÇÃO 1.4 - Estudo da genética dos golfinhos-rotadores em Fernando de Noronha. 

O presente estudo tem como objetivo descrever e acompanhar a evolução dos 
padrões genéticos dos rotadores encontrados em Fernando de Noronha, e futuramente 
poder responder perguntas como: qual o grau de similaridade genética destes golfinhos 
com os rotadores amostrados perto da costa brasileira ou de outros oceanos; qual o grau 
de parentesco dos golfinhos que tendem a estar juntos; qual a flutuação individual da 
população dos rotadores de Noronha. 

A coleta foi realizada ao longo da costa do Arquipélago de Fernando de 
Noronha, na área do Mar de Dentro. A área amostrada fica fora da área de influência da 
Baía dos Golfinhos, que constitui zona de proteção especial. O trecho amostrado 
englobou a área da praia do Boldró e imediações das Ilhas Secundárias, envolvendo, 
portanto, tanto a Área de Proteção Ambiental de Fernando de Noronha (APA-FN) 
quanto o Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha (Parnamar - FN).  Em um 
dos dias pela ausência dos golfinhos adotou-se mudança de trajeto, circundando a Ilha 
Rata, passando também pelo Mar de Fora.  

A biópsia do material epidérmico dos golfinhos-rotadores foi realizada com um 
método de raspagem, no qual se utilizam esponjas compostas de fibra sintética e 
material abrasivo (3M). As esponjas foram fixadas com presilhas plásticas na ponta de 
cabos de madeira de cerca de 120 cm (figuras 1 e 2). Logo após o contato (esfregaço da 
esponja no dorso do animal), ainda na embarcação, a amostra de pele foi removida da 
esponja com o auxílio de uma pinça e colocada em um frasco contendo álcool 70% 
(figuras 3 e 4). 

 
Figura 1: Bastão revestido para coletar pele de golfinho. 
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Figura 2: Pesquisador utilizando um bastão revestido para  

coletar tecido (pele) de golfinho. 

 

 
Figura 3: Tecido coletado para análise genética. 
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Figura 4: Retirada do tecido do animal da esponja para armazenamento. 

 

Algumas informações foram anotadas em uma prancheta impermeável logo após 
a estocagem da amostra: número da amostra, categoria quanto à quantidade de pele 
presente na esponja, local e qualquer evento que pudesse ser relevante posteriormente 
(por ex: indivíduo com marca natural).  

Foram realizadas 5 saídas de barco para a coleta, as quais envolveram um total 
de 15 horas e 12 minutos de esforço amostral. Em 1 dos dias não foi encontrado 
agrupamento de golfinhos.  Nos demais dias de coleta foram obtidas 81 amostras de 
pele. Mais expedições para coleta de amostras estão previstas para 2020. 

Dia 15/02 – 08:11 às 10:48 foram coletadas 07 amostras. 
Dia 16/02 – 08:05 às 09:30 não foi registrada a  presença de golfinhos. 
Dia 18/02 – 06:30 às 09:48 foram coletadas 13 amostras. 
Dia 21/02 – 06:37 às 12:13 foram coletadas 41 amostras. 
Dia 22/02 – 06:48 às 09:04 foram coletadas 20 amostras. 

As etapas laboratoriais seguintes de extração e quantificação do DNA, 
amplificação por PCR, purificação e seqüenciamento, análise das sequências, sexagem 
molecular dos indivíduos e análises genômica iniciais estão sendo feitas fora de 
Fernando de Noronha por pesquisadores associados ao Projeto Golfinho Rotador.  
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O material genético amostrado em Fernando de Noronha será comparado com 
amostras biológicas de golfinhos-rotadores do Brasil inteiro, fornecidas por membros da 
Rede de Encalhes de Mamíferos Aquáticos do Brasil (REMAB), oriundas de carcaças 
encalhadas ao longo de todo litoral brasileiro.  Em Fernando de Noronha o Projeto 
Golfinho Rotador é responsável por realizar atendimento a qualquer mamífero aquático 
que venha a encalhar vivo ou morto, por ser membro fundador da Rede de Encalhes de 
Mamíferos Aquáticos do Nordeste - REMANE em 1999 e participante da REMAB, 
sendo fiel depositário de todo material biológico oriundo dos animais encalhados em 
FN. No período deste relatório, foram triadas amostras para o estudo genético oriundo 
de animais de encalhados do período de 2009 a 2019 (figura 5), incluindo amostras de 
outras espécies com intuito de expandir o banco genético. 

Espécie Data Local Nº de Registro 
Globicephala macrorhynchus 07/01/2009 Praia do Leão  CGR - 02/2009 
Stenella longirostris 05/09/2012 Praia da Caieira   CGR - 02/2012 

Stenella longirostris 10/09/2012 
Boiando de fronte ao molhe - Porto 

Santo Antônio CGR-03/2012 
Stenella attenuata 05/06/2013 P. da Biboca  CGR-01/2013 
Stenella longirostris 30/11/2015 Boiando na P. da Biboca  CGR-01/2015 
Stenella longirostris 08/04/2016  Enseada da Ressurreta CGR-01/2016 
Stenella longirostris 14/01/2017 Boiando de fronte ao Urro do Leão  CGR-01/2017 
Ziphius cavirostris 08/02/2018 ANPESCA - Boiando CGR-01/2018 
Globicephala melas 03/02/2019 Praia do Meio CGR/01-2019 

Figura 5: Amostras triadas de animais oriundos de encalhes em Fernando de Noronha. 

 

Atendimento a encalhe - Rede de Encalhes de Mamíferos Aquáticos do Nordeste 
(REMANE) 

Durante este quadrimestre, de 01 de janeiro a 30 de abril de 2019, foi registrado 
a ocorrência de 1 encalhe de cetáceo  no dia 03 de fevereiro de 2019, na Praia do Meio - 
FN. Como representante em Noronha da Rede de Encalhe de Mamíferos Aquáticos do 
Brasil, foi utilizado o protocolo da Rede para fazer o atendimento.  

Trava-se de espécime juvenil de baleia-piloto-de-peitorais-longas, Globicephala 

melas. Os procedimentos realizados, como a coleta dos dados morfométricos, foram 
comprometidos pelas várias mordidas de tubarão que a carcaça apresentava, sendo uma 
delas o comprimento total, de 3,70 m sem a nadadeira caudal (figura 6).  
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Figura 6: Espécime de baleia-piloto encalhado na Praia do Meio, Fernando de Noronha – 03/02/2019.   

 

Nos exames macroscópicos, foi observada ausência de alimento no trato 
intestinal, o que indica a não ingestão de alimentos a mais de 48h, o pulmão estava 
intacto, não apresentando lesões por pneumonia e nem características de afogamento. 
Os órgãos indicadores de infecção como rins e fígado estavam normais e, ao abrir o 
esôfago e o estômago foi possível identificar lesões na parede do estômago, ou seja, 
provocadas pelo suco gástrico, indicativo de uma ligeira gastrite.  

Podemos afirmar que a causa da morte é presuntivo e que o animal morreu de 
causa natural. Também foram coletadas amostras de diferentes tecidos para banco de 
amostras que possam ser utilizadas em futuras pesquisas. O crânio foi segmentado do 
resto do corpo, parte esta de maior valor científico para este grupo de animais (figura 7). 
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Figura 7: Coleta de amostras do espécime de baleia-piloto encalhado na Praia do Meio, Fernando de 
Noronha – 03/02/2019.   

 

Nas mordidas de tubarões presentes no que restou do corpo do animal não havia 
presença de hematomas ou hemorragia, o que indica ter sido mordido após o óbito 
(figura 8). A camada de gordura estava limpa, ressalta-se que as mordidas são normais 
diante do quadro de um animal deste porte boiando no mar e não foram encontrados 
dentes de tubarão nas mordidas.  

 
Figura 8: Registro das evidências das mordidas de tubarão no espécime encalhado. 
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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 102 dias no período de 01 de 
janeiro a 30 de abril de 2019 (figura 1), sendo 100 dias no Mirante dos Golfinhos e 85 
dias no Forte Nossa Senhora dos Remédios, sendo que em 83 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 73% dos 

dias de monitoramento, não sendo observada a presença dos mesmos em apenas 27 dias. 
No referido período foram registradas 1.298 passagens de barcos de turismo defronte a 
Baía, sendo uma média diária de 13,4 passagens (DP±4,6 passagens). Houve 
acompanhamento dos golfinhos à embarcação somente em 2% das passagens, ou seja, 
em apenas 27 ocasiões os golfinhos acompanharam os barcos. 

Na Baía de Santo Antônio e Entre Ilhas, do mesmo período, foram realizados 85 
dias de monitoramento, dos quais a presença dos golfinhos-rotadores foi observada em 
91,8% dos dias de monitoramento. Neste período observaram-se 285 agrupamentos de 
rotadores e 1.512  passagens de barcos pelos agrupamentos de golfinhos, dos quais 
houve acompanhamento em 1.033 passagens de embarcações, o que corresponde a 
68,3%. Os barcos permaneceram em média 6 minutos (DP ± 49min) próximos aos 
golfinhos (figuras 2 e 3). Tendo as seguintes respostas dos golfinhos a passagem das 
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embarcações, 44,8% neutra, 31,8% negativa e 13,3% positiva, 10,1% não foi possível 
inferir a resposta dos golfinhos. 

  
Figura 2: Comportamento de acompanhamento dos rotadores às embarcações. 

 

 
Figura 3: Comportamento dos rotadores na presença de embarcações. 
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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 objetiva 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 foi realizada 
com análise de metadados, dados pretéritos e dados do ano de 2018 do Projeto Golfinho 
Rotador, do ICMBio Noronha e da Autarquia Territorial do Distrito Estadual de 
Fernando de Noronha (ATDEFN).  

Entre os metadados utilizados sobre Fernando de Noronha estão os que 
apresentam a visitação turística geral (número de visitantes, tempo de permanência dos 
visitantes, perfil dos visitantes) e os específicos sobre atividade surf e mergulho 
autônomo.  

 

Caracterização Geral do Turismo em Fernando de Noronha. 

A primeira iniciativa para desenvolver um plano para implementação do turismo 
no Arquipélago ocorreu no ano de 1956, sistematizado em 1958 como Projeto no 
Congresso Nacional, mas o mesmo não chegou a ser implementado. Em 1973 foi criado 
o departamento de Turismo nos prédios da antiga base americana na Vila do Boldró, 
que passou a ser chamado de Hotel Esmeralda.  

Em 1974, a Transbrasil começou a operar um voo regular para a ilha, sendo que 
os primeiros equipamentos de apoio turístico, como bares e lanchonetes, foram 
autorizados a funcionar somente em 1976. Nesta época também surge a primeira 
hospedaria domiciliar da Ilha, a iniciativa de uma figura única e peculiar, a D. Pituca, na 
antiga casa paroquial. Entre 1982 e 1987, o turismo em Fernando de Noronha foi 
assumido pela empresa FALCONTUR, que implementou e fretou aviões da VASP e 
reformou o Hotel Esmeralda.  

Em meados de 1985, o Estado Maior das Forças Armadas que administrava o 
Arquipélago planejou um projeto de desenvolvimento do turismo, que compreendia, 
entre outras “barbaridades”, construir uma infraestrutura para receber até 5 mil turistas 
por semana e unir as Ilhas Secundárias por pontes. O risco ambiental previsto do projeto 
levou o empresário carioca Russell Coffin e o ambientalista José Truda Palazzo Jr. a 
formarem o Comitê Pró-Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha. 

De 1987 a 1988, Fernando César de Mesquita, o primeiro administrador civil do 
Arquipélago, realiza muitas obras na ilha para a implantação de infraestrutura destinada 
especificamente ao desenvolvimento do turismo. 
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Com a anexação em 1988 de Fernando de Noronha ao Estado de Pernambuco, o 
Arquipélago passa por um período de estagnação da atividade turística. Em 1989 surge 
o primeiro marco legal da restrição do acesso turístico a Fernando de Noronha, com a 
instituição da Taxa de Preservação Ambiental (TPA), que é “destinada a assegurar a 
manutenção das condições ambientais e ecológicas do Arquipélago de Fernando de 
Noronha, incidente sobre o trânsito e permanência de pessoas na área sob jurisdição do 
Distrito Estadual”. 

Em 1989, seguindo recomendações da Organização Mundial do Turismo, foi 
determinado o limite de 200 turistas/dia para Fernando de Noronha. Em 1992, como 
preparativo para a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e 
Desenvolvimento no Rio de Janeiro (ECO 92), é definido o novo limite de 420 
turistas/dia, um arredondamento da quantidade de leitos existentes nas 14 hospedarias 
domiciliares no Arquipélago naquele momento, que era de 418 leitos. Em 2000, a 
capacidade de suporte da Ilha é definida em 450 visitantes, com limite diário médio ao 
longo do mês de 130 (cento e trinta) turistas com acesso ao Arquipélago de Fernando de 
Noronha, por via aérea. Em 2006, a Administração do Distrito Estadual de Fernando de 
Noronha publica decreto eliminando o limite máximo de turistas por dia na Ilha e 
ampliam em 90% o número de turistas que podem chegar de avião por dia, elevando 
para 246. 

A beleza natural das ilhas e o aumento da demanda por ecoturismo em unidades 
de conservação fizeram com que o turismo se tornasse a principal atividade econômica 
em Fernando de Noronha. Em 1995, segundo dados do Perfil Populacional de Fernando 
de Noronha (ATDEFN), 36,6 % da população economicamente ativa tinham o turismo 
como principal fonte de renda, enquanto que em 2002 este percentual já era mais de 
80%. 

O acesso do turista a Fernando de Noronha é normalmente feito por avião, de 
Recife ou Natal. Eventualmente, cruzeiros turísticos realizam uma breve passagem de 
um ou dois dias por Fernando de Noronha. Sendo o turismo por cruzeiros turísticos 
desaconselhável, em função de vários fatores socioambientais intrínsecos ao 
Arquipélago, como uma carga muito grande de turistas em um curto espaço de tempo, 
sobrecarregando os principais pontos de visitação do Arquipélago e o Porto de Santo 
Antônio. Para os turistas, além de ter o Arquipélago excessivamente cheio de visitantes 
nos dias de cruzeiros e ter óbvia perda de qualidade nos serviços, o pouco tempo de 
permanência na Ilha, cerca de 36 horas, não é suficiente para conhecer e desfrutar das 
belezas cênicas do local. 

O número de turistas vem crescendo geometricamente em Fernando de Noronha. 
O ano mais antigo do qual o Controle Migratório da ATDEFN tem dados completos é 
1992, quando o Arquipélago foi visitado por um total de 10.094 turistas, apenas 10% 
dos 103.548 turistas que visitaram Fernando de Noronha em 2018. O gráfico abaixo 
mostra a evolução do número de visitantes de Fernando de Noronha por avião.   
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Figura 1: Visitantes de Fernando de Noronha por avião de 1992 a 2018 (Fonte: ATDEFN). 

 

 

Nos últimos três anos foram os de maior visitação na história de Fernando de 
Noronha, que continuam apresentando flutuação sazonal mensal, conforme gráfico 
abaixo. 

 
Figura 2: Sazonalidade do Fluxo de Visitantes em Fernando de Noronha de 2016 a 2018 

(Fonte: ATDEFN). 
 

 

A permanência média dos visitantes em Fernando de Noronha vem aumentando, 
sendo atualmente em cerca de cinco dias o tempo de permanência média dos visitantes 
no Arquipélago, conforme gráfico abaixo. Mergulhadores autônomos e surfistas 
permanecem mais tempo, cerca de sete dias, e visitantes por cruzeiros turísticos, 
realizam apenas um pernoite no Arquipélago. 
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Figura 3: Tempo de Permanência Médio das Visitantes em Fernando de Noronha de 2016 a 2018 

(Fonte: ATDEFN). 
 

Segundo dados do Controle Migratório da Autarquia Territorial do Distrito 
Estadual de Fernando de Noronha (ATDEFN), o percentual de turistas estrangeiros que 
visitaram Fernando de Noronha vem diminuindo. Em 2010 eram 13% e em 2018 foram 
8,6%, principalmente da Europa, mesmo sendo a Argentina com maior número de 
visitantes, como mostra o gráfico abaixo. 

 
Figura 4: Visitantes de Fernando de Noronha por país de origem em 2018 (Fonte: ATDEFN). 
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Dos visitantes brasileiros, 46% são da região sudeste, sendo São Paulo o maior 
emissor de visitantes para Fernando de Noronha, como mostra o gráfico abaixo. 

 
Figura 5: Visitantes de Fernando de Noronha por estado de origem em 2018 (Fonte: ATDEFN). 

 

Segundo dados da Autarquia Territorial do Distrito Estadual de Fernando de 
Noronha, os turistas que visitam a Ilha são predominantemente mulheres brasileiras, 
com alto nível de escolaridade, com renda maior que 10 salários mínimos e têm entre 31 
e 40 anos de idade. 

O “Ecoturismo” foi a principal motivação da viagem, mas o turismo de esporte 
para prática de mergulho e surf vem crescendo. Os motivos da viagem para FN destes 
turistas estão alinhados com esta proposta de projeto, pois 59% é observação de 
golfinhos, 20% é mergulho e 1% surf.  

O Arquipélago é indicado para a visitação de pessoas que desejam ter um 
contato direto com paisagens e animais marinhos em seu estado quase natural. Fernando 
de Noronha possibilita oportunidades raras para mergulhadores experientes ou para 
pessoas que nunca colocaram uma máscara de mergulho observar o fundo do mar em 
mergulho autônomo ou em mergulho livre, em locais de 1 a 62 m de profundidade, 
dependendo da experiência do visitante. 

A principal opção noturna da Ilha são as palestras que ocorrem todas as noites, 
às 20 horas, no Centro de Visitantes do Projeto TAMAR, na Vila do Boldró. Cada dia é 
abordado um tema diferente, como Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha, 
tubarões, tartarugas-marinhas e golfinho-rotador. 

Foram implantadas cinco trilhas terrestres dentro da área do Parque Nacional 
Marinho de Fernando de Noronha, que são: Circuito Mirante dos Golfinhos - Praia do 
Sancho – Mirante Dois Irmãos; Trilha Capim-Açu; Trilha Pontinha - Caieira; Trilha da 
Atalaia e Trilha do Abreu. Em algumas dessas trilhas, as caminhadas só são permitidas 
acompanhadas por guias autorizados pelo ICMBio. Fora da área do Parque, existem as 



 Projeto Golfinho Rotador 
Contrato N° 5850 . 0108743 . 18 . 2 

 

seguintes trilhas: Jardim Elizabeth (no Sítio Histórico da Vila dos Remédios), a Costa 
Azul (Praia da Conceição - Praia do Boldró) e a Costa Esmeralda (Forte de São Pedro 
do Boldró - Cacimba do Padre). 

A melhor opção de caminhada, na relação desgaste físico e beleza, é percorrer o 
circuito Golfinhos - Sancho. O melhor trajeto é no seguinte sentido: Estacionamento da 
Praia do Sancho –> Mirante dos Golfinhos -> Mirante da Baía dos Porcos -> Mirante do 
Sancho -> Praia do Sancho. Preferencialmente deve se iniciar às 6h30min, para 
observar a chegada dos golfinhos-rotadores na Baía dos Golfinhos na alvorada. No 
Mirante dos Golfinhos, entre 5h30min e 16h, pesquisadores do Projeto Golfinho 
Rotador fornecem informações sobre a vida dos rotadores, bem como distribuem folders 
e emprestam binóculos, uma das poucas coisas grátis de Fernando de Noronha. Esta é a 
área de Fernando de Noronha com maior concentração de ninhais, sendo ótimo para 
observação das aves marinhas que se reproduzem no Arquipélago, como viuvinha-preta, 
noivinha, mumbebo-de-pés-vermelhos e rabo-de-junco. 

Passeio geral pela Ilha de carro com motorista, incluindo paradas para 
contemplação em diversos locais e para banho de mar ou mergulho livre em algumas 
praias. Pode-se alugar um carro e conhecer a ilha dirigindo. 

A principal atração de Fernando de Noronha é o mar. Pode ser contemplando a 
paisagem marinha ou desfrutando do prazer de estar no mar. As opções turísticas 
aquáticas em Fernando de Noronha são bem variadas e dependem do interesse, da 
resistência física e da prática de um esporte específico.  

Para uma visita apropriada a Fernando de Noronha, o ideal é combinar a 
principal atividade que o visitante pretende realizar com a sazonalidade das condições 
do mar. 

As atividades aquáticas regularmente disponíveis aos visitantes do Arquipélago 
são: saídas de barco, mergulho e surf. 

Diariamente saem barcos do Porto Santo Antônio para passeios pelo Mar de 
Dentro em dois horários: entre oito e dez horas e entre quatorze e quinze horas. A 
duração média dos passeios é de três horas e normalmente conta com a orientação de 
um condutor local. Os barcos percorrem o trecho das ilhas secundárias à Ponta da 
Sapata.  

Nas ilhas secundárias, pode se observar ninhais de várias espécies de aves 
marinhas. De trinta-réis na Ilha do Cuscuz, de fragata na Ilha Sela Gineta, de mumbebo-
real na Ilha Rata e de mumbebo-preto, mumbebo-de-pé-vermelho e viuvinha-preta na 
Ilha do Meio.  

Na maioria dos passeios, os turistas avistam os golfinhos-rotadores na região do 
Baía de Santo Antônio, nas Ilhas Secundárias ou nas proximidades da Baía dos 
Golfinhos. Neste momento, os golfinhos que estão em comportamento de guarda vêm 
nadar na proa da embarcação para desviar a atenção dos barcos do restante do grupo. A 
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melhor época de observação de golfinhos na Ilha é de agosto à dezembro. Na época de 
chuva, os rotadores permanecem menos tempo na Baía dos Golfinhos.  

No período de cópula da tartaruga-verde, de janeiro a março, é frequente o barco 
encontrar, no trajeto entre o Boldró e a Ponta da Sapata, grupos reprodutivos deste 
quelônio formados por uma fêmea e até três machos. Na Ponta da Sapata, um enorme 
buraco formado entre os rochedos possibilita a visualização de diversas formas, tais 
como o mapa do Brasil ou um golfinho saltando.  

Na Baía do Sancho, é feita uma parada para banho e mergulho, entre peixes e 
corais. Na volta ao Porto, o Urro do Leão, que fica abaixo do Morro do Forte, 
proporciona um impressionante espetáculo sonoro. No final do passeio de barco da 
tarde, é comum encontrar mumbebos-pretos e as fragatas sobrevoando os barcos de 
pesca, quando se observa as fragatas roubando peixes dos mumbebos.  

A maioria dos barcos de passeio oferece bebidas a bordo. É fundamental que se 
leve protetor solar, óculos escuros e equipamento de mergulho livre. É fundamental 
respeitar e exigir o cumprimento da legislação de proteção aos golfinhos-rotadores em 
Fernando de Noronha, que, entre outras normas, proíbe: tocar os golfinhos com os pés, 
mãos ou qualquer objeto, utilizar instrumentos sonoros ou fazer algazarra quando o 
barco se deslocar em frente à Baía ou próximo aos golfinhos e nadar ou mergulhar com 
os golfinhos em qualquer ponto do Arquipélago. 

 

Descrição do turismo para surf em Fernando de Noronha 

De dezembro a março, principalmente entre três dias antes e três dias depois da 
lua nova ou da lua cheia, Fernando de Noronha vira o Havaí Brasileiro. Com a virada do 
vento para nordeste, as ondulações oceânicas chegam às praias do Mar de Dentro, a face 
da Ilha onde o declive do fundo é mais acentuado. Os primeiros “swells” vão retirando a 
areia do fundo, até que, em fevereiro e março, os fundos já estão limpos e as ondas 
quebram perfeitamente sobre o fundo de rochas vulcânicas.  

Durante o período de maré cheia, as melhores condições de surf estão nas praias 
com fundo de areia, como a Praia da Cacimba do Padre, a Laje do Bode e Praia da 
Conceição.  A Cacimba do Padre possui a maior sessão tubular do Brasil. São ondas que 
quebram para a esquerda, com uma crista espessa, totalmente ocas e que podem atingir 
até 12 pés. É um surf nervoso, pois as ondas formam e quebram rapidamente e muitas 
fecham. A onda que quebra para a direita na Laje do Bode é um pouco menor e menos 
forte que a onda esquerda da Cacimba do Padre, mas é mais perfeita e longa. A Praia da 
Conceição é um dos picos mais constantes, principalmente de fevereiro em diante. É 
uma onda mais tranquila, mais fácil de surfar e que permite uma maior variedade de 
manobras, podendo atingir até 8 pés, acima disto começa a fechar. Nesta praia, as ondas 
quebram para a direita e para a esquerda. 

Na maré seca, é sobre os fundos de pedra que as ondas estão mais apropriadas 
para surfar. O mais constante pico de maré seca da Ilha é a Praia do Boldró, com ondas 
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quebrando para a direita e esquerda. É uma onda curta, perfeita e em pé. São como 
réguas que entram e vão quebrando certo com o degrau da bancada. Geralmente são 
tubos de 3 a 10 pés, sem muitas manobras além de batidas e “floaters”.  

Quando grandes ondulações atingem a Ilha, os melhores picos de surf de 
Fernando de Noronha adquirem condições ideais. Na maré cheia, a Praia da Biboca 
suporta ondas de 8 a 15 pés, e o Abras, na maré seca, tem condições de surf com ondas 
entre 5 e 12 pés. A Biboca, localizada ente o Morro do Forte dos remédios e o Porto 
Santo Antônio é pouco surfada, por falta de equipamento e surfista a altura da onda. O 
Abras, uma baía de pedras entre a Ilha São José e a Ilha Rasa, tem uma onda perfeita. 
Quando o surfista olha pela primeira vez este pico, parece uma onda difícil, por ser 
grande, em pé e fechar a baía. Mas é uma onda fácil, só não pode cair no drope, para 
não ir parar em cima das pedras. A entrada e a saída do mar são complicadas, requer a 
experiência de alguém que conheça o local. 

O equipamento adequado para uma temporada de surf de cinco a dez dias na Ilha 
são duas pranchas, uma média e uma grande, cordinhas de boa qualidade são 
fundamentais, assim como camisa de lycra. 

Normalmente a iniciação ao esporte mais praticado em Fernando de Noronha 
começa na Escola de Surf Alma Solar Noronha. As crianças da ilha têm um encontro 
marcado nas manhãs de sábado na Praia da Conceição. Atualmente são mais de 50 
alunos que não pagam nada para receber orientações sobre o esporte e a vida. A Escola 
de Surf Alma Solar Noronha quer formar atletas e pessoas, usando o surf para dar 
orientações para a vida, contra as drogas e a violência sexual infantil.   

O Projeto Golfinho Rotador é o grande apoiador da Escola de Surf Alma Solar 
Noronha e esta ação tem 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. O apoio do Projeto 
Golfinho Rotador para o desenvolvimento das atividades da Escola de Alma Solar 
Noronha é na forma de logística e recursos humanos, do projeto e com pagamento de 
instrutores. 

Consideramos que a iniciação e prática esportiva têm potencial para erguer a 
auto-estima e despertar sentimentos de protagonismo nos jovens. Para alcançar tal 
objetivo, em toda aula se faz 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 são tratados. Depois dessa conversa e antes do surf, a Coordenadora 
de Educadora Ambiental e Sustentabilidade do Projeto Golfinho Rotador ministra 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, como mostra a figura abaixo. 
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Figura 6: Aula de Yoga na Escola de Surf Noronha 

 

A Associação de Surf de Fernando de Noronha (ASFN) reúne 40 dos surfistas 
amadores e profissionais da Ilha e é responsável por organizar os campeonatos locais de 
surf. Em parceria com o Projeto Golfinho Rotador, a ASFN tem organizado o Circuito 
Projeto Golfinho Rotador de Surf, que está na nona edição. Na abertura e/ou festa de 
premiação de cada evento, os atletas, a comunidade e os turistas assistem palestra e 
vídeos relacionados ao Surf e Conservação Marinha. O apoio do Projeto Golfinho 
Rotador é em logística, recursos humanos, vestimentas, banner, passagens aéreas e 
premiação em dinheiro para os vencedores repassado direto a ASFN. O grande 
vencedor do Campeonato também recebe uma prancha com as marcas Projeto Golfinho 
Rotador e Petrobras (fotos abaixo). 

 
Figura 7: Grande vencedor da categoria 
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Master recebendo sua prancha. 

 
Figura 7: Premiação do Circuito Projeto Golfinho Rotador de Surf. 

 

 

Descrição do turismo para mergulho autônomo em Fernando de Noronha 

As frequentes idas de Russel Coffin para realizar mergulho autônomo em 
Fernando de Noronha o levaram em 1986 implantar uma operadora de mergulho na 
Ilha, a Águas Claras Produções Submarinas, que mais tarde foi vendida a Randal 
Fonseca, que inseriu o mergulho autônomo como uma atividade turística local, 
principalmente pelo sistema de palestras montado, que iniciavam com o “Big Bang” e 
acabavam com o fundo do mar. Nestas palestras, a maioria dos turistas saiam 
convencidos que, se ele não realizasse o mergulho autônomo com a Águas Claras, o 
“Big Bang” não teria tido razão de ter ocorrido.  

O que faz com que Fernando de Noronha seja um dos melhores locais de 
mergulho do mundo não é a beleza da paisagem submarina, nem a abundância de 
animais marinhos e muito menos a diversidade da fauna. O que distingui o Arquipélago 
é a comodidade de se conhecer o mundo subaquático com água pela cintura ou em 
mergulhos de 100 metros de profundidade e a grande facilidade de se observar lagostas, 
polvos, cardumes de peixes, tubarões e tartarugas. 

Fernando de Noronha é bom em qualquer época do ano para as três modalidades 
de mergulho mais comuns, mergulho rebocado, mergulho livre e mergulho autônomo. 
Se o visitante não levar seu equipamento de mergulho, ele terá várias opções de aluguel 
na Ilha, da máscara ao regulador. 
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 Mergulho Rebocado 

No mergulho rebocado, o visitante, com equipamento de mergulho livre, segura-
se em uma prancha em formato de asa delta que é puxado por um barco. A prancha 
possibilita o controle de deslocamento da superfície ao fundo, que permite tanto um vôo 
submarino contemplativo entre peixes, tartarugas, arraias e corais, como um tipo de 
esporte de aventura com manobras radicais embaixo d´água, com loopings e rasantes 
próximos ao fundo. Provavelmente o mergulho rebocado é uma invenção australiana, 
que foi trazido à Fernando de Noronha pelo Engenheiro de Pesca e Artista Plástico 
Leonardo Veras. Leonardo desenvolveu um novo formato de prancha, mais eficiente e 
transparente. Atualmente, muitas embarcações na ilha possuem pranchinhas para 
mergulho rebocado a bordo, propiciando a prática dessa modalidade durante o passeio 
de barco normal. 

 Mergulho Livre 

O mergulho livre é dividido em duas modalidades: snorkeling (natação com 
equipamento) e apnéia. Para realização do mergulho livre é necessário o seguinte 
equipamento básico: máscara de mergulho, respirador (snorkel) e nadadeiras.  

O snorkeling é realizado sempre na superfície d’água, sem interrupção da 
respiração, com o mergulhador em posição horizontal, olhando para o fundo do mar e a 
extremidade do respirador sempre para fora d’água. É a modalidade de mergulho 
praticada pelos iniciantes na atividade, pois não requer nenhuma experiência e, em 
alguns locais, nem preparo físico. 

No mergulho em apnéia, o mergulhador prende a respiração espontaneamente e 
submerge por determinado período de tempo. Requer mais experiência, principalmente 
para não deixar a água entrar pelo respirador. Esta modalidade é utilizada por fotógrafos 
submarinos e esportistas apaixonados pelo mar, assim como nas competições de apnéia, 
como as apresentadas no filme “Imensidão Azul” pelo mergulhador francês Jacques 
Mayol. 

O mergulho livre é praticado por mais de 75% dos visitantes de Fernando de 
Noronha. É bom sempre tomar algumas precauções de segurança, como checar o 
equipamento, mergulhar somente acompanhado, de preferência com um guia local, e 
conhecer o sistema de correntes e marés da área. As correntes no Arquipélago movem-
se na direção nordeste-sudoeste, Porto Santo Antônio-Ponta da Sapata, sendo este o 
sentido menos cansativo e perigoso para os mergulhos. 

No Mar de Dentro, que tem melhores condições de mergulho de julho a 
dezembro, os melhores pontos são: naufrágio do Porto, lado direito da Praia da 
Conceição, Laje do Boldró e lado direito da Baía do Sancho. No Mar de Fora, os 
melhores pontos de mergulho são: Baía do Sueste, Praia do Leão e Enseada da Caieira. 
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Recomenda-se que as pessoas não entrem nas piscinas naturais com protetores 
solares, bronzeadores ou outros cremes, que ficam em suspensão n’água, intoxicando os 
organismos filtradores (corais, esponjas e moluscos). 

As opções de mergulho livre estão distribuídas entre o Mar de Dentro e de Fora 
da Ilha Fernando de Noronha. 

Mar de Dentro 

Como a maioria dos pontos de mergulho livre estão nessa face do Arquipélago, a 
melhor época do ano para a prática desta atividade é de julho a dezembro, quando 
predomina o vento sudeste e o mar está mais calmo daquele lado. Todos os pontos de 
mergulho podem ser atingidos de carro, de barco ou em caminhadas de 1 a 5 km, a 
partir da Vila dos Remédios.  

Baía de Santo Antônio – Onde está localizado o único naufrágio permitido ao 
mergulho livre, o navio grego Eleani Stathatos.  As caldeiras e o túnel do eixo ainda 
estão bem visíveis, entre profundidades de 1 a 7 metros. É melhor mergulhar durante a 
maré cheia ou quando ela está enchendo, para evitar as águas turvas que vêm de dentro 
dos molhes quando a maré está secando. Bom local para a realização de snorkeling e 
apnéia. Local de alta concentração de peixes, principalmente cocoroca (Haemulon 

chrysargyreum), cirurgião (Acanthurus chirurgus) e cirurgião-azul (A. coeruleus). No 
fundo de areia próximo ao naufrágio, freqüentemente se observa a raia-prego ou 
manteiga (Dasyatis americana) sendo seguida por guarajuba (Carangoides 

bartholomaei), que espera conseguir algum alimento durante a atividade alimentar da 
raia, no momento em que ela desenterra suas presas. 

Ilha do Morro de Fora – O contorno da Ilha, saindo da Praia do Meio e 
chegando à Praia da Conceição,  proporciona um  excelente mergulho: tranqüilo, de 
fácil acesso, com águas claras, vários tipos de fundo (areia, costão rochoso e pedras 
isoladas) e profundidades de 1 a 15 metros. Melhor mergulhar durante a maré seca. 
Bom local para a prática de snorkeling e de apnéia. É freqüente encontrar neste local 
ráia-chita (Aetobatus narinari) e os peixes piraúna (Cephalopholis fulva), sargo-de-
beiço (Anisotremus surinamensis) e budiões (Sparisoma amplum, S. axillare e S. 
frondosum).  

Praia do Boldró – Fundo rochoso de aproximadamente 700 metros de 
comprimento por 300 metros de largura, com profundidade entre 1 e 20 metros. Local 
apropriado para mergulhar durante a maré baixa, quando ocorre concentração da fauna e 
diminuição da turbidez da água. Ótimo local para a prática da apnéia, diurna ou noturna, 
onde facilmente encontra-se lagostas (Panulirus equinatus e P. argus), polvo (Octopus 

vulgaris), lambaru (Ginglymostoma cirratum) e juvenis de tartaruga-verde (Chelonia 

mydas) e de tartaruga-de-pente (Eretmochelys imbricata) se alimentando.  

Laje da Cacimba do Padre – Fundo de areia com grandes pedras isoladas. 
Mergulho mais rigoroso, pois requer um nado de 100 a 300 metros para fora da Praia da 
Cacimba do Padre, apresenta uma corrente que leva para mar aberto e a profundidade 
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está entre 5 e 20 metros. Local indicado para a prática da apnéia. As pedras isoladas são 
cobertas por esponjas ou pelo coral Montastreae cavernosa, densamente habitado por 
lagostas e pelos peixes mariquita (Holocentrus adscensionis), fogueira (Myripristis 

jacobus), piraúna borboleta (Chaetodon ocellatus), frade (Pomacanthus paru) e 
budiões. 

Baía dos Porcos – Baía bem fechada, com águas tranqüilas e grande 
visibilidade. Fundo de areia com costões rochosos e profundidade de até 10 metros. 
Local provável de se encontrar um dos mais bonitos peixes que ocorre em Fernando de 
Noronha, o peixe-anjo (Holacanthus ciliaris). A transparência da água mistura o reflexo 
do azul do céu com o amarelo da areia do fundo, dando ao mar uma coloração verde 
esmeralda. Não é permitido entrar na piscina dos Porcos, no canto esquerdo da baía, 
devido ao impacto sobre a comunidade de zoantídeo (Palythoa sp. e Zoanthus sociatus) 
daquele micro- ambiente.   

Baía do Sancho – Melhor local de mergulho livre em Fernando de Noronha. 
Enseada aconchegante de águas calmas, transparentes e com a coloração verde da Baía 
dos Porcos. A baía possui uma abertura de aproximadamente 500 metros de largura, 
recuo de 300 metros e 20 metros de profundidade. Os dois costões rochosos 
proporcionam ótimos mergulhos, sendo o costão do lado esquerdo de quem olha  para o 
mar mais diversificado, onde é comum observar os peixes frade, piraúna e borboleta. 
Neste costão, é fácil de encontrar as posturas dos ovos dos saberés ou sargentinhos 
(Abudefduf saxatilis), manchas de cor violeta cobrindo pequenas porções de rochas, 
defendidas ferozmente por eles, que durante o período de guarda adquirem o mesmo 
tom violeta dos ovos. O fundo do Sancho é de areia, com dois grandes aglomerados 
rochosos submersos com boa cobertura de um hidrocoral de cor laranja, conhecido 
coral-de-fogo (Millepora alcicornis), e repletos de peixes pequenos, como mulata 
(Chromis multilineata), donzela-de-rocas (Stegastes rocasensis) e o budião-de-Noronha 
(Thalassoma noronhanum). O aglomerado mais próximo da praia, com profundidade de 
até 5 metros, é indicado para snorkeling e apnéia. O segundo aglomerado, localizado na 
boca da baía, é conhecido como Laje do Sancho, atinge 20 metros de profundidade e é 
indicado só para apnéia. Esta laje é parcialmente coberta por coral-de-fogo, apresenta 
formações dos corais Montastraea cavernosa e Mussismillia hispida e é densamente 
habitado por peixes. Sobre o fundo arenoso da baía é comum avistar linguado (Bothus 

lunatus), peixe-cofre (Lactophrys trigonus e Acanthostracion polygonius) e raia-prego. 

Mar de Fora 

Os pontos de mergulho livre nesta face da ilha são divididos em snorkeling ou 
apnéia. Os pontos de snorkeling Baia do Sueste e Piscina da Atalaia têm condições de 
mergulho a maior parte do ano. Os pontos de apnéia, Praias do Leão e da Caieira, só 
tem condição de mergulho em dias que o vento sopra de norte ou nordeste e diminui de 
velocidade, normalmente entre maio e junho. Todos os pontos de mergulho podem ser 
atingidos de carro com caminhadas de no máximo 1 quilômetro e estão dentro dos 
limites do Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha. 
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Praia do Leão – O único mergulho possível de ser realizado é na face interna da 
Ilha da Viuvinha, distante 300 metros da praia. No trajeto, encontram-se pedras 
isoladas. É indicado somente para apnéia e exige grande preparo físico e experiência, 
devido a presença de correntesas e a grande distância da costa. Mas a transparência da 
água, a concentração de vida ao redor das ilhas e a grande probabilidade de se avistar 
um tubarão-limão (Negaprion brevirostris) valem o esforço. 

Baía do Sueste – É a baía mais protegida do Arquipélago, apresenta diversos 
ambientes e uma profundidade máxima de 1 a 5 metros. Não é permitido o mergulho no 
lado esquerdo do Sueste, após as bóias, por ser área de alimentação das tartarugas-de-
pente. Na época de chuva, normalmente de março a junho, a pressão das águas abre o 
canal de ligação do Mangue do Sueste com o mar, deixando a água muito turva em toda 
a Baía. O Sueste é ótimo para a prática do snorkeling durante o período de maré cheia, 
para observação de lambaru e tartaruga, principalmente no canto direito da enseada, 
próximo a antiga estação maregráfica. Em baixa profundidade, no fundo rochosos com 
formações de corais Mussismillia hispida e Siderastrea stellata dispersas é grande a 
abundância de moréias (Maraena spp. e Gymnothorax spp.). Também é fácil de 
observar neste ambiente donzelas-de-rocas defendendo suas "hortas" de algas contra um 
grupo de herbívoros errantes, muito maiores do que ela, como o cirurgião-azul. 

Praia da Atalaia – Local onde, durante a maré baixa, forma-se a maior piscina 
natural do Arquipélago. São aproximadamente 100 metros de comprimento por 20 
metros de largura e com menos de 1,5 metros de profundidade. Local indicado ao 
snorkeling para pessoas que não têm prática no mergulho livre e querem conhecer o 
mundo submarino. A visitação é totalmente controlada pelo ICMBio, que limita o 
número de pessoas por dia e os horários de visitação. Também não é permitido 
caminhar sobre o fundo rochoso e usar nadadeiras ou protetor solar. Quando a maré 
seca, polvos e peixes como saberé e donzela-de-rocas ficam aprisionados na piscina. 

Enseada da Caieira – É o mergulho menos realizado, mais perigoso e mais 
bonito da Ilha. Local de mar muito agitado e com fortes correntezas. Em certos dias 
entre março e junho, com determinadas condições de vento, é possível realizar 
excelentes apnéias, devido a grande visibilidade da água. Recomendado somente para 
apneístas experientes. Local de grande riqueza da fauna submarina, destacando-se 
tubarão-bico-fino ou cabeça-de-cesto (Carcharhinus perezi), tartaruga-de-pente, 
sardinha (Harengula jaguana), xaréu-branco (Caranx latus) e guarajuba. 

 Mergulho Autônomo 

O mergulho autônomo consiste na submersão completa do mergulhador que 
respira embaixo da água, com auxílio de equipamento para respiração subaquática, 
scuba (Self Contained Underwater Breathing Aparatus). O scuba foi criado pelos 
franceses Jacques Costeau e Emile Gacna. Os equipamentos necessários à prática desse 
tipo de mergulho são: máscara, respirador, nadadeira, roupa de neoprene, cilindro de ar 
comprimido, regulador com octopus, manômetro, colete equilibrador e cinto de lastro. 
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Cerca de 40% dos turistas que visitam Fernando de Noronha realizam mergulho 
autônomo em uma das três operadoras, que oferecem serviços de batismo, mergulho 
para credenciado, mergulho técnico e cursos. Todos os mergulhos autônomos, com 
exceção do naufrágio do Porto, são feitos a partir de barcos em pontos já definidos e que 
normalmente são escolhidos em função das condições do mar, no dia da operação. Os 
melhores pontos de mergulho autônomo estão no Mar de Fora (Pedras Secas, Iúias e 
Cabeço do Submarino), onde as condições de mar só permitem os mergulhos nos dias 
em que o vento diminui de velocidade e ronda para nordeste-leste, principalmente de 
março a junho. No Mar de Dentro, os melhores locais são a Caverna e o Cabeço da 
Sapata e o Pontal do Norte. As encostas das Ilhas do Meio e Rata são mais utilizadas 
para o batismo. 

Existem cinco operadoras de mergulho autônomo que oferecem serviços com 
alto padrão de qualidade e estão aptas a conduzir mergulhadores de qualquer nível. São 
elas: Águas Claras, Atlantis Divers e Noronha Diver, Sea Paradise e Mar de Noronha. 

As operadoras de Fernando de Noronha dispõem de embarcações projetadas 
para o mergulho, equipamentos modernos, estação de recarga de alta qualidade, tanto 
para ar comprimido, como para misturas (Nitrox e Trimix), auditório para audio-visuais, 
salas de aulas e instrutores credenciados pela PADI, PDIC, SSIeNAUI. Os mergulhos 
podem ser filmados ou fotografados, possibilitando ao visitante levar uma lembrança de 
sua experiência subaquática. 

Essas operadoras oferecem os seguintes serviços de mergulho autônomo:  

Batismo - acessível a pessoas sem experiência em mergulho.  Trata-se de uma 
saída de barco, com uma rápida aula explicando as regras de segurança e sinais manuais 
usados para comunicação embaixo da água e um mergulho de aproximadamente 30 
minutos sob supervisão direta de um divermaster ou instrutor. As operadoras fornecem 
todo o equipamento necessário. 

Mergulho para credenciamento básico – os mergulhadores que já fizeram 
curso de mergulho básico, apresentam sua carteira de credenciamento e participam de 
uma saída  que inclui a utilização de dois cilindros em dois locais diferentes, guiados 
por um divermaster ou instrutor. As operadoras fornecem todo o equipamento 
necessário, mas dão descontos caso o mergulhador leve seu equipamento próprio. 

Mergulho para credenciamento avançado - semelhante ao mergulho para 
credenciamento básico com o diferencial de realizar mergulhos noturnos e conhecer 
locais mais fundos, como o Cabeços da Sapata e o Pontal do Norte. 

Mergulho Técnico – só pode ser realizado por mergulhadores experientes e que 
tenham o curso para mergulhar utilizando mistura de gases e múltiplos cilindros. O 
mergulho técnico mais conhecido em Fernando de Noronha é a Corveta Ipiranga (62 
metros de profundidade), mas já são realizados mergulhos entre 80 e 100 metros de 
profundidade nos paredões, encosta da montanha submarina do Arquipélago, onde o 
declive do fundo é bem íngreme.  
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Os pontos de mergulho autônomo localizados fora da área do Parque Nacional 
Marinho de Fernando de Noronha estão no Mar de Dentro e os mais frequentados são:  
a Ilha do Morro de Fora, o naufrágio do Porto e a Corveta da Marinha.  

Os principais locais de mergulho no Mar de Dentro são: 

Corveta Ipiranga - localizada defronte a Baía dos Golfinhos a uma 
profundidade de 63 metros, possibilita observar um naufrágio em ótimo estado de 
conservação em posição de navegação, assim como o encontro com grandes peixes, 
como meros (Epinephelus itajara). Ao menos em duas ocasiões, já foram observados 
tubarões-baleia (Rhincodon typus) durante a operação de mergulho neste ponto. Ao 
redor da Corveta, existe uma colônia de enguias-de-jardim (Heteroconger 

camelopardalis), que ficam com a cauda enterrada em buracos na areia e a maior parte 
do corpo na coluna d’água, à espera do alimento trazido pela correnteza Esta corveta da 
Marinha Brasileira afundou em 1985, após chocar-se contra o Cabeço da Sapata. O 
mergulho é permitido apenas para quem têm curso de Mergulho Avançado, curso de 
Nitrox (mistura gasosa diferente do ar), no mínimo 50 mergulhos comprovados no 
logbook (livro pessoal de registros de mergulho) e passar por três mergulhos de 
observação com a operadora. 

Naufrágio do Porto Santo Antônio - localiza-se à 300 metros da praia, na 
frente da extremidade  dos molhes do porto. A profundidade máxima deste ponto, que é 
mais utilizado para mergulhos autônomos no final de tarde ou à noite, é de 9 metros.  

Dentro do Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha existem locais 
determinados pelo ICMBio para a prática do mergulho autônomo no Mar de Dentro e 
no Mar de Fora. 

Pontal do Norte – localiza-se na extremidade nordeste do Arquipélago, próximo 
a Ilha Rata.  O mergulho é feito em torno de uma torre rochosa com base a 42 metros de 
profundidade, com grande concentração do hidrocoral Millepora alcicornis e dos corais 
Montastraea cavernosa e Mussismillia hispida. Ponto de mergulho permitido somente 
para mergulhadores avançados. 

Buraco do Inferno – localiza-se em uma enseada na face Norte da Ilha Rata, só 
alcançada por barco. Costão rochoso com alta concentração de peixes, onde existe uma 
gruta densamente habitada por papudinhas (Pempheris schomburgkii). Local de grande 
visibilidade que possibilita um mergulho tranqüilo em profundidade de até 25 metros. 
Local usado tanto para batismo como para mergulho de credenciados. 

Ressurreta – mergulho na margem norte do canal entre a Ilha Rata e a Ilha do 
Meio, que é a principal passagem do Mar de Fora para o Mar de Dentro. Local de 
grande correnteza e beleza, freqüentado por tubarões, tartarugas-de-pente e grandes 
cardumes de peixes de passagem, como xaréus e guarajubas. Apesar da diminuição da 
quantidade de barracuda (Sphyraena barracuda) ao redor do Arquipélago, ainda é 
possível observar grandes cardumes deste peixe nas margens do canal, principalmente 
de março a junho. É comum se encontrar grandes raias-manta (Manta birostris) 
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alimentando-se no meio do canal. A ação da corrente na encosta da Ilha Rata cavou 
grutas e cavernas, que hoje são revestidas de esponjas multicoloridas e habitadas por 
diversos peixes, como sargo-de-beiço, papudinha, piraúna e cocoroca e também por 
lagostas. A Ressurreta também pode ser o final de um mergulho de corrente (“drift-
dive”), quando os mergulhadores caem no Buraco das Cabras. Este ponto atinge a 
profundidade 16 metros e é usado para batismo e mergulho de credenciados. 

Laje dos Dois Irmãos – localiza-se para fora da Praia da Cacimba do Padre, 
entre profundidades de 15 e 24 m, é um bom mergulho sobre um fundo rochoso com 
grande formação do coral Montastraea cavernosa. Local mais provável de se encontrar 
tubarões-bico-fino na Ilha, principalmente pela manhã. A Laje Dois Irmãos 
aparentemente é uma grande estação de limpeza, associação alimentar em que peixes 
maiores são limpos de seus parasitas por peixes menores. Neste ponto, é comum 
observar o pequeno budião-de-Noronha limpando saberés, piraúnas e tubarões-bico-
fino. Ponto visitado somente para mergulhadores credenciados. 

Ponta da Sapata – na extremidade sudoeste do Arquipélago, estão os dois 
mergulhos com maior distância de navegação do Porto Santo Antônio. A Caverna da 
Sapata, na extremidade da ilha principal, é a maior caverna para se mergulhar no 
Arquipélago, a 15 metros de profundidade e com 10 m de comprimento. Antes da 
entrada na caverna, no costão interno da Ponta da Sapata, ainda se observam corais 
Montastraea cavernosa e Mussismillia hispida, mas nada comparado a grande 
concentração que havia neste local há 10 anos. A cerca de 20 metros a noroeste da boca 
caverna e 28 metros de profundidade, encontra-se uma grande colônia de enguias-de-
jardim. O nível de credenciamento exigido para este mergulho é o básico. O Cabeço da 
Sapata, localizado cerca de 200 metros a noroeste da boca caverna, é um mergulho com 
formação rochosa muito parecida com a do Pontal do Norte, onde é frequente encontrar 
peixes grandes de pedra, como dentão (Lutjanus jocu) e mero. Este é um mergulho 
atinge 42 metros de profundidade e somente é permitido aos mergulhadores com curso 
avançado. 

No Mar de Fora os mergulhos normalmente só ocorrem em dias em que o vento 
sopra de nordeste e diminui de velocidade, entre março e junho. Os locais de mergulho 
autônomo mais tranquilos e permitidos ao batismo e credenciamento básico nesta face 
do Arquipélago são o Naufrágio do Leão (10 metros de profundidade), a Ilha do Frade 
(15 metros de profundidade) e o Cabeço da Caieira (15 metros de profundidade).  

É no Mar de Fora que estão os melhores locais de mergulho autônomo do 
Arquipélago, em aglomerados de pedras submersas ou parcialmente emersas com 
alturas de 15 a 30 metros. São eles as Pedras Secas, Iúias e o Cabeço do Submarino.  
Nestes locais encontra-se água de grande transparência, até 50 metros de visibilidade, 
abundância de vida marinha e rochas totalmente cobertas por esponjas multicolores.  

Pedras Secas – localizada defronte a Praia da Caieira, é o mergulho no Mar de 
Fora mais próximo ao Porto e possui dois pontos de mergulho. A profundidade máxima 
deste mergulho, onde só é exigido o credenciamento básico, é de 17 metros. Nas Pedras 
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Secas I, a 12 metros de profundidade, existe um túnel de 8 metros de comprimento, 
revestido de esponjas e altamente frequentado por lagostas, cações-lixa, tubarões-bico-
fino e tartarugas-de-pente jovens se alimentando. Pouco mais para fora, está a Pedras 
Secas II, na qual a maior parte do mergulho é feita em um grande arco, uma abóboda 
repleta de vida em suas entranhas.  

Cabeço do Submarino – é um aglomerado rochoso localizado defronte a Baía 
do Sueste que atinge 25 metros de profundidade. É um ponto permitido aos 
mergulhadores com o credenciamento básico. 

Iuias – é um conjunto de grandes pedras com faces planas e cobertas por 
esponjas multicoloridas, distribuídas sobre um fundo arenoso, com uma profundidade 
de até 24 metros e localizado próximo ao Cabeço do Submarino. A certificação exigida 
para este mergulho, realizado entre as pedras, é de mergulho básico. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Projeto Golfinho Rotador 
Contrato N° 5850 . 0108743 . 18 . 2 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3 – Ampliar o conhecimento científico sobre as 
interações dos seres humanos com a conservação marinha no Rio Grande do Norte 
em Pernambuco. 

AÇÃO 3.1 – Estudo das interações dos golfinhos com o turismo de observação na 
Praia de Pipa, Rio Grande do Norte. 

Esta ação tem como objetivo descrever como ocorre e quais os benefícios da 
interação do boto-cinza com o turismo na Praia de Pipa, no município de Tibau do Sul 
(RN), onde ocorre a maioria das interações do turismo de observação de golfinhos no 
Nordeste do Brasil. 

No segundo quadrimestre desse contrato, ocorreu a sobreposição das datas 
previstas para a realização desta ação com as datas de eventos que impossibilitaram a 
participação de nossos parceiros nestas atividades, como alta estação turística (férias de 
dezembro a fevereiro), carnaval, páscoa e intensas chuvas no nordeste brasileiro no 
primeiro quadrimestre de 2019. Devido a estas dificuldades encontradas, a realização 
desta ação dentro do cronograma proposto foi inviabilizada, sendo solicitado e aprovado 
o adiamento da execução da mesma, conforme ofício Nº073/2019/CGR (figura 1) e 
email de aprovação (figura 2). 
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Figura 1: Ofício Nº073/2019/CGR solicitando o adiamento da ação 3.1. 
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Figura 2: Email de aprovação do Ofício Nº073/2019/CGR. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 3 – Ampliar o conhecimento científico sobre as 
interações dos seres humanos com a conservação marinha no Rio Grande do Norte 
em Pernambuco. 

AÇÃO 3.2 – Estudo das interações dos golfinhos com a pesca em Areia Branca 
(RN), Praia de Pipa em Tibau do sul (RN), Ipojuca (PE) e Tamandaré (PE). 

Esta ação tem como objetivo descrever a interação da pesca com os golfinhos 
nas localidades de trabalho do Projeto Golfinho Rotador no Nordeste do Brasil, que são: 
Areia Branca (RN), Praia de Pipa em Tibau do sul (RN), Ipojuca (PE) e Tamandaré 
(PE). 

No segundo quadrimestre desse contrato, ocorreu a sobreposição das datas 
previstas para a realização desta ação com as datas de eventos que impossibilitaram a 
participação denossos parceiros nestas atividades, como alta estação turística (férias de 
dezembro afevereiro), carnaval, páscoa e intensas chuvas no nordeste brasileiro no 
primeiroquadrimestre de 2019. Devido a estas dificuldades encontradas, a realização 
desta ação dentro do cronograma proposto foi inviabilizada, sendo solicitado e aprovado 
o adiamento da execução da mesma, conforme ofício Nº073/2019/CGR (figura 1) e 
email de aprovação (figura 2). 
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Figura 1: Ofício Nº073/2019/CGR solicitando o adiamento da ação 3.2. 
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Figura 2: Email de aprovação do Ofício Nº073/2019/CGR. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 3 – Ampliar o conhecimento científico sobre as 
interações dos seres humanos com a conservação marinha no Rio Grande do Norte 
em Pernambuco. 

AÇÃO 3.3 – Estudo da relação turismo “Sol e Praia” com a conservação marinha 
em Areia Branca (RN), Praia de Pipa (RN), Ipojuca (PE) e Tamandaré (PE). 

 Esta ação tem como objetivo analisar o grau de conhecimento e conscientização 
dos turistas “sol e praia” que visitam Areia Branca, Praia de Pipa, Ipojuca e Tamandaré 
sobre conservação marinha. 

No segundo quadrimestre desse contrato, ocorreu a sobreposição das datas 
previstas para a realização desta ação com as datas de eventos que impossibilitaram a 
participação denossos parceiros nestas atividades, como alta estação turística (férias de 
dezembro a fevereiro), carnaval, páscoa e intensas chuvas no nordeste brasileiro no 
primeiro quadrimestre de 2019. Devido a estas dificuldades encontradas, a realização 
desta ação dentro do cronograma proposto foi inviabilizada, sendo solicitado e aprovado 
o adiamento da execução da mesma, conforme ofício Nº073/2019/CGR (figura 1) e 
email de aprovação (figura 2). 
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Figura 1: Ofício Nº073/2019/CGR solicitando o adiamento da ação 3.3. 
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Figura 2: Email de aprovação do Ofício Nº073/2019/CGR. 
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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.  

Esta ação foi desenvolvida com antecedência (no primeiro quadrimestre) devido 
ao desencontro do cronograma previsto com a realidade de execução da ação no que diz 
respeito à agenda de eventos científicos da área temática afim. Desta maneira o Projeto 
Golfinho Rotador já apresentou 10 trabalhos em eventos científicos internacionais e 
nacionais durante o primeiro quadrimestre como detalhado no “ObjEsp 4 – Ação 4.1 – 
RelTécnico 1”. 
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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 tambéminserir nossos conhecimentos científicos nas políticas públicas do Governo 
Brasileiro. O cronograma desta ação, planejado na proposta de contratação, foi alterado 
e aprovado (figuras 1, 2 e 3) devido ao descasamento das datas previstas e as possíveis 
para a execução da mesma. 

Esta ação foi desenvolvida de forma antecipada durante o primeiro quadrimestre 
desse contrato, devido ao desencontro do cronograma previsto com a agenda de eventos 
científicos na área temática e afins. O Projeto Golfinho Rotadorparticipou de 1 evento 
internacional, 3 eventos nacionais e 1 processo nacional durante o primeiro 
quadrimestre como detalhado anteriormente no “ObjEsp 4 – Ação 4.2 – RelTécnico 1”. 
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Figura 1: Email de aprovação do replanejamento de cronograma das ações 4.2, 6.2 e 9.1 (pg. 1/3). 
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Figura 2: Email de aprovação do replanejamento de cronograma das ações 4.2, 6.2 e 9.1 (pg. 2/3). 

 



 
Projeto Golfinho Rotador 
Contrato N° 5850 . 0108743 . 18 . 2 

 

 
Figura 3: Email de aprovação do replanejamento de cronograma das ações 4.2, 6.2 e 9.1 (pg. 3/3). 
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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 segundo quadrimestre deste contrato, trabalhamos com 41 
professores e 1.208 alunos participantes. Destes alunos participantes, 537 eram crianças, 
jovens ou adultos diferentes das 2 unidades escolares de FN, a Centro Integrado de 
Educação Infantil Bem-Me-Quer, de educação infantil, e Escola de Referência de 
Ensino Médio Arquipélago Fernando de Noronha, do ensino fundamental e médio. 
Destes, são 269 novas crianças e 31 novos professores, ou seja, ainda não haviam sido 
atingidas no 1º quadrimestre. Desta maneira, desde o início do Contrato, atingimos 589 
pessoas diferentes (543 crianças, jovens e adultos e 46 professores). 

Os seguintes métodos foram usados: oficinas ambientais, intervenções de arte-
educação, férias ecológicas, capacitação de professores e encontros com o coletivo 
jovem mar já constituído.  

I – Oficinas Ambientais – Foram desenvolvidas 57 oficinas ambientais com os alunos 
da Escola de Referência em Ensino Médio Arquipélago Fernando de Noronha, sendo 55 
teóricas e 2 práticas (Oficinas 41 e 42). Estas oficinas foram assistidas por 857 alunos 
participantes, sendo 379 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 1: Oficina Ambiental dia 21/02/201
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1 – Data da oficina teórica: 11 de fevereiro de 2019. 
Turma: 1º ano do Ensino Médio. 
Número de alunos participantes: 17. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 2 - Anexo 1 - OficEduAmb (1)”. 
Descrição: Esta ação promoveu a autonomia dos estudantes no desenvolvimentodo 
pensamento crítico manifestando os variados pontos de vista diante de situações e 
problemas, como o caso de “Brumadinho”, que representou uma grande catástrofe 
socioambiental. A oficina estimulou os jovens a construírem diretrizes com o objetivo 
de formarem uma sociedade sustentável para hoje e o futuro com base no respeito ao 
próximo e à natureza. Ao longo da oficina ambiental, foram usadas ferramentas como 
diálogos, trabalhos em grupo, apresentação em forma de teatro e a construção dos 
possíveis acordos entre os diversos atores (governo, empresa, sociedade, empresa 
consultoria/certificadora), que causaram tal acidente socioambiental. A ideia foi mostrar 
como os acordos podem ser maléficos ou benéficos, dependendo do interesse pessoal e 
coletivo. 

2 – Data da oficina teórica: 11 de fevereiro de 2019. 
Turma: 3º ano do Ensino Médio. 
Número de alunos participantes: 05. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 2 - Anexo 1 - OficEduAmb (1)”. 
Descrição: Esta ação promoveu a autonomia dos estudantes no desenvolvimentodo 
pensamento crítico manifestando os variados pontos de vista diante de situações e 
problemas, como o caso de “Brumadinho”, que representou uma grande catástrofe 
socioambiental. A oficina estimulou os jovens a construírem diretrizes com o objetivo 
de formarem uma sociedade sustentável para hoje e o futuro com base no respeito ao 
próximo e à natureza. Ao longo da oficina ambiental, foram usadas ferramentas como 
diálogos, trabalhos em grupo, apresentação em forma de teatro e a construção dos 
possíveis acordos entre os diversos atores (governo, empresa, sociedade, empresa 
consultoria/certificadora), que causaram tal acidente socioambiental. A ideia foi mostrar 
como os acordos podem ser maléficos ou benéficos, dependendo do interesse pessoal e 
coletivo. 

3 – Data da oficina teórica: 11 de fevereiro de 2019. 
Turma: 9° ano do Ensino Fundamental. 
Número de alunos participantes: 19. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 2 - Anexo 1 - OficEduAmb (1)”. 
Descrição: Esta ação promoveu a autonomia dos estudantes no desenvolvimentodo 
pensamento crítico manifestando os variados pontos de vista diante de situações e 
problemas, como o caso de “Brumadinho”, que representou uma grande catástrofe 
socioambiental. A oficina estimulou os jovens a construírem diretrizes com o objetivo 
de formarem uma sociedade sustentável para hoje e o futuro com base no respeito ao 
próximo e à natureza. Ao longo da oficina ambiental, foram usadas ferramentas como 
diálogos, trabalhos em grupo, apresentação em forma de teatro e a construção dos 
possíveis acordos entre os diversos atores (governo, empresa, sociedade, empresa 
consultoria/certificadora), que causaram tal acidente socioambiental. A ideia foi mostrar 
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como os acordos podem ser maléficos ou benéficos, dependendo do interesse pessoal e 
coletivo. 

4 – Data da oficina teórica: 11 de fevereiro de 2019. 
Turma: 2º ano do Ensino Médio. 
Número de alunos participantes: 16. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 2 - Anexo 1 - OficEduAmb (1)”. 
Descrição: Esta ação promoveu a autonomia dos estudantes no desenvolvimentodo 
pensamento crítico manifestando os variados pontos de vista diante de situações e 
problemas, como o caso de “Brumadinho”, que representou uma grande catástrofe 
socioambiental. A oficina estimulou os jovens a construírem diretrizes com o objetivo 
de formarem uma sociedade sustentável para hoje e o futuro com base no respeito ao 
próximo e à natureza. Ao longo da oficina ambiental, foram usadas ferramentas como 
diálogos, trabalhos em grupo, apresentação em forma de teatro e a construção dos 
possíveis acordos entre os diversos atores (governo, empresa, sociedade, empresa 
consultoria/certificadora), que causaram tal acidente socioambiental. A ideia foi mostrar 
como os acordos podem ser maléficos ou benéficos, dependendo do interesse pessoal e 
coletivo. 

5 – Data da oficina teórica: 12 de fevereiro de 2019. 
Turma: do 7° ano do Ensino Fundamental ao 2° ano do Ensino Médio. 
Número de alunos participantes: 06. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 2 - Anexo 1 - OficEduAmb (1)”. 
Descrição: Esta ação promoveu aos estudantes participantes uma discussão sobre a 
“Rede Biomar” e seus projetos envolvidos, com foco no Projeto Golfinho Rotador e 
suas ações desenvolvidas, como o envolvimento comunitário. A ação estimulou o 
protagonismo dos jovens em sua realidade local. Foi feita uma roda de conversa onde 
cada um contribuiu com seu envolvimento nas ações do Projeto Golfinho Rotador. 

6 – Data da oficina teórica: 19 de fevereiro de 2019. 
Turma: 1° ano A do Ensino Fundamental 
Número de alunos participantes: 13. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 2 - Anexo 1 - OficEduAmb (1)”. 
Descrição: Esta ação objetivou demonstrar a importância de cumprir acordos firmados 
ao longo da vida, mostrando para os estudantes em situações do cotidiano, como 
acordos pessoais, acordos com a natureza, acordos com a escola, acordos com a família, 
e acordos do Projeto Golfinho Rotador com a sociedade e seu patrocinador. Os 
participantes desenharam no caderno os acordos que julgaram mais importantes; tanto 
com a natureza, quanto com a sociedade, obtendo assim um produto intelectual artístico 
como resultado final. 

7 – Data da oficina teórica: 19 de fevereiro de 2019. 
Turma: 1° ano B do Ensino Fundamental 
Número de alunos participantes: 15. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 2 - Anexo 1 - OficEduAmb (1)”. 
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Descrição: Esta ação objetivou demonstrar a importância de cumprir acordos firmados 
ao longo da vida, mostrando para os estudantes em situações do cotidiano, como 
acordos pessoais, acordos com a natureza, acordos com a escola, acordos com a família, 
e acordos do Projeto Golfinho Rotador com a sociedade e seu patrocinador. Os 
participantes desenharam no caderno os acordos que julgaram mais importantes; tanto 
com a natureza, quanto com a sociedade, obtendo assim um produto intelectual artístico 
como resultado final. 

8 – Data da oficina teórica: 19 de fevereiro de 2019. 
Turma: do 7° ano do Ensino Fundamental ao 2° ano do Ensino Médio. 
Número de alunos participantes: 03. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 2 - Anexo 1 - OficEduAmb (1)”. 
Descrição: Nesta ação, o Projeto Golfinho Rotador, levou a pesquisadora Ana Farro 
para ministrar uma palestra sobre “Genética da Conservação”, onde se abordou 
conceitos básicos de genética geral, genética da conservação e seu o trabalho com os 
golfinhos-rotadores de Fernando de Noronha. 

9 – Data da oficina teórica: 19 de fevereiro 2019. 
Turma: 8º ano do Ensino Fundamental. 
Número de alunos participantes: 21. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 2 - Anexo 1 - OficEduAmb (1)”. 
Descrição: Esta ação promoveu a reflexão sobre os “combinados” que fazemos durante 
nossa vida. A oficina estimulou os jovens entenderem a importância dos “combinados”, 
os quais envolvem palavra, compromisso, responsabilidade entre outras atitudes de uma 
sociedade que preza por respeito, valores e ética. Ao longo da oficina ambiental, foram 
usadas ferramentas como diálogos e exemplos práticos do dia a dia quando se cumpre 
um combinado e quando não se cumpre, e as consequências e sentimentos advindos de 
ambas as situações. A ideia foi mostrar como os acordos podem ser maléficos ou 
benéficos, dependendo do interesse pessoal e coletivo e suas consequências. 

10 – Data da oficina teórica: 20 de fevereiro de 2019. 
Turma: 2° ano A do Ensino Fundamental 
Número de alunos participantes: 15. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 2 - Anexo 1 - OficEduAmb (1)”. 
Descrição: Esta ação objetivou demonstrar a importância de cumprir acordos firmados 
ao longo da vida, mostrando para os estudantes em situações do cotidiano, como 
acordos pessoais, acordos com a natureza, acordos com a escola, acordos com a família, 
e acordos do Projeto Golfinho Rotador com a sociedade e seu patrocinador. Os 
participantes desenharam no caderno os acordos que julgaram mais importantes; tanto 
com a natureza, quanto com a sociedade, obtendo assim um produto intelectual artístico 
como resultado final. 

11 – Data da oficina teórica: 20 de fevereiro de 2019. 
Turma: 2° ano B do Ensino Fundamental. 
Número de alunos participantes: 12. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
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RelTécnico 2 - Anexo 1 - OficEduAmb (1)”. 
Descrição: Esta ação objetivou demonstrar a importância de cumprir acordos firmados 
ao longo da vida, mostrando para os estudantes em situações do cotidiano, como 
acordos pessoais, acordos com a natureza, acordos com a escola, acordos com a família, 
e acordos do Projeto Golfinho Rotador com a sociedade e seu patrocinador. Os 
participantes desenharam no caderno os acordos que julgaram mais importantes; tanto 
com a natureza, quanto com a sociedade, obtendo assim um produto intelectual artístico 
como resultado final. 

12 – Data da oficina teórica: 20 de fevereiro de 2019. 
Turma: 5° ano do Ensino Fundamental. 
Número de alunos participantes: 19. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 2 - Anexo 1 - OficEduAmb (1)”. 
Descrição: Esta ação objetivou demonstrar a importância de cumprir acordos firmados 
ao longo da vida, mostrando para os estudantes em situações do cotidiano, como 
acordos pessoais, acordos com a natureza, acordos com a escola, acordos com a família, 
e acordos do Projeto Golfinho Rotador com a sociedade e seu patrocinador. Os 
participantes escreveram no caderno os acordos que julgaram mais importantes; tanto 
com a natureza, quanto com a sociedade, e em seguida os desenharam, obtendo assim 
um produto intelectual artístico como resultado final. 

13 – Data da oficina teórica: 21 de fevereiro de 2019. 
Turma: 3° ano A do Ensino Fundamental. 
Número de alunos participantes: 23. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 2 - Anexo 1 - OficEduAmb (1)”. 
Descrição: Esta ação objetivou demonstrar a importância de cumprir acordos firmados 
ao longo da vida, mostrando para os estudantes em situações do cotidiano, como 
acordos pessoais, acordos com a natureza, acordos com a escola, acordos com a família, 
e acordos do Projeto Golfinho Rotador com a sociedade e seu patrocinador. Os 
participantes escreveram no caderno os acordos que julgaram mais importantes; tanto 
com a natureza, quanto com a sociedade, e em seguida os desenharam, obtendo assim 
um produto intelectual artístico como resultado final. 

14 – Data da oficina teórica: 21 de fevereiro de 2019. 
Turma: 3° ano B do Ensino Fundamental. 
Número de alunos participantes: 15. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 2 - Anexo 1 - OficEduAmb (1)”. 
Descrição: Esta ação objetivou demonstrar a importância de cumprir acordos firmados 
ao longo da vida, mostrando para os estudantes em situações do cotidiano, como 
acordos pessoais, acordos com a natureza, acordos com a escola, acordos com a família, 
e acordos do Projeto Golfinho Rotador com a sociedade e seu patrocinador. Os 
participantes escreveram no caderno os acordos que julgaram mais importantes; tanto 
com a natureza, quanto com a sociedade, e em seguida os desenharam, obtendo assim 
um produto intelectual artístico como resultado final. 
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15 – Data da oficina teórica: 21 de fevereiro de 2019. 
Turma: 4° ano A do Ensino Fundamental. 
Número de alunos participantes: 24. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 2 - Anexo 1 - OficEduAmb (1)”. 
Descrição: Esta ação objetivou demonstrar a importância de cumprir acordos firmados 
ao longo da vida, mostrando para os estudantes em situações do cotidiano, como 
acordos pessoais, acordos com a natureza, acordos com a escola, acordos com a família, 
e acordos do Projeto Golfinho Rotador com a sociedade e seu patrocinador. Os 
participantes escreveram no caderno os acordos que julgaram mais importantes; tanto 
com a natureza, quanto com a sociedade, e em seguida os desenharam, obtendo assim 
um produto intelectual artístico como resultado final. 

16 – Data da oficina teórica: 21 de fevereiro de 2019. 
Turma: 4° ano B do Ensino Fundamental. 
Número de alunos participantes: 19. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 2 - Anexo 1 - OficEduAmb (1)”. 
Descrição: Esta ação objetivou demonstrar a importância de cumprir acordos firmados 
ao longo da vida, mostrando para os estudantes em situações do cotidiano, como 
acordos pessoais, acordos com a natureza, acordos com a escola, acordos com a família, 
e acordos do Projeto Golfinho Rotador com a sociedade e seu patrocinador. Os 
participantes escreveram no caderno os acordos que julgaram mais importantes; tanto 
com a natureza, quanto com a sociedade, e em seguida os desenharam, obtendo assim 
um produto intelectual artístico como resultado final. 

17 – Data da oficina teórica: 21 de fevereiro de 2019. 
Turma: 6° ano do Ensino Fundamental. 
Número de alunos participantes: 29. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 2 - Anexo 1 - OficEduAmb (1)”. 
Descrição: Esta ação objetivou demonstrar a importância de cumprir acordos firmados 
ao longo da vida, mostrando para os estudantes em situações do cotidiano, como 
acordos pessoais, acordos com a natureza, acordos com a escola, acordos com a família, 
e acordos do Projeto Golfinho Rotador com a sociedade e seu patrocinador. Os 
participantes escreveram no caderno os acordos que julgaram mais importantes; tanto 
com a natureza, quanto com a sociedade, e em seguida os desenharam, obtendo assim 
um produto intelectual artístico como resultado final. 

18 – Data da oficina teórica: 21 de fevereiro de 2019. 
Turma: 7° ano do Ensino Fundamental. 
Número de alunos participantes: 26. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 2 - Anexo 1 - OficEduAmb (1)”. 
Descrição:Esta ação objetivou demonstrar a importância de cumprir acordos firmados 
ao longo da vida, mostrando para os estudantes em situações do cotidiano, como 
acordos pessoais, acordos com a natureza, acordos com a escola, acordos com a família, 
e acordos do Projeto Golfinho Rotador com a sociedade e seu patrocinador. Os 
participantes escreveram no caderno os acordos que julgaram mais importantes; tanto 



 
 

Projeto Golfinho Rotador 
Contrato N° 5850 . 0108743 . 18 . 2 

com a natureza, quanto com a sociedade, e em seguida os desenharam, obtendo assim 
um produto intelectual artístico como resultado final. 

19 – Data da oficina teórica: 26 de fevereiro de 2019. 
Turma: do 7° ano do Ensino Fundamental ao 2° ano do Ensino Médio. 
Número de alunos participantes: 09. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 2 - Anexo 1 - OficEduAmb (1)”. 
Descrição: Durante esta ação os participantes responderam perguntas sobre a qualidade 
de vida, a conservação marinha e a realidade local. Salientando a importância da 
participação dos jovens em discussões socioambientais e estimulando o protagonismo 
juvenil em sua comunidade. 

20 – Data da oficina teórica: 08 de março de 2019. 
Turma: do 7° ano do Ensino Fundamental ao 3° ano do Ensino Médio. 
Número de alunos participantes: 03. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 2 - Anexo 1 - OficEduAmb (2)”. 
Descrição: Para esta oficina, os participantes presentes construíram a história de 
Fernando de Noronha, desde o surgimento do arquipélago até as lendas populares, com 
o intuito de ser apresentada em forma de teatro futuramente. Foi também iniciada a 
construção de um jogo adaptado para a temática ambiental, o qual foi chamado de 
“Detetive Ambiental”. O objetivo do jogo é sensibilizar o jogador a prática sustentável, 
respeitando as leis ambientais. Tais atividades estimularam a pesquisa, a criatividade e o 
protagonismo dos alunos presentes. 

21 – Data da oficina teórica: 12 de março de 2019. 
Turma: do 7° ano do Ensino Fundamental ao 2° ano do Ensino Médio. 
Número de alunos participantes: 05. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 2 - Anexo 1 - OficEduAmb (2)”. 
Descrição: Para esta oficina, os participantes presentes deram continuidade na 
construção e finalização da história de Fernando de Noronha, desde o surgimento do 
arquipélago até as lendas populares, com o intuito de ser apresentada em forma de teatro 
futuramente. Continuaram também a elaboração dojogo “Detetive Ambiental” que foi 
construído totalmente de material reciclável. 

22 – Data da oficina teórica: 15 de março de 2019. 
Turma: do 7° ano do Ensino Fundamental ao 2° ano do Ensino Médio. 
Número de alunos participantes: 04. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 2 - Anexo 1 - OficEduAmb (2)”. 
Descrição: Nesta oficina, os participantes fizeram uma reflexão das atividades 
desenvolvidas no ano de 2018, analisando os pontos fortes e fracos, para que se 
fortalecendo a coletividade do grupo e planejando futuras ações.  

23 – Data da oficina teórica: 19 de março de 2019. 
Turma: do 7° ano do Ensino Fundamental ao 3° ano do Ensino Médio. 
Número de alunos participantes: 06. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
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RelTécnico 2 - Anexo 1 - OficEduAmb (2)”. 
Descrição: O conteúdo desta ação tratou especificamente sobre os golfinhos-rotadores 
de Noronha, mostrando sua importância como bioindicador: se os golfinhos não estão 
bem, assim como um coral, um tubarão, ou qualquer outro animal, o ser humano 
também não pode estar bem. A oficina teve como objetivo mostrar aos jovens o amplo 
escopo das ações do Projeto Golfinho Rotador em prol da sustentabilidade da 
biodiversidade da ilha e das pessoas que moram ou visitam Fernando de Noronha. Ao 
longo da oficina ambiental, foi feita uma apresentação com data show e após a 
apresentação, foi aberto para diálogo e esclarecimentos de dúvidas. 

24 – Data da oficina teórica: 20 de março de 2019. 
Turma: 2° ano do Ensino Médio. 
Número de alunos participantes: 02. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 2 - Anexo 1 - OficEduAmb (2)”. 
Descrição: O conteúdo desta ação tratou especificamente sobre os golfinhos-rotadores 
de Noronha, mostrando sua importância como bioindicador: se os golfinhos não estão 
bem, assim como um coral, um tubarão, ou qualquer outro animal, o ser humano 
também não pode estar bem. A oficina teve como objetivo mostrar aos jovens o amplo 
escopo das ações do Projeto Golfinho Rotador em prol da sustentabilidade da 
biodiversidade da ilha e das pessoas que moram ou visitam Fernando de Noronha. Ao 
longo da oficina ambiental, foi feita uma apresentação com data show e após a 
apresentação, foi aberto para diálogo e esclarecimentos de dúvidas. 

25 – Data da oficina teórica: 21 de março de 2019. 
Turma: do 6° ano do Ensino Fundamental. 
Número de alunos participantes: 32. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 2 - Anexo 1 - OficEduAmb (2)”. 
Descrição: Como o dia da oficina antecedeu o “Dia Mundial da Água”, a ação foi 
promovida a partir dessa temática. Durante a aula abordou-se sobre o ciclo da água, a 
importância da água para todos os seres vivos, qual a proporção de água potável 
disponível no planeta, como é realizada a capitação de água em Fernando de Noronha e 
a importância de preservá-la, além de construir com os alunos medidas para economizar 
esse recurso natural. Por fim, os participantes construíram um produto artístico 
intelectual, onde ficaram livres para escolher entre escrever um poema ou uma frase 
sobre o dia da água, junto com um desenho sobre essa temática (figura 2).  



 
 

Projeto Golfinho Rotador 
Contrato N° 5850 . 0108743 . 18 . 2 

 
Figura 2: Oficina Ambiental dia 21/03/2019. 

 

26 – Data da oficina teórica: 21 de março de 2019. 
Turma: 7° ano do Ensino Fundamental. 
Número de alunos participantes: 28. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 2 - Anexo 1 - OficEduAmb (2)”. 
Descrição: Como o dia da oficina antecedeu o “Dia Mundial da Água”, a ação foi 
promovida a partir dessa temática. Durante a aula abordou-se sobre o ciclo da água, a 
importância da água para todos os seres vivos, qual a proporção de água potável 
disponível no planeta, como é realizada a capitação de água em Fernando de Noronha e 
a importância de preserva-la, além de construir com os alunos medidas para economizar 
esse recurso natural. Por fim, os participantes construíram um produto artístico 
intelectual, onde ficaram livres para escolher entre escrever um poema ou uma frase 
sobre o dia da água, junto com um desenho sobre essa temática.  

27 – Data da oficina teórica: 21 de março de 2019. 
Turma: 8° ano do Ensino Fundamental. 
Número de alunos participantes: 29. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 2 - Anexo 1 - OficEduAmb (2)”. 
Descrição: Como o dia da oficina antecedeu o “Dia Mundial da Água”, a ação foi 
promovida a partir dessa temática. Durante a aula abordou-se sobre o ciclo da água, a 
importância da água para todos os seres vivos, qual a proporção de água potável 
disponível no planeta, como é realizada a capitação de água em Fernando de Noronha e 
a importância de preserva-la, além de construir com os alunos medidas para economizar 
esse recurso natural. Por fim, os participantes construíram um produto artístico 
intelectual, onde ficaram livres para escolher entre escrever um poema ou uma frase 
sobre o dia da água, junto com um desenho sobre essa temática (figura 3). 
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Figura 3: Produto artístico construído pelos alunos da Oficina Ambiental do 

dia 21/03/2019. 

28 – Data da oficina teórica: 21 de março de 2019. 
Turma: 9° ano do Ensino Fundamental. 
Número de alunos participantes: 23. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 2 - Anexo 1 - OficEduAmb (2)”. 
Descrição: Como o dia da oficina antecedeu o “Dia Mundial da Água”, a ação foi 
promovida a partir dessa temática. Durante a aula abordou-se sobre o ciclo da água, a 
importância da água para todos os seres vivos, qual a proporção de água potável 
disponível no planeta, como é realizada a capitação de água em Fernando de Noronha e 
a importância de preserva-la, além de construir com os alunos medidas para economizar 
esse recurso natural. Por fim, os participantes construíram um produto artístico 
intelectual, onde ficaram livres para escolher entre escrever um poema ou uma frase 
sobre o dia da água, junto com um desenho sobre essa temática. 

29 – Data da oficina teórica: 21 de março de 2019. 
Turma: 3° ano do Ensino Médio. 
Número de alunos participantes: 09. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 2 - Anexo 1 - OficEduAmb (2)”. 
Descrição: Como o dia da oficina antecedeu o “Dia Mundial da Água”, a ação foi 
promovida a partir dessa temática. Durante a aula abordou-se sobre o ciclo da água, a 
importância da água para todos os seres vivos, qual a proporção de água potável 



 
 

Projeto Golfinho Rotador 
Contrato N° 5850 . 0108743 . 18 . 2 

disponível no planeta, como é realizada a capitação de água em Fernando de Noronha e 
a importância de preserva-la, além de construir com os alunos medidas para economizar 
esse recurso natural. Por fim, os participantes construíram um produto artístico 
intelectual, onde ficaram livres para escolher entre escrever um poema ou uma frase 
sobre o dia da água, junto com um desenho sobre essa temática.  

30 – Data da oficina teórica: 25 de março de 2019. 
Turma: 1° ano do Ensino Médio. 
Número de alunos participantes: 20. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 2 - Anexo 1 - OficEduAmb (2)”. 
Descrição: Como o dia da oficina foi após o “Dia Mundial da Água”, a ação foi 
promovida a partir dessa temática. Durante a aula abordou-se sobre o ciclo da água, a 
importância da água para todos os seres vivos, qual a proporção de água potável 
disponível no planeta, como é realizada a capitação de água em Fernando de Noronha e 
a importância de preserva-la, além de construir com os alunos medidas para economizar 
esse recurso natural. Por fim, os participantes construíram um produto artístico 
intelectual, onde ficaram livres para escolher entre escrever um poema ou uma frase 
sobre o dia da água, junto com um desenho sobre essa temática.  

31 – Data da oficina teórica: 26 de março de 2019. 
Turma: 1° ano A do Ensino Fundamental. 
Número de alunos participantes: 13. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 2 - Anexo 1 - OficEduAmb (2)”. 
Descrição: Como o dia da oficina foi após o “Dia Mundial da Água”, a ação foi 
promovida a partir dessa temática. Durante a aula abordou-se sobre o ciclo da água, a 
importância da água para todos os seres vivos, qual a proporção de água potável 
disponível no planeta, como é realizada a capitação de água em Fernando de Noronha e 
a importância de preserva-la, além de construir com os alunos medidas para economizar 
esse recurso natural. Por fim, os participantes fizeram um desenho sobre o que viram na 
aula. 

32 – Data da oficina teórica: 26 de março de 2019. 
Turma: 1° ano B do Ensino Fundamental. 
Número de alunos participantes: 15. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 2 - Anexo 1 - OficEduAmb (2)”. 
Descrição: Como o dia da oficina foi após o “Dia Mundial da Água”, a ação foi 
promovida a partir dessa temática. Durante a aula abordou-se sobre o ciclo da água, a 
importância da água para todos os seres vivos, qual a proporção de água potável 
disponível no planeta, como é realizada a capitação de água em Fernando de Noronha e 
a importância de preserva-la, além de construir com os alunos medidas para economizar 
esse recurso natural. Por fim, os participantes fizeram um desenho sobre o que viram na 
aula. 

33 – Data da oficina teórica: 26 de março de 2019. 
Turma: 2° ano do Ensino Médio. 
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Número de alunos participantes: 04. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 2 - Anexo 1 - OficEduAmb (2)”. 
Descrição: Para esta oficina, os participantes finalizaram a construção do jogo 
“Detetive Ambiental”e colocaram em prática para testar o funcionamento da atividade. 

34 – Data da oficina teórica: 27 de março de 2019. 
Turma: 2° ano A do Ensino Fundamental. 
Número de alunos participantes: 16. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 2 - Anexo 1 - OficEduAmb (2)”. 
Descrição: Como o dia da oficina foi após o “Dia Mundial da Água”, a ação foi 
promovida a partir dessa temática. Durante a aula abordou-se sobre o ciclo da água, a 
importância da água para todos os seres vivos, qual a proporção de água potável 
disponível no planeta, como é realizada a capitação de água em Fernando de Noronha e 
a importância de preserva-la, além de construir com os alunos medidas para economizar 
esse recurso natural. Por fim, os participantes fizeram um desenho sobre o que viram na 
aula. 

35 – Data da oficina teórica: 27 de março 2019. 
Turma: 2° ano B do Ensino Fundamental. 
Número de alunos participantes: 15. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 2 - Anexo 1 - OficEduAmb (2)”. 
Descrição: Como o dia da oficina foi após o “Dia Mundial da Água”, a ação foi 
promovida a partir dessa temática. Durante a aula abordou-se sobre o ciclo da água, a 
importância da água para todos os seres vivos, qual a proporção de água potável 
disponível no planeta, como é realizada a capitação de água em Fernando de Noronha e 
a importância de preserva-la, além de construir com os alunos medidas para economizar 
esse recurso natural. Por fim, os participantes fizeram um desenho sobre o que viram na 
aula. 

36 – Data da oficina teórica: 27 de março de 2019. 
Turma: 5° ano do Ensino Fundamental. 
Número de alunos participantes: 25. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 2 - Anexo 1 - OficEduAmb (2)”. 
Descrição: Como o dia da oficina antecedeu o “Dia Mundial da Água”, a ação foi 
promovida a partir dessa temática. Durante a aula abordou-se sobre o ciclo da água, a 
importância da água para todos os seres vivos, qual a proporção de água potável 
disponível no planeta, como é realizada a capitação de água em Fernando de Noronha e 
a importância de preserva-la, além de construir com os alunos medidas para economizar 
esse recurso natural. Por fim, os participantes construíram um produto artístico 
intelectual, onde ficaram livres para escolher entre escrever um poema ou uma frase 
sobre o dia da água, junto com um desenho sobre essa temática. 

37 – Data da oficina teórica: 28 de março de 2019. 
Turma: 3° ano A do Ensino Fundamental. 
Número de alunos participantes: 19. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
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RelTécnico 2 - Anexo 1 - OficEduAmb (2)”. 
Descrição: Como o dia da oficina antecedeu o “Dia Mundial da Água”, a ação foi 
promovida a partir dessa temática. Durante a aula abordou-se sobre o ciclo da água, a 
importância da água para todos os seres vivos, qual a proporção de água potável 
disponível no planeta, como é realizada a capitação de água em Fernando de Noronha e 
a importância de preserva-la, além de construir com os alunos medidas para economizar 
esse recurso natural. Por fim, os participantes construíram um produto artístico 
intelectual, onde foram divididos em dois grupos para construir um cartaz sobre o dia da 
água. 

38 – Data da oficina teórica: 28 de março de 2019. 
Turma: 3° ano B do Ensino Fundamental. 
Número de alunos participantes: 14. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 2 - Anexo 1 - OficEduAmb (2)”. 
Descrição: Como o dia da oficina antecedeu o “Dia Mundial da Água”, a ação foi 
promovida a partir dessa temática. Durante a aula abordou-se sobre o ciclo da água, a 
importância da água para todos os seres vivos, qual a proporção de água potável 
disponível no planeta, como é realizada a capitação de água em Fernando de Noronha e 
a importância de preserva-la, além de construir com os alunos medidas para economizar 
esse recurso natural. Por fim, os participantes construíram um produto artístico 
intelectual, para isso, os alunos foram divididos em grupos para produzirem um cartaz 
sobre o dia da água. 

39 – Data da oficina teórica: 28 de março de 2019. 
Turma: 4° ano A do Ensino Fundamental. 
Número de alunos participantes: 19. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 2 - Anexo 1 - OficEduAmb (3)”. 
Descrição: Como o dia da oficina antecedeu o “Dia Mundial da Água”, a ação foi 
promovida a partir dessa temática. Durante a aula abordou-se sobre o ciclo da água, a 
importância da água para todos os seres vivos, qual a proporção de água potável 
disponível no planeta, como é realizada a capitação de água em Fernando de Noronha e 
a importância de preserva-la, além de construir com os alunos medidas para economizar 
esse recurso natural. Por fim, os participantes construíram um produto artístico 
intelectual, onde ficaram livres para escolher entre escrever um poema ou uma frase 
sobre o dia da água, junto com um desenho sobre essa temática. 

40 – Data da oficina teórica: 28 de março de 2019. 
Turma: 4° ano B do Ensino Fundamental. 
Número de alunos participantes: 22. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 2 - Anexo 1 - OficEduAmb (3)”. 
Descrição: Como o dia da oficina antecedeu o “Dia Mundial da Água”, a ação foi 
promovida a partir dessa temática. Durante a aula abordou-se sobre o ciclo da água, a 
importância da água para todos os seres vivos, qual a proporção de água potável 
disponível no planeta, como é realizada a capitação de água em Fernando de Noronha e 
a importância de preserva-la, além de construir com os alunos medidas para economizar 
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esse recurso natural. Por fim, os participantes construíram um produto artístico 
intelectual, onde ficaram livres para escolher entre escrever um poema ou uma frase 
sobre o dia da água, junto com um desenho sobre essa temática. 

41 – Data da oficina prática/saída campo: 29 de março de 2019. 
Turma: do 7° ano do Ensino Fundamental ao 2° ano do Ensino Médio. 
Número de alunos participantes: 06. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 2 - Anexo 1 - OficEduAmb (3)”. 
Descrição: Para esta ação, os participantes presentes foram conduzidos para um dia de 
pesquisador no Mirante dos Golfinhos, que é um dos pontos de monitoramento do 
Projeto Golfinho Rotador, dessa forma os alunos puderam vivenciar a experiência de 
monitorar a Baía dos Golfinhos, utilizando materiais como contador, binóculos, 
anemômetro e preenchendo a planilha (figura 4).  

 
Figura 4: Saída de campo para a Baía dos golfinhos dia 29/03/2019. 

 

42 – Data da oficina prática/saída campo: 02 de abril de 2019. 
Turma: do 7° ano do Ensino Fundamental ao 3° ano do Ensino Médio. 
Número de alunos participantes: 04. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 2 - Anexo 1 - OficEduAmb (3)”. 
Descrição: Para esta ação, os participantes presentes foram conduzidos para um dia de 
pesquisador no Forte dos Remédios, que é um dos pontos de monitoramento do Projeto 
Golfinho Rotador, dessa forma os alunos puderam vivenciar a experiência de monitorar 
a Baía de Santo Antônio, utilizando materiais como binóculos, contador, anemômetro e 
preenchendo a planilha (figura 5).  
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Figura 5: Saída de campo para o Forte dos Remédios dia 02/04/2019. 

43 – Data da oficina teórica: 05 de abril de 2019. 
Turma: do 7° ano do Ensino Fundamental ao 2° ano do Ensino Médio. 
Número de alunos participantes: 06. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 2 - Anexo 1 - OficEduAmb (3)”. 
Descrição: Para esta ação, julgou-se necessário jogar novamente o jogo “Detetive 
Ambiental” para reforçar as leis vigentes em Fernando de Noronha, além de estimular a 
noção de espaço geográfico, já que o jogo foi desenvolvido em um de mapa do 
Arquipélago.  

44 – Data da oficina teórica: 16 de abril de 2019. 
Turma: 1° ano A do Ensino Fundamental. 
Número de alunos participantes: 12. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 2 - Anexo 1 - OficEduAmb (3)”. 
Descrição: Para esta ação, os participantes presentes jogaram o jogo “Tabuleiro 
Ecológico” construído a partir de material reciclável. Neste jogo os alunos responderam 
perguntas sobre o meio ambiente, e avançavam e regressavam as casas de acordo as 
respostas corretas ou incorretas, respectivamente. 

45 – Data da oficina teórica: 16 de abril de 2019. 
Turma: 1° ano B Ensino Fundamental. 
Número de alunos participantes: 15. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 2 - Anexo 1 - OficEduAmb (3)”. 
Descrição: Para esta ação, os participantes presentes jogaram o jogo “Tabuleiro 
Ecológico” construído a partir de material reciclável. Neste jogo os alunos responderam 
perguntas sobre o meio ambiente, e avançavam e regressavam as casas de acordo as 
respostas corretas ou incorretas, respectivamente. 
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46 – Data da oficina teórica: 24 de abril de 2019. 
Turma: 2° ano A do Ensino Fundamental. 
Número de alunos participantes: 14. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 2 - Anexo 1 - OficEduAmb (3)”. 
Descrição: Para esta ação, os participantes presentes jogaram o jogo “Tabuleiro 
Ecológico” construído a partir de material reciclável. Neste jogo os alunos responderam 
perguntas sobre o meio ambiente, avançavam e regressavam as casas de acordo as 
respostas corretas ou incorretas, respectivamente. 

47 – Data da oficina teórica: 24 de abril de 2019. 
Turma: 2° ano B do Ensino Fundamental. 
Número de alunos participantes: 13. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 2 - Anexo 1 - OficEduAmb (3)”. 
Descrição: Para esta ação, os participantes presentes jogaram o jogo “Tabuleiro 
Ecológico” construído a partir de material reciclável. Neste jogo os alunos responderam 
perguntas sobre o meio ambiente, avançavam e regressavam as casas de acordo as 
respostas corretas ou incorretas, respectivamente. 

48 – Data da oficina teórica: 24 de abril de 2019. 
Turma: 5° ano do Ensino Fundamental. 
Número de alunos participantes: 23. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 2 - Anexo 1 - OficEduAmb (3)”. 
Descrição: Para esta ação, os participantes presentes jogaram o jogo “Tabuleiro 
Ecológico” construído a partir de material reciclável. Neste jogo os alunos responderam 
perguntas sobre o meio ambiente, avançavam e regressavam as casas de acordo as 
respostas corretas ou incorretas, respectivamente. 

49 – Data da oficina teórica: 25 de abril de 2019. 
Turma: 3° ano A do Ensino Fundamental. 
Número de alunos participantes: 15. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 2 - Anexo 1 - OficEduAmb (3)”. 
Descrição: Para esta ação, os participantes presentes jogaram o jogo “Tabuleiro 
Ecológico” construído a partir de material reciclável. Neste jogo os alunos responderam 
perguntas sobre o meio ambiente, como regras da área do parque de  
Fernando de Noronha,a importância de se cumprir os acordos , sobre avançavam e 
regressavam as casas de acordo as respostas corretas ou erradas, respectivamente. 

50 – Data da oficina teórica: 25 de abril de 2019. 
Turma: 3° ano B do Ensino Fundamental. 
Número de alunos participantes: 13. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 2 - Anexo 1 - OficEduAmb (3)”. 
Descrição: Para esta ação, os participantes presentes jogaram o jogo “Tabuleiro 
Ecológico” construído a partir de material reciclável. Neste jogo os alunos responderam 
perguntas sobre o meio ambiente, avançavam e regressavam as casas de acordo as 
respostas corretas ou incorretas, respectivamente. 
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51 – Data da oficina teórica: 25 de abril de 2019. 
Turma: 4° ano A do Ensino Fundamental. 
Número de alunos participantes: 16. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 2 - Anexo 1 - OficEduAmb (3)”. 
Descrição: Para esta ação, os participantes presentes jogaram o jogo “Tabuleiro 
Ecológico” construído a partir de material reciclável. Neste jogo os alunos responderam 
perguntas sobre o meio ambiente, avançavam e regressavam as casas de acordo as 
respostas corretas ou incorretas, respectivamente. 

52 – Data da oficina teórica: 25 de abril de 2019. 
Turma: 4° ano B do Ensino Fundamental. 
Número de alunos participantes: 16. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 2 - Anexo 1 - OficEduAmb (3)”. 
Descrição: Para esta ação, os participantes presentes jogaram o jogo “Tabuleiro 
Ecológico” construído a partir de material reciclável. Neste jogo os alunos responderam 
perguntas sobre o meio ambiente, avançavam e regressavam as casas de acordo as 
respostas corretas ou incorretas, respectivamente. 

53 – Data da oficina teórica: 25 de abril de 2019. 
Turma: 6° ano do Ensino Fundamental. 
Número de alunos participantes: 15. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 2 - Anexo 1 - OficEduAmb (3)”. 
Descrição: Para esta ação, os participantes presentes jogaram o jogo “Tabuleiro 
Ecológico” construído a partir de material reciclável. Neste jogo os alunos responderam 
perguntas sobre o meio ambiente, avançavam e regressavam as casas de acordo as 
respostas corretas ou incorretas, respectivamente. 

54 – Data da oficina teórica: 25 de abril de 2019. 
Turma: do 8° ano do Ensino Fundamental ao 1° ano do Ensino Médio (Travessia). 
Número de alunos participantes: 09. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 2 - Anexo 1 - OficEduAmb (3)”. 
Descrição: Para esta ação, a educadora ambiental ministrou uma palestra sobre o 
golfinho-rotador e as Ações que o Projeto Golfinho Rotador desenvolve em Fernando 
de Noronha. 

55 – Data da oficina teórica: 25 de abril de 2019. 
Turma: 2° ano (EJA). 
Número de alunos participantes: 01. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 2 - Anexo 1 - OficEduAmb (3)”. 
Descrição: Para esta ação, a educadora ambiental ministrou uma palestra sobre o 
golfinho-rotador e as Ações que o Projeto Golfinho Rotador desenvolve em Fernando 
de Noronha. 
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56 – Data da oficina teórica: 29 de abril de 2019. 
Turma: 7° ano do Ensino Fundamental. 
Número de alunos participantes: 24. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 2 - Anexo 1 - OficEduAmb (3)”. 
Descrição: Com o intuito de revisar e relembrar aos alunos sobre o conteúdo passado 
nos encontros anteriores, a educadora ambiental aplicou o jogo “Imagem e Ação” onde 
um aluno desenhava e o restante do grupo adivinhava. Dentre os temas escolhidos 
estavam “Evitar desperdício de água”, “Evitar desperdício de energia elétrica”, 
“Proibido nadar com golfinhos”, “Proibido alimentar animal silvestre”, “Diminuir 
consumismo” e outros. 

57 – Data da oficina teórica: 29 de abril de 2019. 
Turma: 8° ano do Ensino Fundamental. 
Número de alunos participantes: 26. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 2 - Anexo 1 - OficEduAmb (3)”. 
Descrição: Com o intuito de revisar os alunos sobre o conteúdo passado nos encontros 
anteriores, a educadora ambiental aplicou o jogo “Imagem e Ação” onde um aluno 
desenhava e o restante do grupo adivinhava o que estava sendo desenhado. Dentre os 
temas escolhidos estavam “Evitar desperdício de água”, “Evitar desperdício de energia 
elétrica”, “Proibido nadar com golfinhos”, “Proibido alimentar animal silvestre”, 
“Diminuir o consumismo” e outros. 

 

 

 

II – Oficinas de Turismo de Observação de Fauna de Noronha – Esta atividade não 
foi realizada neste quadrimestre. 
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III - Coletivo Jovem Mar de Noronha – A constituição deste coletivo foi realizada no 
primeiro quadrimestre.  

Como houve nesse quadrimestre o “III Encontro Jovem Mar” sediado pelo 
Projeto Albatroz no Sesc Bertioga dos dias 8 ao 12 de Abril de 2019, foi feita uma 
reunião com os jovens do Coletivo Jovem Mar de Noronha e seus responsáveis para 
tratar dos detalhes da viagem no dia 15 de Março de 2019 (figura 6), conforme lista de 
presença (figura 7)”. 

 

 
Figura 6: Reunião preparatória para o III Encontro Nacional Jovem Mar –  

15/03/2019 
 

O "III Encontro Jovem Mar: Nosso papel na Rede Biomar" contou com a 
participação de 53 jovens e os coordenadores de Educação Ambiental dos 5 projetos 
integrantes da Rede Biomar. Maiores detalhes sobre a viagem no item 9.2 – 
Participação das Atividades da Rede Biomar, em “ObjEsp 9 – Ação 9.2 – RelTécnico 
2”. 
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Figura 7: Lista de presença do encontro do Coletivo Jovem Mar - 15/03/2019. 
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IV – Férias Ecológicas – Em parceria com o Núcleo de Gestão Integrado (NGI) do 
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade de Fernando de Noronha 
(ICMBio Noronha), o Projeto Golfinho Rotador desenvolveu no mês de Janeiro de 
2019, dos dias 7 ao 26, o programa de Educação Ambiental para as crianças da ilha 
durante o período de férias escolares conhecido como "Férias Ecológicas".  

Durante as Férias Ecológicas foram realizadas diversas atividades educativas e 
recreativas no Centro de Visitantes do ICMBio e em espaços ao ar livre. Ao todo, 
participaram 75 crianças de 5 a 13 anos e 12 monitores de 14 a 50 anos, conforme listas 
de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - RelTécnico 2 - Anexo 2 – FériasEcológicas”, 
sob a coordenação das duas educadoras ambientais do Projeto Golfinho Rotador: 
Cynthia Gerling e Melyna Lyra.  

O tema escolhido para esse ano foi “Tacombinado”, no sentido dos acordos que 
são necessários para a vida e em todos os âmbitos, sendo individual, familiar, social, 
ambiental e profissional. Para abordar tal temática foram realizadas diversas atividades 
teóricas e práticas, saídas de campo, além de rodas de conversa com instituições 
públicas e privadas. 

As atividades se repetiram ao longo das três semanas, entretanto adaptando para 
cada faixa etária: 

 A primeira semana, de 07 a 12 de janeiro, com 21 inscritos, de 3 a 7 anos.  
 A segunda semana, de 14 a 19 de janeiro, com 31 inscritos, de 8 a 10 anos. 
 A terceira semana, de 21 a 26 de janeiro, com 23 inscritos, de 11 a 13 anos. 

A programação foi executada da seguinte maneira: 

Nas Segundas-feiras introduziu-se o tema “tacombinado”, com a construção de 
acordos de convivências, escritos em cartolina. Foram feitas perguntas como: O que te 
deixa feliz? O que te deixa triste? O que você tiraria do planeta? O que você colocaria 
no planeta? Qual seu animal preferido? E gravadas em vídeo. Finalizando o primeiro dia 
com alguma atividade prática, na primeira e segunda semana foi desenvolvido o jogo 
“Golfinho, Baía e Oceano”, e para a última semana, foi uma caminhada até o Mirante 
do Boldró, comentando a parte histórica de Fernando de Noronha.  

Nas Terças-feiras as atividades foram no Mirante dos Golfinhos, a trilha até o 
Mirante foi feita observando a fauna e flora locais. Ao chegar ao Mirante, os 
participantes observaram por meio de binóculos a paisagem e os golfinhos, contamos a 
história de Fernando de Noronha com o auxílio de mapa, e por fim, ocorreu uma 
conversa com o pesquisador responsável pelo turno, referente aos acordos que ele tem 
com o Projeto Golfinho Rotador (Figura 8).  
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Figura 8: Crianças da Turma 1 no Mirante da Baía dos Golfinhos  - 08/01/2019. 

Nas Quartas-feiras foi iniciada com o jogo “Verdade e Mentira” e 
posteriormente realizou-se uma roda de conversa com figuras públicas, como 
integrantes da Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Aeronáutica, Corpo de 
Bombeiros, ICMBio e empresários locais, onde falaram sobre os acordos que possuem 
com a sociedade e a importância de cumpri-los.  

Nas Quintas-feiras as atividades foram na Praia da Conceição, iniciando com 
aula de yoga, seguida por aula de surfe, em parceria com a escola de surfe “Alma Solar” 
(Figura 9).  

 
Figura 9: Atividade de Yoga na Praia da Conceição com as crianças da Turma 2 

- 17/01/2019. 
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Nas Sextas-feiras foram desenvolvidas atividades teóricas e práticas sobre 
teatro, na praça Miguel Arraes, além disso os participantes elaboraram sua apresentação 
final para a festa de encerramento. 

Aos sábados, a atividade era saída de barco para observação dos golfinhos 
(Figura 10). Dessa forma os integrantes puderam firmar um acordo (ou “tacombinado”) 
com os golfinhos e com a natureza. Finalizando com um mergulho na Praia do Sancho. 

 
Figura 10: Crianças da Turma x durante o passeio de barco - 12/01/2019. 

 

A Festa de Encerramento das Férias Ecológicas 2019 foi realizada no dia 3 de 
Fevereiro, no Forte dos Remédios, em Fernando de Noronha e contou com 
apresentações artísticas e sorteio de brindes. As crianças e adolescentes que 
participaram das atividades das Férias Ecológicas durante o mês de janeiro puderam 
confraternizar com pesquisadores, monitores e familiares, além de representantes de 
instituições e personalidades homenageadas. 

A programação contou com pintura artística facial (Figura 11), apresentações 
teatrais dos participantes (Figura 12), lanches do “Delícia Móvel” e a exibição de um 
vídeo com os melhores momentos das Férias Ecológicas. 
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Figura 11: Pintura artística facial na festa de encerramento das Férias  

Ecológicas 2019. 

 
Figura 12: Apresentação do teatro durante as festa de encerramento das Férias 

Ecológicas 2019. 

Entre os homenageados, Ban, chefe de fiscalização do IBDF na época contou 
como ocorreu a idéia das Férias Ecológicas, quando, nas férias escolares de julho de 
1989, viu crianças caçando com estilingue e percebeu a necessidade de oferecer 
alternativas para os jovens nesse período. Nos 28 anos seguintes, o período sem aulas 
passou a ser ocupado por atividades lúdicas na área de educação ambiental. Os outros 
homenageados da festa foram Seu Domício, Dona Nanete, ICMBio e representantes de 
instituições parceiras como Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Federal e Aeronáutica. 

Ao final, o Maracatu Nação Noronha, também patrocinado pelo Projeto 
Golfinho Rotador e a Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental, tocou 
o hino de Fernando de Noronha. 
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V – Intervenções de arte-educação – Foram desenvolvidas 17 oficinas de arte-
educação, com base no item “Promover à contribuição das artes e humanidades, assim 
como das ciências, na educação para sustentabilidade”. Destas, 6 ocorreram como 
Oficina de Arte e Pintura. 

Nesta ação, durante o segundo quadrimestre deste contrato, trabalhamos com 
247 alunos participantes. Destes, 134 eram crianças diferentes. 

 
Figura 13: Oficina de Arte-Educação no Dia Mundial da Água – 22/03/2019. 

 

 
Figura 14: Contação de estórias durante a Oficina de Arte-educação. 
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1 – Data da oficina: 13 de fevereiro de 2019. 
Turmas: Infantil 04. 
Número de alunos participantes: 15.  Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 2 - Anexo 3 - IntArteEdu”. 
Descrição: No início da oficina, as educadoras ambientais falaram sobre algumas 
características do golfinho-rotador, dentre elas, suas cores: cinza escura, cinza clara e 
branca. Após algumas outras curiosidades sobre o rotador de Noronha, como por 
exemplo, o que comem. Foi entregue a cada aluno um desenho com um golfinho-
rotador para os alunos pintarem da forma que quisessem, com o objetivo de estimular 
sua criatividade e imaginação.  

2 – Data da oficina: 13 de fevereiro de 2019. 
Turmas: Infantil 05. 
Número de alunos participantes: 17.  Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 2 - Anexo 3 - IntArteEdu”. 
Descrição: No início da oficina, as educadoras ambientaisfalaram sobre algumas 
características do golfinho-rotador, dentre elas, suas cores: cinza escura, cinza clara e 
branca. Após algumas outras curiosidades sobre o rotador de Noronha, como por 
exemplo, o que comem. Foi entregue a cada aluno um desenho com um golfinho-
rotador para os alunos pintarem da forma que quisessem, com o objetivo de estimular 
sua criatividade e imaginação.  

3 – Data da oficina: 22 de março de 2019. 
Turmas: Infantil 03 B. 
Número de alunos participantes: 21.  Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 2 - Anexo 3 - IntArteEdu”. 
Descrição: Como a oficina foi realizada no “Dia Mundial da Água”, toda ação foi 
desenvolvida a partir desse tema. Para mostrar a diferença entre água doce e água 
salgada, foi desenvolvida uma experiência para representar a quantidade de água 
potável disponível no planeta. Em um recipiente maior, misturou-se um litro de água 
filtrada com 35g de sal, representando o oceano, no recipiente menor havia somente 
água filtrada. Em seguida as crianças puderam experimentar essa água salgada, e dividir 
o pouco que havia de água doce. O intuito da atividade foi mostrar para os participantes 
o pouco de água potável disponível para consumo e desde cedo iniciar um trabalho de 
sensibilização para preservar esse recurso. 

4 – Data da oficina: 22 de março de 2019. 
Turmas: Infantil 04 A. 
Número de alunos participantes: 12.  Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 2 - Anexo 3 - IntArteEdu”. 
Descrição: Como a oficina foi realizada no “Dia Mundial da Água”, toda ação foi 
desenvolvida a partir desse tema. Para mostrar a diferença entre água doce e água 
salgada, foi desenvolvida uma experiência para representar a quantidade de água 
potável disponível no planeta. Em um recipiente maior, misturou-se um litro de água 
filtrada com 35g de sal, representando o oceano, no recipiente menor havia somente 
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água filtrada. Em seguida as crianças puderam experimentar essa água salgada, e dividir 
o pouco que havia de água doce. O intuito da atividade foi mostrar para os participantes 
o pouco de água potável disponível para consumo e desde cedo iniciar um trabalho de 
sensibilização para preservar esse recurso.  
 
5 – Data da oficina: 22 de março de 2019. 
Turmas: Infantil 04 B. 
Número de alunos participantes: 18.  Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 2 - Anexo 3 - IntArteEdu”. 
Descrição: Como a oficina foi realizada no “Dia Mundial da Água”, toda ação foi 
desenvolvida a partir desse tema. Para mostrar a diferença entre água doce e água 
salgada, foi desenvolvida uma experiência para representar a quantidade de água 
potável disponível no planeta. Em um recipiente maior, misturou-se um litro de água 
filtrada com 35g de sal, representando o oceano, no recipiente menor havia somente 
água filtrada. Em seguida as crianças puderam experimentar essa água salgada, e dividir 
o pouco que havia de água doce. O intuito da atividade foi mostrar para os participantes 
o pouco de água potável disponível para consumo e desde cedo iniciar um trabalho de 
sensibilização para preservar esse recurso.  

6 – Data da oficina: 22 de março de 2019. 
Turmas: Infantil 05. 
Número de alunos participantes: 13.  Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 2 - Anexo 3 - IntArteEdu”. 
Descrição: Como a oficina foi realizada no “Dia Mundial da Água”, toda ação foi 
desenvolvida a partir desse tema. Para mostrar a diferença entre água doce e água 
salgada, foi desenvolvida uma experiência para representar a quantidade de água 
potável disponível no planeta. Em um recipiente maior, misturou-se um litro de água 
filtrada com 35g de sal, representando o oceano, no recipiente menor havia somente 
água filtrada. Em seguida as crianças puderam experimentar essa água salgada, e dividir 
o pouco que havia de água doce. O intuito da atividade foi mostrar para os participantes 
o pouco de água potável disponível para consumo e desde cedo iniciar um trabalho de 
sensibilização para preservar esse recurso. 

7 – Data da oficina: 23 de abril de 2019. 
Turmas: Infantil 05. 
Número de alunos participantes: 19.  Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 2 - Anexo 3 - IntArteEdu”. 
Descrição: Nesta ação foi realizada uma contação de estória utilizado o gibi “Um 
garoto da cidade” mostrando a importância de se preservar a natureza. Os alunos 
sentaram em circulo e ao longo da atividade a educadora ambiental foi mostrando as 
imagens do gibi. 

8 – Data da oficina: 23 de abril de 2019. 
Turmas: Infantil 04 “A’. 
Número de alunos participantes: 10.  Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
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RelTécnico 2 - Anexo 3 - IntArteEdu”. 
Descrição: Nesta ação foi realizada uma contação de estória utilizado o gibi “Um 
garoto da cidade” mostrando a importância de se preservar a natureza. Os alunos 
sentaram em circulo e ao longo da atividade a educadora ambiental foi mostrando as 
imagens do gibi. 

9 – Data da oficina: 23 de abril de 2019. 
Turmas: Infantil 04 “B’’. 
Número de alunos participantes: 12.  Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 2 - Anexo 3 - IntArteEdu”. 
Descrição: Nesta ação foi realizada uma contação de estória utilizado o gibi “Um 
garoto da cidade” mostrando a importância de se preservar a natureza. Os alunos 
sentaram em circulo e ao longo da atividade a educadora ambiental foi mostrando as 
imagens do gibi. 

10 – Data da oficina: 23 de abril de 2019. 
Turmas: Infantil 03 “A’’. 
Número de alunos participantes: 16.  Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 2 - Anexo 3 - IntArteEdu”. 
Descrição: Nesta ação foi realizada uma contação de estória utilizado o gibi “Um 
garoto da cidade” mostrando a importância de se preservar a natureza. Os alunos 
sentaram em circulo e ao longo da atividade a educadora ambiental foi mostrando as 
imagens do gibi. 

11 – Data da oficina: 23 de abril de 2019. 
Turmas: Infantil 03 “B’’. 
Número de alunos participantes: 14.  Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 2 - Anexo 3 - IntArteEdu”. 
Descrição: Nesta ação foi realizada uma contação de estória utilizado o gibi “Um 
garoto da cidade” mostrando a importância de se preservar a natureza. Os alunos 
sentaram em circulo e ao longo da atividade a educadora ambiental foi mostrando as 
imagens do gibi. 

12 – Data da oficina: 23 de abril de 2019. 
Turmas: Infantil 02 “A’. 
Número de alunos participantes: 10.  Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 2 - Anexo 3 - IntArteEdu”. 
Descrição: Nesta ação foi realizada uma contação de estória utilizado o gibi “Um 
garoto da cidade” mostrando a importância de se preservar a natureza. Os alunos 
sentaram em circulo e ao longo da atividade a educadora ambiental foi mostrando as 
imagens do gibi. 

13 – Data da oficina: 23 de abril de 2019. 
Turmas: Infantil 02 “B’’. 
Número de alunos participantes: 17.  Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
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RelTécnico 2 - Anexo 3 - IntArteEdu”. 
Descrição: Nesta ação foi realizada uma contação de estória utilizado o gibi “Um 
garoto da cidade” mostrando a importância de se preservar a natureza. Os alunos 
sentaram em circulo e ao longo da atividade a educadora ambiental foi mostrando as 
imagens do gibi 

14 – Data da oficina: 26 de abril de 2019. 
Turmas: Infantil 02 “A’’. 
Número de alunos participantes: 11.  Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 2 - Anexo 3 - IntArteEdu”. 
Descrição: Como esta oficina foi seguida da contação de estória “Um garoto da 
cidade”, a educadora ambiental disponibilizou um desenho de golfinho-rotador para os 
alunos pintarem, previamente orientados sobre as características do animal, estimulando 
a memória dos participantes quanto à estória contada no último encontro, além de 
estimular a criatividade deixando-os livres para colorirem com a cor que quisessem. 

15 – Data da oficina: 26 de abril de 2019. 
Turmas: Infantil 02 “B’’. 
Número de alunos participantes: 16.  Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 2 - Anexo 3 - IntArteEdu”. 
Descrição: Como esta oficina foi seguida da contação de estória “Um garoto da 
cidade”, a educadora ambiental disponibilizou um desenho de golfinho-rotador para os 
alunos pintarem, previamente orientados sobre as características do animal, estimulando 
a memória dos participantes quanto à estória contada no último encontro, além de 
estimular a criatividade deixando-os livres para colorirem com a cor que quisessem. 

16 – Data da oficina: 26 de abril de 2019. 
Turmas: Infantil 03 “A’’. 
Número de alunos participantes: 16.  Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 2 - Anexo 3 - IntArteEdu”. 
Descrição: Como esta oficina foi seguida da contação de estória “Um garoto da 
cidade”, a educadora ambiental disponibilizou um desenho de golfinho-rotador para os 
alunos pintarem, previamente orientados sobre as características do animal, estimulando 
a memória dos participantes quanto à estória contada no último encontro, além de 
estimular a criatividade deixando-os livres para colorirem com a cor que quisessem. 

17 – Data da oficina: 26 de abril de 2019. 
Turmas: Infantil 03 “B”. 
Número de alunos participantes: 10.  Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 - 
RelTécnico 2 - Anexo 3 - IntArteEdu”. 
Descrição: Como esta oficina foi seguida da contação de estória “Um garoto da 
cidade”, a educadora ambiental disponibilizou um desenho de golfinho-rotador para os 
alunos pintarem, previamente orientados sobre as características do animal, estimulando 
a memória dos participantes quanto à estória contada no último encontro, além de 
estimular a criatividade deixando-os livres para colorirem com a cor que quisessem. 
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VI - Capacitação de professores das escolas “Bem-Me-Quer” e “EREM 
Arquipélago”. 

Essa ação teve como base o Princípio 14 da Carta da Terra “Integrar na 
educação formal e na aprendizagem ao longo da vida, os conhecimentos, valores e 
habilidades necessárias para um modo de vida sustentável”. E para alcançar esse 
objetivo foram ofertados três encontros para formação de professores e auxiliares, dois 
(2) no Centro Integrado de Educação Infantil Bem-me-quer e um (1) na Escola de 
Referência de Ensino Médio do Arquipélago de Fernando de Noronha.  

O material suporte para a formação foi o “Manual de Ecossistemas Marinhos e 
Costeiros Para Educadores”, produzido pela Rede Biomar. Essas 3 formações foram 
realizadas por Cynthia Gerling, (Coordenadora de Educação Ambiental e 
Sustentabilidade do Centro Golfinho Rotador). Essas capacitações em ambas as escolas, 
tiveram como foco o golfinho-rotador e seus hábitos, comportamentos e características 
gerais sobre essa espécie, que diariamente visita Fernando de Noronha. Esse tema foi 
sugerido a pedido dos professores pela falta de maiores conhecimentos dos mesmos 
sobre o golfinho-rotador, animal tão adorado pelas crianças e visitantes de Fernando de 
Noronha.  

A coordenadora também explicou sobre os sub-programas da pesquisa como 
monitoramento, fotoidentificação, caracterização genética e encalhe. Ao final da 
formação, foi aberta uma roda de conversa para maiores esclarecimentos sobre os 
golfinhos-rotadores e as etapas de pesquisa que o Projeto Golfinho Rotador vem 
realizando desde 1990. 

1 – Unidade: Bem-me-quer 
Data da capacitação: 28 de março 2019 - período manhã. 
Número de professores participantes: 06. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 
- RelTécnico 2 - Anexo 4 - CapacProf”. 

2 – Unidade: Bem-me-quer: 
Data da capacitação: 28 de março 2019 - período da tarde. 
Número de professores participantes: 08. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 
- RelTécnico 2 - Anexo 4 - CapacProf”. 

3 – Unidade: EREM Arquipélago 
Data da capacitação: 02 de Abril 2019. 
Número de professores participantes: 10. Lista de presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.1 
- RelTécnico 2 - Anexo 4 - CapacProf”. 
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Figura 15: Capacitação de professores da CIEI Bem-me-quer – 28/03/2019 

(turno da tarde). 

 

 
Figura 16: capacitação de professores da EREM Arquipélago FN – 02/04/2019. 

 

VII - A Oficina de Vídeo – Esta atividade não foi realizada neste quadrimestre. Foram 
realizadas oficinas de vídeo no primeiro período conforme “ObjEsp 5 – Ação 5.1 – 
RelTécnico 1”. 
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Outras ações – I Workshop de profissões da EREM Arquipélago Fernando de 
Noronha 

O evento que aconteceu no dia 24 de Abril, contou com vários profissionais do 
âmbito da saúde e humanas. O objetivo do workshop foi falar sobre experiências 
acadêmicas individuais aos alunos da EREM Arquipélago de Fernando de Noronha, em 
forma de bate papo. A pesquisadora Lisandra Maria do Projeto Golfinho Rotador 
participou falando sobre a importância da preservação, educação ambiental e pesquisa 
científica, para o desenvolvimento e evolução de um planeta sustentável e equilibrado, 
dando ênfase na profissão do biólogo.  

 
Figura 17: Pesquisadora Lisandra do PGR no I Workshop 

de profissões – 24/04/2019. 
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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 segundo quadrimestre deste contrato, atingimos 3.269 turistas orientados, 
através de orientação aos turistas que vão observar golfinhos “in loco” e 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 01 de janeiro a 30 de abril de 2019, foram orientados 2.755 
turistas, conforme listas de presença (ObjEsp 5 - Ação 5.2 - RelTécnico 2 - Anexo 1 - 
ListBaia (1 à 14)). 

 
Figura 1: Turista mirim e seus pais observando golfinhos no Mirante da Baía 

dos Golfinhos no dia 4 de janeiro de 2019. 

As palestras sobre golfinhos e conservação marinha em Fernando de Noronha 
foram ministradas no auditório do Centro de Visitantes do Projeto TAMAR / ICMBio. 
Através dela orientamos 514 turistas em 16 palestras entre 01 de janeiro e 30 de abril de 
2019, conforme listas de presença (ObjEsp 5 - Ação 5.2 - RelTécnico 2 - Anexo 2 - 
ListPalestras(1 à 3)). 
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Figura 2: Palestra sobre os golfinhos-rotadores  de Fernando de Noronha 
e o Projeto Golfinho Rotador no auditório do Centro TAMAR / ICMBio 

no dia 23 de janeiro de 2019. 

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. 

Somando os 3.596 turistas orientados no primeiro período, conforme “ObjEsp 5 
- Ação 5.2 –RelTécnico 1”, já foram atendidos 6.865 visitantes nos 2 primeiros 
quadrimestres deste contrato, através da orientação no mirante da Baía do Golfinhos e 
da palestra sobre golfinhos e conservação marinha em Fernando de Noronha. 
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OBJETIVO 5 – Promover ações de sensibilização em prol da conservação marinha 
nas áreas de atuação do Projeto Golfinho Rotador. 

AÇÃO 5.3 – Capacitação para atuar em educação ambiental marinha nos locais de 
atuação do Projeto no Rio Grande do Norte e em Pernambuco. 

Esta ação objetivou sensibilizar pessoas importantes para a conservação marinha 
em 2 (duas) das localidades de atuação planejadas desta proposta: Areia Branca e 
Tamandaré. As ações no Rio Grande do Norte ocorreram em parceria com a ONG 
Centro de Estudos e Monitoramento Ambiental (CEMAM), Projeto Cetáceos da Costa 
Branca e Universidade Estadual do Rio Grande do Norte e, em Pernambuco, com o 
Projeto Meros do Brasil, o Instituto Recifes Costeiros e o @PELDTAMS (Programa de 
Educação de Longa Duração em Tamandaré e arredores) Neste período ocorreram 2 
(duas) capacitações com um total de 58 participantes.  

Em Areia Branca foi ministrada 1 (uma) palestra sobre conservação marinha 
para 21 participantes no dia 25 de Abril de 2019, incluindo principalmente educadores 
de escolas públicas da Rede Municipal e Rede Estadual de Ensino, com foco especial 
nas séries iniciais do ensino fundamental, conforme lista de presença “ObjEsp 5 – Ação 
5.3 – RelTécnico 2 – Anexo 1 - ListaPresAreiaBranca”. Participaram ainda diretores, 
coordenadores, supervisores e especialistas no apoio pedagógico dessas escolas, em 
especial aqueles que atuam com estudantes da primeira infância. Também participaram 
da capacitação pesquisadores e técnicos do Projeto de Monitoramento de Praias da 
Bacia Potiguar (PMP-BP), condicionante ambiental vinculada ao processo de 
licenciamento ambiental federal conduzido pelo IBAMA para as atividades de 
Exploração e Produção de Petróleo de Gás da PETROBRAS na Bacia Potiguar (RN-
CE).  

A atividade foi conduzida em dois momentos, sendo o primeiro voltado para a 
apresentação dos objetivos da capacitação, apresentação dos participantes e uma 
palestra sobre Conservação Marinha. 

Nesta palestra, proferida pelo Prof. Dr. Flávio Lima (Presidente do Centro 
Golfinho Rotador), foram abordados temas relacionados ao conceito de litoralização, 
histórico do uso e ocupação dos ambientes marinhos e costeiros, problemas 
socioambientais decorrentes do uso dos recursos marinhos, biodiversidade e 
conservação marinha e ações práticas para a conservação e sustentabilidade dos 
ambientes marinhos (figura 1). 
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Figura 1: Palestra sobre Educação Ambiental Marinha – 25/04/2019. 

Também foram apresentadas atividades educativas sobre o tema descritas no 
"Manual de Ecossistemas Marinhos e Costeiros Para Educadores" produzido pela Rede 
Biomar. Foram ainda distribuídos para os educadores da rede pública exemplares do 
gibi infantil "Um garoto da cidade". 

O segundo momento foi dedicado à realização da Oficina sobre atendimento 
emergencial de animais marinhos. Esta atividade foi conduzida pela Bióloga, 
Doutoranda em Meio Ambiente e Presidente do Centro de Estudos e Monitoramento 
Ambiental (CEMAM) Aline da Costa Bomfim (figura 2). Foram demonstrados e 
praticados com os participantes os procedimentos emergenciais em caso de encalhes de 
animais marinhos vivos e mortos (tartarugas marinhas, aves marinhas, cetáceos e peixe-
boi).  

 
Figura 2: Oficina de Educação Ambiental Marinha – 25/04/2019.  
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Em Tamandaré foi ministrada 1 (uma) palestra sobre conservação marinha para 
37 participantes no dia 25 de Abril de 2019, incluindo integrantes de diferentes 
associações de Tamandaré, professores de escolas públicas e universidades federais, 
pescadores, funcionários públicos federais entre outros (figura 3), conforme lista de 
presença em “ObjEsp 5 - Ação 5.3 - RelTécnico 2 - Anexo 2 - ListaPresTamandaré”. 

 
Figura 3: Integrantes das associações participantes – 25/04/2019. 

A atividade foi conduzida em dois momentos, sendo o primeiro voltado para a 
apresentação dos objetivos da capacitação, apresentação dos participantes e uma 
palestra sobre a Educação Ambiental Marinha, como ferramenta para preservação dos 
mares e oceanos, e que pode ser praticada por educadores formais e informais. 

Nesta palestra, proferida pela Cynthia Gerling (Coordenadora de Educação 
Ambiental e Sustentabilidade do Centro Golfinho Rotador), foram abordados temas 
relacionados à ocupação desordenada dos ambientes marinhos e costeiros, problemas 
socioambientais decorrentes do uso não consciente dos recursos marinhos, a fragilidade 
da biodiversidade, serviços ambientais prestados pelos mares e oceanos e seu papel vital 
para a qualidade de vida no Planeta, a importância da conservação marinha e como 
conduzir ações práticas para a conservação e sustentabilidade dos ambientes marinhos e 
costeiros.  

O segundo momento foi dedicado a uma comparação dos problemas e desafios 
enfrentados tanto em Fernando de Noronha como em Tamandaré com a chegada do 
Turismo, ocupação desordenada e infraestrutura subdimensionada para o crescimento 
demográfico. E o papel importante da comunidade local em ser um educador ambiental 
no dia a dia, tanto em seu ambiente familiar como profissional (figura 4).  
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Figura 4: Palestra sobre Educação Ambiental Marinha – 25/04/2019. 

O material suporte para esta capacitação foi o “Manual de Ecossistemas 
Marinhos e Costeiros Para Educadores” produzido pela Rede Biomar”, o qual foi 
distribuído para todos os participantes como material de inspiração para a educação 
ambiental marinha. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 6 – Promover inclusão social, cultural e esportiva. 

AÇÃO 6.1 – Capacitação de ilhéus para trabalhar com ecoturismo em Fernando 
de Noronha. 

Esta ação objetivou propiciar oportunidades de inclusão social para a 
comunidade local, viabilizando aos ilhéus se prepararem para melhor exercer suas 
atividades no setor do turismo da ilha. As atividades desta ação foram definidas como 
prioritárias no estudo do ICMBio e da ATDEFN denominado “Noronha + 20 – 
Programa de Sustentabilidade para o Arquipélago Fernando de Noronha”, trabalho 
fundamentado na gestão participativa e representativa da comunidade local que se 
estruturou em oito eixos temáticos, desde aspectos urbanísticos e habitacionais, até 
qualidade de vida e a necessidade de elaboração de uma Matriz de Classificação para o 
Selo de Reconhecimento Noronha+20, na qual este programa de capacitação se baseou 
e os seguintes 5 dos 6 cursos previstos já foram oferecidos nesse segundo quadrimestre, 
com um total de 119 participantes. 

1) Curso Gestão Sustentável no dia-a-dia: O curso “Gestão Sustentável no dia-a-
dia” foi ministrado com enfoque na conduta pessoal sustentável. Foram ministradas 4 
oficinas para a população em geral, de modo a informar aos 28 participantes sobre a 
necessidade e as vantagens da gestão sustentável em seu cotidiano (figuras 1 e 2), 
conforma lista de presença em “ObjEsp 6 – Ação 6.1 – RelTécnico 2 – Anexo 1 – 
ListaPresCapIlheus”. Ao longo das 4 oficinas falou-se sobre os “5 Rs”, o ciclo de vida 
dos resíduos, os impactos que a produção excessiva, o consumo e o descarte incorreto 
causam ao meio ambiente, a gestão do uso da água e da energia, enfatizando a realidade 
local de Fernando de Noronha e sua capacidade de suporte. Abordou-se também que o 
arquipélago é dividido em duas unidades de conservação (APA e PARNAMAR) e a 
importância da existência dessas Unidades de Conservação e que ambas 
possuemnormas de conduta, assim como seus planos de manejo, sendo a forma mais 
eficiente de minimizar nossa pegada ecológica no Arquipélago. 

Oficina 1 
Data: 7 de fevereiro de 2019 
Número de participantes: 23 
 
Oficina 2 
Data: 14 de fevereiro de 2019 
Número de participantes: 24 
 
Oficina 3 
Data: 21 de fevereiro de 2019 
Número de participantes: 25 
 
Oficina 4 
Data: 28 de fevereiro de 2019 
Número de participantes: 28 
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Figura 1: Participantes do curso de gestão sustentável no dia-a-dia. 

 
 

 
Figura 2: Curso gestão sustentável no dia-a-dia. 
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2) Curso Gestão Sustentável em Meios de Hospedagem: O curso “Gestão 
Sustentável em Meios de Hospedagem” foi ministrado com enfoque na gestão 
sustentável para este tipo de prestação de serviço (figuras 3 e 4), conforme lista de 
presença em “ObjEsp 6 – Ação 6.1 – RelTécnico 2 – Anexo 1 – ListaPresCapIlheus”. 
Usou-se como base a ABNT/NBR 15401 que contempla requisitos para uma gestão 
sustentável em Meios de Hospedagem. Foram ministradas 3 oficinas de modo a 
informar aos 20 empresários e funcionários deste setor sobre a necessidade e as 
vantagens da gestão sustentável em seus negócios. Ao longo das 3oficinas falou-se 
sobre os indicadores clássicos de uma gestão sustentável: compliance e transparência, 
gestão do uso da água, eficiência energética, resíduos sólidos, efluentes líquidos, 
insumos, turismo sustentável, capacitação contínua, viabilidade econômica e segurança. 
Abordou-se também que o Arquipélago é dividido em duas unidades de conservação 
“APA e PARNAMAR” e a importância da existência dessas Unidades de Conservação 
e que ambas possuemnormas de conduta, assim como seus planos de manejo, sendo a 
forma mais eficiente de minimizar nossa pegada ecológica no arquipélago.Os seguintes 
materiais didáticos foram distribuídos para todos os participantes: Guia Sustentabilidade 
à Beira-Mar, Manual de Ecossistemas Marinhos e Costeiros para Educadores e placa 
com dicas de práticas sustentáveis. 

Oficina 1 
Data: 26 de Março de 2019 
Número de participantes:18 
 
Oficina 2 
Data: 27 de Março de 2019 
Número de participantes:13 
 
Oficina 3 
Data: 28 de Março de 2019 
Número de participantes:14 
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Figura 3: Curso de gestão sustentável em meios de hospedagem. 

 
 
 

 
Figura 4: Curso de gestão sustentável em meios de hospedagem. 
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3) Curso Gestão Sustentável em Bares e Restaurantes: O curso “Gestão 
Sustentável em Bares e Restaurantes” foi ministrado com enfoque na gestão sustentável 
para este tipo de prestação de serviço. Duas oficinas foram ministradas, de modo a 
informar aos 14 empresários e funcionários deste setor sobre a necessidade e as 
vantagens da gestão sustentável em seus negócios (figura 5), conforma lista de presença 
em “ObjEsp 6 – Ação 6.1 – RelTécnico 2 – Anexo 1 – ListaPresCapIlheus”. Ao longo 
das 2 oficinas falou-se sobre os indicadores clássicos de uma gestão sustentável: 
compliance e transparência, gestão do uso da água, eficiência energética, resíduos 
sólidos, efluentes líquidos, insumos, turismo sustentável, capacitação contínua, 
viabilidade econômica e segurança.O conteúdo das aulas mencionou a resolução-RDC 
da Anvisa n° 216, que dispõe sobre Regulamento Técnico de Boas Práticas para 
Serviços de Alimentação. Abordou-se também que o Arquipélago é dividido em duas 
unidades de conservação (APA e PARNAMAR) e a importância da existência dessas 
Unidades de Conservação e que ambas possuemnormas de conduta, assim como seus 
planos de manejo, sendo a forma mais eficiente de minimizar nossa pegada ecológica no 
Arquipélago. Os seguintes materiais didáticos foram distribuídos para todos os 
participantes: Guia Sustentabilidade à Beira-Mar, Manual de Ecossistemas Marinhos e 
Costeiros para Educadores e placa com dicas de práticas sustentáveis. 

Oficina 1 
Data: 01 de Abril de 2019 
Número de participantes:11 
 
Oficina 2 
Data: 02 de Abril de 2019 
Número de participantes:12 
 
 

 
Figura 5: Curso de gestão sustentável em bares e restaurantes. 
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4) Curso Sustentabilidade na Condução de Visitantes: O curso 
“Sustentabilidade na Condução de Visitantes” foi ministrado com enfoque na 
gestãopessoal sustentável para este tipo de prestação de serviço. Duas oficinas foram 
ministradas, de modo a informar aos 28 condutores de visitantes deste setor sobre a 
necessidade e as vantagens da gestão sustentável em seu trabalho (figura 6), conforma 
lista de presença em “ObjEsp 6 – Ação 6.1 – RelTécnico 2 – Anexo 1 – 
ListaPresCapIlheus”. Usou-se como base a ABNT/NBR 15285, que contempla 
diretrizes para uma gestão sustentável para condutores e suas competências conforme os 
seguintes requisitos: Conhecimentos, Habilidades, Atitudes ou Atributos, Manutenção e 
melhoria da competência, Desenvolvimento profissional contínuo e Manutenção da 
competência. Ao longo das 2 oficinas falou-se sobre esses requisitos, assim como da 
importância do cumprimento da legislação dos planos de manejo das duas unidades de 
conservação (APA e PARNAMAR) pelos condutores e visitantes, sendo a única forma 
de se ter sustentabilidade no turismo de Fernando de Noronha.Foi abordado também os 
indicadores clássicos da sustentabilidade como gestão do uso da água, eficiência 
energética, resíduos sólidos, efluentes líquidos, insumos, turismo sustentável, 
viabilidade econômica e segurança.Os seguintes materiais didáticos foram distribuídos 
para todos os participantes: Guia Sustentabilidade à Beira-Mar, Manual de Ecossistemas 
Marinhos e Costeiros para Educadores e placa com dicas de práticas sustentáveis. 

Oficina 1 
Data: 15 de Abril de 2019 
Número de participantes: 27 
Oficina 2 
Data: 16 de Abril de 2019 
Número de participantes: 25 

 
 

 
Figura 6: Curso sustentabilidade na condução de visitantes. 



 

 

Projeto Golfinho Rotador 
Contrato N° 5850 . 0108743 . 18 . 2 

 

5) Curso Turismo de Observação de Fauna de Fernando de Noronha: O Curso 
Turismo de Observação de Fauna de Fernando de Noronha (FN) tratou de técnicas e 
opções desta atividade turística em FN, estimulando os 29 participantes a desenvolver 
esse tipo de prestação de serviço como atividade para alinhar o turismo de FN com as 
vantagens do setor do Ecoturismo (figura 7), conforma lista de presença em “ObjEsp 6 
– Ação 6.1 – RelTécnico 2 – Anexo 1 – ListaPresCapIlheus”. O curso trouxe uma 
multiplicidade de informações sobre a biodiversidade da fauna local, tanto marinha 
como terrestre, para que os condutores se sentissem inspirados a buscar mais 
conhecimento sobre a fauna local e assim poder ofertar esse tipo de turismo.  Os 
seguintes materiais didáticos foram distribuídos para todos os participantes: Guia 
Sustentabilidade à Beira-Mar, Manual de Ecossistemas Marinhos e Costeiros para 
Educadores e placa com dicas de práticas sustentáveis. 

Oficina 1 
Data: 17 de Abril de 2019 
Número de participantes: 29 
 
Oficina 2 
Data: 18 de Abril de 2019 
Número de participantes: 23 
 
 

 
Figura 7: Curso de turismo de observação de fauna de Fernando de Noronha. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 6 – Promover inclusão social, cultural e esportiva. 

AÇÃO 6.2 – Semana do Golfinho. 

Considerando a recontratação do patrocínio da Petrobras ao Projeto Golfinho 
Rotador ter ocorrido diferente do previsto, e que o cronograma da proposta aprovada 
apresentava um planejamento para início dos trabalhos em junho de 2018, foi necessário 
realizar um replanejamentodo cronograma da Semana Golfinho conforme solicitado e 
aprovado pelo o gestor do contrato (figuras 1, 2 e 3). Desta forma, a realização desta 
ação está prevista para o 3° e 5° quadrimestres. 
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Figura 1: Email de aprovação do replanejamento de cronograma das ações 4.2, 6.2 e 9.1 (pg. 1/3). 
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Figura 2: Email de aprovação do replanejamento de cronograma das ações 4.2, 6.2 e 9.1 (pg. 2/3). 
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Figura 3: Email de aprovação do replanejamento de cronograma das ações 4.2, 6.2 e 9.1 (pg. 3/3). 
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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 continuidade ao 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. Durante o 
segundo quadrimestre deste contrato, este grupo realizou e 12 oficinas, das quais 3 
possuem apenas registro fotográfico (figuras 1, 2 e 3) e 8 possuem registros fotográficos 
e listas de presença (figuras 4, 6, 7e 8 e “ObjEsp 6 - Ação 6.3 - RelTécnico 2 - Anexo 1 
–ListPresMarac”), atingindo desta maneira 208participantesno segundo quadrimestre 
deste contrato. Somando com as oficinas realizadas no primeiro quadrimestre deste 
contrato (ObjEsp 6 - Ação 6.3 - RelTécnico 1), atingiu-se um total de 14 oficinas com 
236 participantes. Nestas oficinas, que foram gratuitas e abertas, ilhéus e visitantes 
participaram de aulas para aprender a tocar instrumentos típicos do Maracatu. 

Além das oficinas, o grupo de maracatu realizou 2 palestras sobre a origem e 
essência do maracatu no Centro de Visitantes do Centro TAMAR / ICMBio(figura 5) e 
1 apresentação pública durante o período de carnaval (figura 9a e 9b), a qual não foi 
possível mensurar a quantidade de pessoas alcançadas por se tratar de uma festividade 
aberta e de grande abrangência. O grupo realizou um cortejo, tocando pelas ruas de 
Fernando de Noronha e chegando à quadra da Vila dos Remédios, onde se apresentou 
para o público presente na festa organizada pelo governo de Pernambuco. Cabe salientar 
que a fundadora do grupo “Maracatu Nação Noronha” (D. Nanete) proferiu algumas 
palavras no palco da festividade e agradeceu enormemente ao Projeto Golfinho Rotador 
e à Petrobras pelo apoio. 

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. Membros das equipes de Pesquisa e de Educação Ambiental 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.  
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Figura 1: Oficina de maracatu realizada em frente a sede do grupo no dia 

17/01/2019. 
 
 
 
 
 
 

 
Figura2: Oficina e ensaio de maracatu realizadas em forma de cortejo na Vila 

dos Remédios no dia 28/02/2019. 
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Figura 3: Oficina de maracatu realizada no palco ao lado da sede do grupo,  

no dia 05/03/2019. 
 
 
 
 
 

 
Figura 4: Oficina de maracatu realizada no palco ao lado da sede do grupo,  

no dia 14/03/2019. 
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Figura 5: Palestra sobre a origem e essência do maracatu no dia 23/03/2019. 

 
 
 
 
 

 
Figura6: Oficina de maracatu realizada na área externa do Centro de Visitantes  
doCentro TAMAR / ICMBio logo após apresentação de palestra sobre a origem 

e essência do maracatu no dia 23/03/2019. 
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Figura7: Oficina de maracatu realizada no palco ao lado da sede do grupo,  

no dia 28/034/2019. 
 
 
 
 
 

 
Figura 8: Oficina de maracatu realizada no palco ao lado da sede do grupo,  

no dia 04/04/2019. 
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Figura 9: Desfile doGrupo Maracatu Nação Noronha durante o carnaval. Em "A" o  
momento de formação e em "B" o momento onde o grupo parou e tocou junto ao público. 

 
 

 

A 

B 
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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 surf de Noronha, denominada “Alma Solar 
Noronha – Escola do Mar”. 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, antes da prática do surf, foram feitas explanações 
sobre a conservação marinha e os praticantes interagiam com a equipe do Projeto 
Golfinho Rotador fazendo perguntas sobre os mares e oceanos. Assuntos como 
conservação marinha, uso da praia e do mar, determinação, foco, espírito de equipe, 
limpeza das praias foram tratados. O apoio do Projeto Golfinho Rotador para o 
desenvolvimento das atividades da escola “Alma Solar Noronha” foi de logística, 
recursos humanos do PGR e com pagamento de instrutores. Neste segundo 
quadrimestre também ocorreu o 9º Circuito Projeto Golfinho Rotador de Surf no qual 
alguns alunos participaram e foram premiados. 

 
Figura 1: Aula de Surf durante o 9º Circuito Golfinho Rotador de Surf. 
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Durante o segundo quadrimestre ocorreram 12 aulas de surf e conservação 
marinha, com a participação de 213 alunos, destas, 50 eram crianças ou jovens 
diferentes, sendo 13 novas crianças, ou seja, não haviam sido atingidas no 1º período. 
As aulas de surf e conservação marinha ocorreram nos dias 02, 17 e 23 de Fevereiro, 03, 
10, 16, 17, 23 e 24 de Março e 13, 14, e 17 de Abril, conforme fotografias e listas de 
presença (ObjEsp 6 – Ação 6.4 – RelTécnico 2 – Anexo 1 – ListPresAulaSurf). Sendo 
que as aulas dos dias 16, 17, 23 e 24 de Março foram durante o campeonato de surf da 
Associação de Surf de Fernando de Noronha (16 e 17) e campeonato Pernambucano (23 
e 24) com o objetivo de mostrar a importância do surf como esporte e possível 
profissão. 

 

 
Figura 2: Instrutor ensinando as técnicas de surf durante a aula do dia 03/03/2019. 

 

Em adição às 8 aulas de surf e conservação marinha que ocorreram no primeiro 
quadrimestre conforme “ObjEsp 6 – Ação 6.4 – RelTécnico 1”, já foram realizadas 20 
aulas com  454 alunos, sendo 79 crianças ou jovens diferentes. 
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9º Circuito Projeto Golfinho Rotador de Surf da ASFN 
 
 Neste quadrimestre foi realizado o 9º Circuito Projeto Golfinho Rotador de Surf 
da ASFN, que contou com a participação de 52 atletas, conforme listas de presença em 
“ObjEsp 6 – Ação 6.4 – RelTécnico 2 – Anexo 2 – InscCampSurf (1 à 5)”. Na abertura 
e na festa de premiação do evento foram realizadas breves palestras sobre a necessidade 
da conservação marinha. O apoio do Projeto Golfinho Rotador foi em logística, recursos 
humanos, vestimentas (lycras), banner e premiação em dinheiro e pranchas de surf com 
as marcas Projeto Golfinho Rotador e Petrobras. 

 
Figura 3: Cartaz do 9º Circuito Golfinho Rotador de Surf. 
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 A Associação de Surf de Fernando de Noronha (ASFN) reúne os surfistas 
amadores e profissionais da Ilha e é responsável em organizar os campeonatos locais de 
surf. Em parceria com o Projeto Golfinho Rotador, a ASFN tem organizado o Circuito 
Projeto Golfinho Rotador de Surf.  

 A primeira etapa ocorreu de 15 a 20 de janeiro e a segunda de 12 a 17 de 
fevereiro, ambas na Cacimba do Padre. A etapa mirim, de 12 a 17 de fevereiro, ocorreu 
na Praia da Conceição. A praia da Cacimba do Padre, em Fernando de Noronha, foi 
cenário para a final do 9º Circuito Projeto Golfinho Rotador de Surf, de 12 a 17 de 
março.   
 

 
Figura 4: 1º colocado mirim masculino durante a competição. 

 

 No dia 20 de abril, na Praça do ICMBio no Boldró, ocorreu a festa de premiação 
dos vencedores, com shows de música e distribuição dos prêmios. A festa contou com a 
participação não só dos atletas, mas também de seus familiares, amigos e comunidade 
local. 

 Com os resultados da última fase, os vencedores do 9º Circuito Projeto Golfinho 
Rotador de Surf foram os seguintes: 

Pro Adulto Masculino 
1º Patrick Tamberg 
2º Buday Santos 
3º Brayner Alves 
 
Sub 21 Masculino 
1º Luizinho Miranda 
2º Brayner Alves 
3º Caio Souza 

Master 
1º Nego Noronha 
2º Caia Souza 
3º Calico Flor 
 
Feminino 
1º Joyce Cruz 
2º Maitê Ortega 
3º Silvinha Morelli 

Mirim Masculino 
1º Gabriel Pereira e João Ismar 
2º João Vitor 
3º Anderson Felipe 
 
Mirim Feminino 
1º Lara Souza 
2º Vivi Freire 
3º Maria Luiza 
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Figura 5: Premiados categoria Pro Adulto Masculino - 20/04/2019. 

 
 

 
Figura 6: Premiados categoria Mirim Masculino - 20/04/2019. 
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Figura 7: Premiados categoria Feminino - 20/04/2019. 

 

 
 

 
Figura 8: Premiados categoria Mirim Feminino - 20/04/2019. 
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Figura 9: Premiação do 9º Circuito ProjetoGolfinho Rotador de Surf - 20/04/2019. 

 
 
 

 
Figura 10: Equipe do Projeto Golfinho Rotador e da ASFN - 20/04/2019. 
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Figura 11: Premiados categoria Sub 21 Masculino - 20/04/2019. 

 
 
 

 
Figura 12: Nego Noronha recebendo a prancha do PGR e Petrobras. 
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Figura 13: Gabriel Pereira recebendo a prancha do PGR e Petrobras. 

 

 

 
Figura 14: João Ismar recebendo a prancha do PGR e Petrobras. 
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Figura 15: Lara Souza recebendo a prancha do PGR e Petrobras. 

 
 

 

 
Figura 16: Joyce Cruz recebendo a prancha do PGR e Petrobras.
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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 Fernando de Noronha. 

Durante o segundo quadrimestre nossos representantes participaram de 4 
reuniões, sendo 2 do Conselho Consultivo do Núcleo de Gestão Integrado (NGI) do 
ICMBio Noronha e 2 do Conselho Noronhense de Turismo e de 1 ação de 
sensibilização em parceria com a administração da Ilha de Fernando de Noronha. Não 
ocorreram reuniões do Conselho Distrital de Assistência Social de Fernando de 
Noronha e do Conselho Noronhense de Educação durante o segundo quadrimestre. 
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. 

No dia 06 de fevereiro de 2019 o Projeto Golfinho Rotador participou da 1° 
Reunião Ordinária do Conselho Consultivo do Núcleo de Gestão Integrada - ICMBio do 
PARNAMAR e APA – FN que contou com a presença de 25 conselheiros e 22 
ouvintes, conforme lista de presença (ObjEsp 7 - Ação 7.1 - RelTécnico 2 - Anexo 1 - 
ListConsICMBio).O Projeto Golfinho Rotador foi representado por Flávio José de Lima 
Silva como membro titular e por Rafael Pinheiro como ouvinte. Durante esta reunião, 
foram tratados assuntos de fundamental importância para enfrentar e solucionar as 
problemáticas atuais das duas unidades de conservação. Flávio se posicionou sobre 
alguns informes e foi convidado e explicar sobre o encalhe de baleia-piloto, onde 
informou todo o ocorrido, as possíveis causas e as implicações para tomada de medidas 
de segurança. 

 
Figura 1: 1ª Reunião Ordinária do Conselho do ICMBio (06/02/2018). 
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No dia 07 de fevereiro de 2019 ocorreu a 1° Reunião Ordinária do Conselho 
Noronhense de Turismo (CONTUR) que contou com a presença de 11 conselheiros e 8 
ouvintes (figura 3), tendo como representante do Projeto Golfinho Rotador a 
coordenadora de Educação Ambiental e Sustentabilidade Cynthia Gerling de Oliveira. 
Durante a reunião foram debatidos os assuntos da seguinte pauta: 1- Planejamento e 
ações das Feiras e Eventos de 2019 da Empresa Pernambucana de Turismo. 2- 
Apresentação sobre as atividades do Centro de Prevenção às Dependências. 3- 
Apresentação sobre o Decreto dos Descartáveis. 

 

 
Figura 2: 1ª Reunião Ordinária Conselho Noronhense de Turismo (07/02/2018). 
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Figura 3: Lista de Presença dos conselheiros (a esquerda) e ouvintes (a direita) da1ª Reunião Ordinária CONTUR) no dia 07/02/2019.
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No dia 03 de abril de 2019 o projeto Golfinho Rotador participou da 2° Reunião 
Ordinária do Conselho Consultivo do Núcleo de Gestão Integrada - ICMBio do 
PARNAMAR e APA - FN que contou com a presença de 27 conselheiros e 13 ouvintes, 
conforme lista de presença (ObjEsp 7 - Ação 7.1 - RelTécnico 2 - Anexo 2 - 
ListConsICMBio). O Projeto Golfinho Rotador foi representado por Cynthia Gerling de 
Oliveira como membro suplente. Durante esta reunião, foram tratados assuntos de 
elevada importância para a gestão das unidades de conservação de Fernando de 
Noronha como, por exemplo, a apresentação do “Estudo e Determinação da Capacidade 
de Suporte e seus Indicadores de Sustentabilidade com Vistas à Implementação do 
Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental do Arquipélago de Fernando de 
Noronha”.  

 
Figura 4: 2ª Reunião Ordinária do Conselho do ICMBio (04/02/2018). 

 

No dia 04 de abril de 2019 ocorreu a 2° Reunião Ordinária do Conselho 
Noronhense de Turismo (CONTUR) que contou com a presença de 17 conselheiros e 11 
ouvintes, (figura 5). Durante a reunião foram debatidos os assuntos da seguinte pauta: 1- 
Apresentação das legislações: Federal, Estadual e Distrital relacionadas à atividade 
turística em Fernando de Noronha – pelo Coordenador do Projeto Golfinho Rotador 
José Martins. 2- Apresentação sobre o plano de execução das obras do Porto de Santo 
Antônio – pelo funcionário a Administração de Fernando de Noronha. Em virtude do 
crescimento desordenado do turismo e da infraestrutura subdimensionada em FN, a 
Coordenadora de Educação Ambiental e Sustentabilidade (representante do PGR na 
reunião) propôs para a plenária do CONTUR, que os conselheiros fizessem um 
documento formalizando os impactos negativos assim como proposta de soluções para 
minimizá-los e que esse documento fosse enviado à Administração de FN. A plenária 
aceitou e assim foi criado um GT para elaboração desse documento. 
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Figura 5: Lista de Presença dos conselheiros (a esquerda) e ouvintes (a direita) da 2ª Reunião Ordinária doCONTUR no dia 04/04/2018
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Além da participação em reuniões de conselhos pré-estabelecidos, o Projeto 
Golfinho Rotador participou como parceiro da ação realizada pela Administração de 
Fernando de Noronha no dia 19 de Março de 2019 com o objetivo de sensibilizar e 
comunicar a comunidade local com relação à publicação no Diário Oficial do Decreto 
Distrital nº 002 de 12 de Dezembro de 2018, o qual dispõe sobre a proibição de entrada, 
comercialização e uso de recipientes e embalagens descartáveis de material plástico ou 
similares no Distrito Estadual de Fernando de Noronha e que entraria em vigor no dia 
12 de Abril 2019. O Projeto Golfinho Rotador foi convidado como parceiro, pois desde 
1996 participa de ações e políticas públicas que proíbem o uso de descartáveis em 
Fernando de Noronha ajudando a elaborar inclusive a primeira Portaria dos 
Descartáveis de Fernando de Noronha, a Portaria GOPE/DEFN nº 002, de 25 de janeiro 
de 1996, que proibiu a entrada e comercialização de produtos em recipientes e 
embalagens descartáveis no Distrito Estadual de Fernando de Noronha. 

 

 
Figura 6: Ação desenvolvida em parceria com Administração de Noronha (19/03/2019). 
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Figura 7: Placa distribuída aos estabelecimentos de Noronha. 

 
 

 
Figura 8: Cartaz de convocação para a apresentação da ação. 



 
Projeto Golfinho Rotador 
Contrato N° 5850 . 0108743 . 18 . 2 

 

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” figura 1” e “ObjEsp 8 - Ação 8.1 - RelTécnico 2 - Anexo 1 - 
ListReunSust”, e mensuradas por meio dos seguintes tópicos. 

 
Figura 1: Reunião de sustentabilidade e pesquisa do PGR realizada no dia 05/02/2019. 

 

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

Para o cálculo de energia consumida/produzida do segundo quadrimestre do contrato, 
foram utilizados os dados de consumo apresentado na fatura de energia e os dados de energia 
produzida pelo sistema fotovoltaico instalado na sede do Centro Golfinho Rotador, que ficam 
disponíveis na rede de inversores “Fronius Solar Net” vinculados ao sistema fotovoltaico. No 
último dia do quadrimestre (30/04/2019) foi realizo o registro fotográfico do painel dos inversores 
que contém os dados de energia já produzidas no dia, no ano e desde que foi instalado o sistema.  
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Para os quatro primeiros meses de 2019, foram produzidos 1310,4 kWh pelo sistema 
fotovoltaico instalado na sede do Centro Golfinho Rotador (figura 2), e consumido 1826kWh 
(figura 3). Desta maneira, o Centro Golfinho Rotador produziu 71,76% da energia elétrica 
consumida no segundo quadrimestre. Cabe ressaltar também que para cada kWh consumido, a 
empresa de energia local cobra em média R$ 0,55 o que representou uma economia financeira de 
R$ 720,72 para o segundo quadrimestre. Levando em consideração a produção e o consumo do 
primeiro quadrimestre (1591 kWh e 2869 kWh, respectivamente) e do segundo (1310,4 kWh e 
1826 kWh), o Centro Golfinho Rotador produziu 2901,4kWh e consumiu 4695kWh garantindo 
dessa forma a produção de 61,79% da energia consumida desde o inicio do atual contrato 
resultando em uma economia financeira de R$ 1.595,77. 

 

 
Figura 2: Painelda rede de inversoresassociados ao sistema fotovoltaico, evidenciando 

aenergiaalimentada (produzida) para o ano de 2019 (01-01-2019 à 30-04-2019). 
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Figura 3: Fatura de energia de abril, contendo o histórico de consumo dos últimos 12 meses. 

Em destaque, os 4 meses do presente quadrimestre. 



 
Projeto Golfinho Rotador 
Contrato N° 5850 . 0108743 . 18 . 2 

 

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

Durante o segundo quadrimestre (01-01 à 30-04-2019) do presente contrato, o Centro 
Golfinho Rotador proporcionou a redução de emissão de 1241 kg de CO2 como evidenciado pelo 
painel do sistema de inversores “Fronius Solar Net” (figura 4). 

Somado à redução do primeiro quadrimestre (1330 Kg), o Centro Golfinho Rotador já 
deixou de emitir 2640 Kg de CO2 desde o começo do contrato. 

 
Figura 4: Painel darede de inversores evidenciando a economia de CO2 para o ano de 2019. 
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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 6) e o “Caderno de 
Não-Conformidade” (figura 5), onde são anotadas possíveis não-conformidades. Esta 
anotação é feita por qualquer integrante da equipe que se depare com alguma não-
conformidade. Dos 20 POPs adotados (figura 7), 18 foram atendidos completamente 
(100%), e 2 foram atendidos parcialmente (97,56% e 95,12%), o que resulta em 99,6% 
de atendimento aos POPs durante o segundo quadrimestre. 

 

 
Figura 5: Caderno de não-conformidade. 
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Figura 6: Folha de assinatura do POP para fechar a sede no final do expediente (pgs. 1 à 4). Em 

destaque, início e fim do quadrimestre. 
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PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO (POPs) 

2° QUADRIMESTRE 
ESCRITÓRIO 

Procedimento Frequência 
de realização 

Desligar e desplugar das tomadas equipamentos que não estão sendo utilizados. 97.56% 
Último a sair do escritório, verificar se tudo está em ordem como procedimento de 
fechamento da sede. 

95.12% 

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 7: Frequência de realização de atendimento aos POPs. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 9 – Atuar na Rede Biomar.  

AÇÃO 9.1 – Organização de duas sessões sobre “conservação marinha” em 
eventos nacionais em áreas de interesse da Rede BIOMAR.  

 

Esta ação objetiva inserir em eventos acadêmicos brasileiros a temática da 
conservação marinha e dar mais visibilidade neste meio à Rede Biomar. Serão 
organizadas duas "Sessões sobre Conservação Marinha” em eventos nacionais em áreas 
de interesse da Rede BIOMAR, como turismo, jornalismo, biologia, oceanografia e 
educação ambiental. Para cada evento serão convidados até cinco palestrantes, sendo no 
mínimo dois representantes dos Projetos da Rede Biomar. A efetivação das sessões 
depende de negociações com a comissão organizadora de cada evento. 

Com a aprovação do Projeto em período diferente do que tinha sido previsto no 
cronograma da proposta aprovada, foi solicitado e aprovado o replanejamento do 
cronograma de execução desta ação (figuras 1, 2 e 3) para conciliar com as datas dos 
Eventos Científicos de grande visibilidade. Desta forma, a realização desta ação está 
prevista para o 3° e 6° quadrimestres. 
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Figura 1: Email de aprovação do replanejamento de cronograma das ações 4.2, 6.2 e 9.1 (pg. 1/3). 
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Figura 2: Email de aprovação do replanejamento de cronograma das ações 4.2, 6.2 e 9.1 (pg. 2/3). 
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Figura 3: Email de aprovação do replanejamento de cronograma das ações 4.2, 6.2 e 9.1 (pg. 3/3). 
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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.  

O Projeto Golfinho Rotador neste segundo quadrimestre participou de uma 
reunião presencial da Rede Biomar. Dos dias 8 ao 12 de Abril no SESC Bertioga, houve 
o III Encontro Nacional da Rede Jovem Mar para fortalecer as ações de Educação 
Ambiental e de trocas de experiências entre juventudes dos projetos da Rede Biomar. 
Esse encontro foi organizado e financiado pelo Projeto Albatroz. 

Número de jovens participantes: 53. Conforme “ObjEsp 9 - Ação 9.2 - RelTécnico 2 - 
Anexo 1 - ListaEncJovMar” 

Carga horária: 36 horas 

 

 
Figura 1: Jovens participantes do III Encontro Nacional Jovem Mar. 
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Descrição das Atividades:  

Os dias 8 e 12 de abril foram usados para o transporte dos diferentes coletivos, 
chegada e saída. E o encontro e atividades foram realizados nos dias, 9, 10 e 11 de 
Abril, conforme descrição abaixo: 

1º Dia (09/04/2019) – Manhã: O primeiro dia do Encontro se iniciou com a abertura do 
evento, estabelecimento dos acordos coletivos de convivência, boas vindas da equipe do 
Sesc Bertioga e uma dinâmica de apresentação.  

1º Dia (09/04/2019) – Tarde: No período da tarde os jovens da Rede participaram de 
uma roda de conversa com a Tatiana Neves, gerente geral do Projeto Albatroz, sobre a 
rede Biomar. O intuito dessa conversa foi o de entender o processo de criação da Rede 
Biomar, a maneira como os projetos desenvolvem trabalhos conjuntos e o papel dos 
jovens dentro da Rede. Findado esse primeiro momento da tarde, os jovens reservaram 
o restante do período para desvendar o território do Sesc juntos, dando continuidade ao 
momento de integração iniciado pela manhã. 

 
Figura 2: Jovens em atividade de integração no 1º dia - 09/04/2019. 

 

1º Dia (09/04/2019) – Noite: No período da noite foi realizada a atividade 
“Reconhecendo nosso papel dentro da Rede Jovem Mar”. Essa atividade começou com 
uma meditação guiada, seguida por um momento de reflexão individual e por fim uma 
discussão em pequenos grupos em torno de quatro perguntas: O que nos motiva a estar 
na Rede Jovem Mar? O que a Rede Jovem Mar pode nos oferecer? O que a Rede 
precisa para se fortalecer/funcionar? Como nós podemos contribuir para o 
fortalecimento da Rede? 
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2º Dia (10/04/2019) – Manhã: Na manhã do segundo dia do Encontro os jovens 
visitaram dois espaços do Sesc Bertioga, nos quais as temáticas socioambientais são 
trabalhadas cotidianamente pela instituição: o Centro de Educação Ambiental e o 
Centro de visitantes da Reserva Particular do Patrimônio Natural. Nesses espaços 
puderam conhecer sobre o território de Bertioga e alguns de seus conflitos 
socioambientais, assim como algumas das espécies da fauna e flora local. 

2º Dia (10/04/2019) – Tarde: No período da tarde foi realizada a atividade “Estudo de 
caso”, na qual cada coletivo de jovem foi transformado num caso a ser estudado pelos 
demais. O objetivo da atividade era permitir aos jovens conhecer os diferentes grupos, 
identificar os desafios compartilhados e pensar em possíveis soluções coletivas. 

 

 
Figura 3: Jovens discutindo durante a atividade "Estudo de Caso" no 2º dia - 

10/04/2019. 

 

2º Dia (10/04/2019) – Noite: Para encerrar o segundo dia foi realizada a atividade 
“Troca cultural”. Nesta, foram realizadas rodas de conversa sobre as diferentes culturas 
dos coletivos jovens, a partir de objetos trazidos pelos coletivos. Depois foi feita uma 
troca de presentes e, por fim, um lanche com comidas típicas caiçaras. 

3º Dia (11/04/2019) – Manhã: Na manhã do terceiro dia do Encontro os jovens 
realizaram a atividade “Laboratório de ideias”, na qual buscaram elaborar ações 
coletivas a serem desenvolvidas nos diferentes territórios de forma articulada e 
fortalecendo a atuação da Rede Jovem Mar na costa brasileira. Essas ideias serão 
desenvolvidas no período entre o III e o IV Encontro Nacional Jovem Mar. 



 
Projeto Golfinho Rotador 
Contrato N° 5850 . 0108743 . 18 . 2 

 

3º Dia (11/04/2019) – Tarde: Na tarde do terceiro dia os jovens encerraram o III EJM 
com a realização da avaliação do Encontro. Discutiram os pontos positivos e negativos 
de diversos assuntos: infraestrutura do Sesc, programação, condução das atividades, 
interação entre os jovens e outros. Além disso, deram sugestões para a construção do IV 
Encontro Nacional Jovem Mar. 

 
Figura 4: Jogo apresentado pelo Coletivo Jovem Noronha durante o III Encontro 

Nacional Jovem Mar - 11/04/2019. 

 

Somando-se às duas reuniões já realizadas no quadrimestre 1 deste contrato, 
conforme “ObjEsp 9 – Ação 9.2 – RelTécnico 1”, o Projeto Golfinho Rotador já 
participou de 3 atividades da Rede Biomar. 
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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.  

Nos dias 09 e 11 de abril de 2019, foram realizadas duas reuniões presenciais em 
Bertioga/SP, com os coordenadores de EA da Rede Biomar durante evento “III 
Encontro Jovem Mar”. 

 

Participantes: 

 Projeto Albatroz – Cynthia Ranieri, Rafael Monteiro e Beatriz Santana 
 Projeto Baleia Jubarte – Fábio, Kid e Isabela 
 Projeto Coral Vivo – Leandro e Fernanda 
 Projeto Golfinho Rotador – Cynthia Gerling, Melina Lyra e Cristiano Silva   
 Projeto TAMAR – Valéria, Ederson, Bruna Canal, Lívia e Claudia 
 
Em dois dias, os seguintes temas foram tratados: 

1. Avaliação do III Encontro Nacional Jovem Mar 
 

a. Foi positiva a construção do evento pelos Jovens na programação do evento; mas 
manter a orientação dos coordenadores; melhorar fluxo de comunicação entre 
delegados/representantes jovens e coordenações; 

b. Rever a participação coletiva dos “delegados” dos Projetos (definidos no encontro 
anterior) na preparação do evento e melhorar fluxo de comunicação entre os 
delegados/representantes com os demais jovens de seu grupo; 

c. Espaço interessante e adequado; 
d. Tema: Fortalecimento da rede.  

 

2. Próximo encontro (2010) - IV Encontro Nacional Jovem Mar 
 

a. Local: TAMAR / JUBARTE – PRAIA DO FORTE/BA; 
b. Momento de Coordenadores EA da Rede BIOMAR para atualizações de assuntos, 

integração e planejamento (Encontro EA Biomar junto com IV EJM); 
c. Programação do evento ser feita pelos Jovens com melhoria do fluxo de 

comunicação, minimizando os pontos negativos observados na avaliação do III 
EJM.  
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Figura 1: Reunião com os coordenadores de Educação Ambiental dos projetos 

da Rede BIOMAR – 09/04/2019. 
 

Eixo temático:  

 Apresentações dos “Projetos” desenvolvidos no período entre encontros: foi 
proposto apresentações sobre os Projetos da Rede pelos próprios jovens – Trazer 
atualização do que os projetos têm feito (trazer novidades) por um tema de conservação 
e apresentação pelos Jovens.  

 Possibilidade de programação que atenda as duas faixas etárias distintas (jovens 
mais novos e jovens mais velhos) para que se torne mais produtivo e atrativo para todos 
na mesma proposta de “jovem educa jovem”. A divisão seria da seguinte forma: 
  Jovens abaixo de 18 anos: formação, conteúdo, inspiração; 
  Jovens acima de 18 anos: políticas públicas, formação, ministrar oficinas para os 

mais novos, delegar os próximos passos; 

 Trazer o evento para o a tema marinho, “mergulhar na temática” com, por 
exemplo, “cases” de conservação.  
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3. Proposta para a Educação Ambiental da Rede BIOMAR 
 

a. Pensar em um ponto focal por Projeto para fortalecer os coletivos Jovens inclusive 
os encontros Jovem Mar; os projetos podem tentar interiorizar, ou já aproveitar as 
opções que tem nos colaboradores; 

b. Ter uma linha mestre em todos os projetos pensando no evento Jovem Mar, e em ter 
um representante dos coletivos dentro da equipe em cada projeto; 

c. Início da construção de um Projeto Político Pedagógico PPP para a EA Rede 
Biomar como um todo, alcançando os diversos programas e públicos que os projetos 
já atuam. Neste momento ficou acordado que cada projeto enviará ao Leandro CV 
(até fim de maio de 2019) uma compilação das ações de EA para dar início a uma 
sistematização. Esta idéia surgiu a partir da necessidade de um projeto saber mais 
sobre o outro no que se refere aos programas, ações, etc., tendo como objetivos a 
potencialização do que já acontece e a inspiração que um pode dar ao outro, também 
para levantamento de públicos foco (que talvez possa ser a linha mestra para a 
construção do PPP);  

d. Pensar de forma conjunta, quando em momento de renovação de contrato, nas 
datas/periodicidade dos encontros. Ex. Não definir exatamente dentro de um 
quadrimestre para que possamos deixar mais flexível e assim conseguir dar uma 
periodicidade melhor.  
 

 
Figura 2: Reunião com os coordenadores de Educação Ambiental dos projetos 

da Rede BIOMAR – 11/04/2019. 

 

Somando-se às 2 (duas) reuniões já realizadas no quadrimestre 1 deste contrato, 
conforme “ObjEsp 9 – Ação 9.3 – RelTécnico 1”, o Projeto Golfinho Rotador já 
participou de 4 reuniões da gestão da Rede Biomar. 


