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O PRESIDENTE SUBSTITUTO DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo artigo 24 da Estrutura Regimental anexa ao Decreto n° 78, de 5 de 
abril de 19911, e artigo 83, inciso XIV, do Regimento Interno, aprovado pela Portaria 
GM n° 445, de 16 de agosto de 1989. 

CONSIDERANDO a necessidade de instituir normas que venham proteger a 
reprodução, descanso e as crias dos golfinhos (Stenela longirostris), no Arquipélago de 
Fernando de Noronha, resolve: 

 

Art. 1° Das proibições: 

- tocar os golfinhos com os pés, mãos ou qualquer instrumento durante as saídas 
de barco; 

- utilizar instrumentos sonoros como rádio, gravador, apito, sirene, etc, assim 
como gritar e fazer qualquer tipo de algazarra quando o barco se deslocar em 
frente à baía ou próximo aos golfinhos; 

- alimentar os golfinhos jogando peixes, lulas ou qualquer outro tipo de comida 
na água; 

- perseguir ou tentar direcionar os golfinhos para uma determinada área; 

- realizar reparos nas embarcações dentro da área do Parnamar - FN; 

- entrar na água, dentro da área do Parnamar - FN, salvo nas áreas de uso 
público indicadas no Plano de Manejo do Parque. 

 

Art. 2° Das normas de deslocamento das embarcações: 

- serão permitidas no máximo duas embarcações trafegando simultaneamente 
no mesmo sentido a partir da primeira bóia de sinalização; 

- o trajeto deve ser realizado da primeira até a última b6ia de sinalização sem 
efetuar movimentos circulares em frente à bata; 

- no retorno, deve-se seguir a rota estabelecida pela bóia de sinalização, 
localizada a cerca de duzentos metros da baía, evitando possíveis 
congestionamentos; 

- a velocidade deve ser mantida constante em no máximo 5 nós, quando 
trafegar em frente à baía ou quando detectada presença de golfinhos em 
qualquer área do Arquipélago de Fernando de Noronha; 

- na área do Arquipélago, fora do perímetro do Parque deve-se recolher os 
equipamentos de pesca caso seja detectada a presença de golfinhos nas 
proximidades. 

                                                 
1 O Decreto n° 78, de 5 de abril de 1991 foi revogado pelo Decreto n° 3.059, de 14 de maio de 1999. 
. Vide Decreto n° 3.059, de 14 de maio de 1999. 
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Art. 3° Das penalidades: 

- os infratores das presentes normas ficam sujeitos às penalidades estabelecidas 
na Lei n° 7.643, de 18 de dezembro de 1987. 

 

Art. 4° Os casos omissos serão resolvidos pela Presidência do IBAMA, ouvida a Diretoria 
de Ecossistemas. 

 

Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Roberto Sérgio Studart Wiemer 
Presidente-Sustituto 

 


