MANUAL

DO

VISITANTE

UNIVERSID A DE
É uma instituição de ensino superior, de pesquisa e de extensão, constituída por
um conjunto de unidades (faculdades, institutos, etc.), que promove a formação
profissional e científica de pessoal de nível superior, a realização de pesquisa
teórica e prática nas principais áreas do saber, o armazenamento e a divulgação
de seus resultados e a promoção de atividades de extensão.

MISSÃO
A PUCRS, fundamentada nos direitos humanos, nos princípios do cristianismo e na
tradição educativa marista, tem por Missão produzir e difundir conhecimento e
promover a formação humana e profissional, orientada pela qualidade e pela
relevância, visando ao desenvolvimento de uma sociedade justa e fraterna.

VISÃO
Em 2022, a PUCRS, em conformidade com a sua Missão, será referência
internacional em Educação Superior por meio da Inovação e do Desenvolvimento
social, ambiental, científico, cultural e econômico.

www.pucrs.br/ima/promata

M A NU A L DO VISIT A NTE
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento
Instituto do Meio Ambiente
Centro de Pesquisas e Conservação da Natureza Pró-Mata

*A leitura deste documento é obrigatória a todos os visitantes do Centro.
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LOC A LIZ A ÇÃO

Acesse o mapa do trajeto Porto Alegre até o Pró-Mata pelo Google Maps.
Saindo de Porto Alegre, a viagem até
o Pró-Mata dura em torno de 4 horas.
O último trecho, marcado no mapa
em azul claro, é em estrada não
asfaltada.
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RECOMEND A ÇÕES E NORM A S
GER A IS A OS VISIT A NTES
Usuários e instituições envolvidos
direta ou indiretamente com o
Centro de Pesquisas e Conservação
da Natureza Pró-Mata
devem participar de
forma consciente e responsável,
observando a necessidade de
compatibilizar o uso da área com a
conservação da natureza. É
necessário, portanto, o
compromisso de cada usuário em
tomar conhecimento e seguir com
atenção as advertências e
recomendações com relação às
regras e normas específicas do PróMata.
Informações detalhadas sobre o
Pró-Mata podem ser obtidas no
site www.pucrs.br/ima/promata, no
qual podem ser encontradas
informações gerais sobre:
História do Centro de Pesquisas;
Projetos desenvolvidos;
Produção científica relacionada;
Detalhamento sobre sua
biodiversidade e aspectos
abióticos (seção ‘Plano de
Manejo’).
Contato para mais informações:
promata@pucrs.br.
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RECOMEND A ÇÕES E NORM A S
GER A IS A OS VISIT A NTES
1

3

5

7

Adotar os princípios gerais de
conduta responsável em
ambientes naturais, a exemplo
do Programa de Conduta
Consciente em Ambientes
Naturais do Ministério do Meio
Ambiente (disponível em
www.pucrs.br/ima/promata).
Certificar-se de que seu
equipamento de campo está em
boas condições de uso, inclusive
os equipamentos de segurança
necessários à atividade a ser
realizada. Estar preparado para
enfrentar situações de
emergência.
Procurar informações com a
equipe de funcionários do PróMata sobre o percurso, tais
como: nível de dificuldade,
necessidade de autorização e
horários permitidos para a
prática, incluindo o horário de
retorno.

Contribuir com o
monitoramento das trilhas e
áreas de visitação, relatando
imediatamente qualquer
impacto ou irregularidade à
equipe de funcionários do PróMata.

2

4

6

8

Reconhecer o risco inerente
às atividades realizadas em
ambientes naturais e
assegurar-se que possui
conhecimentos, habilidades
e condicionamento físico
necessários.

Grupos de visitantes devem
informar à equipe de
funcionários do Pró-Mata
sobre o número de
participantes que sairá a
campo, o trajeto a ser
percorrido e a previsão para
o retorno à sede.
Assegurar que os resíduos
provenientes da atividade realizada
em campo sejam destinados
adequadamente. Utilizar locais
apropriados para armazenar os
resíduos e evitar a aproximação e
alimentação da fauna, e também a
poluição do local.

É vedado o consumo de
bebidas alcoólicas nas
dependências do Pró-Mata.
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A

UTORIZ A ÇÕES P A R A RE A LIZ A ÇÃO

DE A TIVID A DES NO PRÓ - M A T A
1

Na seção 'Autorizações e
Hospedagem' do site 2
www.pucrs.br/ima/promata,
estão disponíveis os
formulários para as
solicitações de autorização
para
Pesquisa científica;
Atividade didática;
Hospedagem.

4

IMPORT A NTE
A solicitação para pesquisa científica prevê a
submissão de um projeto como anexo.

6
Contato da Coordenação do Centro de Pesquisas e
Conservação da Natureza Pró-Mata:
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE • PUCRS
Av. Ipiranga, 6681 • Prédio 5, Sala 307
90619-900 • Porto Alegre/RS - Brasil
Tel: (51) 3320-3640 • Fax: (51) 3320-3642
E-mail: promata@pucrs.br
8
Após autorização formal para realização de atividades
no Centro, o usuário receberá orientações sobre
reservas, pagamentos de diárias e hospedagem
exclusivamente através de comunicação por e-mail.
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HOSPED A GEM
Todo usuário deverá obrigatoriamente
preencher e assinar o registro de
hospedagem no momento da sua chegada
1 Pró-Mata. O formulário, que
à sede do
pode ser impresso e preenchido com
antecedência pelo usuário, está
disponível para download aqui.
Ao final da estadia, é recomendado o
preenchimento de um questionário de
avaliação (disponível aqui), visando à
contínua melhoria dos serviços do PróMata.

2

IMPORTANTE
A entrada e hospedagem
de
qualquer usuário nas
dependências do Pró-Ma
ta
são condicionadas à
autorização prévia da
Coordenação do Centro
e ao
pagamento antecipado d
as
diárias correspondentes
ao
4 período de estadia.

HOSPED A GEM N A SEDE
Após o registro, um funcionário conduzirá o usuário a um alojamento.
No alojamento estarão disponíveis os seguintes itens, que passam a ser de
responsabilidade do usuário e que serão verificados no momento da sua saída:
cobertor, travesseiro, armário com chave e dois cabides. TOALHAS, FRONHAS
E LENÇÓIS NÃO SÃO FORNECIDOS, DEVENDO SER TRAZIDOS PELO
USUÁRIO.
Obedecer ao horário de silêncio nas dependências da Sede: reduzir ao máximo
os ruídos de conversas e outras atividades após as 22h.
Ao sair, o usuário deverá devolver a chave de seu alojamento para o
Encarregado Administrativo do Pró-Mata, para vistoria das acomodações e
assinatura no registro de hospedagem.
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HOSPED A GEM
HOSPED A GEM EM C A B A N A
A

V A NÇ A D A
Há uma cabana próxima à Portaria do
Pró-Mata, que também pode ser
usada para alojamento.
A opção de hospedagem na
cabana deverá ser feita através de
formulário específico disponível no site
www.pucrs.br/ima/promata, na seção de
‘Autorizações e Hospedagem’.
A cabana possui beliches para até 10
pessoas, cobertores, acolchoados,
refrigerador, fogão a gás e à lenha, móveis
de estar e alguns utensílios de cozinha. Os
usuários deverão levar lençóis, toalhas e
mantimentos para o preparo de suas
refeições.
No momento da sua chegada ao PróMata, o usuário deverá se dirigir à Sede,
para retirar a chave.
Ao sair, o usuário deverá devolver a chave
ao Encarregado Administrativo do PróMata, quando será realizada uma vistoria.

A

4

TENÇÃO

A tensão no Pró-Mata é 220V
Lembre-se de SEMPRE levar:
- Produtos de higiene pessoal e
medicamentos
- Lençóis, fronhas e toalhas
- Vestuário para campo, incluindo casaco
impermeável, roupas para clima frio e botas
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REFEIÇÕES
HORÁRIOS DE A TENDIMENTO E C A RDÁPIO
Café da manhã
Das 7h45min às 8h30min
Cardápio: leite, café, pão-caseiro (preto ou branco), manteiga ou
margarina, geleias e queijo.
Almoço
Das 12h às 13h30min

4

Cardápio: saladas, pratos quentes, sobremesa, suco, água e café.

Jantar
Das 19h às 20h
Cardápio: saladas, pratos quentes, sobremesa, suco, água e café.

Opcional: Lanche (em substituição ao almoço ou janta)
Horário: deve ser encomendado até às 14h do dia anterior.
Cardápio: dois sanduíches de pão de forma caseiro com queijo,
presunto ou salame, margarina ou maionese, tomate e alface.

OBSERV A ÇÕES
Mediante solicitação, é possível armazenar, em geladeira ou freezer,
alimentos perecíveis de usuários, desde que devidamente acondicionados,
identificados e em quantidade moderada.
Os itens dos cardápios poderão ser alterados de acordo com a disponibilidade
e conveniência do Pró-Mata.
Informar com antecedência possíveis restrições alimentares.
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RESÍDUOS E LIMPEZ A
1

3

5

Coopere com a limpeza, não
circulando com calçados de uso
externo no interior das
instalações. Há dois vestiários,
com banheiro e torneiras para
limpeza de botas junto à entrada
norte do prédio (garagem).

A limpeza do piso dos
laboratórios é realizada
rotineiramente. Entretanto, a
limpeza de bancadas e dos
materiais de laboratório é de
responsabilidade dos usuários.

Os visitantes são responsáveis pelos
resíduos produzidos, devendo
acondicioná-los nos recipientes
adequados. Resíduos especiais como
pilhas, baterias, peças de eletrônicos e
potenciais agentes contaminantes
devem ser levados de volta pelo usuário
para descarte adequado.

2

44

6

Não colocar papel
higiênico no vaso sanitário,
evitando provocar
entupimentos. Usar as
lixeiras.

Os usuários dos laboratórios
deverão dispor os resíduos
orgânicos e recicláveis em
lixeiras separadas.

Destinação dos resíduos
produzidos:
• Resíduos recicláveis são
separados em sacos plásticos e
removidos para reciclagem;
• Resíduos orgânicos da cozinha
são destinados à compostagem na
horta.
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COLET A DE A MOSTR A S
Todas as coletas realizadas dentro dos limites do
Pró-Mata devem estar de acordo com as normas
estabelecidas na legislação brasileira. Apenas
pesquisadores cujos projetos foram previamente
aprovados e que tenham apresentado as licenças
de coleta cabíveis são autorizados a realizar
coleta de material biológico nos limites do Centro
de Pesquisa.
A quantidade de exemplares ou
amostras de material deve estar de
acordo com o projeto previamente
aprovado.
As amostras científicas, após o
término da pesquisa, devem ser
depositadas nas coleções
científicas do Museu de Ciências e
Tecnologia da PUCRS. A eventual
saída de material do País também
será procedida através deste
Museu, mediante autorização do
órgão federal competente.
Depositar nas coleções científicas
do Museu de Ciências e Tecnologia
da PUCRS espécimes coletados ao
longo do projeto, inclusive
holótipos de novas espécies
descritas.

2

OBSERVAÇÃO

A instalação de estruturas d
e pesquisas em
áreas consideradas Zonas de
Uso Especial
só será autorizada em casos
especiais, pois
estarão sujeitas a permanen
tes alterações
antrópicas, decorrentes de a
tividades
indispensáveis ao adequado
funcionamento
do Pró-Mata. São considera
das Zonas de
Uso Especial a portaria, os pré
dios da sede,
as casas e arredores, os potr
eiros de
4
cavalos, a horta, as estradas,
a rede de alta
tensão e a rede de água.
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L A BOR A TÓRIOS

1

3

5

O acesso aos laboratórios é restrito
aos usuários com autorização
prévia para realização de pesquisa
científica no Centro. As chaves
para acesso aos laboratórios serão
disponibilizadas aos usuários
autorizados pelo Encarregado
Administrativo.
Para realizar atividades didáticas nas
quais é indispensável a utilização dos
laboratórios, o professor responsável
deve informar a necessidade ao
Encarregado Administrativo do PróMata, tornando-se responsável pelos
materiais, instalações e equipamentos
dos laboratórios utilizados.
O trabalho com reagentes químicos
perigosos é vedado nas dependências
do Pró-Mata, salvo casos especiais.
Tendo licença específica para o uso de
regentes químicos, o pesquisador deve
recolher os resíduos em recipientes
apropriados, devidamente identificados,
para descarte adequado (ver aqui).

2

4

6

Ao receber a chave de uma
sala, o usuário passa a ser
integralmente responsável
pelos materiais, móveis,
instalações e equipamentos
nela existentes, seguindo
o Manual de Segurança para
Laboratórios PUCRS.
Os usuários devem zelar pela
organização de seus materiais,
visando uma convivência
harmoniosa com os demais
usuários e com os funcionários
do Centro.

Toda e qualquer espécie de
dano causado à
infraestrutura dos
laboratórios e/ou aos
equipamentos neles
alocados é de total
responsabilidade do usuário.
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VEÍCULOS
1

2

3

4

A circulação de veículos deve se
restringir às estradas e ser
realizada na velocidade máxima
de 30 km/h, objetivando a
segurança de todos e a boa
manutenção das estradas.

É proibido trafegar em áreas
fora das estradas existentes,
como campos e vassourais.

O Pró-Mata possui uma pequena
oficina de manutenção, capacitada a
realizar pequenos consertos em
câmaras furadas e enchimento de
pneus, sob a responsabilidade de um
funcionário da Sede.

Os veículos do Pró-Mata são de uso
exclusivo para as atividades
administrativas, podendo ser dirigidos
somente por pessoas autorizadas. O
atendimento aos usuários ocorrerá
exclusivamente mediante autorização
prévia da coordenação e
administração do Centro.

OBS: Em situações de emergência, o usuário poderá
solicitar a um dos funcionários do Pró-Mata auxílio
para transporte.
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USO DE EQUIP A MENTOS E SERVIÇOS
TELEFONE E F A X
Os usuários poderão fazer uso de telefone fixo e fax
disponíveis na Sede. O uso de telefone e fax deve
ser solicitado a um dos funcionários do Pró-Mata.

COMPUT A DORES
Há computadores disponíveis no laboratório de
informática do Pró-Mata. O acesso à internet nos
computadores disponibilizados segue as diretrizes
estabelecidas pela política Institucional da PUCRS.

REDE WI - FI
A Sede do Pró-Mata disponibiliza rede de internet
sem fio aos usuários. No caso de alunos, professores
e funcionários da PUCRS, a conexão deve ser feita
com os mesmos login de rede e senha utilizados no
campus da Universidade. Pesquisadores e alunos de
outras instituições receberão login e senha de
visitante, que devem ser solicitados ao Encarregado
A
Administrativo.

OBSERV ÇÕES
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EMERGÊNCI A S
INV A SÕES
A área do Pró-Mata consiste em propriedade rural privada, sendo que apenas
pessoas previamente autorizadas tem a liberdade de adentrar e permanecer em
seus limites. Em caso de invasão por terceiros, os usuários deverão evitar contato
com os invasores e reportar com máxima brevidade qualquer ocorrência anormal a
um dos funcionários do Centro.
Contatos da Brigada Militar e a Delegacia de Polícia de São Francisco de Paula:
• Brigada Militar: (54) 3244-1193
• Delegacia de Polícia: (54) 3244-1190

A

CIDENTES

O Pró-Mata não possui estrutura de atendimento médico. Em caso de acidente,
a vítima deve ser transportada até o hospital mais próximo, que localiza-se em São
Francisco de Paula:
• Sociedade Hospital de Caridade São Francisco de Paula: (54) 3244-1177
Casos graves deverão ser encaminhados ao Hospital São Lucas da PUCRS, em
Porto Alegre.

INCÊNDIO , C A Ç A E PESC A
Ao identificar a existência de fumaça, fogo, caçadores ou pescadores na área do
Pró-Mata, o usuário deverá comunicar imediatamente à equipe de funcionários,
que está apta a adotar as medidas cabíveis, estabelecendo o contato de emergência
adequado:
• Corpo de Bombeiros de São Francisco de Paula (24h): (54) 3244-1299
• Corpo de Bombeiros de Canela: (54) 3282-0697 ou (54) 3282-1236
• Patrulha Ambiental junto ao 12° BPM - Caxias do Sul: (54) 3226-1528 ou (54)
3226-1899 e (54) 3226-3025 (fax)
• Patrulha Ambiental - Canela: (54) 3282-1209
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NEXOS

NEXO 1: M A P A D A S PRINCIP A IS TRILH A S DO PRÓ - M A T A

Acesse a imagem em melhor resolução aqui.
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A

NEXOS

NEXO 2: PL A NT A B A IX A D A SEDE DO PRÓ - M A T A

4
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