
                                                                      SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL                                      

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE 

 

 INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

ALOJAMENTO SANTA BÁRBARA. 

 

Prezados (as) pesquisadores (as) ou professores (as).  

 

Este documento visa auxiliar na conservação, convivência e utilização do alojamento Santa Bárbara do Parque Nacional de São Joaquim (PNSJ). 

 

Este alojamento é uma importante estrutura de apoio a diversas pesquisas e cursos de graduação e pós graduação. A manutenção de sua integridade é 

imprescindível para que tenhamos um local com o mínimo necessário para apoio de diversas ações em parceria com as Universidades. 

 

Assim algumas informações se fazem necessárias para uma boa conduta neste espaço. 

 

LOCALIZAÇÃO: O local se situa a 20km da cidade de Urubici, sendo 3km de estrada de terra (Ver imagem 01 e 02, em anexo). Desta maneira, 

situações que coloquem em risco a integridade das pessoas devem ser evitadas, pois não há socorro rápido. 

 

MEIOS DE COMUNICAÇÃO: Não existem meios de comunicação com a cidade, não há sinal de celular, telefone fixo e rádio. O pacote de internet 

disponível é pago pelos funcionários e parceiros, com pacote de dados limitados; portanto, é possível utilizar apenas para comunicação via whatsapp, 

não sendo permitido fazer downloads de filmes, vídeos ou fotos. 

 

VIGILANTES: Na sede Santa Bárbara, há vigilantes 24h.Este funcionário é o agente do ICMBio no local. Procedimentos que gerem dúvidas e não 

estejam aqui discriminados, podem ser discutidos com ele. Situações de maior complexidade devem ser discutidas somente com os servidores efetivos 

do PNSJ. 

 

LIMPEZA: Solicitamos aos usuários que providenciem a limpeza do espaço durante sua permanência. O ICMBio não conta com contrato de limpeza 

para este alojamento, desta maneira é de suma importância que os usuários tenham a máxima contribuição na manutenção do espaço limpo. O 

pesquisador é responsável por lavar e guardar sua louça, manter os banheiros limpos, separar e descartar adequadamente seu lixo (o lixo deve ser 

levado pelo pesquisador ao deixar o alojamento). Não devem ser deixados restos de comida e alimentos na geladeira.  

 
PPBio (PROGRAMA DE PESQUISA EM BIODIVERSIDADE – Rede PPBio Mata Atlântica, núcleo Sul) O Programa de Pesquisas 

Ecológicas de Longa Duração – Biodiversidade de Santa Catarina (PELD-BISC) é formado por um grupo de instituições e pesquisadores que fazem  
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estudos sistemáticos sobre ecologia desde 2013  – e que continuarão pesquisando pelo menos até 2024 devido ao apoio do CNPq e da FAPESC. As 

pesquisas têm sido realizadas principalmente em uma das áreas mais importantes da Mata Atlântica no Estado: o Parque Nacional de São Joaquim 

(PNSJ), localizado na Serra Catarinense. O PELD BISC é coordenado por Selvino Neckel de Oliveira, professor do Departamento de Ecologia e 

Zoologia da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), email: selvino.neckel@ufsc.br - para saber mais sobre o projeto, acesse o instagram 

@peldbisc e o site https://ppbiopeld.ufsc.br/ 

 

VOLTAGEM: 220V. 

 

USO DE EQUIPAMENTOS PNSJ: O uso de material do PNSJ, como por exemplo, motosserra, só deverá ser feito mediante consulta prévia. 

A utilização das dependências do alojamento é de uso exclusivo de estudantes em cursos/atividades ou profissionais em serviço. 

 

MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA: Materiais de higiene e limpeza de uso intensivo, por exemplo, papel higiênico e detergente, devem ser 

providenciados pelo usuário, bem como matérias de higiene pessoais.  

 

ROUPAS DE CAMA E BANHO: O PNSJ não conta com roupas de cama ou outros bens para aluguel ou empréstimo, sendo assim, traga sua roupa 

de cama, de banho e pessoal, além de travesseiro e cobertas, pois nesta região geralmente é bastante frio à noite. 

 

UTENSÍLIOS DE COZINHA: O PNSJ tem à disposição utensílios de cozinha como garfos, facas, pratos, dentre outros.No entanto, após o seu uso 

devem ser devidamente higienizados. O uso inadequado e consequentemente dano a este patrimônio será cobrado o ressarcimento. 

 

HORÁRIO DE RECOLHIMENTO: Salvo necessidade específica, o horário de recolhimento é às 23h e o de acordar 08h. A TV ou outros 

dispositivos de áudio devem ser desligados neste horário. Excepcionalmente apresentações de trabalhos ou aulas são permitidos após o horário de 

recolhimento. 

 

CAMAS: Atualmente o alojamento possui 01 (hum) beliche, 02 (dois) colchões de solteiro e 3 (três) colchões de casal. Em virtude da pandemia estão 

sendo autorizados grupos de no máximo 4 pessoas em um mesmo período, sendo o período máximo de permanência de 5 dias.  

 

BANHEIROS: Há 02 (dois) banheiros com chuveiros e 4 sanitários, sendo que o banheiro dentro do alojamento neste momento de pandemia é de uso 

exclusivo dos vigias de plantão. Os pesquisadores devem utilizar os sanitários externos. 

 

https://ppbiopeld.ufsc.br/
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DAS PROIBIÇÕES: São proibidas festas ou eventos, assim como o consumo de bebidas alcoólicas. 

 

 

REGRAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA COVID 19 
 

 

✓ Grupos de no máximo 4 pessoas em um mesmo período, sendo o período máximo de permanência de 5 dias 

✓  Utilizar de máscara de proteção durante toda a permanência no Parque, até mesmo dentro das dependências do alojamento; 

✓ Lavar e higienizar com frequência as mãos e as superfícies de contato mais utilizadas (maçanetas, portas, janelas, etc); 

✓ Manter o distanciamento mínimo entre as pessoas de 2 metros sempre que possível, até mesmo dentro das dependências do alojamento; 

✓ Evitar aglomerações na cozinha especialmente nos horários das refeições quando necessariamente são retiradas as máscaras; 

✓ Descartar adequadamente, fora do parque, todo o resíduo produzido; 

✓ Vedada a entrada de pessoas em estado febril ou de pessoas que tenham apresentado sinais e sintomas de COVID-19 nos últimos 14 dias, ou 

que tenham tido contato com pessoas com suspeita de contaminação; 

✓ As medidas de etiqueta respiratória devem ser utilizadas a todo o momento: Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e a boca com o cotovelo 

flexionado ou lenço de papel; utilize lenço de papel descartável para higiene nasal. Guarde em um saco especial com você para descartá-lo 

adequadamente fora do Parque protegendo outras pessoas; evite tocar mucosas de olhos, nariz e boca e a própria máscara 
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Imagem 01: Trajeto, em vermelho, da cidade de Urubici para o alojamento Sede Sta. Bárbara. 
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      IMAGEM 02: Roteiro de Acesso ao alojamento da Santa Bárbara. 

Sede do 

Parque 

Banco do Brasil 

Florianópolis, 

via Serra do 

Panelão – BR 

282 Avenida Adolfo Konder 

(principal de Urubici) 

Seguir sentido 

São Joaquim 

17 km a 

partir da 

saída de 

Urubici 

(Cemitério), 

até a 

localidade de 

Vacas 

Gordas 

Virar a esquerda, 

mais 3 km de 

estrada de terra, 

chega-se ao 

alojamento do 

Parque. 

No segundo ponto de ônibus 

de concreto, na localidade de 

Vacas Gordas começa a 

estrada da Santa Bárbara → 

Parque 

Morro da Igreja 

a 27 km, centro 

do Parque. 


