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1. Introdução
Nesta cartilha serão descritas as metodologias que deverão ser
seguidas como estratégia de manejo para à redução ou eliminação dos
impactos na área e a continuidade do monitoramento com o objetivo de
verificação da efetividade das ações implantadas.

2. Apresentação
A RPPN - Fazenda Boa Esperança tem como único objetivo a proteção
dos Recursos Hídricos, proteção dos Recursos Naturais, Manutenção do
Equilíbrio Climático.
A conservação da biodiversidade é o desejo de deixar o Patrimônio
Natural como herança para essa e as futuras gerações.
A vegetação da área existente é expressiva com grande diversidade de
espécies: fauna e flora.
Em consoante com a Resolução CONAMA 01-31 de Janeiro de 1994, a
Área se enquadra no Bioma / Ecossistema da Vegetação Secundária no Estagio
sucessional da Vegetação da Mata Atlântica classificada como Floresta
Estacional Semidecidual e encontra-se em estágio avançado de
desenvolvimento.
Seu proprietário Aracaju Participações S/A – Fazenda Boa Esperança
que esta Localizada à Rodovia S.P 360 Km 121, Bairro dos Rosas no Município
de Amparo tem como desafio mitigar as Ameaças de fogo, Predadores
(caçadores), Acesso de Terceiros, Cultivos e Pecuária nos limítrofes,
Preservação dos Recursos Hídricos existentes(as atividades humanas que
possam prejudicar a fauna, a flora, os processos ecológicos e os recursos
hídricos que estão protegidos no interior na Unidade).
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3. Requisitos para visitação
Este item apresenta algumas diretrizes especificas para as atividades de
visitação na RPPN - Fazenda Boa Esperança.

→ Todo pesquisador e possível visitante deverão demonstrar ter o

mínimo de preparo para atender adequadamente os requisitos impostos pela
Unidade para a prevenção de acidentes pessoais e mitigação dos impactos
ambientais.

→ Em caso de pesquisas cientificas o pesquisador deverá elaborar

um projeto contendo os devidos objetivos, métodos de pesquisa e o tempo de
duração do projeto. Juntamente com o projeto deverá ser entregue o
“Formulário Requerimento de Visitação” preenchido e assinado. Ambos
passarão por uma avaliação e só poderão ser executados após autorização.

→ Em caso de visitação educacional a mesma deverá ser agendada

e o interessado deverá preencher o “Formulário Requerimento de Visitação” no
qual deverá descrever seu intuito de visitação sendo que a mesma só poderá
ser realizada com autorização após a sua avaliação.

→ Em ambos os casos a visitação na unidade da Reserva somente

poderá acontecer em dupla ou em grupo, para garantir maior segurança dos
visitantes.

→ Os grupos não devem ser demasiadamente grandes, isso é muito

importante não só pelo fato de proporcionar maior segurança, mas também
pelo potencial de causar maiores impactos ambientais (Lembrando que ambas
serão avaliadas de acordo com a proposta de atividade).

→ Seguir as diretrizes do Plano de Monitoramento de Gestão dos

Impactos.

→Reconhecer os riscos inerentes às atividades realizadas em

ambientes naturais e assegurar que possuem conhecimentos, habilidades e
condicionamento físico para participar das atividades demandadas, estando
ciente de que o visitante é o principal responsável pela sua segurança.

→ Tomar conhecimento e seguir com atenção todas as advertências

e recomendações da Unidade.

→ Certificar-se de que os seus equipamentos de segurança estão

em boas condições de uso.
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→ Em caso de visitação em grupo o responsável devera instruir todo

o grupo, previamente a visita, acerca da conduta adequada no interior da área,
a fim de minimizar os impactos negativos a natureza e garantir maior
segurança.

→

O visitante deve ter a conscientização de que só poderá percorrer
apenas pelo caminho existente dentro da área. Evitar abrir atalhos, desvios e
caminhar pelas áreas do entorno da RPPN, afim de minimizar os impactos
negativos a natureza, garantir maior segurança e evitar possíveis
constrangimentos as comunidades limítrofes.

4. Monitoramento e Gestão dos Impactos
Para garantir o sucesso e a perpetuidade das condições da RPPN
Boa Esperança, destinada inteiramente a preservação integral da área, será
necessário conhecer os impactos que eventuais visitações poderão causar para
que assim possam ser evitados, controlados e ou minimizados.
Para tanto não existe melhor estratégia do que a implantação de
um sistema de monitoramento.
Os impactos na área da Unidade de Conservação são absolutamente
inexistentes, já que o intuito desta RPPN é um sistema integrado de
preservação.
Eventualmente visitas para pesquisa ou de caráter ambientalmente
educativo poderão causar alguns impactos, tais como:
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Monitoramento e Gestão dos Impactos

Descrição / Caracterização

Impacto

Medidas Corretivas / Preventivas

Desvios na trilha.

Destruição da micro-flora e fauna no solo.

O visitante deve ter a conscientização de que só poderá
percorrer apenas pelo caminho existente dentro da área de
RPPN.
Evitar abrir atalhos e desvios que aumentam o impacto na área.

Pisoteamento; provoca agitação da superfície,
possibilitando o deslocamento de pequenas
quantidades de solo, principalmente, em
declives.

Visitação controlada pelo número de pessoas.

Barulho / Ruídos em excesso decorrente da
visitação tais como observação e explicação
ao longo do percurso de caminhada.

Podem afetar o comportamento da fauna.

Avisos, identificações e orientação do guia.

Resíduos

Poluição do local.

Incêndio

Alteração da qualidade do solo, da vegetação,
da fauna e da água.

Compactação

Todos devem se conscientizar de que sempre que possível o
barulho deve ser evitado, para que assim seja possível ser
observado o equilíbrio existente na natureza, interagindo em
harmonia homem-natureza.
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Estes devem ser depositados nos locais apropriados,
que se encontram na entrada da Reserva e a aproximação e
sinalizações da proibição da alimentação inadequada da fauna.

Decorrente da utilização indevida do fogo; sinalização sobre a
proibição do uso de materiais inflamáveis na área e aceiro ao
redor da área. E na ocorrência dê o Plano de Atendimento a
Emergência devera ser seguido.

5. Medidas Emergenciais ou de Contingência.
Todos devem ter conhecimento das providências a serem tomadas para o
seguimento das Medidas Emergenciais ou de Contingência seguimos do Plano de
Atendimento a Emergência.

5.1.

Plano de Atendimento a Emergência.

Os cenários de emergência devem possuir plano de ação para prevenir, atender
ou mitigar os impactos ambientais e danos à saúde.
Todos devem ter conhecimento da possibilidade de acionamento dos planos de
atendimento e comunicação de emergência. O sinal de emergência é realizado pelo toque
do Sino em frente à Igreja localizada na Fazenda Boa Esperança ou pelo Toque do Apito.
As ações de emergência são conduzidas pelo grupo de Brigada de Emergência.
Sempre que o Coordenador do PAE (Plano de Atendimento a Emergência), que no
caso da Fazenda Boa Esperança é o Administrador, sair de férias ou ausentar-se o mesmo
deverá designar um substituto para suas atividades.
As ações do plano de emergências específicas, onde não há definido um
responsável da Fazenda, caberá aos membros da brigada de emergência executá-las.
Simulados do Plano de Atendimento a Emergência (PAE) são realizados
anualmente.

Tabela 01: Descrição dos Planos de Emergência - Incêndio.
Plano de Atendimento a Emergência
CENÁRIO

Incêndio

AÇÕES PREVISTAS

RESPONSÁVEIS

Comunicar o Administrador da Fazenda.

Funcionários / Visitantes.

Evacuar as áreas próximas ao sinistro.
Se possível, Extinção e Resfriamento (combater o fogo).

Brigada de Emergência.
Brigada de Emergência.

(na RPPN ou
Se não for possível a Extinção e o Resfriamento chamar
áreas limítrofes) Corpo de Bombeiro (193), Polícia Civil (153/3807-7922),
Polícia Militar (190/3807-3332) e Polícia Florestal (3807-5435)

Administrador da Fazenda ou
Função delegada.

Emitir relatório registrando a ocorrência.

Administrador da Fazenda e /
ou Escritório.
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Tabela 02: Descrição dos Planos de Emergência - Acidentes Pessoais.
CENÁRIO

AÇÕES PREVISTAS
Comunicar o Administrador da Fazenda.
Iniciar atendimento à vítima.

Acidentes
Pessoais

Encaminhar ao Hospital Santa Casa de Amparo ou Pronto
Socorro.
Emitir relatório registrando a ocorrência.

RESPONSÁVEIS
Funcionários / Visitantes.
Brigada de Emergência ou
Bombeiro.
Administrador da Fazenda,
Bombeiros ou Função delegada.
Administrador da Fazenda e /
ou Escritório.

Lembrando: que em caso de acidentes com animais peçonhentos a
vitima deve ser encaminhada imediatamente para o pronto socorro
sem fazer movimentos bruscos.
5.2. Recursos disponíveis / Localização.
O Escritório da Fazenda Boa Esperança (localizado no município de Amparo, na
própria sede) possui os seguintes recursos para combate e atendimento a emergências:









Extintores de PQS.
Extintores de Água Pressurizada.
Extintor de Gás carbônico.
Prancha.
Talas para imobilização.
Colete cervical.
Chuveiro de Emergência e Lava-Olhos (no vestiário e lavador).
Estojos de Primeiros Socorros – contendo: algodão, gases, esparadrapo,
soro fisiológico, iodopolividona, máscara de reanimação, faixas, ataduras,
luvas cirúrgicas, tesouras, bandeide.

No Almoxarifado da Fazenda Boa Esperança (localizado no município de Amparo,
na própria sede) possui os seguintes recursos de uso exclusivo da Equipe de proteção,
Abrigadistas e Funcionários para prevenção de acidentes:
 Botas cano longo de borracha
 Botinas
 Luvas de borrachas
 Luvas tricotadas e pigmentadas
 Luvas de couro
 Máscaras PPF 2
No Almoxarifado da Fazenda Boa Esperança (localizado no município de Amparo,
na própria sede) possui os seguintes recursos para possíveis ações em situações de
combate e atendimento a emergência (ex: incêndio):
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Enxadas
Facão
Pá
Podão
Serrotinho
Abafadores de Borracha

No Lavador e na Garagem da Fazenda Boa Esperança (localizado no município de
Amparo) possui os seguintes recursos para possíveis ações em situações de emergência:




Pipa d’água.
Tratores
Implementos agrícolas

5.3. Responsabilidades
- Cabe ao Administrador da Fazenda ou Função designada:
 Elaborar cronograma para os simulados do PAE;
 Realizar os simulados do PAE;
 Emitir relatórios dos simulados do PAE.
 Providenciar vigilantes para segurança da área;
 Controlar a evacuação de veículos e pessoas na portaria;
 Entrar em contato com os funcionários que poderão auxiliar em caso de emergência;
 Informar o ponto de ocorrência ao coordenador do plano de emergência;
 Acionar o Corpo de Bombeiro, se solicitado pelo coordenador do plano;
 Chamar a unidade de resgate do Corpo de Bombeiros e Ambulância, se necessário.

- Cabe aos Funcionários da Empresa e Terceiros:
 Sempre que notar uma situação que seja, ou possa vir a ser, de emergência
comunicar o componente da Brigada de Emergência e/ou o Administrador da Fazenda
para a comunicação da ocorrência;
 Na ausência do Administrador da fazenda comunicar a situação de emergência,
principalmente em caso de incêndio, a Policia Militar (190 ou 3807-3332), Policia Civil
(153 ou 3807-7922), Corpo de Bombeiros (193) e a Policia Florestal (3807-5435);
 Seguir a orientação da Brigada de Emergência e do Corpo de Bombeiros.

- Cabe aos componentes da Brigada de Emergência;
 Tomar as ações básicas em caso de emergência;
 Agir conforme plano de atendimento a emergências;
 Seguir as orientações do Administrador da Fazenda.
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6. LISTA DE CONTATOS.

- Equipe de Proteção.

Nome: Manoel Honorato Fonseca
Telefone: (019) 3807-2881 / 3807-6648 ou 3839-2271.
Nome: José Cesar Zimmermann
Telefone: (019) 3807-2881 / 3807-6648 / 3839-2271ou 9336-3410.
Nome: Joselia Santos Fonseca
Telefone: (019) 3807-2881 / 3807-6648 / 3839-2271ou 9278-7157.

- Órgãos Públicos.

Corpo de Bombeiros
Telefone: 193 ou (019) 3807-2090
Policia Ambiental - 1º BPAMB 4º CIA 1º PEL 2º BOP
Telefone: (019) 3807-5435
Policia Civil
Telefone: 153 ou (019) 3807-7922
Policia Militar
Telefone: 190 ou (019) 3807-3332
Prefeitura Municipal de Amparo
Telefone: (019) 3817-9300 ou 3817-9254
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7. ANEXOS.
Anexo 1° Formulário Requerimento de Visitação.

RPPN - Fazenda Boa Esperança

Requerimento de Visitação
Para amenização dos impactos ambientais e riscos de acidentes pessoais
todas as visitações dependem de previa autorização e para isso o formulário
abaixo deve ser preenchido.
Nome:
Instituição Responsável:
Endereço:
RG:

Data de Nascimento:

Nome da Mãe:
Telefone:
Formação:
Data Prevista para Visitação:

Quantidade de Pessoas:

Qual o Intuito da Visitação:
( ) Educacional
( ) Pesquisas Cientificas e se for Pesquisa qual o tempo previsto para duração
Descreva quais os impactos ambientais que sua atividade causara na área:

Descreva as ações previstas que minimizarão estes impactos:

Se o intuito da visitação for Pesquisas Cientificas o projeto da pesquisa devera ser entregue
junto com este formulário.
Declaro ser verdadeira as informações contidas neste formulário e me comprometo a cumprir
na integra todas as informações e as diretrizes da Cartilha de Visitação.
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Anexo 2° Formulário Monitoramento e Gestão dos Impactos.

Monitoramento e Gestão dos Impactos

Descrição /
Caracterização

Impacto

Medidas Corretivas / Preventivas

Anexo 3° Formulário Plano de Atendimento a Emergência.
Plano de Atendimento a Emergência
CENÁRIO

AÇÕES PREVISTAS
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RESPONSÁVEIS

Anexo 4° Relatório de Atendimento a Emergência.
RELATÓRIO DE EMERGÊNCIA – RELATÓRIO DE SIMULADO DO PAE FAZENDA
BOA ESPERANÇA

Tipo da Ocorrência: ( ) REAL
Data da Ocorrência:

( ) SIMULADO
Horário:

Local:
Descrição da Ocorrência:

Causa:

Ações tomadas:

Oportunidades de Melhoria observadas.:
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