
MARINHA DO BRASIL

SECRETARIA DA COMISSÃO INTERMINISTERIAL PARA OS RECURSOS DO MAR

PROGRAMA DE PESQUISAS CIENTÍFICAS DA ILHA DA TRINDADE - PROTRINDADE
                                     

MANUAL DE CONDUTA E NORMAS DA ESTAÇÃO CIENTÍFICA.

NORMAS GERAIS

- As tarefas de limpeza, arrumação e manutenção da Estação Científica são diárias, a cada três dias
e semanais, e comuns a todos os integrantes da ECIT; 

- Manter equipamentos em perfeitas condições de uso e protegidos das intempéries. Em caso de
mau funcionamento ou quebra, informar tempestivamente ao Chefe do POIT para providências de
reparo ou posterior substituição do produto na troca de equipe. Em caso de constatação da avaria
ter  sido decorrente de mau uso ou negligência por parte  de algum integrante,  a instituição  de
origem do mesmo será comunicada e cobrada pelos custos dos serviços de reparo ou da aquisição
de um novo equipamento, para substituição daquele que tiver sido danificado; 

-Não tocar, perturbar ou alimentar quaisquer animais que moram nas proximidades da Estação ou
mesmo na Ilha;

- É  proibido o fumo no interior da Estação Científica. Evitar fumar inclusive na varanda, bem
como em locais com potencial risco de incêndio, como áreas de vegetação, alojamentos, cozinha,
bem como e, principalmente, em locais de guarda de combustível e geradores. Especial cuidado
com isqueiros, fósforos e filtros de cigarros (jogá-los no lixo após totalmente apagados). 

-  Não deixar  pilhas  usadas,  roupas velhas,  sapatos  ou qualquer  outro material  na Estação por
ocasião de seu regresso ao continente. Trazer de volta tudo o que tiver sobrado de material de uso
pessoal ou da pesquisa.

-  Para  manter  o  respeito  e  a  cordialidade  durante  a  permanência  na Estação,  não  é  permitido
vasculhar, retirar ou inutilizar material de outro participante, utilizar palavras de baixo calão, bem
como ter atitudes  desrespeitosas ou mal  educadas.  Caso ocorram, serão passíveis de apuração,
estando sujeito a deixar a Ilha na primeira oportunidade, bem como a não mais ser autorizado a
regressar.

-  Lembrar  que  assediar  moral  e/ou  sexualmente,  ameaçar  e/ou  agredir  o  próximo,  causar
transtornos psicológicos aos demais é motivo de suspensão imediata da expedição e retirada de um
ou mais participantes, além de poder ser considerado crime;

 - Caso seja constatado qualquer problema psicológico e/ou de agressividade por parte de qualquer
integrante da equipe, o Chefe do POIT deverá ser informado imediatamente, para providenciar a
retirada do mesmo da Ilha na próxima ocasião conveniente. Não tentar resolver o problema por
conta própria, pois poderá agravar a situação e atingir os demais participantes; 



 -  É  proibido portar  e/ou  utilizar  drogas  ilícitas,  medicamentos  alucinógenos  e/ou  bebidas
alcoólicas na Estação Científica. Caso constatado, ocasionará a suspensão imediata das atividades,
o recolhimento do material  ilegal,  a retirada  do infrator  da Ilha da Trindade e a comunicação
oficial ao Departamento de Polícia Federal, no caso de entorpecentes e/ou medicamentos de efeitos
alucinógenos;

- É proibido furar qualquer parede, antepara, porta, armário, gavetas, ou seja, não está autorizado
o uso de pregos ou parafusos na Estação Científica;

- É vedada a modificação do mobiliário da Estação;

-  Em caso de detecção de animais  nocivos (ratos, baratas,  cupins, escorpião,  por exemplo)  no
interior na Estação, este deverá ser eliminado imediatamente. Em caso de necessidade, solicitar
apoio ao Chefe do POIT; 

- Retirar as marcações, fitas, estacas ou outros objetos utilizados na condução dos experimentos,
imediatamente após o término do projeto de pesquisa; e

-  Lembrar  de  levar  de  volta  ao  continente  todo  o  material  trazido  para  a  ECIT.  Nenhum
equipamento, material ou vestuário deve ser deixado prevendo um futuro retorno.

  HIGIENE PESSOAL

- Como regra de conduta em ambiente coletivo a higienização pessoal deverá ser diária, evitando
problemas de saúde e reclamações pertinentes dos outros participantes. 

 ALOJAMENTO/DORMITÓRIO

- Evitar entrar nos cômodos da casa sujos de areia e/ou molhados, principalmente para utilização
de beliches ou cadeiras;

- Respeitar o horário de trabalho e de repouso, pois as atividades na Ilha acontecem em horários
diferentes para cada participante. Evitar barulho quando a equipe noturna estiver dormindo durante
o dia;

- Os colchões e/ou travesseiros dos beliches não devem ser utilizados nas varandas, praias ou em
outro local da Ilha. Devem permanecer, diariamente, nos quartos, cobertos com lençol e fronha
limpos.

 - Não é permitido utilização de alojamento misto sem que tenha sido autorizado pelo Gerente do
PROTRINDADE; 

-  Caso  exista  casal  na  expedição,  lembrar  que  o  ambiente  é  coletivo  e  comum  a  todos.  A
proximidade ou envolvimento de pessoas não poderá afetar as condutas ou causar transtorno aos
outros participantes;



-  Não  é  permitida  a  presença  de  pessoas  alheias  ao  PROTRINDADE no  interior  da  Estação
Científica.  Somente  os pesquisadores  estão autorizados a freqüentar  os ambientes  internos  e a
varanda da Estação. No caso de descumprimento dessa determinação, o fato deverá ser levado ao
Chefe do POIT para que possam ser tomadas as providências disciplinares cabíveis.

LIMPEZA, ARRUMAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIENTÍFICA

Diária: 

a) varrer todos os compartimentos, inclusive a varanda;

b) retirar o lixo dos banheiros, dos laboratórios e da cozinha;

c) lavar os utensílios de cozinha utilizados; e

d)  arrumar  os  quartos  e  laboratórios.  Cada  integrante  é  responsável  individualmente  pela
arrumação diária de sua cama.

A cada 3 dias:  

a) lavar os banheiros e o piso da varanda;

b) passar pano úmido nas paredes e anteparas internas da Estação, bem como nas janelas dos
quartos e laboratórios.

A cada 7 dias: 

a) limpar as portas de vidro da sala da Estação, e todas as portas de acesso e dos compartimentos
internos;

b) lavar as paredes e anteparas externas da Estação com pano úmido, procurando retirar o salitre
existente.    

c) limpar as gavetas, prateleiras e armários, retirando o material existente e recolocando-os após a
limpeza.

OBS:  O  material  de  limpeza  necessário  à  manutenção  da  ECIT  deverá  ser  utilizado  com
parcimônia, e será resposto pelo POIT quando necessário. 
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