
PROTOCOLO DE 
VISITAÇÃO DA 
RESERVA NATURAL 
SERRA DAS ALMAS
#VEMPRARNSA
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A Reserva Natural Serra das Almas está lo-
calizada entre os municípios de Crateús/CE e 
Buriti dos Montes/PI. Há 20 anos atua com a 
missão de proteger uma área significativa da 
Caatinga, desenvolvendo ações integradas 
com as comunidades do seu entorno promo-
vendo o desenvolvimento sustentável. 

As atividades de visitação na Unidade de 
Conservação foram suspensas no início de 
março/2020, seguindo as orientações estabe-
lecidas pelos órgãos de saúde competentes e 
acompanhando os indicadores de evolução 
dos casos na região. 

A reabertura da UC Reserva Natural Ser-
ra das Almas no contexto da pandemia Covid 
19, para o uso público por meio das atividades 
de visitação, estará disponível a partir de 17 de 
outubro de 2020 com o agendamento de vi-
sitas com 4 dias de antecedência, adoção de 
medidas preventivas de segurança para os vi-
sitantes e para a equipe institucional da unida-
de e orientações gerais e específica a serem 
aplicadas por todos, de forma individual e co-
letiva, nas atividades de visitação na Unidade 
de Conservação.  

Este protocolo tem com intuito atender as 
orientações estabelecidas pelos órgãos de 
saúde e os procedimentos sanitários a fim de 
minimizar a transmissão da Covid 19 durante as 
visitações na Reserva Natural Serra das Almas. 

VISITAÇÃO NO 
CONTEXTO DA 
COVID 19
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1 - USO PÚBLICO 
Para a realização das atividades de educação ambiental, pesquisa e 

ecoturismo na RPPN Serra das Almas, será obrigatório seguir e aplicar as 
orientações estabelecidas no presente protocolo conforme descrito. 

Estruturas para o visitante – CIA e CESJ

• Limite de 15 visitantes por visita; 

• Uso obrigatório de máscaras para todos; 

• Uso das instalações para pernoite, apenas para grupos de membros da 
mesma família; 

• Lavatórios em pontos estratégicos;

• Termômetro digital infravermelho;

• Placas informativas reforçando o distanciamento e boas práticas de hi-
gienização;

• Não será permitido a entrada de visitantes sem o uso da máscara; 

• Equipamentos de proteção individual para os profissionais da unidade e 
visitantes; 

• Álcool gel 70% para higienização das mãos; 

• Limpeza constante das estruturas da unidade, assim como o material de 
uso dos visitantes a cada visita realizada; 

• Desinfetar as áreas mais tocadas, como maçanetas, corrimãos, balcões, 
tomadas, torneiras e botões de descarga em banheiros, além de pisos e 
outros objetos de uso coletivo, como cadeiras, sofás e bancos;

• O lixo produzido será removido diariamente, sendo destinado conforme as 
orientações sanitárias.

ORIENTAÇÕES 
GERAIS
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Dormitórios coletivos
Será permitido o pernoite nas estruturas do Centro de visitante Profes-

sora Maria Angélica Figueiredo – CIA e Centro Ecológico Samuel Johnson 
– CESJ, conforme as atividades a ser realizadas na Unidade.

• Apresentar a proposta para visitação na unidade; 

• Grupo de visitante com até 15 pessoas;

• Grupo de visitante da mesma família, conforme a quantidade de pessoas  
permitido. 

• Dividir o número de pessoas por dormitórios, mantendo o distanciamento 
das camas (beliches); 

• Manter o ambiente com a ventilação constante renovando o ar de forma 
natural (janelas abertas).

Alimentação

• Lavar as mãos e desinfetá-las corretamente antes de entrar na cozinha;

• Preparação dos alimentos seguindo as normas de biossegurança;

• Higienização dos alimentos para manuseio;

• Utilização de máscaras, touca, luvas e aventais para preparação das re-
feições;

• Limpar e desinfetar diariamente os puxadores das portas de equipamen-
tos de alta utilização (fornos, geladeiras, freezers), bem como equipa-
mentos e estruturas em geral (batedeiras, liquidificadores, processadores, 
bancadas, mesas e cadeiras, após cada utilização;

• O espaço da cozinha estará equipada com álcool gel em locais de fácil 
acesso para todos os colaboradores. 

Número de visitantes

• O número de pessoas será reduzido, sendo permitida apenas a visitação 
de grupos com o número máximo até 15 pessoas. 

Translado
Importante que os prestadores de serviço de transporte apliquem os 

cuidados necessários de prevenção antes da chegada e saída da Reserva 
Natural Serra das Almas.

• Seguir e respeitar todas as orientações de forma individual e coletiva;
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• A capacidade de passageiros deve ser reduzida; 

• Durante todo o trajeto, os passageiros devem utilizar máscara e evitar 
contato físico entre si; 

• Os meios de transporte devem ser higienizados após cada serviço;

• Os motoristas devem higienizar seu posto de trabalho, inclusive volantes e 
maçanetas do veículo, e higienizar as mãos.

Trilhas ecológicas

• Limites de 15 pessoas (grupo);

• Saber ouvir as informações conduzidas pelo condutor de trilha;

• Roupas adequadas para atividades em trilhas;

• Respeitar o distanciamento nas atividades em trilhas; 

• Registros fotográficos sem aglomerações; 

• Uso da máscara. 

Atuação do condutor de trilhas

• O condutor deve alertar os visitantes sobre as medidas de prevenção para 
a Covid 19 no início do passeio;

• Os pontos de paradas para as explicações devem ocorrer em espaços 
amplos e abertos, respeitando a distância entre os membros do grupo;

• Durante as atividades nas trilhas ecológicas, o condutor deve sempre lem-
brar os visitantes do cumprimento das medidas sanitárias de proteção; 

• Manter a segurança do visitante durante a visita na Unidade;

• Compartilhar conhecimentos ambientais voltados para a Caatinga.

Atuação dos guardas parques e equipe institucional. 

• Monitorar o comportamento dos visitantes conforme as orientações es-
tabelecidas;

• Verificar a aplicação das normas de biossegurança nas visitações na Uni-
dade de Conservação;

• Apoio ao guia/condutor durante as visitas agendadas;

• Evitar aglomerações, monitorando o volume de pessoas nas atividades. 
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2 – ORIENTAÇÕES PARA O VISITANTE
• Fazer o uso da máscara de forma adequada du-

rante a permanência na Unidade de Conserva-
ção garantindo a proteção individual e coletiva;

• Seguir as orientações estabelecidas neste pro-
tocolo;

• Aplicar as orientações durante todo o período 
de visitação;

• Cumprir com as orientações estabelecidas;

• Manter o distanciamento adequado;

• Realizar a higienização das mãos antes e depois 
de cada atividade;

• Descartar sua máscara nas lixeiras indicadas;

• Trazer seu kit de uso pessoal para atividades em 
trilhas (ex.: garrafa para água, protetor solar).

3 – Medidas adotadas em caso de visitantes 
suspeitos ou confirmado para Covid 19.

Será disponibilizado um espaço reservado de 
acolhimento ao visitante, em casos, onde o visi-
tante possa apresentar alguns sintomas relacio-
nados à coronavírus ou em situações que afetam 
o bem estar do visitante durante as atividades na 
Unidade de Conservação. 

4 – Monitoramento 
As visitas na Reserva Natural Serra das Almas, 

serão monitoradas constantemente pela equipe 
institucional (guarda-parques) e pelos conduto-
res de trilha, reforçando as orientações estabele-
cidas para os cuidados individuais e coletivos. 

2 mts
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