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REGIMENTO INTERNO DO ALOJAMENTO DO  

PROJETO GOLFINHO ROTADOR 

 

 A Sede do Projeto Golfinho Rotador foi construída com recursos do Contrato de 
Patrocínio N° 6000.0034955.07.2 celebrado entre Petrobras e Centro Golfinho Rotador. 

 O projeto arquitetônico da sede foi feito em 2005, e, em 2006 ganhou Primeiro 
Lugar no Prêmio Procel (Prêmio Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia) 
Categoria Edificações. Isso significa que todas as medidas arquitetônicas possíveis foram 
levadas em consideração para diminuirmos o consumo de energia utilizando ao máximo os 
recursos naturais que trazem iluminação e conforto térmico como sol, vento e arborização. 
Os materiais de construção, assim como todo tipo de produto utilizado no Projeto Golfinho 
Rotador (PGR), são selecionados para minimizar nosso impacto ambiental. 

 A Sede Projeto Golfinho Rotador deve ser usada exclusivamente com o objetivo de 
"servir para hospedagem dos técnicos do Projeto e viabilizar a execução das atividades 
administrativas", conforme definido na Atividade 24, da Meta 8, do Objetivo 7 do "Anexo I 
- Proposta do Patrocinado", parte do Contrato N° 6000.0034955.07.2. A parte de 
alojamento da Sede Projeto Golfinho Rotador só poderá ter uso coletivo e temporário, 
nunca funcionando como residência fixa, contínua ou permanente. 

 A parte de alojamento da Sede Projeto Golfinho Rotador compreende quatro 
quartos, uma sala, uma cozinha e uma área de serviço. Sendo que um quarto é usado 
como depósito. 

 Como historicamente a equipe técnica do Projeto Golfinho Rotador (pesquisadores, 
educadores ambientais, comunicólogos e estagiários) que não são residentes ou não tem 
onde morar em Fernando de Noronha (FN) é de cerca de 10 pessoas e, como pelo 
Decreto Distrital Nº 018/2004 e pela Instrução Normativa Nº 001/2004, cabe ao 
empregador disponibilizar alojamento adequado para as pessoas sob sua 
responsabilidades em FN, ao longo dos anos sempre houve a necessidade de alojamentos 
secundários e terciários para hospedar parte da equipe, visto que apenas o alojamento da 
Sede do Projeto Golfinho Rotador não é suficiente. 

 O Regimento Interno do Alojamento da Sede do Projeto Golfinho Rotador está em 
acordo e é complementado pelo Manual de Boas Práticas, o Sistema de Gestão Ambiental 
e o Diagnóstico de Risco do Projeto Golfinho Rotador e pela Política Ambiental do PGR. 

 Segundo sua Política Ambiental, o Projeto Golfinho é uma referência de 
conservação da biodiversidade e estabelecimento de um desenvolvimento sustentável em 
Fernando de Noronha devido ao seu empenho pela preservação e respeito à fauna e flora, 
e também pela dedicação em sensibilizar as pessoas que vivem e visitam FN. 

 Para implementação do Manual de Boas Práticas, do Sistema de Gestão Ambiental,  
do Diagnóstico de Risco e da Política Ambiental é fundamental o constante levantamento e 
avaliação dos aspectos e impactos ambientais do alojamento, além da definição de 
normas claras de procedimento no alojamento do Projeto Golfinho Rotador. Por isto, a 
elaboração deste Regimento Interno, cujas normas devem ser acatadas por todos, 
resguardadas as exceções e permissões expressas concedidas pela Coordenação do PGR. 
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Normas Gerais do Alojamento 

 Manter a organização e limpeza do espaço. 

 Zelar pela segurança do alojamento, sempre trancando as portas quando não tiver 
ninguém no ambiente. 

 Zelar pela sua chave. 

 Manter fechado os acessos ao alojamento de dia e, à noite, trancando a chave. 

 Não permitir a entrada de pessoas que não são da equipe PGR no alojamento. 

 Não é permitido o acesso de homens no alojamento femininos e de mulheres nos 
alojamento masculino, sem autorização expressa da Coordenação do PGR. 

 Não é permitido o consumo de bebidas alcoólicas no alojamento. 

 É proibido fumar em qualquer área do alojamento, interna ou externa, como pátio e 
jardim. 

 Não trazer, cuidar ou permitir a entrada de animais, doméstico ou selvagem. 

 Não deixar objetos pessoais nos espaços comuns do alojamento. 

 Não dormir na sala, que é um ambiente de uso comum, dormir em sua cama. 

 Informar a quebra ou necessidade de manutenção dos equipamentos ou móveis. 

 Não mudar ou permutar equipamento e/ou móvel sem prévia autorização. 

 Levar todos seus pertences pessoais ao término da sua permanência. 

 Destinar os alimentos que restaram no armário, geladeira e freezer, ao término de 
sua permanência. 

 

Dormitório 

Equipamentos e Luzes: Desligue luzes, TV e o Ar condicionado ao sair do quarto. A 
matriz energética de FN é movida a diesel, que é altamente poluente! Antes de dormir, 
desligar luzes externas, que por ventura estejam acesas. 

Usando o Ar condicionado: Ao ligá-lo, feche as portas do banheiro e do quarto e a 
janela do dormitório. Essa ação trará maior conforto térmico ao ambiente e evita o 
desperdício de energia. 

Frigobar: Caso o utilize, regule a temperatura conforme a quantidade de alimentos. 

Resíduos Sólidos: Disponibilizamos uma lixeira para o dormitório, onde devem ser 
colocados resíduos como: papéis, embalagens, latas e outros recicláveis. Caso tenha 
resíduo orgânico (casca de frutas e etc), jogar na composteira. 

Pertences: Acondicione malas e pertences de pouco uso sobre os armários, deixando 
embaixo das camas livre para facilitar a limpeza. 

 

Banheiro 

Água do chuveiro: Temos coletores solares térmicos para aquecimento da água, ao 
abrir o lado esquerdo (quente), cuidado que a água esquenta muito, é recomendável 
temperar com a água fria (lado direito). 



4 
 

Resíduos Sólidos: Disponibilizamos uma lixeira para o banheiro, onde devem ser 
colocados apenas resíduos como papel higiênico, absorventes, fio dental, cabelo e outros 
rejeitos não passíveis de reciclagem. Não jogar embalagens vazias no lixo do banheiro, e, 
sim usar a lixeira do dormitório. No armário do banheiro, há sacos extras para as lixeiras. 
Favor descartar seus resíduos no container externo. 

Areia e Cabelo: Areia e cabelo são um problema para a tubulação, ambos obstruem todo 
o sistema. Com relação à areia, deve-se lavar os pés na mangueira ou no chuveiro 
externo. Com relação ao cabelo, após o banho recolher o acumulado no ralo e jogar no 
lixinho do banheiro.  

Objetos pessoais: Manter artigos de higiene pessoal nas prateleiras fora do box de 
banho e não deixar roupas ou toalhas molhadas no banheiro. 

 

Área de Serviço 

Areia e Tanque Externo: Ao chegar da praia com itens de praia como canga, roupa de 
banho, equipamentos de mergulho e sandálias, pedimos que os enxague no tanque 
externo. 

Lavanderia: Na lavanderia temos pregadores, depois de usá-los, favor retorná-los para o 
recipiente na lavanderia. Não os deixe no varal. Não deixar roupa de molho no balde por 
mais de 6 horas de dia ou 12 horas a noite. 

Varal: Use o varal externo ou da lavanderia para secar suas roupas e toalhas! Favor não 
pendurar no varão da cortina do box. O sol e o vento de Noronha as secam rapidamente. 
Sempre retirar as roupas secas do varal. 

Máquina de lavar roupa: Antes de usá-la, receba orientação de quem já a usa a mais 
tempo, seguir rigorosamente as recomendações. 

 

Cozinha 

 Sempre lavar, limpar, enxugar e guardar todos os utensílios de cozinha que usou. 

 Não deixar farelos de comida na mesa. 

 Depois das refeições, guardar a comida nos armários ou geladeira, não deixar no 
fogão ou na mesa. 

 Na geladeira, os alimentos devem ser acondicionados em potes e não em panelas. 

 Manter a limpeza do fogão e da pia. 

 Manter geladeira e freezer limpos, organizados e sem alimentos estragados. 

 Os resíduos devem ser separados em orgânico e seco. 

 Limpar e dobrar as embalagens antes de serem jogadas no lixo seco. 

 Os resíduos orgânicos devem ser retirados diariamente. 

 


