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CADASTRO E TERMO DE CONHECIMENTO DE RISCOS

Setor Macarrão de Escalada
Nome: _______________________________________________________________ Data de nascimento: ____________________
CPF: ___________________________ Nacionalidade: ____________________ Cidade onde reside/UF: _____________________
Telefone com DDD: __________________________________ E-mail: ________________________________________________
•
•

Horário de funcionamento: 9:00 – 18h30.
É obrigatório o uso de capacete durante toda a sua permanência no Setor.

PERFIL CLÍNICO E EXPERIÊNCIA NA ATIVIDADE
A) Informe se souber tipo sanguíneo e fator RH
B) Relate se possui qualquer característica limitante para a realização da atividade
(doença pré-existente, operação recente, etc)
C) Se estiver tomando algum medicamento atualmente informe qual e o por quê,
bem como se precisa levá-lo para a atividade.
D) Relate se é alérgico (explique), diabético, asmático, se é cardíaco ou qualquer
outra condição (gestacional, epilepsia etc).
E) Com que frequência você pratica escalada em rocha?
EM CASO DE EMERGÊNCIA:
Pessoa de contato para aviso (nome completo, telefone com DDD e grau de parentesco):_______________________________
Você possui plano de saúde? Qual?:____________________________________________________________________________
ACOMPANHANTES
Nome completo do(s) acompanhantes(s),

Data de
Nascimento

Nacionalidade

Cidade onde
reside/UF

CPF

1.
2.
3.
4.
PERFIL CLÍNICO E EXPERIÊNCIA DOS ACOMPANHANTES PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE
Perguntas
Acompanhante 1
Acompanhante 2
Acompanhante 3
Acompanhante 4
vide acima
A)
B)
C)
D)
E)
RISCOS ENVOLVIDOS NA ATIVIDADE:

(i) Ataques de animais, incluindo os peçonhentos, tais como porcos do mato, javaporco, cobras, aranhas, escorpiões,
insetos, abelhas, marimbondos, podendo causar alergias e outras reações; ii) Exposição a condições climáticas
adversas, tais como frio, calor extremo, tempestades, chuva, vento forte, deslizamentos, raios, e as consequências
diretas dessas condições, como, por exemplo, insolação, hipertermia, hipotermia, exaustão, desidratação; (iii)
Realização de atividades em terrenos escorregadios, instáveis, expostos e de grande altura; (iv) Quedas de objetos:
pedras, galhos, equipamentos, entre outros; (v) Falha dos equipamentos e das proteções fixas ou móveis por mau uso,
má colocação, desgaste, degradação das condições do material, ou quaisquer outras razões; (vi) Comportamentos
inadequados, inapropriados, negligentes ou imprudentes de outras pessoas ou o seu próprio, que colocam em risco a
segurança e a vida de todos os participantes das atividades; (vii) Perigos subjetivos, tais como o medo, erro de
julgamento, falha na avaliação dos riscos, cansaço, etc; (viii) Torções, luxações, arranhões, fraturas de ossos, costela e
lesões em geral; (ix) Estresse físico e psicológico; (x) Quedas e impactos; (xi) Morte.

Cabe exclusivamente a você, e a ninguém mais, a responsabilidade pela avaliação dos perigos e riscos e pela sua
preparação técnica, física e psicológica para praticar as atividades. Inclusive, (a) a avaliação das condições onde as
atividades se desenvolvem, tais como as características do terreno, a técnica e os equipamentos exigidos, o clima, a
qualidade e o tipo de proteções em vias de escaladas, (b) a avaliação das condições físicas, técnicas e psicológicas dos
envolvidos nas atividades, e (c) o conhecimento de que as proteções e os equipamentos estão sujeitos a diversas
falhas, cabendo a você analisar as condições dos mesmos e assumir o risco de utilizá-los.
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CONDUTAS E NORMAS DO PARQUE:
Menores de idade somente acompanhados do responsável legal (pai, mãe ou pessoa com autorização por
escrito); uso de calçados adequados para atividade de escalada; é necessário e obrigatório o uso de
capacete na prática de escalada; respeite a sinalização mantendo-se sempre na trilha; proibido animais
de estimação no setor de escalada; proibido fazer fogueira; descartar resíduos; tenha atenção e
responsabilidade para com seus pertences; proibido prática de escalada e rapel no interior da Fenda da
Freira e na Furna do Buraco do Padre, ou em qualquer outra área que não seja devidamente indicada;
proibido fumar nas trilhas, bem como em seu interior; proibido uso de bebidas alcoólicas, drogas lícitas
ou ilícitas no setor de escalada e trilhas; não é permitido camping; é proibido mexer nas proteções existentes
e/ou abrir novas vias de escalada;
*Não aconselhada para menores de 14 anos.
*Qualquer fragilidade nas vias deverá ser reportada a Administração do Parque no Centro de
Visitantes.
*Se tiver alguma sugestão, encaminhe para a Administração do Parque no Centro de Visitantes.
EU CLIENTE, DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS:
- Ter sido informado dos riscos que a atividade oferece;
- Apresentar boa saúde, e não estar sob o efeito de álcool ou substâncias psicoativas; ter informado, por
escrito, qualquer condição médica que possua, bem como doenças pré-existentes e/ou uso de
medicamentos;
- Que entendo e aceito os riscos mencionados, bem como tenho ciência de que qualquer ato meu, contrário
às informações recebidas na portaria, e através das placas de sinalização no interior do Parque de Natureza
Buraco do Padre, podem causar danos à minha integridade física, ao meio ambiente e a terceiros, os quais
assumo integralmente.
Data: _________________________________________________________
Assinatura do responsável pelo preenchimento:
Termo válido por 4 meses.

___________________________________________________________________
Menores de idade somente acompanhados do responsável legal (pai, mãe ou pessoa com autorização por escrito).
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