TERMO DE RESPONSABILIDADE
E RECONHECIMENTO DE RISCO

DECLARO ESTAR CIENTE QUE:

NÃO É PERMITIDO:

 Sou o principal responsável por minha segurança,
tenho condição física e psicológica para praticar as
atividades autorizadas no interior do Parque;

 Presença de animais domésticos (exceto cães guia)
no interior do Parque, por prejudicarem a fauna
silvestre;

 Áreas naturais, como o Parque Estadual Cachoeira
da Fumaça, apresentam riscos tais como: relevo
acidentado, possibilidade de quedas, afogamentos,
rajadas de vento, queda de árvores ou rochas,
deslizamento de terra, raios, solo escorregadio,
incêndios, entre outros;

 Provocar estampidos, emitir gritos e fazer barulhos
que possam perturbar a fauna local ou outros
visitantes;

 Há riscos de acidentes em qualquer atividade
praticada no interior do Parque, podendo ocorrer:
traumatismos, deslocamento de membros,
luxações, fraturas, queimaduras, picadas ou
mordidas de animais, lesões por plantas urticantes,
paralisia e morte;
 O Parque não conta com apoio de salva vidas
durante todo o ano;
 O Parque está localizado em área remota distante
de hospitais e sua administração não possui equipe
de socorro ou resgate;
 As normas de conduta do Parque foram
apresentadas, compreendidas e deverão ser
cumpridas para minha segurança;
 Para minimizar os riscos devo fazer uso de
equipamentos, vestimentas e calçados apropriados
para atividades em ambientes naturais.

 Acender fogueiras ou soltar balões;
 Uso de drones sem a permissão prévia da
administração do Parque;
 O consumo de bebidas alcoólicas e quaisquer outras
substâncias consideradas entorpecentes dentro do
Parque;
 Deixar lixo na área do Parque. Todo resíduo
produzido deve ser recolhido e trazido de volta ou
depositado em local apropriado;
 O porte de arma branca (faca com mais de 12 cm de
lâmina) ou de fogo, atiradeiras, armadilhas, foices e
similares;
 Coletar plantas, flores, sementes, parte de animais,
minerais, artefatos arqueológicos ou históricos;
 Fazer marcações ou pichações;
 Utilizar atalhos ou acessar áreas não permitidas à
visitação;
 Caçar, capturar, molestar ou perseguir animais
silvestres;
 Acampar sem autorização da administração do
Parque.

OBS: Ao assinar o livro o visitante expressa sua aceitação ao “Termo de responsabilidade
e reconhecimento de risco” presente neste informativo. O descumprimento das normas
pode levar à sanções e penalidades estabelecidas em legislação pertinente.

