
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE 

PARQUE NACIONAL DA CHAPADA DOS VEADEIROS 

 

 

TERMO DE CONHECIMENTO DE RISCOS E NORMAS – TRAVESSIA DAS SETE QUEDAS 

 

LEIA COM ATENÇÃO 

 
DECLARO ESTAR CIENTE E DE ACORDO QUE: 

 

- Áreas naturais apresentam riscos, tais como “cabeças d água”, choque térmico, afogamento, pedras soltas e/ou escorregadias, animais peçonhentos, entre outros; 

- Tenho condições físicas e de saúde suficientes para percorrer toda a trilha. 

- Sou o maior responsável pela minha própria segurança e pelo respeito às normas do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros; 

- O Parque não possui serviço nem estrutura de resgate.  
- Devo manter-me somente nas trilhas estabelecidas, não utilizando atalhos e/ou áreas interditadas. 

- Devo estar preparado para adversidades em caso de acidente/incidente. 

- Recebi e li o “Guia de Bolso da Travessia das Sete Quedas” no Centro de Visitantes. 
 

É PROIBIDO: 

a) Entrar no Parque por outro acesso que não a sua portaria; 

b) Presença de animais domésticos no interior da Unidade de Conservação, por prejudicarem a fauna silvestre; 
c) Provocar estampidos, emitir gritos e fazer barulhos que possam perturbar a fauna local e os demais visitantes; 

d) Acender fogueiras e soltar balões. Não faça fogueira em hipótese alguma, pois o fogo se espalha facilmente pela vegetação; 

e) Jogar lixo de qualquer espécie nas trilhas e nos locais de acampamento. Todo lixo produzido, inclusive papel higiênico e restos de comida, deve obrigatoriamente ser recolhido e 
trazido de volta; 

f) O porte de arma, inclusive atiradeiras, armadilhas, facões, foices e similares; 

g) Coletar qualquer tipo de material biológico ou não biológico (minerais ou fragmentos de minerais, plantas, flores, sementes, animais ou parte de animais); 

h) Gravar nomes, datas ou sinais nas pedras, árvores, imóveis, placas ou outros bens da Unidade de Conservação; 
i) Utilizar atalhos e/ou áreas interditadas; 

j) Caçar, capturar, molestar, alimentar ou perseguir animais silvestres; 

k) Realizar prática de nudismo no interior do Parque; 
l) Consumo de bebida alcoólica, cigarro de qualquer natureza e outras substâncias consideradas entorpecentes, lícitas ou ilícitas, no interior do Parque.  

 

*OS FUNCIONÁRIOS DO PARQUE E BOMBEIROS TÊM AUTORIDADE PARA INTERVIR EM CASOS NECESSÁRIOS. 
 

*A NÃO OBSERVÂNCIA DAS DETERMINAÇÕES ACIMA CONFIGURA DESOBEDIÊNCIA AO ARTIGO 90 DO DECRETO 6.514, DE 22 DE JULHO DE 2008. 

 

 



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE 

PARQUE NACIONAL DA CHAPADA DOS VEADEIROS 

 

 

CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO Nº 

 
Nome É alérgico? Se sim, a quê? Assinatura Nome(s) e telefone(s) de contato 

para emergências (para o grupo) 

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Eu, ______________________________ , cidadão acima inscrito, assumo a responsabilidade pela devolução do cartão de identificação recebido no Centro 

de Visitantes na caixinha de correio localizada próxima do final da trilha. 

 

Período: ___/___/___ a ___/___/____           Assinatura:____________________________________ 

 

 

* Contratou traslado: (        ) Sim     (        ) Não 

 

* Contratou seguro: (        ) Sim       (        ) Não 

 

* Contratou condutor: (        ) Sim. Nome do condutor: _______________________                (        ) Não  


