
 

 Para a realização segura do Montanhismo são necessárias a compreensão e utilização de técnicas específicas à 

atividade, bem como a observância de princípios e limites éticos do esporte e do ambiente natural visitado. Nas práticas do 

Clube Paranaense de Montanhismo – CPM, por vezes, pessoas não tão experientes são convidadas ou voluntariam-se para 

participar de caminhadas e trekkings em ambiente de montanha, em atividades de baixa complexidade, para conhecer o 

esporte, suas benesses, experiências, variedade de paisagens e sensação de liberdade, entre outras características positivas. 

Mas a estas pessoas é necessário saber que por mais que se tomem precauções e se observem regras de segurança, há um nível 

de riscos que nunca se esgota. O iniciante no montanhismo, ou interessado na atividade, deve conhecer alguns dos riscos mais 

comuns a que estará exposto. É possível a ocorrência de lesões temporárias ou permanentes, acidentes graves ou até mesmo 

fatais. Estes riscos não excluem a existência de outros, não previstos. 

1. ADVERTÊNCIA QUANTO AOS RISCOS DAS ATIVIDADES: 

       Os riscos mais comuns envolvidos nas atividades ligadas à prática do montanhismo incluem, mas não se limitam a: 

a. Ataques de animais e insetos, incluindo os peçonhentos (venenosos) como cobras, aranhas, escorpiões, lacraias, abelhas, 

vespas e marimbondos, dentre outros, cujas picadas podem causar reações alérgicas sérias e outras reações orgânicas ou 

consequências fisiológicas desagradáveis e injuriosas como a necrose de tecidos, amputação de membros e até mesmo a 

morte; 

b. Contato com plantas espinhentas e venenosas que podem causar injúrias físicas e alergias; 

c. Exposição a condições climáticas adversas, como frio e calor extremos, chuva, ventos fortes, tempestades, raios, 

deslizamentos, trombas d’água, correntezas e às consequências diretas destas intempéries (por exemplo: insolação, 

hipertermia, hipotermia, exaustão, desidratação); 

d. Trânsito em áreas com terrenos escorregadios, instáveis, expostos a quedas de grandes alturas, deslizamentos e quedas de 

rochas; 

e. Quedas e impacto de objetos e coisas, como pedras, galhos, equipamentos, entre outros; 

f. Falha dos equipamentos e das proteções fixas ou móveis em escaladas, por mau uso, má colocação, desgaste, degradação 

das condições do material, ou quaisquer outras razões; 

g. Comportamentos inadequados, inapropriados, negligentes ou imprudentes de outras pessoas ou seu próprio, que colocam 

em risco a segurança e a vida de todos os participantes das atividades; 

h. Danos materiais decorrentes da perda ou danos a objetos e equipamentos de uso pessoal; 

i. Perigos subjetivos, tais como: medo, erro de julgamento, falha na avaliação dos riscos, cansaço, entre outros; 

j. Injúrias físicas, como entorses, luxações, arranhões, queimaduras, fraturas de ossos e lesões em geral; 

k. Estresse físico e psicológico; 

l. Morte. 

2. RECOMENDAÇÕES GERAIS 

A boa prática do montanhismo depende de preparo físico, psicológico e também do conhecimento e do treinamento prático 

adequado das diversas técnicas, do uso de equipamentos de segurança específicos, da adequada manutenção dos mesmos, 

além do senso de avaliação dos riscos acima mencionados (cuja lista não é exaustiva). 

Cabe exclusivamente ao PARTICIPANTE (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. A filiação ao CPM – Clube Paranaense de 

Montanhismo ou a outras entidades ligadas à prática do montanhismo e escalada não as torna responsáveis por suas decisões. 

A SUA SEGURANÇA e a dos demais envolvidos nas atividades dependem do seu próprio julgamento, baseado na experiência 

e no conhecimento das suas habilidades e aptidões.  Esse julgamento inclui: (a) a avaliação das condições onde as atividades 

se desenvolvem, tais como as características do terreno, as distâncias dos percursos, 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 de escalada estão sujeitos a diversos 



tipos de falhas, cabendo a você analisar as condições dos mesmos e assumir o risco de utilizá-los. 

É necessário também que o participante esteja ciente da complexidade em se tomar decisões sob condições físicas e 

psicológicas adversas, inerentes às atividades aqui referidas. As situações adversas que podem ocorrer são inúmeras e 

imprevisíveis e, por isso, as decisões devem ser tomadas de acordo com o contexto, baseadas nas circunstâncias do momento e 

levando em conta as medidas técnicas cabíveis e adequadas. Ou seja, cabe a cada um a responsabilidade sobre a tomada de 

decisão em relação às suas ações, aos procedimentos adotados durante as atividades e, consequentemente, sobre os riscos 

assumidos. 

Recomendamos fortemente que o participante adquira, no mercado, seguro de acidentes pessoais para atividades esportivas e 

de aventura, com coberturas em valores compatíveis para indenizações de despesas médico-hospitalares.   

TERMO DE RESPONSABILIDADE E EXPRESSA ASSUNÇÃO DE RISCOS 

Ciente dos perigos e riscos possíveis associados às atividades de montanhismo e de escalada, EU: 

 

1. Entendo que a descrição dos riscos inerentes às atividades de montanhismo presente neste documento não é exaustiva e 

que outros riscos, possivelmente desconhecidos ou imprevisíveis, podem ocorrer e possuem potencial de ocasionar lesões 

físicas de diversas naturezas, incluindo lesões graves e até a morte; 

2. Entendo que o uso de equipamentos adequados, incluindo roupas e calçados apropriados é necessário para minha própria 

segurança e a dos demais participantes das atividades e estou ciente que o uso de tais equipamentos, ainda que minimize, 

não elimina o risco de acidentes, lesões e até mesmo a morte; 

3. Entendo que a prática do montanhismo exige preparo físico, psicológico e técnico e que com eles posso minimizar os 

riscos presentes nas atividades, mas sei que existem riscos inerentes que não podem ser completamente eliminados; 

4. Estou ciente que as atividades de montanhismo geralmente são praticadas em ambientes naturais, remotos, com 

dificuldade de comunicação, de acesso e de resgate, o que pode transformar pequenos acidentes em situações de maior 

gravidade. Esses locais podem ser carentes de recursos ou estar distantes de hospitais e postos de saúde, tornando 

eventual necessidade de assistência médica, resgate ou transporte de feridos demorados ou até mesmo impossíveis devido 

às condições climáticas, geográficas ou ambientais; 

5. Estou ciente de que o CPM – Clube Paranaense de Montanhismo não realiza resgates e não provê assistência de qualquer 

natureza ou seguro médico, de vida ou de qualquer outra espécie. Ao Clube e seus associados cabe o acionamento dos 

sistemas de resgate e salvamento disponibilizados pelo poder público local, ou da região mais próxima ao local, em caso 

de um eventual sinistro; 

6. Entendo que as atividades, quando realizadas no interior ou no entorno de uma Unidade de Conservação, dependem do 

cumprimento dos regulamentos e da legislação ambiental vigente, e entendo que devo respeitar as normas e regulamentos 

de todas as áreas visitadas, sejam áreas privadas ou públicas; 

7. Entendo que o presente Termo serve para todas as localidades onde praticarei as atividades, incluindo, mas não se 

limitando às Unidades de Conservação Federais, Estaduais e Municipais, áreas privadas e áreas gerenciadas pelo Exército 

Brasileiro, Marinha do Brasil, Aeronáutica ou outros órgãos públicos; 

8. Entendo que os equipamentos de segurança de uso pessoal são de minha exclusiva responsabilidade e que o seu correto 

uso e a sua adequada manutenção é imprescindível para a minha segurança, bem como para a dos demais participantes 

envolvidos nas atividades, pelo que assumo integral responsabilidade sobre os equipamentos de segurança de ordem 

pessoal, comprometendo-me a mantê-los sempre em condições adequadas de uso; 

9. Entendo que o Clube Paranaense de Montanhismo integra a FEPAM – Federação Paranaense de Montanhismo, esta 

última que divulga normas e recomendações técnicas e eventualmente participa da colocação e manutenção de proteções 

fixas, móveis e naturais. Porém o CPM e demais entidades ligadas à FEPAM não se responsabilizam pela efetiva 

colocação de proteções, bem como pela manutenção e correto funcionamento das mesmas. É da exclusiva 

responsabilidade de cada participante avaliar a qualidade das proteções no momento de seu efetivo uso, caso a caso; 

10. Estou ciente de que o Clube Paranaense de Montanhismo é uma associação civil de utilidade pública, sem fins lucrativos 

e seus membros e sua diretoria não recebem qualquer espécie de remuneração para a realização de qualquer atividade, 

tampouco prestam qualquer tipo de serviço. Seu objetivo é congregar pessoas interessadas na prática sadia do 

montanhismo, formando laços de amizade e, desta forma promover a prática esportiva e o contato com a natureza de 

forma voluntária, não agenciando ou sendo remunerada de qualquer forma pela participação de seus associados ou outros 

interessados em atividades por ela promovidas. Os valores EVENTUALMENTE arrecadados antes ou depois de uma 

atividade de montanhismo, seja para iniciantes ou não, se destinam exclusivamente para a manutenção institucional e 

rateio das despesas com taxas de visitação e custos de deslocamento ou serviços prestados por terceiros para viabilizar o 

acesso aos locais onde serão realizadas as atividades; 

11. Entendo que os membros associados escolhidos para guiar ou conduzir as atividades promovidas pelo CPM são 

escolhidos de forma consensual pelo grupo, com base no seu conhecimento dos locais, experiência em atividades 

anteriores e formação técnica, sendo escolhidos para liderar o grupo e prestar orientações e auxílio aos participantes 

durante a atividade, o que fazem de forma totalmente gratuita e voluntária; 



12. Comprometo-me a obedecer integralmente às instruções que me forem dadas pelos guias durante o percurso e declaro-me 

ciente que o descumprimento dessas instruções coloca a minha segurança, saúde e vida em risco, assim como pode 

colocar também a de outros participantes da mesma atividade; 

13. Entendo que as atividades a serem desenvolvidas, por sua natureza, vedam a participação de gestantes, portadores de 

moléstias cardíacas, epilepsia, labirintite, moléstias psicomotoras ou mentais, assim como outras condições psicofísicas 

que, por recomendação médica não recomendem ou desautorizem esforço físico intenso bem como a exposição às 

intempéries e a emoções fortes. DECLARO QUE ESTOU EM PLENAS CONDIÇÕES DE SAÚDE (físicas e 

mentais) para a prática destas atividades, e estou ciente de que delas devo participar somente nessas condições; 

14. Entendo que as atividades de montanhismo NÃO DEVEM SER PRATICADAS por pessoas sob o efeito de bebidas 

alcoólicas, drogas, medicamentos ou quaisquer outras substâncias psicoativas ou psicotrópicas que de alguma forma 

alterem a percepção, o humor, o comportamento e o estado de consciência; 

15. Entendo que o CPM – Clube Paranaense de Montanhismo, sua diretoria ou seus representantes na condução de qualquer 

atividade proposta, dadas as suas peculiaridades, podem vetar a participação de pessoas por motivos ligados à saúde e 

segurança do próprio participante em atividade para a qual sejam julgadas inaptas ou não apresentem os requisitos físicos, 

comportamentais, técnicos ou de formação considerados necessários, bem como equipamentos ou materiais adequados, 

sem que isso implique em qualquer espécie de discriminação à pessoa impedida de participar; 

16. Entendo que ao CPM – Clube Paranaense de Montanhismo, sua diretoria ou seus representantes na condução das 

atividades cabe o direito de adiar, cancelar ou modificar a atividade originalmente proposta a qualquer momento, sem 

aviso prévio, seja por motivos meteorológicos ou de segurança, sem que isso implique em qualquer cerceamento de 

direito; 

17. Comprometo-me a, quando perceber qualquer situação de perigo durante a minha participação nas atividades, informar o 

associado condutor ou guia da atividade mais próximo e o mais rápido possível de forma a minimizar e evitar possível 

agravamento de riscos a mim e a outros participantes; 

18. Entendo que o respeito à natureza, em todas as suas formas, e o respeito às pessoas dos demais participantes das 

atividades, tanto física como moralmente, é fundamental para que se alcancem os objetivos esportivos e sociais buscados, 

pelo que me comprometo respeitá-los totalmente. 

 

Estando totalmente ciente do conteúdo deste Termo, tendo-o lido e compreendido em suas advertências, 

recomendações e considerações, e em razão de minha admissão como participante da atividade descrita, o aceito de forma 

irrestrita, sendo que EU, ABAIXO IDENTIFICADO E ASSINADO, DECLARO QUE ASSUMO INTEGRALMENTE A 

RESPONSABILIDADE ASSOCIADA AOS RISCOS INERENTES À PRÁTICA DAS ATIVIDADES LIGADAS AO 

MONTANHISMO e por todo e qualquer tipo de dano ou prejuízo sofrido por mim ou que eu venha a causar a terceiros 

decorrente da prática destas atividades, seja em consequência de: a) acidentes ou eventos inesperados e/ou fortuitos; b) 

descumprimento das instruções dadas durante a realização das atividades; c) por minhas próprias escolhas, ações, decisões e, 

consequentemente, minha segurança. Diante do declarado, isento e desobrigo completamente tanto o CPM – Clube 

Paranaense de Montanhismo quanto os membros da sua Diretoria e seus associados que atuem na qualidade de guias ou na 

condução das referidas atividades, de qualquer responsabilidade civil, administrativa ou criminal pelos riscos associados ao 

montanhismo e pelos atos por mim praticados ou pelos danos por mim sofridos durante a prática destas atividades. Assim, 

entendo que a participação nestas atividades se dá por minha livre, voluntária e exclusiva vontade e responsabilidade ao 

assumir os riscos inerentemente associados a estas atividades, pelo que renuncio a todo e qualquer direito substancial sobre o 

qual se fundaria eventual reclamação ou ação judicial. 

DADOS DO PARTICIPANTE: 

Nome: 

Nº Doc. de Identidade: Órgão Expedidor/Estado: 

CPF Nº: Tipo Sanguíneo e Fator RH: 

Endereço: Cep: 

Cidade: Estado: 

Telefone celular: E-mail: 

Doenças ou alergias relevantes: 

Em caso de emergência avisar: 

Nos telefones: 

 



 

TERMO DE CESSÃO E USO DE IMAGEM PARA FINS NÃO COMERCIAIS 

Declaro ainda, para os devidos fins de direito, que autorizo o CPM (Clube Paranaense de Montanhismo) a utilizar-se de 

imagens de minha pessoa colhidas nas atividades, para fins informativos, educacionais e institucionais da referida associação, 

sem fins lucrativos, outorgando-lhe todos os direitos de imagem relacionados, para veiculação das mesmas em exposições de 

fotos e banners, inclusive na internet, podendo o CPM, ainda, reproduzir, editar e criar trabalhos derivados e baseados nas 

imagens captadas para as mesmas finalidades acima declaradas. 

A presente autorização é válida por prazo indeterminado, a partir da data de assinatura deste Termo, e em todo território 

nacional. 

Declaro, por fim, que a presente concessão é feita a título gratuito, não fazendo jus, portanto, a qualquer remuneração por 

direitos autorais. 

* * * 

O consentimento quanto ao teor dos termos deste documento se estende a meus herdeiros, representantes legais e familiares, 

que têm ciência dos riscos por mim conhecidos e assumidos, inerentes às atividades aqui tratadas. 

Por fim, atesto sob as penas da Lei a veracidade dos meus dados pessoais apostos no formulário acima e que integra este 

documento para todos os fins. Declaro ainda que li e compreendi integralmente ambos os termos e informações contidos no 

presente documento, o qual firmo voluntariamente. 

 

Curitiba/PR, em: ___ / ___ / _______ 

 

 

 

 

 

________________________________________________ 

 

Assinatura 

 

 

 

MENOR DE IDADE 

Se o participante for menor de 18 anos, este documento deverá ser preenchido com os dados do menor e assinado pelo pai, 

mãe ou seu responsável legal e deverá vir acompanhado de cópias dos documentos de identidade do menor e de seu 

representante legal. O representante do menor, ao assinar este documento estará expressamente autorizando-o a participar da 

atividade, declarando ainda que o faz voluntariamente, com pleno conhecimento do seu significado e garantindo que o menor 

está em plenas condições de saúde (físicas e mentais) para a prática das atividades. 


