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RECOMENDACOES PARA O CORRETO PREENCHIMENTO DOS CADASTROS. 

 

 O cadastro corretamente preenchido é uma ferramenta eficiente para o controle de 

visitação, que facilita a tomada de decisões e o pronto atendimento de vítimas no caso de 

acidente. A tabulação dos dados preenchidos no cadastro de visitantes é um instrumento que 

comprova as necessidades de ações que visem à melhoria de infra-estrutura, pessoal 

efetivo, programas de pesquisa, fiscalização, monitoramento, segurança, uso público e 

educação ambiental, adequada para a realidade e necessidades locais. Pela sua 

importância, algumas recomendações são sugeridas no momento da abordagem do visitante 

e no correto preenchimento da ficha, são elas: 

 

 O preenchimento do cadastro deve ser feito pelo responsável e/ou voluntário de 

cada base. Não entregue a ficha para o visitante! Pode acontecer dele não entender 

algum campo solicitado e dessa forma preencher errado ou deixar em branco; 

 Seja cortês! Ao abordar o visitante, cumprimente-o e se apresente (pessoa e 

instituição); 

 Deixe-os por dentro! Explique em poucas palavras o objetivo do cadastro, mostre a 

importância dele nesse processo; 

 Antes de iniciar o preenchimento, entregue ao visitante o folder do local ou algum 

outro tipo de material para ele se informar enquanto responde ao cadastro; 

 O mesmo ocorre quando chegarem vários grupos ao mesmo tempo, repasse algum 

material enquanto espera; 

 A ficha é preenchida por grupo e não individualmente; 

 Seja rápido! Se não conhece o cadastro, se exercite antes de abordar o visitante; 

 Seja objetivo! O visitante está ansioso e quer logo começar a caminhada, não o 

segure com informações inúteis, somente aquelas mais práticas (ex.: lixo, 

acampamento, grau de dificuldade, horários, etc); 

 Escreva legível no preenchimento do cadastro! Ninguém é obrigado a decifrar seus 

garranchos; letra legível facilita o trabalho na hora de tabular os dados; 

 Preencha corretamente! É muito importante o preenchimento de todos os campos do 

cadastro. Qualquer campo não preenchido dificulta a avaliação da situação no 

momento da tabulação e análise dos dados ou no caso de uma emergência; 

 

JUSTIFICATIVA DO PREENCHIMENTO DE CADA CAMPO: 

 

 Número total de pessoas do grupo: caso o grupo for grande, recomenda-se 

que esse campo seja preenchido por ultimo. Esse número deve bater com o 

quadro da folha seguinte, contando com o nome do responsável pelo grupo; 
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 Feminino: desse número total de pessoas no grupo, inserir o número total de 

mulheres no grupo; 

 Masculino: desse número total de pessoas no grupo, inserir o número total de 

homens no grupo;  

 Data da visita: inserir dia, mês e ano; 

 Hora de chegada: é a hora da abordagem, da entrada nos Mananciais da Serra 

ou no Morro do Canal. Este campo é muito importante caso necessite alguma 

busca ou resgate. Os dados serão fundamentais nas providencias que deverão 

ser tomadas; 

 Hora de saída: campo preenchido somente quando o grupo retorna da visita. 

 Nome: nome do responsável pelo grupo. É normalmente aquele que teve a idéia 

e que organizou a visita. Deverá ser inserido nome completo com letra legível, 

tipo sanguineo (A+, A-,...) contato em caso de emergência, idade (é 

recomendado que o responsável seja maior de 18 anos), cidade de procedência 

com o seu respectivo estado, e-mail e um numero de telefone (de preferência 

residencial); 

 Em caso de emergência: o responsável deverá indicar uma pessoa que o 

conheça, que possa ser encontrada, de preferência que saiba que o grupo esta 

realizando a visita e o telefone de contato; 

 Meio de acesso: é como o grupo chegou ate o local. Deverá ser assinalado com 

um X no lado DIREITO da opção preterida. Caso a opção seja outro, especificar 

a maneira. A opção TAXI devera ser inclusa como “carro” e não como “outro”; 

 Equipamentos auxiliares: o grupo trouxe lanternas? Sim? Quantas no total? Se 

não trouxe, e você percebe que o grupo já esta iniciando a visita meio tarde e 

que provavelmente pegará o final de tarde, é seu dever orientá-lo da importância 

do equipamento. O próximo item, pilhas reservas, deverá ser marcada da 

mesma maneira que a lanterna. Não adianta nada o grupo estar com uma 

lanterna de 1,99 e sem pilha reserva. É bom lembrá-los que na Serra do Mar 

costuma a escurecer mais cedo devido às copas das arvores, principalmente no 

inverno. O mesmo ocorre com radio HT, caso o grupo estar portando esse 

equipamento, especificar o prefixo da freqüência; 

 Opção de caminhada/atividade: Procure descobrir quais são as expectativas 

do visitante quanto à visita, avalie o tamanho e experiência do grupo, adequando 

suas sugestões de visitação de maneiras que eles possam realizar a visita e 

atender basicamente suas expectativas, mas garantindo que sua realização não 

ultrapasse dos horários de visitação, iluminação natural e retorno. Esse item 

pode aceitar mais de uma opção, garantindo assim que sejam registradas as 

áreas visitadas pelos grupos, informação importante para o devido 

dimensionamento de uso público e o manejo das áreas de pressão por visitação; 



                                                                    

Instituto Ambiental do Paraná 
DIBAP - Diretoria de Biodiversidade em Áreas Protegidas 
DUC - Departamento de Unidades de Conservação 

 

 

 Preenchimento dos outros componentes do grupo: Preencher o cadastro 

para um grupo agiliza o procedimento, porém é importante registrar o nome (só o 

primeiro), a idade e a procedência (onde mora) do visitante. Assim o grupo 

estará registrado e os participantes podem ser identificados caso haja 

necessidade de busca ou informações sobre o grupo. No caso de grupos 

maiores, se houver condições, agendar antes e já solicitar uma lista com os 

dados principais indicados aqui, fazendo que não haja demora no início do 

passeio, mas garantindo as informações básicas necessárias; 

 Ciência das responsabilidades e assinatura do condutor/responsável pelo 

grupo: Informe ao responsável e se possível para o grupo todo às 

recomendações de segurança, conservação ambiental e patrimonial, solicitando 

a assinatura do mesmo e o repasse das recomendações a todos os 

participantes. 

 Arquivo e Tabulação dos dados: Os cadastros diários deverão ser arquivados 

para futuro repasse dos dados para a tabulação diária e mensal, garantindo as 

informações de maneira sistemática e importante fonte de manejo e estudos 

para o ordenamento das atividades de visitação e monitoramento de uso público. 

 


