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Vitória (ES), Terça-feira, 18 de Agosto de 2015.
inciso II da Lei Complementar Nº 
46/94, a partir de 06/08/2015.

CLAUDIO DANIEL PASSOS 
ROSA

DIRETOR GERAL
Protocolo 174808

Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos   

-  SEAMA -

Instituto Estadual de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos   

-  IEMA -
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 

06, DE 17 DE AGOSTO DE 2015.
Visa estabelecer normas específicas 
para a atividade de esporte e 
turismo de aventura, modalidade 
escalada, no Parque Estadual da 
Pedra Azul.

A Diretoria Presidente do Instituto 
Estadual de Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos - IEMA, no uso 
de suas atribuições legais e, tendo 
em vista o disposto na Lei Federal 
nº 9.985/2000, Decreto Federal 
nº 4.340/2002 e especialmente 
o previsto na Lei Estadual nº 
9.462/2010 e na Lei Estadual nº 
10.094.

RESOLVE:
Capítulo I

Das Normas De Uso
Art. 1º - Definir para os fins desta 
instrução normativa:

I - Escalada: ascensão de 
montanhas, paredes ou blocos 
de rocha através da utilização de 
técnicas específicas e equipamentos 
próprios.

II - Esporte de aventura: todo 
aquele realizado de forma não 
comercial, competitivo ou não, em 
ambientes naturais e sob condições 
de risco calculado.

III - Turismo de aventura: atividades 
oferecidas comercialmente e 
adaptadas das práticas de esportes 
de aventura, que tenham ao 
mesmo tempo o caráter recreativo 
e envolvam riscos avaliados, 
controlados e assumidos.

Art. 2º - Permitir e ordenar a 
realização da atividade de escalada 
em rocha no interior do Parque 
Estadual da Pedra Azul.
Art. 3º - A atividade de escalada 
deverá respeitar o zoneamento 
territorial de uso do Parque 
estabelecido no plano de manejo 
ou em estudo específico.
Art. 4º - A escalada será permitida 
somente nas áreas autorizadas 
para tal e terá seu uso condicionado 
à assinatura do Termo de 
Responsabilidade e Conhecimento 
de Riscos e Normas, respeitando o 
limite de pessoas determinado em 
instrumento próprio.
§1º As vias autorizadas para a 
atividade de escalada no maciço 
da Pedra Azul são: a via normal, 
utilizando a trilha das piscinas 
naturais, e via da face sudoeste com 
acesso ao Parque por propriedade 
particular.

§2º Novas vias poderão ser 
autorizadas mediante aprovação 
de projeto, conforme descrito no 
artigo 9º desta instrução.
§3º Os autorizados a explorar 
comercialmente a escalada e os que 
praticarem a escalada como esporte 
de aventura deverão declarar 
experiência e conhecimento técnico 
para realização desta atividade.
Art. 5º - O horário de entrada para 
início das atividades de escalada 
será a partir das 06h, sendo 
permitida a permanência no Parque 
até às 17h.
Parágrafo único - As solicitações 
de agendamento ou realização 
da atividade de escalada fora do 
horário estipulado deverão ser 
enviadas por meio do correio 
eletrônico, pepaz@iema.es.gov.br, 
à administração do Parque com no 
mínimo 07 dias de antecedência 
para análise e posterior deferimento 
ou indeferimento.
Art. 6º - A ocorrência de acidentes, 
danos ambientais, entre outros 
sinistros e observações, deverão 
ser transmitidas de preferência por 
escrito via correio eletrônico.
Art. 7º - As condições e regras para 
exploração comercial da atividade 
será determinada em acordo de 
parceria na forma disposta no 
parágrafo único do art. 5º da lei 
estadual nº 10.094.
Art. 8º - A quantidade de pessoas 
nas áreas de escalada será 
ordenada de forma que atenda os 
praticantes de turismo de aventura 
e de esporte de aventura, sem 
prejuízo para ambos.

Capitulo II
Das Intervenções e Aberturas 

de Novas Vias
Art. 9º - As intervenções para a 
manutenção de vias devem ser 
autorizadas e acompanhadas pela 
administração do Parque.
Parágrafo único - Estas 
intervenções devem observar o 
direito autoral de conquista da 
via, cabendo consulta aos autores 
ou entidades responsáveis, caso 
haja alterações de sua forma 
original, excetuando-se os casos 
em que houver necessidades de 
adequações pelo órgão gestor da 
unidade de conservação.
Art. 10 - A autorização para 
abertura de novas vias de escalada 
fica condicionada à apresentação de 
projeto de conquista e solicitação 
por escrito à administração do 
Parque, que terá o prazo de 90 dias 
para deferimento ou indeferimento 
da proposta.
§ 1º - O planejamento da nova via 
deve considerar a não interferência 
em vias pré existentes, mantendo o 
caráter independente de cada uma.
§ 2º - O projeto de conquista a 
ser entregue deverá conter as 
seguintes informações:
I - Localização (zona pretendida, 
acesso, nome do afloramento ou 
do pico).
II - Detalhe de localização (informar 
o nome das vias próximas, 
referências e coordenadas 
geográficas, demonstrar o traçado 
pretendido através de fotos, entre 
outros dados que facilitem a 
localização do projeto na parede).
III - Descrição de acesso, indicando 

as trilhas que serão utilizadas.
IV - Equipe (informar nome, CPF e 
telefone de cada membro do grupo, 
sendo o primeiro, responsável pela 
apresentação do projeto). Os dados 
deverão ser atualizados em caso de 
alteração de integrantes.
V - Data de início da atividade e 
tempo estimado para a conclusão 
da via.  
VI - Descrição do projeto (descrever 
de forma sucinta o traçado previsto, 
indicando se é uma via ou variante; 
qual a base e local previsto para o 
término - se no cume ou em outra 
via já existente; pontos notáveis 
que facilitem a identificação do 
traçado previsto, tais como: 
fendas, diedros, platôs, chaminés, 
canaletas, diques de cristal etc; 
proteção prevista - se móvel, fixa 
ou mista; se existe previsão de 
bivaque na base ou na parede).
§ 3º - Para a escolha do traçado 
da nova via devem ser priorizadas 
locais sem vegetação ou que não 
apresentem evidências da presença 
de fauna (ex: área de descanso, 
nidificação, entre outros).
§ 4º - Devem ser observadas as 
condutas de mínimo impacto, como 
utilização de proteções móveis 
em detrimento da colocação 
de proteções fixas (grampos 
e chapeletas) em fendas. As 
proteções fixas devem estar 
restritas ao mínimo essencial para 
garantir a segurança do escalador.
§ 5º - Agarras artificiais, coladas ou 
cavadas, na rocha não poderão ser 
utilizadas.
§ 6º - Após a abertura da via, 
o escalador deve apresentar ao 
Parque, no prazo máximo de 
trinta dias, relatório descritivo da 
conquista, relação de proteções 
utilizadas e o croqui da via 
com informações como grau de 
dificuldade, extensão, localização 
das proteções, impactos 
ambientais e recomendações para 
sua utilização.
Art. 11 - Durante a permanência 
no Parque não deverá ocorrer a 
deposição ou descarte de dejetos 
orgânicos no ambiente natural.
Art. 12 - A administração do 
Parque Estadual da Pedra Azul 
poderá suspender as atividades em 
casos de condições meteorológicas 
adversas, como a previsão ou 
ocorrência de ventos ou chuvas 
fortes.
Art. 13 - As atividades de escalada, 
além dessa instrução normativa, 
estão sujeitas às diretrizes 
previstas no plano de manejo do 
Parque e demais normas específicas 
existentes.       
Art. 14 - Esta instrução normativa 
entra em vigor em 60 dias após sua 
publicação.  

Cariacica, 17 de agosto de 2015
SUELI PASSONI TONINI

DIRETORA PRESIDENTE DO IEMA

TERMO DE RESPONSABILIDADE 
E CONHECIMENTO DE RISCOS 

E NORMAS
Eu,______________________
______________, carteira de 
identidade nº_________________,
CPF:______________________, 
cidade de 

o r i gem_________________
UF:_______, data de 
nasc imento:_____________, 
t e l e f o n e _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , 
e-mail:__________________

DECLARO estar ciente que:
- Sou o principal responsável por 
minha segurança e tenho condição 
física e psicológica para praticar as 
atividades autorizadas no interior 
do Parque;
- A prática de escalada em rocha 
envolve riscos à vida (acidentes 
fatais), ferimentos sérios e perda 
de propriedade (equipamentos, 
etc);
- Áreas naturais apresentam uma 
série de riscos à integridade física, 
tais como enchentes, incêndios, 
queda de barreiras ou blocos, 
choque térmico, afogamento, 
pedras escorregadias ou 
quebradiças, animais peçonhentos, 
plantas urticantes e venenosas, 
entre outros;
- É de inteira responsabilidade do 
escalador avaliar as condições das 
ancoragens para sua utilização.
- Devo obedecer às regras, normas 
e protocolos existentes para o 
exercício das atividades de uso 
público no Parque;
- A administração do Parque poderá 
procurar serviços médicos de 
emergência caso eu sofra
algum ferimento ou acidente 
durante a atividade, entendendo 
que sou responsável pelos custos 
decorrentes;
- O PEPAZ ou qualquer de seus 
funcionários, ficarão isentos de 
responsabilidade legal quanto ao 
acontecimento de danos físicos 
à pessoa ou danos materiais 
decorrentes da prática de escalada 
no interior do Parque.
- Sempre existe a probabilidade 
de acidentes e assumo todos os 
riscos associados, mesmo aqueles 
imprevisíveis;
- Devo assinar abaixo concordando 
com o tratado acima e irei dar baixa 
neste Termo ao sair do Parque.

É PROIBIDO:
1 - Acesso ao Parque sem 
autorização;
2 - Presença de animais domésticos 
no interior do Parque, por 
prejudicarem a fauna silvestre;
3 - Provocar estampidos, emitir 
gritos e fazer barulhos que possam 
perturbar a fauna local;
4 - Acender fogueiras e soltar 
balões;
5 - Deixar resíduos na área do 
Parque. Todo lixo produzido, 
inclusive papel higiênico, deve 
obrigatoriamente ser recolhido e 
trazido de volta;
6 - O porte de arma branca (faca 
com mais de 12 cm de lâmina) ou 
de fogo, atiradeiras, armadilhas, 
foices e similares;
7 - Coletar plantas, flores, 
sementes, parte de animais, 
minerais, artefatos arqueológicos 
ou históricos;
8 - Fazer marcações de qualquer 
natureza nos recursos naturais ou 
patrimônio do  Parque;
9 - Utilizar atalhos ou áreas 
interditadas;
10 - Caçar, capturar, molestar ou 


