
 

PARQUE NACIONAL DO ITATIAIA 
 

Programa Condutores de Visitante 
 

              EQUIPAMENTO BÁSICO E VESTIMENTA PARA CONDUTORES 

 

FINALIDADE 

               Apresentar o equipamento e a vestimenta que o Condutor Autorizado deve 

portar e trajar durante suas atividades no Parque Nacional do Itatiaia (Parna Itatiaia). 

 

OBJETIVOS 

 Padronizar o equipamento e a vestimenta do condutor 

 Definir o uso de equipamentos e materiais segundo a categoria do condutor 

 Dotar o condutor de meios que o auxiliem na condução de visitantes e na 

solução de imprevistos 

                Contribuir com parâmetros que venham a auxiliar na fiscalização e controle 

das diversas atividades  

                Contribuir para a redução da possibilidade de acidentes  

 

VIGÊNCIA  

                    A partir do dia 27 de maio de 2012 torna-se obrigatório que o condutor, 

além de trajar-se adequadamente, possua e conduza o equipamento, materiais e itens 

de primeiros socorros durante a atividade que estiver realizando; tudo segundo o 

prescrito neste documento.  

 

VESTIMENTA DO CONDUTOR 

1. Itens obrigatórios 

-    Colete do Condutor Autorizado (Padrão do PNI) 

- Bota de caminhada ou tênis para qualquer terreno 

- Calça comprida ou bermuda 

- Camiseta com mangas 

- Meias 

2. Itens recomendáveis 

- Gorro ou boné 

- Óculos escuros 

- Protetor solar 

 

ESTOJO DE PRIMEIROS SOCORROS  
 

-    Alfinete(s) de fralda (para prender tipóia) 

- Agulha de injeção com capa (para retirar espinhos) (esterilizar com fogo) 

- Ataduras de crepe (pequenas e grandes) 



- Curativo com adesivo (band-aid) 

- Gazes 

- Esparadrapo  

- Luvas de procedimento (pelo menos 2 pares) 

- Manta térmica 

- Pinça 

- Sabão de coco 

- Soro fisiológico 

- Cotonetes 

- Tesoura 

- Pomada ou spray analgésico (uso tópico) 

- Antisséptico de uso tópico 

 

     Observações:   - os itens de Primeiros Socorros deverão estar acondicionados num   

                                estojo estanque; 

                              - o Condutor não pode ministrar medicamentos no atendimento. 

 

EQUIPAMENTO BÁSICO INDIVIDUAL DO CONDUTOR (*) 
          

        O Equipamento Básico Individual  do condutor é composto pelos seguintes itens: 

mochila (recomendável que possua estrutura e barrigueira);lanterna, 

preferencialmente de cabeça, com pilhas reservas; proteção impermeável contra 

chuva (abrigo/poncho/capa/anorak); lista de telefones de emergência; agasalhos; 

apito; relógio; cantil ou equivalente; saco impermeável (para acondicionar material 

dentro da mochila); canivete; lápis/caneta e bloquinho para anotações; fósforos ou 

isqueiro; sacos plásticos extras para lixo. 

      

   Observações:  é recomendável que o condutor também leve consigo um  agasalho e 

uma lanterna extra, para casos de emergência. 

   -  Recomenda-se que o Condutor porte algum tipo de potabilizador de água. 

   -  Recomenda-se  o condutor porte celular e/ou rádio comunicador. 

  

MATERIAL DE USO COLETIVO (**) 
 

O Material de Uso Coletivo  é composto pelos seguintes itens: 

-   Corda dinâmica para escalada, com no mínimo 30 metros, em condições de uso 

seguro. 

- Mosquetões com trava; mosquetões comuns; fitas tubulares; peitoral; luvas; 

     cordins/cordeletes; cadeirinha/bouldrier; freio (em 8 ou atc); ascensores; proteções    

     móveis; costuras; capacete; sapatilha. 

 

 



EQUIPAMENTO DO CONDUTOR POR CATEGORIA 

 

Caminhada:  Estojo de Primeiros Socorros e Equipamento Básico Individual do 

Condutor (*). 

                        

Caminhada Avançada: Estojo de Primeiros Socorros e Equipamento Básico 

Individual do Condutor (*), acrescido dos itens necessários ao pernoite em camping 

selvagem (barraca; saco de dormir; utensílios para cozinhar; isolante térmico; etc) . 
  

Escalada:  Estojo de Primeiros Socorros; Equipamento Básico   Individual do 

Condutor (*);  Material de Uso Coletivo (**) dimensionado conforme o tamanho do 

grupo ou, pelo menos, o material mínimo de segurança preconizado nas normas do 

PNI para ascensão às Agulhas (vias Pontão, Normal e Bira) e às Prateleira (vias Sul e 

Norte). 
 

Escalada Avançada:  Estojo de Primeiros Socorros; Equipamento Básico Individual 

do Condutor (*); Material de Uso Coletivo (**) dimensionado conforme o tamanho 

do grupo e/ou de acordo com as peculiaridades da via; sendo obrigatório, por parte de 

todos, condutor e participantes, o uso de materiais e de equipamentos individuais 

normalmente utilizados em escaladas (cadeirinha/bouldrier;solteira; costuras; 

sapatilha; mosquetões; freio; capacete; etc); 

 
PRESCRIÇÕES DIVERSAS 
 

a. Todos os equipamentos de segurança , individuais ou coletivos, devem ser  

homologados (UIAA; CE; ABNT; INMETRO; etc); 

b. O condutor deve, além de orientar, fiscalizar para que os visitantes adotem uma  

conduta correta, respeitando a questão ambiental; 

c. Sempre que possível, o condutor deve, com antecedência, instruir o visitante 

quanto à vestimenta e equipamentos a serem  usados na atividade (principalmente 

tipo de calçado, agasalho, proteção contra chuva; etc); 

d. Não sendo possível instruir o visitante com antecedência, e a pessoa apresentar-se 

inadequadamente vestida e equipada (por exemplo: estar de chinelos; calçado com 

salto; calçado aberto; não possuir vasilhame para água; etc), o procedimento esperado 

é o de que o condutor não aceite conduzir aquela pessoa; 

 
Parque Nacional do Itatiaia,  março de 2012 

Aprovado pela Câmara Técnica de Montanhismo e Ecoturismo (CTME) 

                   

                     
 

 


