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IMPLATAÇÃO DE PROJETOS DE AVENTURA, ECOTURISMO E TURISMO 
RURAL 

 
 Para a implantação de um projeto de nós seguimos as seguintes etapas: 

 

 1ª Etapa – Visita Técnica (consultor) 
 

 Esta visita é realizada por um ou mais consultores da Mata Virgem Ecoturismo e 

Aventura com o objetivo de levantar todos os dados necessários para a implantação do projeto. 

Esta visita normalmente tem duração de quatro a seis horas, porém uma semana antes da 

visita necessitamos de uma série de dados como: 

 

Número de pessoas que o estabelecimento pretende ou tem capacidade de receber; 

Perfil dessas pessoas; 

Perfil geográfico da área que se pretende montar o projeto; (fotos e ou descritivo) 

levantamento de quais atividades se adequam mais ao perfil do local, ex.: 

� Arvorismo 

� Tirolesa 

� Escalada 

� Colha e pague 

� leite ao pé da vaca 

� Trilhas 

� Outros   

 

 Com uma análise desses entre outros fatores e as informações levantadas pelo consultor 

na visita técnica, a Mata Virgem Ecoturismo e Aventura fornecerá um relatório contendo: 

 

� Planta baixa do projeto; 

� Sugestões de atividades; 

� Número estimado de pessoas que poderão ser atendidas; 

� Analise entre perfil do público X atividades propostas; 

� Pré-estudo de viabilidade econômica e financeira do empreendimento; 

 

Valor da visita: a combinar. 
 

 2ª Etapa – Elaboração do Projeto (consultor e engenheiro) 
 

 Mediante a apreciação do relatório realizado na 1ª etapa e a aprovação das atividades por 

parte do Cliente os técnicos da Mata Virgem, juntamente com o consultor e o engenheiro irão 

elaborar o projeto contendo: 

 

� Planta geral do projeto com as atividades propostas; 

� Planta baixa da atividade 
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� Lista de materiais de cada atividade; 

� Estimativa de custo destes materiais; 

� Especificação de mão de obra; 

� Estimativa de horas e custo desta mão de obra; 

�  

 

Valor da 2ª etapa: depende do que foi trabalhado e desenvolvido na visita técnica 

 

 3ª Etapa – Execução do Projeto – Implantação das atividades 
  

 Esta etapa pode ser cumprida de duas maneiras: 

 

 1ª – Parceria entre a Mata Virgem e o Cliente (Consultoria e assessoria) 

 - A Mata Virgem fornece acompanhamento e orientação para os profissionais 

contratados pelo Cliente, bem como orientar e auxiliar na compra de equipamentos e materiais. 

 

 2ª – O Cliente pode contratar a Mata Virgem como uma construtora. 

 Neste caso fica por conta da Mata Virgem a mão de obra e materiais, ou seja, 

entregamos o Arvorismo totalmente pronto e funcionando. 

 

 Obs.: Nos dois casos, assumiremos a inteira responsabilidade pelo Projeto – Segurança e 

Funcionalidade. 

 

 

 4ª – Etapa – Treinamento de condutores 
 

 A Mata Virgem fornece todos os cursos na área de técnicas verticais. Sempre que 

elaboramos e implantamos um projeto, incluímos o treinamento e qualificação dos condutores 

para garantir a segurança dos praticantes no mesmo. 

� Curso de condutor – Norma ABNT 15.285 

� Condutor de Parque de Aventura (Escalada, Tirolesa e Arvorismo) 

� Curso de primeiros socorros – APH 

� Curso de NR-35 – para condutores 

� Curso específico para resgate em altura com técnicas verticais 

� Outros (depende da atividade) 

 

5ª – Etapa – SGS (Sistema de gestão de segurança) 
 
 O sistema de Gestão de Segurança (SGS), existe para a busca de resultados obtidos 

sistematicamente. Os sistemas de gestão incluem: estrutura organizacional, atividades de 

planejamento, responsabilidades, práticas, procedimentos, processos e recursos para 

desenvolver, implementar, atingir, analisar criticamente e manter políticas, objetivos e metas 

que envolvem a segurança de atividades de turismo. 

 Este sistema permite que a atividade seja realizada e estabeleça a avaliação das eficácias 

dos procedimentos. Desenvolva uma política de segurança, buscando objetivos e atingindo a 
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conformidade em relação as Norma Técnicas, demostrando a terceiros a responsabilidades e 

o profissionalismo neste aspecto. 

Gerenciando riscos de maneira eficaz, faz com que as pessoas que operam este segmento 

melhorem os resultados através da identificação e da análise de uma série ampla de questões 

ligadas a segurança do turismo, fornecendo uma forma sistemática de tomar decisões 

embasadas em informações; a gestão de Segurança é parte integrante das boas práticas no 

turismo de aventura. 

 O SGS, tem ainda como objetivo a composição de um conjunto de documentos 

divididos em fases: Planejamento, implementação, operação, medição e análise. Estes 

documentos necessitam serem periodicamente revisados e atualizados, conforme norma 

ABNT NBR 15331. 

A implementação do SGS segundo a ISSO 21.101 deixa documentação em ordem para 

certificação das atividades  

 

 Além dessas cinco etapas, a Mata Virgem oferece um acompanhamento para 
certificação do bom funcionamento das atividades implantadas. 
 - Verificação de cabos, braçadeiras, tirantes, pontes, tirolesas e demais atividades. 

 - Reciclagem de condutores que foram treinados e capacitados para trabalhar 

nasatividades. 

 - Outras situações que venham a ser necessárias 

  

 Lembrandoque todos os projetos são personalizados, e a nossa preocupação é fazer um 

Projeto que funcione com total segurança e que atenda o gosto de nossos clientes, sendo assim 

para que nossos contratantes possam ter a confiabilidade necessária, segue o link para que 

possam apreciar alguns dos projetos implantados pela Mata Virgem. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


