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TERMO DE CONHECIMENTO DE RISCO, RESPONSABILIDADE SOBRE A ATIVIDADE E 
CIÊNCIA DAS NORMAS TÉCNICAS 

Nome: ___________________________________________________________________ 
Data de Nascimento: ____/_____/_____ CPF: __________________ RG: _____________ 
Endereço: _______________________________Cidade: _________________UF: ______ 
País: ___________________ Passaporte (no caso de estrangeiro): ___________________ 
Tel. Celular: (     )____________________  Facebook:_____________________________ 
E-mail: ___________________________________________________________________    
Nome e telefone para contato com amigo ou parente, caso seja necessário: 
___________________________________________________Tel.:(       )_____________ 
 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES, EXIGIDAS PARA SUA SEGURANÇA  
Possui Plano de Saúde? (  )Não     (   ) Sim, qual?________________________________________________ 
Alguma alergia? (  )Não      (  )Sim, qual? ______________________________________________________  
Algum problema de saúde que deva ser ressaltado? (  ) Não  (  ) Sim, qual?___________________________ 
Alguma incapacidade Física ou Mental? (  ) Não  (  ) Sim, qual?_____________________________________ 
Alguma restrição alimentar?  (  ) Não,  (  ) Sim, qual? _____________________________________________  
Faz uso de algum medicamento controlado de uso contínuo? (  )Não   (  ) Sim, qual?____________________ 
 
Produto adquirido: (classificação de percurso conforme norma ABNT NBR 15505-2) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dados da contratada EcoBocaina, pessoa jurídica de direito privado, com inscrição no CNPJ sob o nº. 

24.770.924/0001-35 e endereço Rod. GO 118 (atual BR010), KM 25, entrada da Rampa de Voo Livre do Paranã, 
Formosa-GO, atrativo Natural de Ecoturismo e Turismo de Aventura; 
Objeto: Atividade de Caminhada 
Eu, CLIENTE, declaro para os devidos fins: 

 Ter sido informado de que a atividade OFERECE seguro de acidentes pessoais com a seguinte cobertura: 

- Morte acidental – R$ 30.000 (trinta mil reais) 
- Invalidez – R$ 30.000 (trinta mil reais) 
- Despesas médicas – R$ 5.000 (cinco mil reais) 

 Que caso haja necessidade de uso do seguro, o cliente arcará com as despesas médicas que venha a ter e 
posteriormente será ressarcido pela seguradora, mediante apresentação de documentações necessárias. 

Deseja contratar seguro com cobertura maior: 

 (   ) Não  
(   ) Sim, desejo contratar seguro com cobertura maior, portanto pagarei valor excedente (ver tabela anexa). 

 Assumo o compromisso de seguir atentamente as orientações dos colaboradores do EcoBocaina e demais 
parceiros; 

 Trilha dos Mirantes – 3km  
(ida e volta) 

Classificação de 1 a 5 

Severidade do Meio 2 

Orientação no percurso 2 

Condições do terreno 3 

Intensidade do esforço físico 2 

 Desafio do Camaleão – 4km (ida e 
volta) 

Classificação de 1 a 5 

Severidade do Meio 3 

Orientação no percurso 2 

Condições do terreno 3 

Intensidade do esforço físico 3 

 Desafio da Bocaina – 8km (ida e 
volta) 

Classificação de 1 a 5 

Severidade do Meio 3* 

Orientação no percurso 2 

Condições do terreno 3 

Intensidade do esforço físico 3 
*70% do trecho possui severidade do meio nível: 2 e 
30% nível: 3 

 Encontro das Águas – 2,5km (ida e 
volta) 

Classificação de 1 a 5 

Severidade do Meio 2 

Orientação no percurso 2 

Condições do terreno 3 

Intensidade do esforço físico 2 
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 Ter sido informado dos riscos que a atividade de Caminhada oferece; 

 Ter sido informado que independente dos controles de segurança, as atividades de aventura possuem riscos 
eminentes; 

 Ter sido informado a não realizar quaisquer atos que venham a degradar o meio ambiente, ou, que infrinjam as 
regras ambientais; 

 Ter sido informado que é vedada a participação de gestantes, cardíacos e crianças menores de 12 anos nas 
atividades de caminhada da EcoBocaina; 

 Ter sido informado que a utilização de serviços de emergência médica durante a prática da atividade de aventura 
pode ser dificultada pela distância e meios de transporte a um serviço de atendimento avançado; 

 Gozar de boa saúde e ter informado, por escrito, qualquer condição médica que possua, diferente da normalidade, 
bem como doenças pré-existentes e/ou uso de medicamentos; 

 Que a atividade de aventura a ser praticada não exige experiência prévia, mas que o cliente deverá seguir 
atentamente as orientações de segurança da contratada EcoBocaina; 

 Que entendo e aceito os riscos mencionados; 

 Tenho ciência de que qualquer ato meu, contrário às informações recebidas e orientações da equipe da 
CONTRATADA, podem causar danos à minha integridade física, ao meio ambiente e a terceiros, os quais assumo 
integralmente; 

 Que isento a EcoBocaina de todos os danos causados a mim ou a terceiros, por questões físicas que me acometam 
ou que eu venha a dar causa por ato próprio. 

 Que condições meteorológicas e ambientais podem agravar os riscos inerentes a atividade de aventura, motivo pelo 
qual recebida a instrução para findar a prática pelo profissional disponibilizado pela CONTRATADA deverei acatar. 

 Que não é aconselhável fazer uso de bebidas alcóolicas antes e durante as atividades de aventura; 

 Que a EcoBocaina está em processo de implantação das normas técnicas oficiais referente a atividade de 
Caminhada e ao Sistema de Gestão da Segurança (ABNT NBR ISO 21101); 

 Que durante a atividade é necessário cumprir as normas técnicas afetas a atividade, para a minha segurança, dos 
demais participantes e dos condutores.  

 Que a atividade de aventura autoguiada na EcoBocaina será realizada com no mínimo três pessoas; 

 Que a atividade de aventura guiada na EcoBocaina será realizada com no mínimo duas pessoas; 
Perigos e Riscos envolvidos na atividade: 

 Quedas de materiais pessoais, como por exemplo, máquinas fotográficas, equipamentos de filmagem, óculos de sol 
ou de grau, bonés, celulares dentre outros; 

 Riscos gerais de passeios na natureza, tais como picadas de insetos (carrapatos, abelhas, marimbondos), animais 
peçonhentos, queda de árvore, desprendimento de pedras causadas pelo grupo ou não, contato com plantas urticantes 
e espinhosas, riscos de afogamento, insolação, intermação, desmaios e mal súbito; 

 Condições climáticas e mudanças meteorológicas como chuva com raios, podendo aumentar repentinamente o 
volume de água e causar queda de árvores; 

 Atrito com estrutura física feita de corda podendo causar queimaduras; 

 Queda da própria altura, queda de média, baixa e grande altura; 

 Choque com pedras ou galhos durante o percurso e durante o banho de cachoeira; 

 Lesões leves, graves ou gravíssimas e se perder do grupo pelo não cumprimento das orientações da equipe do 
EcoBocaina; 

 Percurso com terreno irregular, com buracos e com trechos de declive acentuado que podem ocasionar, esforço 
excessivo nas articulações: fadiga, escorregões, escoriações, arranhões, pequenas queimaduras, dentre outros; 

 Contato com animais silvestres de pequeno, médio e grande porte; 
Informações gerais: 

 Não faz parte do escopo desse contrato o fornecimento de alimentos. Por precaução, leve alimentos para consumi-
los durante o passeio e faça uma alimentação prévia adequada; 

 Para a boa realização da atividade você deverá estar usando vestimenta adequada que assegure proteção, 
mobilidade e conforto, calçado fechado apropriado para caminhada, proteção para a cabeça como chapéu ou boné, 
roupa de banho, protetor solar, recipiente para água entre outros itens de uso pessoal;  

 Caso faça uso de algum remédio de uso regular, leve-o para a atividade. 
Autorizo a contratada EcoBocaina a veicular minha imagem colhida neste evento para fins promocionais e para 
inserção em páginas da internet, inclusive redes sociais:    (    ) Sim    (     ) Não 

 
 

Formosa-GO, ________ de __________________ de ______________ 
 
 
Assinatura do Cliente: _________________________________________________ 
 
EcoBocaina: _________________________________________________________ 
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