
  

Mar de Selva Eco Social Tour   CNPJ 26796104/0001-48 

Entendimento de Riscos e Perigo 

 

Antes de participar de qualquer atividade é imprescindível que o cliente tenha conhecimento e 

entendimento dos Riscos e Perigos envolvidos nas atividades que realizamos: 

 

O CONTRATANTE (CLIENTE) fica ciente de que podem ocorrer: 

 

1. Problemas de Saúde como: Escorregões e tropeções (que podem resultar em queda; torção, 

luxação e/ou fratura óssea); queimaduras de pele; bolhas nos pés; picadas de animais 

peçonhentos e/ou insetos que podem causar reação alérgica; contato com espinhos e/ou 

plantas urticantes; hipotermia, exaustão física e até mesmo morte, entre outros do gênero. 

 

2. Situações climáticas como: Mudanças bruscas e inesperadas do tempo, chuva forte, 

descargas elétricas, vento, granizo, nevoreiro atrapalhando a visibilidade, temperaturas 

extremas, radiação solar alta, queda de barreiras, pedras e/ou árvores, entre outros do 

gênero. 

 

3. Demora de resgate e acesso a assistência médica: Visto que o percurso das expedições é 

feito em local remoto e de difícil acesso, longe de hospitais ou postos de saúde. Devido ao 

isolamento alguns pequenos acidentes podem se transformar em situações de maior 

gravidade. 

 

Ressaltamos que A CONTRATADA não possui equipe exclusiva para resgate. Se necessário, este 

será feito por Bombeiros ou Defesa Civil municipal/estadual. 

 

ATENÇÃO: Segurança plena e absoluta em regiões montanhosas é algo impossível, uma vez 

que está limitada pelos erros humanos e fatores naturais. Seguir regras especificadas e estar 

ciente de tais situações e fatores, reduzem os riscos inerentes, porém a probabilidade de 

ocorrência de sérios danos continuam existindo. 

 

OUTROS: 

 

- A CONTRATADA não oferece seguro contra acidentes pessoais. 

 

- O CLIENTE deverá levar todo equipamento informado previamente pela CONTRATADA, sendo 

o máximo auto-sustentável possível. 

 

- O CLIENTE deverá seguir atentamente as orientações da equipe da CONTRATADA, a fim de 

zelar pela segurança pessoal e dos demais integrantes do grupo. 

 

- O CLIENTE deverá manter-se próximo ao grupo, avisando a equipe da CONTRATADA sempre 

que precisar se afastar. 

 


