ABNT NBR ISO 21101 - Sistemas de Gestão da Segurança
Lista de Perigos e Causas
Inventário dos riscos controlados pelo Sistema de Gestão de Segurança
BOIA CROSS
 Ataque de abelhas;
 Ataque de cobras;
 Colisão com galhos;
 Colisão entre boias;
 Colisão nas pedras;
 Chuva com raios;
 Cliente alcoolizado;
 Condutor preso nas pedras no resgate do cliente;
 Enchente;
 Enroscar nos galhos;
 Entalar nas pedras;
 Entrada de água em vias respiratórias;
 Escorregar no banheiro;
 Mal súbito;
 Queda da bóia;
 Queda de galhos e árvores sobre os clientes;
 Queda de galhos na trilha do poção;
 Queda na colocação dos equipamentos;
 Queda na entrada do rio;
 Queda na escada da recepção;
 Queda na escada de acesso ao barracão;
 Queda na escada de acesso ao rio;
 Queda na trilha;
 Queda ao carregar a boia;

Doc Nº:
091

Versão
02

Elaborado por:

SGS
06

Data:
Local Digital:
23/09/2014 I:\SGS_Alaya\SGS 2016\6 - Planejamento

Amanda Taboga

Página 1 de 3

Aprovado por:

Jean Claude Razel

ABNT NBR ISO 21101 - Sistemas de Gestão da Segurança
Lista de Perigos e Causas
RAFTING

































Doc Nº:
091

Agressão ao atendente;
Agressão ao condutor;
Agressão entre clientes;
Ataque de abelhas;
Ataque de cobra;
Ataque de pernilongos;
Atrito de EPI’s no corpo;
Bote virar;
Bote estourar;
Bote furar;
Cabo resgate enrolar no cliente;
Choque do remo com o corpo;
Choque elétrico gerado por
chuva com raios;
Choque em pedras durante o
resgate;
Choque entre botes;
Choque físico entre clientes e
condutores;
Choque físico entre clientes;
Choque/ colisão do transporte;
Choque/colisão com os
equipamentos;
Colisão da carretinha;
Conflitos dentro do bote;
Encalhamento do ônibus;
Enroscar nos galhos;
Entalar nas pedras;
Escorregar no banheiro;
Explosão da caldeira;
Incêndio;
Mal súbito de cliente;
Mal súbito de condutor;
Mal súbito do motorista;
Pane elétrica do ônibus;
Pane mecânica do ônibus;
Pane seca do ônibus;
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Perda de equipamentos;
Prender a mão na catraca;
Prender mão na fita de
segurança;
Prensar a mão no deslocamento
de equipamento;
Quebra da fita de segurança;
Queda de EPI’s e botes no
descarregamento;
Queda da carretinha por má
acoplagem;
Queda da escada de acesso ao
rio;
Queda da escada de saída do
rio;
Queda dentro do transporte;
Queda do bote da carreta;
Queda do bote sobre o condutor;
Queda do condutor sobre o bote;
Queda do ônibus em buraco na
estrada;
Queda em corredeira;
Queda na agência;
Queda nas dependências da
base;
Queda de EPI’s na estrada;
Queda de EPI’s;
Queda do cliente na descida do
ônibus;
Quedas no deslocamento até o
rio;
Raios atingir bote;
Retenção do veiculo;
Risco de afogamento;
Tombamento da carretinha;
Tromba d'água.
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Agressão ao atendente;
Agressão ao condutor;
Agressão entre clientes;
Ataque de abelhas;
Ataque de animais
peçonhentos;
Atrito da cadeirinha na
cintura;
Atrito da cadeirinha na virilha;
Atrito das mãos nos cabos de
aço;
Atrito de equipamentos;
Atrito do equipamento no
corpo do cliente;
Atropelamento;
Bloqueio na descida (boca de
lobo);
Choque ao solo;
Choque com a corda de freio;
Choque com pontas de cabo
de aço sem proteção;
Arranhões em pregos
aparentes;
Queda de equipamentos nos
clientes em transito embaixo
do arvorismo;
Choque entre clientes na
tirolesa;
Choque na plataforma;
Choque na rede;
Colisão com galhos;
Condutor clipar cliente
somente no guiado;
Enroscar as roupas;
Enroscar o cabelo;
Escorregar no banheiro;
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Insolação;
Mal subido do cliente;
Mal súbito do condutor;
Prender a mão entre a polia e
o cabo;
Queda da atividade;
Queda da plataforma;
Queda da rampa;
Queda da tirolesa;
Queda de galhos;
Queda de raios;
Queda do cliente;
Queda do condutor;
Queda em cima de árvores e
galhos;
Queda na colocação dos
equipamentos;
Queda na escada da
recepção;
Queda na escada do
arvorismo de treinamento;
Queda na trilha;
Queda nas escadas das
sessões do arvorismo;
Queda nos obstáculos;
Queda por manuseio
incorreto de EPI’s pelo
cliente;
Queda pela circulação entre
postes;
Queda/choque do pulo do
Tarzan;
Queimaduras nas cordas;
Rompimento da corda por
atrito;
Rompimento do cabo de aço;
Torções;
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