APR - ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO

PROCESSO

ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE TERCEIROS

ATIVIDADE

PERIGO

CAUSAS

Condução de Veículos

Colisão em veículos de
terceiros

Exposição em vias com tráfego
de veículos; desrespeito às
sinalizações de
trânsito/legislação

CONSEQUÊNCIAS

Lesões pessoais de graus
variados; morte

MEDIDAS DE CONTROLE

OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

Respeitar as
sinalizações/legislação;
planejamento de atividades

Fazer check list do veiculo antes das atividades; realizar
treinamento de direção segura; não utilizar equipamentos de
comunicação enquanto dirige o veiculo.

Fazer análise de risco local;
Solicitar o isolamento da área de
trabalho; Utilizar os EPIs
adequados.; Utilizar uniforme ou
colete com refletivo

Se a atividade for realizada no período noturno, redobrar a
atenção e se necessário solicitar a instalação de sinais
luminosos

Atropelamento e colisão de
veículo de terceiro

Necessidade de exposição em
vias com tráfego de veículos;
Falta ou falha de sinalização na
frente de obra

Queda de ferramentas,
peças e acessorios.

Manuseio e/ou armanezando
inadequado

Lesões pessoais de graus
variados.

Fazer análise de risco local;
Transportar adequadamente as
ferramentas, peças e acessórios;
Utilização dos EPIs obrigatórios.

Manter a organização de ferramentas, peças e acessórios na
obra e viatura. Inspeção prévia em todos os equipamentos e
materiais necessários para a atividade; Atendimento ao DI
039; Seguir recomendação de uso do fabricante.

Projeção de partículas
volantes multidirecionais

Vazamentos de gás. Uso do
martelete por terceiro

Lesões pessoais de graus
variados.

Utilizar os EPIs obrigatórios

Manter-se fora do raio de projeção das particulas. Apenas
aproximar-se da área do vazamento após sua eliminação.

Ataque de animais de rua
(cachorro)

Presença de animais soltos na
rua.

Fazer análise de risco local

Observe a presença de animais antes de sair do carro; Se
hover presença de animais, não faça movimentos bruscos
até que ele se afaste.

Acompanhamento de obras

Lesões pessoais de graus
variados.
Atividades de sinalização no solo
(demarcação de redes)

Geração de residuos sólidos e liquidos
(pintura/demarcação)

Queda de mesmo nivel ou
diferente nível.

Piso irregular

Atropelamento.

Necessidade de exposição em
vias com tráfego de veículos;
Falta ou falha de sinalização na
frente de obras.

Lesões pessoais de graus
variados; morte

Contaminação

Descarte de resíduos de forma
inadequada

Contaminação de solo e
água.

Fazer análise de risco local;
Solicitar o isolamento da área de
trabalho; Utilizar os EPIs
adequados; Utilizar uniforme ou
colete com refletivo

Descarte em local apropriado.

Observar possíveis obstruções que possam existir no
caminho/acesso (ferramentas/entulhos/outros objetos).

Se a atividade for realizada no período noturno, redobrar a
atenção e se necessário solicitar a instalação de sinais
luminosos

Produtos químicos em geral devem possuir identificação na
embalagem e FISPQ; Devem ser seguidas as orientaçõees do
PG - 026 para descarte dos resíduos; Treinamento
(conscientização ambiental).

