APR - ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS
PROCESSO
Atividade

Atendimento em Abrigos Reguladores
Perigo

Causas

Prensamento de mebros
e batida contra.

Utilização de ferramentas e equipamentos
inadequados; Espaço físico inadequado para
utilização de ferramentas ou equipamentos.

Queda de ferramentas,
peças e acessórios.

Manuseio e/ou armazenamento inadequado.

Queda de mesmo nível
ou diferente nível.

Deslocamento em piso irregular.

Atendimento em abrigos
reguladores.

Atendimento em abrigos
reguladores - Geração de
resíduos sólidos (sucata de
tubulação, bisnagas de resina,
raspas de PE, etc.).

Revisão: 00

Vazamento de gás/
Ignição de gás
(incêndio/explosão).

Falta ou falha na análise de riscos; Utilização de
ferramentas e equipamentos inadequados; falta
de isolamento e sinalização da área de risco;
Abertura da válvula por terceiro durante o
atendimento.

Contato com superfície
cortante.

Não utlização de EPIs durante a desmontagens
de aparelhos (fogões, aquecedores, etc.).

Choque elétrico.

Passagem de corrente elétrica na tubulação.

Descarte inadequado.

Inexistência de coletores apropriados;
Descumprimento do procedimento de gestão de
resíduos.

Consequências

Lesões pessoais de
graus variados.

Lesões pessoais de
graus variados;
Morte.
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Medida de Controle

OBSERVAÇÃO / RECOMENDAÇÃO

Utilizar os EPI´s obrigatórios; Utilizar equipamentos e
ferramentas adequadas/de forma adequada; Fazer
análise de riscos local.

Inspeção prévia de todos os equipamentos e
materiais necessários para a atividade;
Atendimento ao IT 246 E IT 250, PG 119 e DI 039.

Fazer análise de riscos local; Utilizar os EPI´s
obrigatórios.

Manter a organização de ferramentas, peças e
acessórios na frente de obra e na viatura;
Atendimento ao IT 246 E IT 250, PG 119 e DI 039 .

Sinalizar e isolar área de trabalho; Fazer análise de
riscos local; Utilizar os EPI´s obrigatórios.

Atendimento ao IT 246 E IT 250, PG 119 e DI 039.

Não tocar campainhas; Sinalizar e isolar área de
trabalho; Fazer análise de riscos local; Utilizar os
EPI´s obrigatórios; Utilizar equipamentos e
Inspeção prévia de todos os equipamentos e
Lesões pessoais de
ferramentas adequadas para área com risco de
materiais necessários para a atividade; Disponibilizar
graus variados;
explosividade; Eliminar fontes de ignição; Retirar
extintor de incêndio;
Morte.
materiais e líquidos inflamáveis próximos a área de
Atendimento ao IT 246 E 250, PG 119 e DI 039.
atendimento; Orientar os moradores para não fumar,
não ligar ou desligar equipamentos elétricos; Utilizar
bloqueio na VB do medidor com lacre.

Lesões pessoais de
graus variados.

Danos ambientais;
Contaminação de
água e solo.
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Utilizar os EPIs obrigatórios.

Atendimento ao IT 246 E IT 250, PG 119 e DI 039.

Utilização dos EPI´s obrigatórios; Utilizar caneta para
detecção de voltagem.

Atendimento ao IT 246 E IT 250, PG 119 e DI 039.

Produtos químicos em geral devem possuir
identificação na embalagem e FISPQ no local de
Disponibilizar de coletores adequados nas frentes de uso; devem ser seguidas as orientações do PG026
obra; Utilização de kits de contenção de vazamentos. para descarte dos resíduos; Atendimento ao PG-026;
Treinamento das equipes (conscientização
ambiental).

