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Consequências

Medida de Controle
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OBSERVAÇÃO / RECOMENDAÇÃO

Atropelamento e colisão
de veículo de terceiros.

Necessidade de exposição em vias de tráfego de Lesões pessoais de
veículos; Falta ou falha de sinalização na frente
graus variados;
de obra.
Morte.

Quando a atividade for realizada em vias públicas,
manter a sinalização o mais visível possível, utilizar
Sinalizar e isolar área de trabalho; Fazer análise de sempre uniforme ou o colete com faixa refletiva. Se a
riscos local.
atividade por ventura for realizada no período
norturno a sinalização deverá ser luminosa seguindo
padõres Comgás; Atendimento ao PG 156.

Queda de ferramentas,
peças e acessórios.

Manuseio e/ou armazenamento inadequado;
Proximidade de ferramentas peças e acessórios
junto a vala.

Fazer análise de riscos local; Movimentação manual
onde o peso for superior a 25 kilos deve ser feito em
duas pessoas ou com auxílio de equipamento;
Manter ferramentas e equipamentos a distância
segura da borda da vala; Utilizar os EPI´s
obrigatórios.

Manter a organização de ferramentas, peças e
acessórios na frente de obra e na viatura;
Atendimento ao DI 039.

Corte nas mão durante o
preparo da ponteira;
Deverá haver disponível ponteira adequada para
Indisponibilidade da ponteira adequada; Falta de
Corte de mãos e braços
instalação no tubo de PE a ser inserido;
proteção na extremidade do tubo de ferro fundido
no ponto de entrada onde
Proteger a extremidade do tubo de ferro fundido com
Lesões pessoais de
(parte cortante).
o tubo de PE insere no de
anteparo apropriado.
graus variados.
Ferro Fundido.
Inserção de rede (geral).
Prensamento de
membros nas partes
móveis da
desbobinadeira;
Prensamento membros
no ponto de entrada onde
o tubo de PE insere no de
Ferro Fundido.

Inexistência de proteção/fechamento dos vãos
nas partes móveis da desbobinadeira;
Movimentação inadvertida do equipamento de
inserção.

Queda de mesmo nível
ou diferente nível.

Uso inadequado de escada para acesso a
desnível; piso irregular.

Chicoteamento da
tubulação.

Bobina tensionada na desbobinadeira ou na
entrada do tubo a ser inserido; Obstáculo no
interior da tubulação de ferro fundido.

Batida contra.

Utilização de ferramentas e equipamentos
inadequados; uso inadequado de ferramentas,
espaço físico inadequado para utilização de
ferramentas ou equipamentos.

Os vãos que dão acesso as partes perigosas da
desbobinadeira devem ser protegidos com
fechamento total impedindo a colocação de mãos e
braços;
Proteger a extremidade do tubo de ferro fundido com
anteparo apropriado.

Lesões pessoais de
graus variados;
Morte.

Sinalizar e isolar área de trabalho; Fazer análise de
riscos local; Utilizar escada adequada para acesso
ao desnível; Utilizar os EPI´s obrigatórios.

Manter-se fora do raio de ação da desbobinadeira.
Lesões pessoais de
graus variados.
Utilizar os EPI´s obrigatórios; Utilizar equipamentos e
ferramentas adequadas/de forma adequada; fazer
análise de riscos local.
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Sempre que houver necessidade de intervenção
manual, os equipamentos de inserção devem ser
desligados e somente religados após constatar que
não existem pessoas dentro do raio de ação; Os
operadores dos equipamentos de inserção devem
ser habilitados para operá-los, com treinamento
específico no equipamento; Utilização dos EPI´s
obrigatórios; PO-006; PG-119; DI-039.
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Inserção com equipamento
Push Machine.

Inserção com equipamento
Pipe Bursting.

Inserção com equipamento
Pipe Handler.

Inserção de Redes
Perigo
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Chicoteamento de
mangueira hidráulica.

Conexão inadequada da mangueira hidráulica;
Ausência do dispositivo de segurança antichicoteamento.

Projeção de líquido
aquecido e sob pressão.

Rompimento de mangueira/ conexões da
máquina.

Prensamento de
membros nas partes
móveis expostas.

Inexistência de proteção/fechamento dos vãos
nas partes móveis da máquina.

Chicoteamento de
mangueira hidráulica.

Conexão inadequada da mangueira hidráulica;
Ausência do dispositivo de segurança antichicoteamento.

Projeção de líquido
aquecido e sob pressão.

Rompimento de mangueira/ conexões da
máquina.

Prensamento de
membros nas partes
móveis expostas.

Inexistência de proteção/fechamento dos vãos
nas partes móveis da máquina.

Movimentação do
equipamento no interior
da vala.

Falha na ancoragem do equipamento dentro da
vala.

Contato com redes
elétricas subterrâneas.

Falha no mapeamento das interferências.

Batida contra braço da
retroescavadeira.

Movimentação inadvertida do equipamento por
parte do operador; Exposição dentro do raio de
ação da máquina.

Chicoteamento da
tubulação.

Obstáculo no interior da tubulação de ferro
fundido.

Consequências

Lesões pessoais de
graus variados;
Morte

Medida de Controle
Dispor de dispositivos de retenção contra
chicoteamento nas mangueiras que não forem
dotadas de dupla trava; Utilização dos EPI´s
obrigatórios.
Realizar manutenção preventiva do equipamento.

Lesões pessoais de
graus variados.

Lesões pessoais de
graus variados;
Morte.

Os vãos que dão acesso as partes móveis devem
ser protegidos com fechamento total impedindo a
colocação de mãos e braços.
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Atendimento ao PO-006; DI-039; PG-119; Toda
intervenção manual deve ser feita com o
equipamento desligado; Manter as pessoas
afastadas e garantir o isolamento e sinalização da
área de operação; Garantir o comprimento adequado
da vala para que o ângulo de entrada da tubulação
esteja correto e não gere tensão excessiva.

Dispor de dispositivos de retenção contra
chicoteamento nas mangueiras que não forem
dotadas de dupla trava; Utilização dos EPI´s
obrigatórios.
Realizar manutenção preventiva do equipamento.

Lesões pessoais de
graus variados.

Os vãos que dão acesso as partes móveis devem
ser protegidos com fechamento total impedindo a
colocação de mãos e braços.

Atendimento ao PO-006; DI-039; PG-119; Toda
intervenção manual deve ser feita com o
equipamento desligado ou na posição neutra;
Garantir o comprimento adequado da vala para que o
ângulo de entrada da tubulação esteja correto e não
gere tensão excessiva.

Realizar ancoragem conforme procedimento.

Lesões pessoais de Efetuar mapeamento adequado das interferências;
graus variados;
Consultar cadastro das interferências; Utilização dos
Morte.
EPI´s obrigatórios.

Lesões pessoais de
graus variados;
Morte.

Lesões pessoais de
graus variados.
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Garantir que não haja ninguém no interior da vala
durante a operação.

Toda intervenção manual deve ser feita com o
equipamento desligado; Atendimento ao IT-259; PO006; DI-039; PG-119.

Garantir o comprimento adequado da vala para que o
ângulo de entrada da tubulação esteja correto e não
O primeiro metro de inserção mecanizada não deve
gere tensão excessiva no tubo; Manter isolamento e
ser guiado manualmente.
sinalização da área de operação; Atendimento ao IT259; PO-006; DI-039; PG-119.

APR - ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS
Inserção com equipamento
PROCESSO
Pipe
Handler.
Atividade
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Perigo

Queda da miniretro no
interior da vala.

Preparação da ponteira da
tubulação de PE para
inserção.

Inserção de Redes - Uso do
gerador/compressor a
combustível.

Causas

Movimentação inadvertida do equipamento por
parte do operador.

Consequências

Descarte inadequado.

Fiação elétrica exposta.

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

Derramamento de
resíduos líquidos.

Inexistência de coletores apropriados; Falta de
bacia de contenção.

Emissões de poluentes
atmosféricos (fumaça).

Motor desregulado.
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Observar o distanciamento mínimo da máquina
Lesões pessoais de
Manter sempre um "balizador" para orientar o
(retroescavadeira) com relação a borda da vala; Nas
graus variados;
operador da máquina; O operador da miniretro deve
operações noturnas deve haver iluminação
Morte.
ser qualificado.
adequada durante todo o tempo da atividade;
Atendimento ao IT-259; PO-006; DI-039; PG-119.

Inexistência de bancada para realização da
Manuseio de ferramentas
atividade; Utilização de método inadequado para
perfuro cortantes.
preparação da ponteira.
Lesões pessoais de
graus variados
Choque elétrico durante
manuseio de ferramentas
elétricas.

Inserção de Redes - Geração
de resíduos sólidos (sucata de
tubulação, bisnagas de resina,
raspas de PE, etc.) e líquidos
(água de sifão, vazamento de
óleo ou combustível, etc).

Revisão: 00

Danos ambientais;
Contaminação de
água e solo.

Danos ambientais;
Alteração da
qualidade/
contaminação do ar.
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Utilizar procedimento padrão para preparação de
ponteira de nylon; Utilizar bancada adequada para
realização dos furos com furadeira; Manutenção e
inspeção de ferramentas manuais; Utilizar os EPI´s
obrigatorios.

Atendimento ao DI-039; PG-119; Utilizar ferramentas
manuais adequadas e em perfeito estado de
conservação.

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).

Realizar manutenção preventiva de acordo com
recomendação do fabricante.

Verificar presença de fumaça preta antes do início
das atividades.

