APR - ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS
PROCESSO
Atividade

Mapeamento de interferências

Revisão: 01

Perigo

Causas

Ataque de animais de
rua (cachorros).

Presença de animais soltos na rua.

Observar a presença de animais antes de sair do
carro; Se houver presença de animais, evite
movimentação brusca até que o animal se afaste.

Queda de mesmo nível
ou diferente nível.

Piso irregular; Tampa de caixa de inspeção
aberta.

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

Atropelamento.

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

Atividades pintura solo
(demarcação de redes).

Consequências

Medida de Controle

20/10/2016

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

Lesões pessoais
de graus variados.

Ataque de animais
peçonhentos (serpente,
escorpião e aranha);

Vegetação ao redor do local de atividade alta;
presença de animias peçonhentos dentro da
instalação (aérea ou subterrânea);

Fazer análise de riscos local; Manter conservação
do local e da atividade (poda/corte total da
vegetação); não tocar/remover animal com a mão
(utilizar bastão e EPI para verificar local), no caso da
presença de serpente, acionar o serviço do Corpo
de Bombeiro; Utilização dos EPI obrigatórios (bota
de segurança, perneira para animal peçonhento);

Prensamento de
membros.

Abertura de tampa de caixa de inspeção;
Utilização de ferramentas inadequadas; Uso
inadequado de ferramentas.

Utilizar os EPI´s obrigatórios; Utilizar
ferramentas adequadas/de forma adequada.

Queda de mesmo nível
ou diferente nível.

Piso irregular; Tampa de caixa de inspeção
aberta.

Atropelamento.

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

Abertura de poços de visita e
ou caixa de inspeção
concessionárias publicas

Ataque de animais
peçonhentos (serpente,
escorpião e aranha);

Vegetação ao redor do local de atividade alta;
presença de animias peçonhentos dentro da
instalação (aérea ou subterrânea);

Lesões pessoais
de graus variados.

Lesões pessoais
de graus variados;
Morte.

OBSERVAÇÃO / RECOMENDAÇÃO

Quando a atividade for realizada em vias públicas,
manter a sinalização o mais visível possível; Utilizar
sempre uniforme ou o colete com faixa refletiva.; Se
a atividade realizada ocorrer no período norturno a
sinalização deverá ser luminosa seguindo padõres
Comgás; Atendimento ao PG-156.

Em caso de incidente envolvendo animais
peçonhentos acionar o serviço do Corpo de
Bombeiros para capturar; Em caso de contato
acidental encaminhar a vítima imediatamente ao
serviço médico especializado; quando possível tirar
foto do animal e apresentar ao serviço médico; ligar
para o Instituto Butantã em São Paulo para verificar
hospital de referência mais próximo (11 2627-9529 /
11 2627-9528); Atendimento ao DI-039;

Não adaptar ferramentas; Inspeção prévia de
todos os equipamentos e materiais necessários
para a atividade;
Atendimento ao DI 039.

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

Em caso de incidente envolvendo animais
Fazer análise de riscos local; Manter
peçonhentos acionar o serviço do Corpo de
conservação do local e da atividade (poda/corte Bombeiros para capturar; Em caso de contato
total da vegetação); não tocar/remover animal acidental encaminhar a vítima imediatamente ao
Lesões pessoais
com a mão (utilizar bastão e EPI para verificar serviço médico especializado; quando possível
de graus variados.
local), no caso da presença de serpente,
tirar foto do animal e apresentar ao serviço
acionar o serviço do Corpo de Bombeiro;
médico; ligar para o Instituto Butantã em São
Utilização dos EPI obrigatórios (bota de
Paulo para verificar hospital de referência mais
segurança, perneira para animal peçonhento);
próximo (11 2627-9529 / 11 2627-9528);
Atendimento ao DI-039;
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Uso de solventes e tintas
(geração resíduos sólidos).

Descarte incorreto dos
materiais de pintura em
geral (embalagens vazias
de tintas e solventes, e
outros produtos
contaminados com tintas
e solventes).

Disponibilizar de coletores adequados nas
frentes de obra; Utilização de kits de contenção
Danos ambientais;
de vazamentos; Descarte dos resíduos em local
Contaminação de
adequado (abrigo temporário no canteiro de
água e solo.
obras); Descarte final de resíduos em aterros
homologados.

Produtos químicos em geral devem possuir
identificação na embalagem e FISPQ no local
de uso; devem ser seguidas as orientações do
PG026 para descarte dos resíduos;
Atendimento ao PG-026;
Treinamento das equipes (conscientização
ambiental).

Uso de solventes e tintas
(geração resíduos líquidos).

Disponibilizar de coletores adequados nas
frentes de obra; Utilização de kits de contenção
Danos ambientais;
de vazamentos; Descarte dos resíduos em local
Derramamento de tinta e Inexistência de coletores apropriados; Falta
Contaminação de
solventes.
de bacia de contenção.
adequado (abrigo temporário no canteiro de
água e solo.
obras); Descarte final de resíduos em aterros
homologados.

Produtos químicos em geral devem possuir
identificação na embalagem e FISPQ no local
de uso; devem ser seguidas as orientações do
PG026 para descarte dos resíduos;
Atendimento ao PG-026;
Treinamento das equipes (conscientização
ambiental).

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