
ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY®

AUTORIZAÇÃO PARA 
TRABALHOS A QUENTE
BUSCAR UM MÉTODO ALTERNATIVO OU MAIS 
SEGURO SE POSSÍVEL!

Checklist Precauções Necessárias

 Os sprinklers, extintores, hidrantes e mangueiras estão em 
boas condições e operacionais

Detecção de incêndio ISOLADA apenas na zona dos 
trabalhos

O equipamento de trabalho a quente encontra-se em boas 
condições de manutenção

Requisitos num raio de 11 metros dos trabalhos a quente

Todos os materiais combustíveis foram removidos ou estão 
protegidos com cobertores resistentes ao fogo

Líquidos inflamáveis, poeiras e depósitos de fibras e óleos 
foram removidos

Pisos combustíveis foram molhados, cobertos com areia ou 
protegidos com cobertores resistentes ao fogo

Pisos foram limpos de materiais combustíveis

Atmosferas explosivas foram eliminadas

Todas as aberturas nas paredes e pisos foram cobertas

Coberturas resistentes ao fogo foram suspensas sob os 
trabalhos

Dutos e sistemas transportadores que podem transportar 
centelhas até materiais combustíveis afastados foram 
protegidos, desligados, ou ambos

Trabalhos próximos a paredes, forros ou telhados

A construção é incombustível e sem revestimento ou 
isolamento combustível ou estão protegidos com cobertores 
resistentes ao fogo

Materiais combustíveis na face oposta das paredes, forros ou 
telhados foram removidos

Trabalhos em equipamentos fechados

Equipamentos foram limpos de qualquer material 
combustível

Reservatórios foram expurgados de líquidos e vapores 
inflamáveis

Brigadista & Monitoramento da Área

Vigilância contínua durante o decorrer dos trabalhos e por 
60 minutos após a conclusão

Posteriormente, uma inspeção intermitente pelo menos a 
cada 30 minutos por                           mins/hrs.

Brigadista está equipado com extintor(es) de incêndio

Brigadista é treinado para usar o(s) extintor(es) de incêndio e 
o alarme de incêndio da instalação

Brigadistas poderão ser necessários em áreas adjacentes, e 
no piso superior e inferior

Outras precauções tomadas:

INSTRUÇÕES PARA O EMISSOR DE AUTORIZAÇÕES:

1.  Inspecionar a área onde os trabalhos serão realizados e verificar se todas as precauções aplicáveis listadas abaixo foram tomadas ou não 
prosseguir com os trabalhos a quente.

2.  Preencher a autorização e afixá-la na área onde os trabalhos serão executados.

3.  Fazer a checagem final da área onde os trabalhos serão realizados. 

Data:

N° de Ref.:

Local (Prédio & Andar):

Tipo de Trabalho a Quente:

Nome & Assinatura do Emissor de Autorizações:

Eu confirmo que o local acima foi inspecionado, que as precauções listadas no Checklist à direita foram tomadas para a prevenção de 
incêndios e que a autorização está concedida para a execução destes trabalhos.

Nome do Operador

Empregado:

Contratado:

Nome do Brigadista

Autorização Expira EM

Data: Hora:

Checagem Final
O período para a vigilância já decorreu tendo a área sido encontrada em segurança. 

Assinatura do Emissor de Autorizações:

www.agcs.allianz.com
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