
ANÁLISE DE SEGURANÇA DO TRABALHO PARA ATIVIDADES NOTURNAS

As empresas que querem realizar atividades noturnas nos sites da SBA devem notificar a empresa por e-mail.
Atividades que envolvam guindastes ou içamento de cargas, deverão enviar um plano de içamento como parte da
documentação necessária para o processo de aprovação. Além deste documento devidamente preenchido, um plano
de içamento deverá ser submetido para aprovação sempre que houver içamento e/ou movimentação de cargas dentro
do escopo de trabalho.

(Nota: se o trabalho for realizado em um site próximo a uma área residencial, entre em contato diretamente com o Gestor de Sites da Região
para que sejam providenciadas as devidas liberações junto aos órgãos competentes.)

ID do Site: Endereço:

Data: Hora de Início: Hora do Término:

Altura Máxima de Trabalho: Latitude: Longitude:

Requisitos de Segurança que devem ser cumpridos pela equipe de campo:

• Trabalho em Altura à Noite:
- A torre deverá ser totalmente inspecionada, assim como o sistema de içamento de cargas deverá ser

instalado durante o dia, antes de iniciar as atividades da equipe noturna.
- Para minimizar a exposição à riscos da equipe noturna, o mínimo de trabalho deverá ser realizado na

estrutura durante a noite. Preparar todo o material no chão e durante o dia.
- A equipe deve preparar o site o máximo possível durante o dia para garantir o atendimento deste

requisite.
- Durante o trabalho noturno em altura, deve-se manter pelo menos 2 funcionários na estrutura

durante todo o tempo, e um empregado no solo.

• Trabalho em solo à Noite:
- O site deve ser inspecionado e a Análise de Segurança do Trabalho preenchida completamente.
- É obrigatória a presença de no mínimo 2 funcionários no site durante toda a atividade.

• Requisitos de Iluminação:
- Lâmpadas de no mínimo 500 lumens para local de trabalho. A iluminação pode ser fornecida através

de baterias desde que sejam capazes de fornecer a quantidade adequada de iluminação no site
durante todo o período de realização da atividade noturna.

- A iluminação deverá ser instalada antes do início das atividades noturnas.
- Devem haver meios de afixar pontos de iluminação ao longo da estrutura de acordo com a

necessidade da atividade.

• Requisitos de Comunicação:
- A equipe deve possuir formas de se comunicar entre o topo e a base da torre durante toda a atividade.

Priorizar a utilização de rádio comunicadores de 2 vias, em Segundo caso podem ser utilizados
telefones celulares.

- A equipe deve possuir meios de se comunicar com os canais de emergência (192, 193 ou 190) e
também com os seus supervisores.



• A equipe deverá entrar em contato com o Supervisor antes de iniciar as atividades:
Horário: Supervisor:

• A equipe deverá entrar em contato com o Superviso assim que finalizarem o serviço:
Horário: Supervisor:

Equipamento obrigatório:

• Trabalho em Altura à Noite:
 Pelo menos 3 holofotes de 500 lumens

 1 para cada face em postes
 2 para cada face em torres autoportantes

 Garantir meios de fixar os holofotes na estrutura

• Trabalho em solo à noite
 3 holofotes entre as áreas de acesso e local de trabalho.

• Gerador com extensões temporárias que alcancem o local de trabalho em altura
para fornecer energia aos sistemas de iluminação da torre.

• Rádios comunicadores de 2 vias para comunicação entre as equipes no topo e na
base da torre

• Lanterna para capacete (1 por trabalhador) para subida e descida da estrutura e
trânsito pelo site.

Equipe no site:

Nome: Assinatura:

Assinatura ↓


