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1.0 COMPROMISSO E POLÍTICA DA SBA COM A SEGURANÇA DO TRABALHO 
Como uma líder na indústria de comunicações sem fio, é objetivo final da SBA 
Communications Corporation (“SBA”) oferecer um ambiente de trabalho saudável e 
seguro para a proteção do nosso maior e vital recurso – nossos funcionários e 
subcontratados.  A SBA acredita que toda lesão e todo acidente são evitáveis. Desta 
forma, cada funcionário e subcontratado da SBA dividem igualmente a responsabilidade 
pela segurança no trabalho.   
 
A premissa fundamental da filosofia da SBA para a saúde e segurança do trabalho é que 
nenhuma tarefa é tão importante que possa ser executada de maneira insegura.  A SBA 
tem o compromisso com seus funcionários e subcontratados de não tomar nenhuma 
ação disciplinar no caso de interrupção dos trabalhos por falta de segurança, dando a 
eles a autoridade de interrompê-lo 
 

2.0 APLICAÇÃO DO MANUAL DE SEGURANÇA EM SITES 
O Manual de Segurança em Sites deve ser usado em conjunto e de acordo com a 
Organização Internacional do Trabalho (OIT) e as leis e normas aplicáveis para saúde e 
segurança do trabalho do país, e se destina a ser usado como uma referência de campo.  
O Manual de Segurança em Sites da SBA fornece as exigências e requerimentos 
mínimos na saúde e segurança do trabalho e exigências adicionais poderão ser feitas 
dependendo do escopo e do tipo de trabalho a ser executado. Deve se entender que 
podem se aplicar requisitos adicionais dependendo do Apêndice do País. 
 
• Apêndice 1 – Guatemala  
• Apêndice 2 – El Salvador 
• Apêndice 3 - Nicaragua 
• Apêndice 4 – Costa Rica 
• Apêndice 5 – Panama 
• Apêndice 6 – Brasil (NRs, NBRs, OSHA, ANSI, TIA) 
• Apêndice 7 –  
• Apêndice 8 – 
• Apêndice 9 –  
 
O Manual de Segurança em Sites da SBA inclui cinco tópicos intimamente associados 
aos nossos riscos mais graves e comuns, os tópicos incluem: 
• Proteção contra quedas 
• Segurança em ambiente energizado (Bloqueio e Etiquetagem) 
• Segurança no manuseio e carga manual de materiais 
• Segurança no uso de Gruas, Guinchos e Cabos 
• Segurança em campos eletromagnéticos 
 
Os Funcionários da SBA terão acesso garantido a uma cópia eletrônica do Manual de 
Segurança em Sites no momento de sua admissão.  Versões eletrônicas do Manual de 
Segurança em Sites e todos os formulários correlatos estão disponíveis no site da SBA-
SIGNALS, incluindo o website externo da companhia. Em caso de dúvidas quanto ao 
Manual de Segurança em Sites ou o preenchimento dos formulários citados, deverá ser 
consultado o Departamento de Segurança e Medicina do Trabalho da SBA. 
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Os subcontratados terão acesso ao Manual de Segurança em Sites-Internacional da SBA 
via o website externo. 
http://pt.sbasite.com/OperationsServices_Safety.aspx?l=pt 
 
Os subcontratados deverão possuir e respeitar seus próprios programas de saúde e 
segurança do trabalho, juntamente com o Manual de Segurança em Sites-Internacional 
da SBA e às políticas de segurança e saúde no trabalho dos clientes envolvidos, 
conforme aplicável. Os Subcontratados deverão conduzir os serviços de forma a evitar 
riscos à saúde, danos corporais, à propriedade e ao meio ambiente. Deverão ainda 
cumprir todas as leis e regulamentos aplicáveis à saúde e segurança no trabalho. Seus 
funcionários deverão possuir e utilizar todo o equipamento de proteção individual e 
coletivo necessários para o desempenho dos trabalhos em segurança. Tais 
equipamentos deverão ser fornecidos pela empresa subcontratada, bem como toda a 
documentação, orientação, procedimentos e planos de contingência necessário para 
concluir o trabalho.  
 

3.0 TREINAMENTO E COMUNICAÇÃO 
Este item detalha os requisitos de treinamento em saúde e segurança do trabalho para 
os funcionários da SBA e subcontratados. O pessoal da contratante é obrigado a 
completar uma formação de Saúde e Segurança Ocupacional de acordo com a 
Organização Internacional do Trabalho (OIT) e as leis e normas aplicáveis para saúde e 
segurança do trabalho do país. O programa de treinamento de Segurança do Trabalho 
da SBA e suas práticas são oriundos da formação formal e informal em Saúde e 
Segurança do Trabalho fornecidas pelo Departamento de Segurança do Trabalho da 
SBA e de fontes externas aprovadas.  Para o escopo do trabalho que estiver sendo 
executado, todos os funcionários e prestadores de serviços da SBA devem aderir às 
exigências regulamentares da OIT e do país com relação à formação e treinamento 
necessários. Esta formação pode incluir, mas não se limita ao seguinte:  
 

• Introdução às NR 
• Investigação de Incidentes e relatórios 

• Elevação Manual 
• Segurança do Site 

• Trincheiras e Escavações • Políticas/Procedimentos da SBA  
• Identificação de Riscos • Comunicação de Riscos/SMH 
• Consciência sobre segurança da RF no Site • Avaliação da segurança do Site 
• Proteção Contra Quedas • Cordas/Nós 
• Preparação para Emergências • Resgate em Torres 
• Cabrestante elétrico • Trabalho a quente 
• Segurança com Guindastes, Guinchos e 

Equipamento 
• Trabalho com Concreto 

• Torrista Autorizado/Competente • Empilhadeira 
• Equipamento de Proteção Individual • Primeiros Socorros/RCP 
• Segurança com Eletricidade /Bloqueio e 

Etiquetagem 
• Limpeza 
• Segurança para Ferramentas 

Manuais e Elétricas 
  

O treinamento dos funcionários é documentado pelo preenchimento de folhas de presença 
obrigatória aos cursos bem como por avaliações de competências. Registros desses 
treinamentos são mantidos de acordo com a política de arquivamento de documentos da 
SBA.   
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4.0 INSPEÇÃO E ANÁLISE DO LOCAL DE TRABALHO 
 

 Avaliação prévia dos trabalhos 
É responsabilidade do supervisor de campo da SBA, subcontratados, ou empregados 
designados para tal, coordenar e realizar uma avaliação prévia dos trabalhos que serão 
executados no site/obra visando identificar os perigos ali existentes e os potenciais.  
Todos os visitantes devem ser acompanhados por um representante da SBA e serem 
informados sobre os perigos existentes no site bem como as ações de emergência 
requeridas em cada caso. Devem ser tomadas todas as medidas necessárias e adequadas 
para eliminação dos riscos identificados na avaliação prévia dos trabalhos.   
 
Para a realização da avaliação prévia dos trabalhos é necessário conhecer: 
• O trabalho a ser executado 
• O pessoal envolvido no projeto 
• Os procedimentos de emergência 
• As exposições a perigos causadas pelo trabalho no site 
• As medidas de controle dos perigos 
• As informações sobre os trabalhos de construção civil 
• As informações sobre os trabalhos em altura 
• Revisar e assinar o documento 
 

Riscos à segurança e medidas de controle deverão ser discutidas com a equipe de 
campo durante a avaliação pré-trabalho antes do início do mesmo e de maneira 
periódica (diária, semanal). 
 
A avaliação prévia do trabalho deve ser revista diariamente de maneira a garantir que os 
perigos envolvidos não modificaram. Todos os trabalhadores no local devem assinar esta 
avaliação indicando que entenderam tais perigos e os procedimentos de segurança 
indicados para sua prevenção.   
 
A avaliação deverá ficar em local conhecido e à disposição de todos durante todo o 
tempo necessário para a execução dos trabalhos. Funcionários e subcontratados devem 
consultar o supervisor da SBA ou documentos específicos do projeto que permitam a eles 
compreender na sua totalidade a avaliação prévia do trabalho. 
 

 Inspeção de Segurança do Equipamento 
A inspeção do equipamento de segurança inclui, mas não está limitada a: 
• Sistemas de trava-quedas e SPDQ 
• Escadas e andaimes 
• Ferramentas manuais e elétricas 
• EPI 
• Cordas (cordas de carga, corda guia, cordas de segurança) 
• Equipamento de Elevação 
• Extintores de incêndio 
• Kits de primeiros socorros 
• Veículos 
• Empilhadeiras 
• Guindastes e talhas 
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• Elevadores de pessoal (elevadores aéreos) 
• Equipamento de oxi-acetileno (corte e solda) 
• Energia (temporária ou permanente) 
 
As inspeções podem ser necessárias anteriormente ao uso dos equipamentos, diariamente 
ou mensalmente, e de acordo com os requisitos regulamentares ou recomendações do 
fabricante. As Inspeções de segurança nos equipamentos são realizadas pelo operador ou 
usuário do mesmo, antes de usá-lo ou ainda de acordo com a necessidade. As inspeções 
devem ser documentadas e seus registros mantidos no local da obra ou serviço. 
 

 Auditorias de Saúde e Segurança no Trabalho 
O Gerente de Segurança, o Técnico de Segurança, ou o Supervisor de Campo, irão 
realizar auditorias de segurança coincidindo com cada etapa do trabalho para identificar 
quaisquer condições inseguras, procedimentos incorretos de segurança do trabalho ou 
questões de não conformidade, bem como a análise da documentação de segurança 
necessária. O objetivo dessas auditorias será avaliar a conformidade com as normas 
federais, estaduais e municipais, normas de consenso e os requisitos de Saúde e 
Segurança do Trabalho da SBA. O resultado da auditoria será documentado no checklist 
de Saúde e Segurança do Trabalho. Tais resultados serão revistos e discutidos com a 
supervisão de campo. O checklist de Segurança e Saúde do Trabalho preenchido pelo 
supervisor de campo deverá ser enviado semanalmente para a área de Segurança e 
Saúde do Trabalho da SBA. 
 

 Relatório de Acidente 
 Comunicação de lesões/doenças e quase-acidentes relacionados com o 

trabalho 
Os colaboradores envolvidos em um incidente devem notificar seu supervisor e 
respectivo Gerente de Segurança uma vez que a ajuda é prestada e o local estiver sido 
segurado. Se um colaborador ferido procurar atendimento médico o Relatório de 
Acidente/Incidente da SBA deve ser preenchido e devolvido ao Departamento de 
Segurança da SBA assim como se um acidente de trabalho não requerer atenção médica 
o Relatório de 1ros Socorros da SBA deve ser preenchido e devolvido ao Departamento 
de Segurança da SBA.   
O Supervisor, em conjunto com o funcionário ferido, devem preencher o formulário. 
Todos os documentos devem ser preenchidos imediatamente após o incidente e 
retornado ao Departamento de Segurança. Investigações de incidentes serão realizada o 
mais rapidamente possível após o incidente. 
 

 Incidente de Veículo Motorizado 
Após relatar o incidente ao seu supervisor, o Relatório de 
Acidente/Incidente de todo veículo motorizado relacionado 
com o trabalho (propriedade da SBA, alugado ou de 
propriedade do funcionário), deve ser feita imediatamente 
após o incidente, o relatório deverá ser enviado no dia do 
incidente ao Departamento de Segurança. 
 
• Contate a polícia/190. Se for seguro, siga o treinamento 

de primeiros socorros/RCP. 
• Contate o Supervisor que irá notificar o Gerente de 

Segurança sobre o incidente. 
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• Tire fotos e recolha informações na cena do incidente.  
• Complete a documentação requerida pela SBA e em seguida envie-la para o seu 

Supervisor e o Gerente de Segurança. 
 

 Lesões relacionadas ao Trabalho 
• Se o ferimento representa uma ameaça de vida, ligue para o 131. Se for seguro, siga o 

treinamento de primeiros socorros/RCP. 
• Contate imediatamente seu Supervisor para informar a lesão. O Supervisor entrará em 

contato com o Gerente de Segurança e determinarão o local de tratamento médico 
adequado. 

• Complete a documentação requerida pela SBA e em seguida envie-la para o seu 
Supervisor e o Gerente de Segurança. 

 
 Danos à propriedade ou roubo 

• Contate a polícia para relatar o incidente. 
• Contate o Supervisor que irá notificar o Gerente de Segurança sobre o incidente. 
• Complete a documentação requerida pela SBA e em seguida envie-la para o seu 

Supervisor e o Gerente de Segurança. 
 

5.0 RESPOSTA À EMERGENCIAS 
O formulário de avaliação previa ao trabalho contém 
todos os números dos serviços de emergência locais, 
informações de contato da empresa, direções do local de 
trabalho (Site), estabelecimento de saúde ocupacional 
mais próxima e hospital.  Um ponto de evacuação/reunião 
designado que irá servir como um ponto de encontro em caso 
de emergência deve ser identificado e comunicado a todo o 
pessoal do site.  Todos os visitantes devem ser acompanhados 
por um representante da SBA e receber informações essenciais 
relacionadas com os perigos do local e requisitos de resposta de emergência. 
 

 Comunicações de Emergência 
Caso ocorra uma situação de emergência, serviços de emergência deverão ser chamados 
pelo telefone 131 ou outro número de emergência designado. No caso do serviço celular 
não estiver disponível no local de trabalho, o lugar mais próximo com telefone fixo ou 
serviço celular deverá ser indicado no formulário de avaliação prévio ao trabalho. 
 

 Preparação para Emergências 
A localização geográfica do local tem o potencial de influenciar o tipo de emergência que 
pode ser encontrado. Os seguintes são exemplos de situações de emergência que podem 
ocorrer em locais de trabalho da SBA e os procedimentos a serem seguidos: 
 

 Emergência Médica 
Se uma emergência médica (ataque cardíaco, caída de altura, etc.) ocorre no local 
de trabalho: 
• Realize o tratamento médico na medida em que o seu treinamento permita (e.g., 

RCP, bandagem).  Se as lesões são significativas (conforme determinado pelo 
atendedor treinado em primeiros socorros/RCP), então: 
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• Notifique o 131 ou o serviço de ambulância local imediatamente e de ao 

operador a seguinte informação: 
o Seu nome e o nome da empresa; 
o Localização do Site usando longitude e latitude (podem ser obtidas do 

Relatório de Avaliação Previa ao Trabalho); 
o Direção do Site (pode ser obtido do Relatório de Avaliação Previa ao 

Trabalho); 
o Natureza e gravidade da emergência; e 
o Espere e siga as instruções do operador dos serviços de emergência. NÃO 

desligue a menos que o operador o instrui a fazê-lo. 
• Uma vez que os serviços médicos de emergência chegarem no local, ajude o 

pessoal médico em qualquer forma que eles solicitarem. 
 

 Incêndio 
Se ocorrer um incêndio no local de trabalho, notifique o 193 ou o Corpo de 
bombeiros local e de ao operador a seguinte informação: 
• Seu nome e o nome da empresa; 
• Localização e Direção do Site (podem ser obtidas do Relatório de Avaliação 

Previa ao Trabalho); 
• Natureza e gravidade da emergência; e 
• Espere e siga as instruções do operador dos serviços de emergência. NÃO 

desligue a menos que o operador o instrui a fazê-lo. 
 
Extinção de Incêndio: 
• Se o fogo é pequeno (estágio incipiente), tentar extinguir com extintores de 

incêndio à mão; 
• Se o fogo não pode ser controlado com os extintores à mão, evacuar a área de 

trabalho e proceder à evacuação ao ponto designado/reunião; 
• Realize uma contagem de pessoal para garantir que todos estejam no ponto 

designado; e 
• Aguarde até que o Corpo de Bombeiros chegue. 

 
 Outras condições climáticas severas: 

Quando as condições climáticas severas estão presentes na área de um local de 
trabalho da SBA: 
• Se um relâmpago é visível, interromper imediatamente qualquer trabalho ao ar 

livre. Subir a uma torre ou trabalhar no rooftop quando raios são visíveis é 
proibido. Permaneça fora da torre ou rooftop por 30 minutos após o último raio 
visível. 

• Se fortes ventos estiverem presentes no local de trabalho, todo trabalho na torre 
ou rooftop deve ser interrompido ou ser reavaliado pela pessoa competente no 
local. Todos os materiais e equipamentos devem ser protegidos para evitar o 
deslocamento acidental.  

 
6.0 SEGURANÇA NO SITE DA TORRE 
 

 Segurança durante a Construção da Torre 
Os riscos de segurança mais significativos durante a fase de construção da torre são o 
vandalismo, roubo de ferramentas e equipamentos, e a violência ou lesão no trabalho  
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por indivíduos não autorizados. As seguintes diretrizes devem ser observadas, tanto 
quanto possível, durante a construção da torre: 
• Indique o perímetro do site da torre com fita de segurança, e levante uma barreira de 

segurança o mais cedo possível do início do trabalho do local. 
• Estar atento das condições locais e evitar que pessoas desconhecidas acessem o 

site. 
• Estabeleça pontos de acesso para veículos e estacionamento de modo a limitar o 

acesso ao site. 
• Limpe o local no final de cada turno colocando ferramentas e equipamento em 

armários trancados. 
• Exija que os visitantes do site sejam escoltados em todos os momentos. 
• Bloqueie ou retire as chaves dos equipamentos antes da saída do local, no final do 

dia. 
• Escavações deixadas durante a noite devem ser protegidas e adequadamente 

asseguradas contra a entrada não autorizada. 
• Verifique que todos os equipamentos e materiais são assegurados e deixados em 

uma condição segura e estável. 
• Instale uma Sinal de segurança 4-em-1 da SBA. 

 
 Segurança para Torres já Existentes 

Os riscos de segurança mais significativos para torres existentes são vandalismo e 
ferimentos aos intrusos. As seguintes diretrizes devem ser observadas, tanto quanto 
possível, para torres existentes: 
• Uma cerca de segurança é a segurança mínima para torres em sítios isolados (não 

localizados em prédios). 
• Um cadeado irá ser utilizado para segurar o portão de acesso. 
• Sinais regulatórias serão postadas conforme necessário. 
• Alguns sites podem ter requisitos especiais de segurança, tais como acesso de cartão 

e monitoramento remoto de vídeo. Estes são tipicamente requisitos do cliente, mas 
podem ser adoptadas, a critério da SBA, a título específico do site. 
 
 Segurança para Áreas de acesso controlado 

• O acesso a Rooftop e sites semelhantes é geralmente controlada pela gestão de 
acesso (RSM/Gestor de Sites). 

• Alguns sites podem ter requisitos especiais de segurança, tais como acesso de cartão 
e monitoramento remoto de vídeo. Estes são tipicamente requisitos do cliente, mas 
podem ser adoptadas, a critério da SBA, a título específico do site. 
 

7.0 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) 
• EPI deve ser selecionado e utilizados com base na informação da Avaliação de risco 

anual e do Relatório de avaliação previa ao trabalho. 
• Os supervisores irão garantir que todos os empregados mantenham o seu EPI e 

adquiram novos equipamentos quando necessário. Mudanças no EPI devem ser 
avaliados com base na mudança dos perigos e/ou escopo do site.  

• Cada EPI deve estar marcado com a norma adequada da NBR/ANSI, quando aplicável. 
• Cada EPI deve ser inspecionado antes de cada uso. Se o EPI apresentar defeitos, 

danos ou desgaste excessivo, ou de outro modo não conforme, deve ser retirado do 
serviço. 
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• Se um esclarecimento adicional é necessário na seleção do EPI, entre em contato com 

o representante do Departamento de Segurança da SBA. 
 
 Proteção da Cabeça  

• Toda proteção de cabeça deve cumprir com a NBR 
8221:2003 ou alteração posterior. 

• Capacete é obrigatório em todo momento em locais de 
trabalho da SBA.  Capacete classe A/B, capacetes de 
escalada Classe A são permitida quando se trabalha em 
altura. 

• Toda proteção da cabeça deve ser usada de acordo com as recomendações do 
fabricante. 

• Inspecione os capacetes diariamente por rachaduras e defeitos. 
 
 Proteção dos Olhos   

• Toda proteção de olho deve cumprir com ANSI.Z.87.1/2003 ou alteração posterior.  
• Óculos de segurança com Norma Técnica ANSI aprovada com proteções laterais 

devem ser usados quando expostos a perigos para os olhos, como impactos de 
partículas volantes ou queda de objetos, poeira, lasca de concreto e moagem. 

• Em alguns casos (como manipulação química, poeira excessiva, operações de 
moagem) uma proteção de olho adicional (protetores faciais, óculos de proteção) deve 
ser usada. 

• Proteção de olho adequada deve ser usada para soldagem e corte (ANSI.Z.87.1/2003 
ou alteração posterior), a máscara deve atender simultaneamente todas as proteções 
do item B- 3 do Anexo I da NR 6. 
 
 Proteção das mãos  

• Use luvas de trabalho adequadas (couro, de raspa) e que cumpram com EN 420:2003 + 
EN 388:2003 ou alterações posteriores no manuseio de materiais que podem causar 
ferimentos e contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes ou outros. 

• Use luvas resistentes a produtos químicos durante o manuseio e eliminação de 
substâncias perigosas que cumpram com EN 420:2003 + EN 374:2003, ou alterações 
posteriores.  

• Use luvas eletricamente isolantes e que cumpram com ABNT NBR 10622: 1989 RAC 
quando execute trabalhos em componentes eléctricos que estejam energizados e 
expostos ou realizando trabalhos com energia elétrica (AC/DC).  

 Proteção dos Pés  
• Quando aplicável, os sapatos de segurança devem cumprir com NBR ISO 20344:2008 

NBR ISO 20345:2008 (de segurança), NBR ISO 20346:2008 (de proteção), NBR ISO 
20347:2008 (ocupacional) ou alteração posterior.  

• Quando aplicável, os sapatos de segurança devem cumprir com NBR ISO 20345:2008 
ou NBR ISO 20346:2008 ou NBR ISO 20347:2008 + ABNT NBR 12576:1992 ou 
alterações posteriores para prevenção de Agentes provenientes da energia elétrica. 

• Quando aplicável, os sapatos de segurança devem cumprir com EN 13832-2:2006 
(parte 2) EN 13832-3:2006 (parte 3) ou alteração posterior para prevenção de 
Respingos de produtos químicos (Concreto). 

• O funcionário deverá, no mínimo, usar sapato de segurança com bico de aço ao usar 
compactadores ou britadeiras. 
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  Proteção Auditiva 

• Proteção auditiva que cumpram com ANSI.S.12.6/2008 deverão ser usadas em áreas 
com muito ruído (difícil de se comunicar verbalmente ao alcance do braço) ou para 
proteção contra níveis de pressão sonora superiores aos valores limites de exposição 
diária.   

• Proteção auditiva deve ser mantida em uma condição limpa e 
sanitária.  

• Pessoal utilizando proteção auditiva deve receber formação 
sobre os perigos do ruído e uso de proteção auditiva.  

• Proteção auditiva aceitável inclui plugues de ouvido (espuma 
ou moldados) ou abafadores de ruído.  

• Algodão, tecido, pano, ou outros materiais com isolamento 
acústico improvisados são proibidos.  

 
8.0 CINCO ENFOQUES TÓPICO 1 - PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS 

É requisito da SBA, em relação aos riscos inerentes ao trabalho em altura, que todos os 
funcionários e Fornecedores/Prestadores deverão manter um 100% de proteção contra 
quedas em todos os momentos. Considera-se trabalho em altura toda atividade executada 
acima de 2,00 m (dois metros) do nível inferior, onde haja risco de queda. 

 
A seguinte seção estabelece os requisitos mínimos e as medidas de proteção em altura, 
envolvendo o planejamento, a organização e a execução, de for a garantir a Segurança e 
saúde dos trabalhadores envolvidos direta ou indiretamente com esta atividade e enquanto 
trabalha em torres de comunicação, incluindo antenas, transmissão, camuflagem, rooftop e 
outras estruturas que suportam equipamento relacionado com a comunicação. 

 Requisitos Gerais 
100% de proteção contra quedas, compatível com as funções atribuídas, deve ser 
fornecido, usado e mantido em conformidade com este programa quando o pessoal está 
exposto a quedas superiores a 2 metros.   
 
Dispositivos de posicionamento NÃO DEVEM SER USADOS no lugar de um SIPQ 
(Sistema Individual de Proteção de Quedas), e seu uso será considerado escalada 
livre. Escalada livre é estritamente proibida. 
 

 Planejamento de Trabalho 
Todos os projetos que requerem de escalada devem ser planejados por uma 
pessoa competente. Planejamento prévio ao trabalho (Análise de Risco) incluirá a 
identificação das rotas de escalada principal e alternativa, avaliação de obstruções, 
qualificação e/ou formação dos escaladores, Sistema Individual de Proteção de 
Quedas (SIPQ) e qualquer outro fator associado com a atividade de escalada. Para 
reduzir a preocupação com um potencial trauma de suspensão em caso de uma 
queda, um plano de resgate deve ser desenvolvido como parte do planejamento 
prévio ao trabalho. 
 

 Avaliação do Sistema de Proteção Contra Queda 
Durante o período de cada projeto, a pessoa responsável deverá avaliar as 
operações de trabalho, instalações da escalada, condições meteorológicas, e o 
SIPQ para determinar se será necessária uma alteração ao plano prévio ao 
trabalho. 
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 Inspeção 

O SIPQ deve ser inspecionado e a inspeção documentada diariamente (ou antes do 
uso) por um funcionário treinado (usando o Checklist de Inspeção Diária) procurando 
por desgaste, danos, defeito ou outras deteriorações, Equipamento defeituoso será 
identificado e marcado como inseguro e imediatamente retirado de serviço. 
 

 Formação/Qualificações 
Antes de realizar um trabalho em altura acima de 2 metros, empregados e 
fornecedores de serviços da SBA devem receber treinamento obrigatório de 
proteção contra quedas. Treinamento de Escalador/Resgatador 
Autorizado/Competente deverá ser fornecido pelo empregador. Fornecedores 
devem ser certificados com treinamento, teórico e prático, com carga horária mínima 
de oito horas, cujo conteúdo programático deve, no mínimo, incluir: a) Normas e 
regulamentos aplicáveis ao trabalho em altura; b) Análise de Risco e condições 
impeditivas; c) Riscos potenciais inerentes ao trabalho em altura e medidas de 
prevenção e controle; d) Equipamentos de Proteção Individual para trabalho em 
altura: seleção, inspeção, conservação e limitação de uso; e) Acidentes típicos em 
trabalhos em altura; f) Condutas em situações de emergência, incluindo noções de 
técnicas de resgate e de primeiros socorros antes de escalar qualquer estrutura ou 
trabalho em alturas superiores a 2 metros. O treinamento deve ser documentado 
acordo com os requisitos do fornecedor, e cada escalador autorizado/competente 
deve estar na possessão da certificação do treinamento quando em um canteiro de 
obras ativo. 
 

 Sistema Individual de Proteção de Queda (SIPQ) 
• Os funcionários devem pré-planejar suas atividades de escalada para garantir 

que possuem os componentes do SIPQ adequados para realizar o trabalho com 
segurança. 

• Um SIPQ requer pelo menos um Cinto Tipo Paraquedista, Talabarte com 
absorção de choque ou retrátil e um ponto de ancoragem avaliado para suportar 
2,268 quilos. 

• Dispositivos de posicionamento NÃO SERÃO usados no lugar de um sistema de 
prevenção de quedas e será considerado "escalada livre". Escalada livre não é 
permitida em nenhuma circunstância! 
 

 Pontos de Ancoragem 
• Todos os pontos de ancoragem para sistemas contra quedas devem ser capazes 

de suportar 2.268 quilos por pessoa conectada. 
• Sempre que possível, um ponto de ancoragem encima da cabeça deve ser 

selecionado para reduzir os riscos de contato e forças associadas com uma 
queda. 

• Pedaleiras/Step bolts não podem ser utilizados como pontos de ancoragem. 
• Pontos de fixação para linhas de vida verticais e horizontais devem ser 

independentes de qualquer outro sistema e devem ser capazes de suportar 
2.268 quilos por funcionário conectado usando a ancoragem. 

• Todas as linhas de segurança e talabartes devem ser protegidas contra cortes ou 
esmagado. 

• Quando linhas de vida verticais são usadas, não mais do que um 
empregado deverá estar conectado a uma linha de vida. Cabos sintéticos  
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utilizados em linhas de vida verticais devem ter uma resistência mínima de 
ruptura de 2.000 quilos (20 kN). Talabartes usados com linhas de vida verticais 
não devem exceder 0,90 cm (se maior deverá incluir absorvedor de energia). 

• Quando mais de um empregado estejam utilizando uma linha de vida 
horizontal para fins contra quedas, o cabo de segurança deverá ser capaz de 
suportar 2.268 quilos por funcionário (é permitido, no máximo, duas pessoas em 
uma única linha de vida horizontal, a qualquer momento, a menos que 
especificado de outra forma pelo fabricante). 

 
Dispositivo de 

Conexão 
Restrição de 

Queda 
Ponto de 

ancoragem 
Cinto Tipo 

Paraquedista 

 

 
 

 
   

 Cinto Tipo Paraquedista   
• Um sistema de trava-quedas deve incluir um Cinto Tipo Paraquedista que está 

devidamente equipado para o trabalhador e utilizado conforme as especificações 
do fabricante. 

• O uso de uma Cinto de Segurança Modelo Eletricista é proibido como um 
SIPQ aprovado. 

• Antes de acessar uma torre ou rooftop, o funcionário deve efetuar uma inspeção 
da EPI e completar o relatório Checklist de Inspeção Diária. Os formulários 
preenchidos devem permanecer acessíveis e no canteiro de obras em todos 
os momentos. Durante a inspeção, EPI encontrado danificado deve ser retirado 
de serviço imediatamente. 
 

  Dispositivo de Conexão 
• Um Talabarte duplo com absorvedor de 

energia será utilizado para se conectar desde o 
Cinto Tipo Paraquedista ao ponto de 
ancoragem/conexão aprovado.   

• Para ser usado com o SIPQ o ponto de 
conexão do talabarte ao cinto será a argola “D” 
dorsal. 

• Gancho e Mosquetão de dupla trava é o 
dispositivo mínimo requerido. Estes 
dispositivos devem ser de autobloqueio (Trava 
Automática) e não devem ser ligados uns aos outros. 

• Gancho e Mosquetão devem ser capazes de suportar uma Resistência 
longitudinal de 2.000 quilos (20 kN) e uma Resistência transversal de 700 quilos 
(7kN).   

• Dispositivos de Conexão, incluindo mosquetões, cintas de ancoragem (Cross 
arm), linha de vida retrátil, ganchos, linha de vida flexível (cable/rope grab),  
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talabartes, etc., deverão ser utilizados de acordo com as especificações do 
fabricante. 
 

 Trabalho em Altura de Estruturas Verticais (EV) 
As seguintes precauções de segurança destinam-se a informar a todas as pessoas que 
trabalham em posições altas das habilidades e técnicas necessárias para construir, 
modificar e instalar equipamentos de telecomunicações em estruturas verticais com 
segurança. 
 
EM NENHUM MOMENTO O MONTADOR/ESCALADOR ACESARÁ A ESTRUTURA 
UTILIZANDO O CABO DE AÇO DO GUINCHO/GUINDASTE. 
• Um mínimo de 2 escaladores/resgatadores deverá estar no site enquanto estiverem 

realizando trabalho em altura de EV. 
• Revise os desenhos de engenharia da torre e o relatório de Avaliação previa ao trabalho 

para identificar potenciais riscos e medidas de controle associadas com atividades de 
trabalho em altura. 

• Discuta e selecione a rota mais segura para acessar, subir e descer da EV. 
• Inspecione todas as ferramentas, equipamentos e cordame para garantir que ele está 

em uma condição segura e confiável. 
• Inspecione a estrutura e os suportes por sinais de deterioro nas bases de concreto ou 

ancoragem/chumbadores, e procure por braçadeiras, parafusos ou cabos (torre 
estaiada) faltantes, assim como buracos e rachaduras, etc. 

• Monte os componentes da torre no chão para minimizar potenciais riscos de queda aos 
empregados. 

• Use corda guia ao levantar os componentes da torre com guindaste ou outros meios. 
• Na montagem das torres, cada seção que vai subindo deve ter uma linha de vida 

vertical para cada pessoa. A linha de vida deve ser contínua e assegurada desde a 
parte superior da estrutura até o nível do solo. 

• Se a estrutura inclui uma escada e um dispositivo de segurança (Trava queda) existente 
para subida, os trabalhadores deverão acessar o lugar de trabalho usando a escada e o 
dispositivo de segurança. 
o Espera-se que apenas os escaladores qualificados examinaram a torre e o 

dispositivo de segurança antes de usá-lo. 
o Esta política vai ajudar a garantir que as equipes de escaladores acessem 

corretamente os dispositivos de segurança (Trava queda), assim como identificar os 
dispositivos de segurança que cumpram com NBRs 14626, 14627, OSHA, TIA222-
G, ANSI ou outros requisitos regulamentares.   

o Se a estrutura não inclui uma escada ou um dispositivo de segurança (Trava queda) 
para subida, as seguintes medidas serão tomadas: 

o O primer escalador vai subir a estrutura, mantendo 100% de proteção contra 
quedas. (Nota: Pedaleiras/Step bolts não podem ser utilizados como pontos de  
ancoragem), ao chegar à posição do trabalho, o escalador deverá conectar uma 
linha de vida vertical para proteção contra quedas. 

o Uma vez equipado, os funcionários podem acessar a torre utilizando a linha de vida 
em conjunto com um dispositivo trava queda de corda (rope grab). 

• Esteiramento de cabos e coaxiais não devem ser utilizados como dispositivos de 
escalada, ponto de ancoragem ou de detenção de queda pessoal. 
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 Montagem de Monopostes 

Um plano exaustivo de proteção contra queda deve ser estabelecido antes do 
levantamento, manutenção e acesso de um Monoposte, incluindo mas não limitado 
a: Slip e semi slip joint, flangeado e poste camuflado. Este plano deve incluir os 
meios para o escalador manter o 100% de proteção contra quedas durante o 
empilhamento, aparelhagem, e desmontagem de cada seção. Os que seguem são 
os melhores exemplos de práticas da indústria que podem ser utilizados, com base 
no tipo de torre e escopo de trabalho, para manter a conformidade com os requisitos 
de equipamento de proteção contra quedas: 
• Linha de vida vertical unida a cada secção a ser içada, acompanhada pelo uso 

de um dispositivo trava queda para corda (Rope grab). 
• Suportes de Ancoragem para pedaleiras/Step peg com espaçamento não maior 

a 1,2 m. 
• Uso de Cinta de ancoragem para trava queda do escalador. 

 
 Torres Estaiada e Autoportantes 

Proteção contra quedas associadas com as torres estaiada e autoportantes é 
consistente com os outros requisitos de segurança de proteção contra queda em 
trabalho em altura. 
 

 Suportes de Antena 
Tipicamente, suportes de antena não são adequadas o suficiente para 
sustentar as forças aplicadas durante a queda. O escalador deve conectar todo 
trava queda na estrutura da torre, de preferência a perna da estrutura ou 
Monoposte. É de responsabilidade do escalador autorizado/competente de 
assegurar que o seu ponto de fixação atende aos requisitos de uma ancoragem 
improvisada. 
 

 Trabalho em Rooftop 
As seguintes precauções de segurança destinam-se a informar todo o pessoal que 
trabalha em rooftop dos requisitos necessários para executar com segurança trabalhos 
em altura. 
• Durante a avaliação previa ao trabalho, os pontos de ancoragem do rooftop devem ser 

identificados e documentados. 
• A mureta existente ou um sistema guarda corpo (parapeito) de um rooftop deve ser de 

1,1 m de altura ou superior e sem intervalos para ser considerada compatível e 
aceitável para fornecer de proteção contra quedas. A barra superior deve ser capaz de 
suportar uma carga de 90 quilos aplicada em qualquer direção. 

• Um sistema de linha de alerta (fita zebrada) deverá ser instalado a 5 m no lado da 
beira/desprotegida do telhado/rooftop. O sistema de linha de alerta deve cumprir os 
seguintes requisitos: 
o A linha de alerta será sinalizada a intervalos não maiores de 1,8 m, posicionado 

entre 86 cm e 1 m da superfície de trabalho, capaz de resistir uma força de pelo 
menos 7 quilos, e ter uma resistência mínima de 226 quilos. 

• Fitas de advertência devem ser colocadas para evitar a exposição aos bordos 
desprotegidos. 

• SIPQ, Sistema de Retenção de Queda ou outro método aprovado deverá ser utilizado 
quando trabalhe além da fita de advertência em um rooftop. 
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• Equipamentos instáveis ou soltos devem ser mantidos longes da beira do rooftop para 

evitar caída de objetos. 
• Abertura de tetos deveram ter tampas que cumpram os seguintes requerimentos: 

o Capaz de suportar, pelo menos, duas vezes o peso dos trabalhadores, equipamento 
e materiais. 

o Assegurado para evitar o deslocamento acidental. 
o Marcado com a palavra furo ou tampa. 
o Riscos de queda, incluindo em aberturas de telhado, claraboias, escotilhas de 

acesso, etc., devem ser cobertas ou barricadas, ou ministrar os trabalhadores 
expostos com um SIPQ adequado. 

 
 Descenso Controlado 

Os seguintes requisitos identificam as habilidades, técnicas e equipamentos a serem 
utilizados durante uma descida controlada de dois cordas: 
• O ato de fazer rapel por funcionários e fornecedores a uma elevação mais baixa é 

estritamente proibido. Descensor de barras (Rack), freio 8 e dispositivos de lazer não 
devem ser utilizados. 

• Durante a Análise de Segurança no Trabalho (AST), os perigos e as medidas de controle 
necessárias podem ser identificados e documentados na avaliação prévia ao trabalho. 
o A AST pode ser completada pelo supervisor de campo e discutido com todos os 

membros da equipe antes e durante as atividades do trabalho que permitam mais 
medidas de planejamento. 

o A linha de descenso e a linha de vida vertical devem ser conectadas a pontos de 
ancoragem separadas e capazes de suportar 2,500 quilos cada um. Um escalador 
autorizado/competente deverá assegurar a proficiência entre o equipamento e as 
cordas sendo utilizadas para o descenso controlado.  
 

 Resgate para Trabalho em Altura 
Os seguintes requisitos identificarão os passos a serem tomados ao realizar um resgate 
de um trabalhador ferido a partir de uma estação de trabalho elevada. 
• Todos os funcionários e fornecedores responsáveis por resgate de emergência no local 

de trabalho devem ser treinados de acordo à NR-06, NR-35, NBR 
15595, e outras regulamentações.  

• Antes de começar a trabalhar, a equipe de trabalho realizará uma 
reunião DDS (Dialogo Diário de Segurança) para discutir o plano 
escrito de resgate específico do site. 

• Quando houver dois escaladores autorizados no site e o escopo 
exige a realização de trabalho em altura de ambos o seguinte deve 
ser respeitado: 
o Deve ter um meio de comunicação a terceiros (Supervisor, 

Serviços de Emergência). 
o Equipamento para Resgate/Descenso deve estar instalado em 

uma posição elevada do local de trabalho antes de este começar. 
• Para garantir que a informação de resgate é comunicada a cada 

empregado, a equipe deverá realizar uma avaliação prévia ao trabalho que inclui: 
o Dispositivo de comunicação adequado (exemplo: celular) 
o Meio de resgate interno ou externo 
o Tipo e localização do equipamento de resgate 
o Acesso e pontos de ancoragem 
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o Método de resgate  
o Localização do kit de primeiros socorros 
o Coordenadas longitude e latitude (nota: coordenadas de evacuação aérea do site 

podem ser separados) 
o Direções e mapa para o site 
o Números de emergência e de contato 

• Os primeiros socorros devem ser administrados ao funcionário ferido por uma pessoa 
treinada em primeiros socorros/RCP até a chegada da equipe médica de emergência. 

• Depois de resgate, contate imediatamente o Departamento de Segurança o mais cedo 
possível. 

• O site e todo o equipamento deve ser assegurado até que uma investigação apropriada 
de incidente possa ser realizada. 
 
 Elevação de Pessoas 

A seção a seguir identifica os requisitos de segurança envolvidos durante o içamento de 
pessoas utilizando guindaste/cesta aérea e plataformas elevatórias. 
 
Este procedimento não inclui os seguintes métodos para elevação de pessoas: 
• Guincho montado em base 
• Pau de carga 
• Montando o cabo de içamento, bola, gancho ou a carga 

 
Estes métodos são as últimas alternativas quando os meios convencionais de acesso à 
da torre foram revistos e considerados não viáveis. Estes métodos são proibidos sem 
autorização do Departamento de Segurança da SBA. Todas as solicitações devem 
ser feitas por escrito. 

 Cesta/Plataforma Aérea 
8.6.1.1 Planejamento do trabalho 
O uso de gruas ou guindastes para içar o pessoal em plataformas/cestas 
só devem ser utilizadas quando não for viável uma alternativa ou método 
segura de içamento. 

 
O Supervisor de campo deve assegurar que a Permissão de Içamento 
pessoal está completa e todas as exigências foram cumpridas antes de içar 
qualquer pessoa. Todos os elementos da autorização devem ser concluídos 
antes da elevação e incluem: 
• Informação do trabalho 
• Avaliação do equipamento de elevação 
• Inspeção de Equipamento 
• Reunião prévia à elevação 
• Teste/prova de elevação 
• Assinaturas de aprovação 

 
A equipe irá completar uma nova Permissão de Içamento de Pessoal a 
cada dia do projeto e sempre que houver uma alteração do local do 
guindaste/grua, equipamento, carga, ou desenho do elevador. 
A Permissão de Içamento de Pessoal deverá ser mantida e disponível 
para avaliação no local da obra até que o trabalho estiver completo. 
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8.6.1.2 Guindaste (Cesta) 

• O Guindaste deverá ter a documentação de inspeção anual no local de 
trabalho. 

• O Guindaste deverá incluir um indicador de ângulo da lança que seja 
visível ao operador. Guindaste com lança telescópica deverá conter um 
dispositivo que mostre claramente e com precisão o comprimento 
estendido da lança ou o rádio da carga antes do içamento do pessoal. 

• O Guindaste deverá estar equipado com um dispositivo operacional ante 
blocos dual. 

• A linha de carga do guindaste não deve ser construída em cabo de aço 
resistente à rotação. 

• O Guindaste deverá estar a um nível de 1% e os estabilizadores devem 
ser colocados sob uma patola estabilizadora. 

• Os Ganchos devem estar equipados com uma trava de bloqueio de 
segurança. 

• O peso combinado da plataforma carregada e a sua aparelhagem não 
deve exceder o 50% da capacidade nominal do guindaste. 

• Linhas de guia deverão ser usadas para prevenir que a cesta entre em 
contato com a estrutura durante o içamento. Circunstâncias específicas 
ou condição que impede sua utilização deve ser documentada. 
 

8.6.1.3 Plataforma 
• A plataforma de pessoal deverá ser desenhada com um fator de 

segurança mínimo de cinco e deve ser projetada por um engenheiro 
qualificado ou uma pessoa qualificada que seja competente em desenho 
estrutural. 

• A plataforma deverá ter uma marca ou placa permanente que mostre a 
capacidade nominal e o peso da plataforma. A carga da plataforma de 
pessoal não pode exceder sua capacidade nomina. 

• A plataforma deverá ser equipada com um bloco de carga para minimizar 
o excesso de balanço ou tombamento devido ao movimento de pessoal. 

• A plataforma de pessoal deverá dispor de um sistema padrão de 
parapeito que seja fechado do rodapé à barra intermediaria. A plataforma 
incluirá um corrimão, proteção à cabeça se for necessária e altura interior 
adequada. Se porta de acesso é fornecida, esta deverá incluir um 
dispositivo de bloqueio no lugar durante o içamento. 
 

8.6.1.4 Aparelhagem (Cesta) 
• No içamento de pessoal, o cabo de aço deve ser capaz de levantar sete 

vezes a carga máxima permitida. 
• Lingas usadas como ligação com a plataforma não devem ser utilizadas 

em qualquer outra finalidade. 
• Quando uma cinta/linga de poliéster estiver sendo usada em conexão da 

plataforma com a linha de carga, a equipe se assegurará de conectar 
estas com o elo mestre ou a manilha. 
 

8.6.1.5 Reunião prévia ao Içamento 
O Supervisor de campo irá realizar uma reunião prévia ao içamento antes do 
teste de carga, de içamento e inspeção. A reunião prévia ao içamento se  
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repetirá a cada vez que um içamento é realizado desde uma nova posição, 
novo dia, ou quando um novo trabalhador é designado à operação. 

 
Supervisor de campo, operador do guindaste, e os trabalhadores atenderão a 
reunião prévia ao içamento para discutir o seguinte: 
• Comunicações 
• Sinais Verbais/mão e radio 
• Procedimentos de elevação 
• Test de içamento, teste de prova, e inspeções 

 
8.6.1.6 Teste de içamento, teste de prova, e inspeções 
Imediatamente antes de colocar o pessoal na linha de içamento, o 
supervisor com a equipe deve realizar um teste de içamento, teste de prova e 
inspeção. Todos os testes de içamento, de prova e inspeção serão 
documentados e permanecerão no local até que o projeto estiver completo. 

 
A equipe irá realizar um teste de prova do 125% da capacidade nominal da 
plataforma segurando-a, numa posição suspensa, por cinco minutos com 
uma carga compensada. Este teste pode ser realizado usando um 
dinamómetro na base da torre ou usando uma carga pré-determinada. Por 
exemplo, se a capacidade nominal da cesta é de 1000 quilos, o peso da 
carga para o teste de prova devem ser 1,250 quilos. (1,000*1.25=1,250). 
 
Uma vez que o teste de prova foi efetuado a equipe irá realizar um teste de 
içamento. O teste de içamento será realizado a partir do solo até a altura 
(local) no qual os trabalhadores serão içados. O operador do guindaste deve 
determinar que não existe interferência. 

 
Após o teste de prova e içamento estiver completo, a pessoa competente 
deverá efetuar uma inspeção de: 
• Cabos para assegurar que estão encaixados corretamente em tambores 

e polias. 
• Guincho, suporte de base e fundação. 
• Várias partes da linha para verificar que não estiverem torcidas. 
 
Se defeitos são encontrados durante as inspeções, correções devem ser 
feitas e o teste de içamento, teste de prova e inspeção deve ser repetida. O 
teste de içamento, teste de prova e inspeção devem também ser repetidas 
sempre que o guincho é movido ou no início de cada dia durante os múltiplos 
projetos do dia. 

 
8.6.1.7 Operação segura durante elevação de 

pessoal 
• Trabalhadores usarão o SIPQ como especificado 

na Permissão de elevação de pessoal e deverão 
conectar seu talabarte à plataforma. 
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•  Trabalhadores devem manter todas as partes do corpo no interior da 

plataforma durante a elevação, descida e posicionamento. 
• Trabalhadores devem trabalhar desde o piso da plataforma; garantir que 

a plataforma está fixada antes de sair ou entrar. 
• Todos os materiais e ferramentas devem estar assegurados para evitar a 

queda da plataforma. 
• Funcionários içados deve ficar em visão direta ou em comunicação com 

o operador de guindaste em todo momento. Em alguns casos, um 
sinalizador pode ser utilizado. 

• O operador da grua deve situar-se aos controles quando a plataforma for 
ocupada. 

• Pare todas as operações de elevação durante ventos fortes ou mau 
tempo. 

 Elevações Aéreas 
• Para efeitos do presente documento, elevadores aéreos incluem plataforma de 

elevação articulada, de tesoura, elevadores verticais e elevadores de lança ou 
braço móvel.  

• Os operadores devem ler e cumprir com todos os sinais de alerta e se 
familiarizar com o manual de operador de elevador aéreo. 

• Assegurar que os operadores recebem documentação de orientação do 
elevador aérea da empresa de locação de equipamento, quando o equipamento 
é entregue no canteiro de obras. 

• Não utilizar o elevador aérea para içar materiais de construção ou exceder a 
capacidade da plataforma ou limites de peso. 

• Use o elevador só para içar pessoal e pequenas ferramentas manuais. 
• Manter o 100% de proteção contra quedas dentro da plataforma/cesta. 
• Conecte o SIPQ a um ponto de ancoragem aprovado dentro da 

plataforma/cesta. Não conecte o SIPQ a um ponto fora deste. 
• O Operador de elevador aéreo deve executar e documentar uma inspeção visual 

antes da utilização. Um Checklist de Equipamento do elevador aéreo está 
disponível como uma ferramenta de documentação no site da SBA. 

• Não utilize a barra intermedia ou superior da plataforma para acessar uma 
posição de trabalho. 
 

 Escadas 
• Escadas devem ser classificadas para uso industrial ou pesado e o usuário deve 

cumprir com as recomendações do fabricante. 
• Todas as escadas devem ser inspecionadas por defeitos ou danos 

antes de cada uso. Escadas danificados devem ser retiradas de 
serviço. 

• Enfrente a escada e mantenha três pontos de contato quando suba 
e desça de uma escada. 

• Não transporte ou levante nenhum material quando suba e desça de 
uma escada.  

• Não utilize escadas metálicas em torno ou perto de equipamento 
eléctrico. 

• Não junte escadas. 
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• A inclinação correta para uma escada de mão ou extensível é de 4:1.   
• Quando uma escada extensível é usada para acessar um local de trabalho elevado, a 

escada deve ultrapassar 1 m (um metro) o ponto de apoio superior. 
• Escada dupla (de abrir) deve ser utilizada na posição aberta e o limitador de abertura 

bloqueado. 
• Não se levante ou pise na bandeja/plataforma superior ou degrau mais alto. 

 

 Andaimes 
• Só empreiteiros de andaime aprovados devem servir como pessoa competente para a 

montagem, desmontagem, alteração, movimento e conserto de andaimes. 
• Os andaimes devem ser inspecionados antes de cada turno de trabalho. 
• Os andaimes devem dispor de sistema guarda-corpo e 

rodapé, inclusive nas cabeceiras, em todo o perímetro, 
conforme subitem da NR 18.13.5, com exceção do lado 
da face de trabalho. 

• Os montantes dos andaimes devem ser apoiados em 
sapatas sobre base sólida e nivelada. Objetos instáveis, 
tais como placas, caixas, tijolos soltos, ou bloco de 
concreto não devem ser utilizados. 

• Reporte qualquer dano imediatamente. 
• Não suba ou trabalhe desde a barra superior, intermediária 

ou os diagonais de um andaime. 
• É obrigatório o uso de cinto de segurança tipo 

paraquedista e com duplo talabarte que possua ganchos de 
abertura mínima de cinquenta milímetros e dupla trava. 

• O acesso aos andaimes deve ser feito de maneira segura por escada incorporada à sua 
estrutura, nunca acesse pelos montantes e tubos (verticais, horizontais e diagonais). 

• Todo trabalho em andaime deve ser aprovado pelo Departamento de Segurança da 
SBA. 
 

9.0 CINCO ENFOQUES TÓPICO 2 - SEGURANÇA ELÉTRICA/BLOQUEIO E ETIQUETAGEM 
Todos os funcionários da SBA e contratantes serão informados da existência e 
riscos associados aos sistemas elétricos energizados que existem no site por meio 
da avaliação prévia ao trabalho. 
 
TODOS os circuitos eléctricos devem ser colocados em uma "condição de trabalho 
eletricamente seguro" (isto é, de energizado, bloqueado e testado/verificado antes 
de realizar trabalhos sobre componentes elétricos, equipamentos e cabeamento). Trabalho 
em componentes elétricos energizados "ao vivo", assim como em equipamentos e 
cabeamento não é permitida, exceto quando de energizar o equipamento introduz riscos 
adicionais ou ele aumenta ou não é viável devido ao desenho ou limitações operacionais. 

 Riscos Elétricos 
Potenciais Riscos elétricos incluem: 
• Contato com os terminais da bateria durante a instalação e manutenção. 
• Contato com circuitos elétricos expostos ao abrir painéis, fazer conexões, solução de 

problemas, substituindo iluminação e testes de alarme.  
• Contato com circuitos energizados ou cabeamento exposto devido a danos, defeitos ou 

material/componentes eléctricos excessivamente desgastados.  
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• A não utilização de Interruptor de circuito de falha de terra.  
• Instalação de fontes de alimentação temporários e permanentes para equipamentos de 

telecomunicações. 
• Contato com linhas eléctricas subterrâneas e suspensas. 

 
 Práticas Seguras de Trabalho com Eletricidade  

• Espaço de trabalho e afastamentos - Manter afastamentos adequadas.  
• Trabalho próximo a linhas eléctricas aéreas - Qualquer pessoa não qualificada, veículo 

ou equipamento mecânico que trabalha em uma posição elevada perto de linhas 
eléctricas aéreas devem manter pelo menos uma distância de 3 m (em referência ao 
objeto condutor mais próximo perto da linha de energia) para tensões à terra de 50 kV 
ou menor e um adicional de 0,1 m por cada 10 kV a mais dos 50 kV.   

• Etiquetagem e marcação dos equipamentos eléctricos - Todos os equipamentos de 
distribuição elétrica, painéis e armários de 50 volts ou superior serão claramente 
identificados e indicarão as tensões presentes e a advertência geral de perigo de arco 
voltaico. Todo meio de desconexão deve ser claramente marcado para indicar qual 
componente elétrico controla. 

• Interruptor de circuito de falha de terra (GFCI) pode ser utilizado em todas as atividades 
do trabalho de construção. 

• Ferramentas com voltagem nominal - Todo trabalhos nos componentes eléctricos, 
equipamentos e cabeamento será feito usando apenas ferramentas isoladas 
classificados para, pelo menos, a tensão presente no sistema em que o trabalho está 
sendo realizado. 

• Cabos flexíveis: 
o Cabos flexíveis (extensão elétrica) usado com equipamentos com aterramento deve 

conter um condutor de ligação à terra. Não usar cabos planos. 
o Fios e cabos flexíveis não devem ser usados como substituto para a cabeamento 

fixo da estrutura, executado através de buracos em paredes, tetos ou pisos, através 
de portas, janelas ou aberturas parecidas, anexado a superfícies da construção, ou 
escondido atrás das paredes do edifício, tetos ou pisos. 

o Em nenhum momento cabos flexíveis devem ser emendados ou anexados. 
o Equipamento portátil com cabo, de tomada, e cabos flexíveis devem ser 

inspecionadas visualmente antes da utilização a cada turno por defeitos externos e 
evidências de possíveis danos internos. 

o NÃO use cabos flexíveis para elevar, baixar ou puxar equipamento elétrico portátil. 
o Assegure-se que as mãos estão secas quando ligue e desligue cabos flexíveis e 

cabos de extensão. 
 

 EPI para Trabalhos com Eletricidade  
• Use o nível do EPI adequado para proteção contra risco do arco elétrico existente como 

indicado na etiqueta de advertência de perigo de arco no equipamento. É da 
responsabilidade da pessoa competente vestir/usar o EPI adequado para proteção 
contra os riscos elétricos atuais. Alguns exemplos de EPI aprovados são os seguintes: 
o Luva isolante (dielétrico) de borracha classe 00. 
o Protetor facial e protetores faciais com classificação de voltagem. 
o Mantas e tapetes isolantes de borracha.  
o É vedado o uso de adornos pessoais nos trabalhos com instalações elétricas ou em 

suas proximidades (exemplo. Faixas de relógio, relógios, pulseiras, anéis, colares, 
chaveiros, tecido com fio condutor). 
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 Procedimento de Bloqueio e Etiquetagem  

• Notifique todas as pessoas afetadas do bloqueio pendente. 
• Identifique todas as fontes de energia necessárias a ser desconectadas e bloqueadas. 
• Desconecte os equipamentos (descarregue toda energia residual). 
• Aplique os dispositivos de isolamento de energia e bloqueio fornecidos pela empresa 

com etiquetas de identificação (um bloqueio por pessoa autorizada para cada ponto de 
bloqueio). 

• Teste o equipamento usando um voltímetro para verificar se o equipamento está 
desconectado/descarregado. 

• Realize o trabalho necessário. 
• Antes de voltar a conectar o sistema assegure-se de que ferramentas e pessoal sejam 

retirados e toda tampa e proteção haja sido substituído. 
• Informe os empregados afetados da remoção de bloqueios e etiquetas. 
• Retire o dispositivo(s) de bloqueio/etiquetagem e energize o equipamento. 
• O formulário de Bloqueio-Etiquetagem estará disponível na área de Recursos de 

Segurança na página Signals. 

10.0 CINCO ENFOQUES TÓPICO 3 - MANUSEIO DE MATERIAL E IÇAMENTO DE CARGAS 
Todos os materiais devem ser devidamente empilhados e protegidos para 
evitar o deslizamento, queda, ou colapso. Corredores, escadas e 
passarelas devem estar livres para a circulação segura de funcionários e 
equipamentos. As áreas de armazenamento devem ser mantidas livres de 
materiais que apresentam riscos, tais como tropeços, incêndio e saídas 
de emergência e passarelas bloqueadas.   

 
Antes de levantar ou movimentar manualmente materiais, avalie a 
elevação para determinar se é necessária assistência. Considerações 
para determinar se é necessária assistência incluem: 
• Peso do objeto 
• Tamanho e forma 
• Alças 
• Trajeto da viagem (desde donde/a donde) 
• Capacidade física pessoal 

 
Utilize técnicas de elevação adequadas ao manusear materiais: 
• Estabeleça um “bom pé” antes de tentar levantar.  
• Não se incline. Mantenha as costas direitas. 
• Dobre os joelhos não na cintura.  
• Dobre os joelhos e desça perto da carga. 
• Use suas pernas ao levantar. 
• Evite içamento sobe à cabeça e torção. 
• Sempre que possível, utilize meios mecânicos para reduzir a quantidade da elevação 

(porta palhetes/carros/empilhadeira/carrinho de mão). 
 

11.0 CINCO ENFOQUES-TÓPICO 4-SEGURANÇA COM GUINDASTES, GUINCHOS E 
EQUIPAMENTO 
Todos os funcionários da SBA e fornecedores serão informados da existência e riscos 
associados apresentados pelas atividades de trabalho que envolvem guindastes, guinchos 
e aparelhamento através da avaliação prévia ao trabalho. 
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 Guindastes, Guinchos e Munck 

• Todos os operadores de guindaste devem ser 
treinados e certificados.  

• O guindaste deve ser inspecionado anualmente, 
e documentação de suporte deve ser mantida 
no local.  

• O operador de guindaste deve executar uma 
inspeção visual diária documentada.  

• Qualquer deficiência detectada durante a 
inspeção deve ser devidamente tratada antes 
de operações de guindaste. 

• Um extintor de incêndio de 4 quilos tipo ABC 
deve estar presente no posto do operador. 

• Um gráfico de carga específica do guindaste 
deve ser mantido na cabine do guindaste.  

• Indicador de ângulo da lança deve ser visível da estação do operador. 
• Um escalador qualificado e/ou sinaleiro deve estar disponível no local para operações 

de elevação.    
• Estabilizadores com guindastes com pneus devem ser utilizados. Uso de placas de aço 

ou madeira sólida para nivelação é necessária. 
• O carregamento deve estar livre de pressão sobre os pneus.  
• Barricar área de balanço do contrapeso. 
• Dispositivo instalado nas polias que impeça o escape acidental do cabo de aço, trava de 

segurança no gancho do moitão, alarme sonoro para ser acionado pelo operador em 
situações de risco e alerta, bem como de acionamento automático. Quando o limitador 
de carga ou momento estiver atuando. 

• Limitador de carga máxima para bloqueio do dispositivo de elevação, limitador de 
momento máximo. 

• Os controles de elevação devem ser facilmente acessíveis, claramente marcados, ser 
capaz de iniciar/parar a carga em condições de emergência, e a operação ser mantida 
conforme o projeto. 

• Guindastes que estejam sobrecarregados ou reparados devem ser inspecionados e a 
carga testada antes de ser retornado ao serviço. 

• As cargas não podem ser levantadas sobre o pessoal nem trabalho pode ser executado 
sob cargas suspensas. 

• Linhas de guia devem ser usadas para controlar a carga. 
• Elevações críticas – Uma permissão de Elevação Critica deve ser completada prévia a 

toda elevação se colisão, virada ou queda da carga envolve uma das seguintes: 
o Elevação de pessoal ou sobre áreas de risco; 
o A carga é superior à 75% da capacidade do guindaste como mostrado nos gráficos 

de carga do fabricante para a configuração do guindaste a ser usado; e 
o Elevações utilizando mais de um guindaste (manobras em tandem) lidando com 

uma carga comum. 
 

 Cabrestante elétrico/Guincho de coluna 
• O número de voltas de cabo no tambor de cabrestante deverá ser compatível com a 

magnitude da carga a elevar e a recomendação do fabricante. 
• O número de voltas no tambor deve ser limitado para evitar que o cabo se monte sobre 

a extremidade do tambor.  
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• Devem ser tomadas precauções para evitar o emaranhado de outras linhas com a corda 

do cabrestante. 
• Emenda de corda não deve estar em contato com o tambor de cabrestante.  
• Cabrestantes não deve ser usado sem a utilização de um pedal de pé com "off" positivo 

(parada automática). 
• Cordas devem ser retiradas do tambor do cabrestante quando não estiverem em uso.  
• Cabrestante não deve ser utilizado para içamento ou descida de pessoal. Linha de guia 

deve ser utilizada para controlar a carga. 
• Com base no peso da carga, usar o mesmo número de voltas no tambor para elevar a 

carga ou para baixá-la.  
• Uma Polia deve ser considerada durante a operação de içamento com base no plano de 

elevação. 
 
 Pau de Carga 

• Pau de carga deve ser inspecionado durante a montagem antes 
de ser utilizado em um projeto específico, após qualquer 
ocorrência anormal, e anualmente. Inspeções no local podem 
consistir de uma inspeção visual e ser realizada por pessoal do 
site conhecedoras no uso do pau de carga. A inspeção anual 
deve ser uma inspeção mais minuciosa que seja documentado e 
executado por uma pessoa qualificada. 

• Lubrificação dos rolamentos e polias deve ser realizado antes de 
colocar o pau de carga em uso e verificar o estado das soldas. 

• Parafusos de ligação/emenda, do pau de carga devem ser 
substituídos por novos antes de cada montagem. 

• Dimensionamento e ajuste das placas laterais e da roldana 
deverá ser considerado para garantir um movimento suave e 
segura do cabo de aço através da polia. 

• Trilhas para orientar e apoiar o pau de carga deve estar no lugar e devidamente 
ajustados para garantir que a carga está assegurada. 

• Linhas de guia devem ser usadas para controlar a carga, e ancorado/amarrado com 
corrente ou cabo de aço. 

• Um plano deve ser posto em prática para evitar que o pau de carga se tombe durante o 
processo de re localização. 

• Montar o Pau de Carga e/ou a linha de içamento está proibido a todo momento. 
 
 Aparelhagem 

• Escalador deve receber treinamento formal sobre aparelhamento 
básico, configuração de carga, e os componentes que a equipam. 

• Sinaleiro deve receber treinamento formal em sinais especificas para 
guindaste e práticas seguras de içamento.  

• A concepção, construção, inspeção, manutenção e operação das 
eslingas, manilhas, elos, blocos, ganchos e outros componentes de 
elevação devem estar em conformidade com os requisitos 
regulamentares aplicáveis e do fabricante. 

• Todos aparelhamento e componentes de elevação deve ser 
carimbado ou marcado com classificação de carga/capacidade 
adequada.  

• Componente marcado com quilo Newton (kN) não pode ser usado  
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como dispositivo de cordame/aparelhagem.  

• Se forem detectados defeitos, o equipamento deve ser retirado de serviço e com a 
etiqueta "Perigo, não use - defeituoso" ou destruído. 

• Componentes de aparelhamento caseiros são proibidos. 
• Trabalhadores que equipam cargas inspecionaram todos os dispositivos e os 

equipamentos do içamento antes de cada utilização. 
• Conheça o peso da carga a ser levantada e a capacidade do equipamento de elevação. 
• Não aperte ou encurte eslingas atando-a ou usando parafusos. 
• Proteja as eslingas de bordas afiadas.  
• Esteja ciente de que extremidade de um cabo será presa com clipes distribuídos com 

manilhas-U e a seção em “U” deve estar em contato com o lado “morto/solto” do cabo. 
• Cargas devem estar centradas no componente de elevação e os ganchos nunca devem 

estar inclinado ou de costas. 
• Utilize somente ganchos com trava de segurança. 
• Use uma manilha quando mais de 2 eslingas de olho são usadas em um gancho e a 

suspensão não excede os 30˚. 
 
 Cabos Sintéticos 

• A Carga de ruptura mínima (MBS) deve ser classificada usando a diretriz 10/1. 
• A corda deve ser classificada usando as seguintes diretrizes: 

o Deve ser constituído em trançado triplo e alma central.  
o Trançado externo em multifilamento de poliamida e trançado intermediário e o alerta 

visual de cor amarela em multifilamento de polipropileno ou poliamida na cor 
amarela com o mínimo de 50% de identificação, não podendo ultrapassar 10%(dez 
por cento) da densidade linear, trançado interno em multifilamento de poliamida. 

o Alma central torcida em multifilamento de poliamida, construção dos trançados em 
máquina com 16, 24, 32 ou 36 fusos,  

o Número de referência: 12 (diâmetro nominal em mm) e densidade linear 95 + 5 
KTEX (igual a 95 + 5 g/m).  

• Carga de ruptura mínima 20 kN e Carga de ruptura mínima de segurança sem o 
trançado externo 15 kN 

• As cordas devem ser inspecionadas diariamente antes de cada utilização. Critérios de 
armazenagem e de controlo incluem: 
o Abrasão ou desgaste.  
o Envidraçamento. 
o Uniformidade do diâmetro. 
o Descoloração. 
o Exposição do núcleo. 
o Idade. 
o Deterioração química ou de UV.  

 
12.0 CINCO ENFOQUES TÓPICO 5 – SEGURANÇA COM ENERGIA ELECTROMAGNÉTICA 

Todos os funcionários da SBA e os fornecedores serão informados da existência e perigos 
associados gerados pela energia eletromagnética (EEM) através da avaliação previa ao 
trabalho. Perigos associados à EEM podem existir em locais de transmissão de 
comunicação que estão ativos em termos de potencial para emitir ondas de rádio (ou seja, 
de rádio frequência – RF). 
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 Definições 

Exposição Permissível Máxima (EPM/MPE) – A exposição permissível máxima (EPM) é 
o nível máximo de exposição especificado pela Comissão Federal de Comunicações (FCC).  A 
EPM está baseada na frequência, como ilustrado no Quadro 1 abaixo. A EPM 
ocupacional/controlada aplica em áreas onde a exposição está relacionada aos deveres do 
emprego/trabalho. A EPM da população em geral/não controlada aplica às pessoas que se 
assume não terem conhecimento ou controle sobre o potencial de exposição à energia EM. 

 
 

�  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Energia eletromagnética (EEM)/Radio Frequência (RF)– RF é uma forma de EEM usado 
para a transmissão de sinais de rádio. EEM/RF é um tipo de radiação não-ionizante. Outros 
exemplos de radiações não-ionizantes incluem laser, radar, micro-ondas, transmissão AM de 
UHF/VHF, sistemas de pagers e infravermelho. Danos ao corpo por superexposição de EEM/RF 
são dependentes do tempo, distância, e blindagem da fonte de EEM/RF. 

 
Tempo de média - Exposições máximas admissíveis são expressas como exposições por 
média de tempo (tipicamente 6 minutos para EPM ocupacional/controlada). O uso do 
tempo de média para regulamentar a exposição total permite a um indivíduo trabalhar em 
uma área com níveis mais elevados de energia para períodos mais curtos. 

 Quatro critérios ao entrar em um Ambiente Controlado de RF 
• Treinamento anual de conscientização de Segurança com EEM/RF 
• Sinalização do Site 
• Segurança do Site 
• Dados da EPM 

 
 Práticas gerais de trabalho 

• Assume que todas as antenas estão ativas.  
• Antes de trabalhar com as antenas, notifique os 

proprietários e desative os transmissores associados.  
Trabalho em uma antena específica só deve ser realizado 
após os transmissores ligados ter sido desligados. Isto 
deve ser tentado somente após entrar em contato com os 
proprietários ou operadores. A coordenação irá ajudar a 
garantir que desligar o equipamento não irá causar graves 
perturbações do serviço. 
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• Mantenha uma distância segura de todas as antenas. Um pequeno aumento da 

distância a uma antena pode ter um efeito substancial na redução da exposição à EEM. 
• Não se pare/posicione na frente de antenas. 
• Ao subir uma torre, os trabalhadores devem selecionar pontos de descanso longe de 

antenas. Os trabalhadores devem sempre tentar se manter abaixo ou atrás de antenas 
para minimizar sua exposição ao feixe principal da antena. 

• Nunca opere transmissores sem blindagens durante operação normal. 
• Não opere antenas dentro de salas de equipamentos.   
• Sites com antenas devem ter controle de acesso físico. Isto se consegue com um 

cercado no site. 
• Quando outros transmissores estão envolvidos, uma redução de energia, 

bloqueio/etiquetagem ou outro procedimento de controle poderia ser necessário. 
 
 Sinalização de Energia Eletromagnética do Site 

 
Zona Azul (Aviso/Notice)  
A zona Azul é uma área onde a exposição ponderada é menor do 20% da EPM 
ocupacional/controlada. Não há limite de tempo ou prática de operação especial 
requerida, somente um conhecimento básico da EPM é necessária. 

 
Zone Amarela (Atenção/Caution) 
A zone amarela é uma área onde a exposição ponderada está entre o 20% e o 
100% da EPM ocupacional/controlada. Nesta zona, os campos de energia estão 
dentro dos limites aceitáveis de exposição; no entanto, as zonas adjacentes 
podem exceder os limites aceitáveis. Apenas pessoal com a formação adequada, 
conhecimento e compreensão dos procedimentos da EEM devem trabalhar nesta 
área. 

 
Zona Vermelha (Advertência/Warning) 
A zona vermelha é uma área onde a exposição ponderada está sobre o 100% da EPM 
ocupacional/controlada. Áreas determinadas a exigir classificação de zona vermelha 
requerem procedimentos especiais, controles de engenharia, e acesso restrito. 
Exemplos dos procedimentos que podem ser implementados incluem: 
• Acesso restrito ao site; 
• Bloqueio/Etiquetagem do equipamento de transmissão durante manutenção; 
• Reengenharia do site para reduzir os campos da EEM; ou 
• Controle do tipo de antena utilizada no site.  
 
Corrente de RF induzida/contato (Perigo/Danger) 
Existe exposição à corrente de RF induzida/contato quando o potencial de 
choque ou queimadura por EEM de baixa frequência estiver presente, torres de 
AM e de sintonização de AM representam o maior perigo por correntes 
induzidas/contato. Empregados devem evitar contato até que outras medidas 
de proteção (isto é, redução dos níveis de potência, aterramento, reduzir o 
tempo e distância) estejam em vigor. 

 Equipamento de Proteção Individual (para EEM/RF) 
Determinados sites ou tipos de riscos de EEM/RF podem justificar a necessidade de um 
EPI especializado. Neste evento, o Departamento de Segurança da SBA irá se comunicar  
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com a supervisão de campo para a seleção do EPI específico. Cada funcionário deve 
inspecionar o EPI para garantir que ele está em boas condições antes de cada utilização. 
 

13.0 EXCAVAÇÕES E TRINCHERAS 
Todos os funcionários da SBA e os fornecedores serão informados da existência e perigos 
associados gerados por escavações e trincheiras através da Avaliação prévia ao trabalho 
e o relatório Diário de inspeção de escavação. Escavações em sites da SBA incluem 
trincheiras de serviços públicos e fundações/escavações de tubulão. 
Se uma escavação é superior a 1,5 metros de profundidade e a entrada é necessária, o 
Departamento de Segurança deve ser notificado antes de iniciar o trabalho. 
 

 General Requirements 
• Suprimentos públicos (Gás, Eletricidade, etc.) devem ser identificados antes de iniciar 

qualquer escavação ou interromper a escavação e ligar para os números de contato da 
concessionária responsável. 

• Uma pessoa competente designada em escavações deve ser utilizada para as 
escavações superiores a 1,5 m de profundidade que requerem uma entrada. 

• Trincheiras de 1,5 m ou maior profundidade exigirá um escoramento adequado ou um 
declive com base na classificação de solos e em referência a tabelas geotécnicas. 

• Os materiais retirados da escavação devem ser depositados a uma distância superior à 
metade da profundidade, medida a partir da borda do talude. 

• Escavações com mais de 1,25 m de profundidade devem dispor de escadas ou rampas, 
colocadas próximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de emergência, a 
saída rápida dos trabalhadores, dentro de cada 7 m de viagens laterais. 

• Nenhum funcionário pode entrar uma escavação superior a 1,5 m onde a água foi 
acumulando sem controle, a escavação deve ser reavaliada pela pessoa competente. 

• Escavações onde possam existir atmosferas perigosas serão testados, ventilados e 
monitorados. Estes espaços podem ser classificados como espaços confinados com  
obrigatoriedade de autorização. O Departamento de Segurança será contatado antes de 
iniciar o trabalho nas escavações que podem conter oxigênio deficiente ou outras 
atmosferas perigosas. 

• É proibida a existência de pontas verticais de aço ou vergalhões desprotegidos, deverão 
ser protegidas através do uso de tampas de metal ou outra proteção adequada para 
evitar acidentes. 

• Escavações devem ter sinalização de advertência, inclusive noturna, e barreira de 
isolamento em todo o seu perímetro. 

• Todo equipamento deve ser inspecionado antes do uso e operado de acordo com as 
recomendações do fabricante.  
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 Classificações do Solo para Escavações superiores a 1,5 metros 

A pessoa competente da escavação deverá classificar o solo de escavação em 
conformidade. Classificação de solos requerem dois tipos de testes, visual e manual. 
 

Rocha estável 
Material mineral sólido natural que pode ser escavado com lados 
verticais e irá permanecer intacta enquanto exposta. 

Solo tipo A 
Exemplos incluem argila, argila sedimentosa, argila arenosa, argilosa, e 
às vezes argila lodosa e arenosa. 

Solo tipo B 
Exemplos incluem lodo argiloso, franco arenoso, e argila, por vezes,
barro sedimentoso. 

Solo tipo C 

Exemplos incluem solos granulares como cascalho, areia, areia argilosa,
solo submerso, o solo a partir do qual a água escorre livremente, e rocha 
submersa que não é estável. 

 Sistemas de Proteção para Escavações superiores a 1,5 metros 
NOTA: Todo funcionário em uma escavação superior a 1,5 m deve estar protegido contra 
desmoronamentos pelo uso de escoramento ou sistemas de 
proteção em declive. 
• O desenho de sistemas de apoio/proteção de escavação e 

declive/talude escalonado devem ser conformados para ter 
em conta no tamanho da escavação, a integridade do solo, 
condições climáticas, duração da escavação, e requisitos de 
acesso. 

• A pessoa competente na escavação deve selecionar o 
sistema de proteção adequado, com base à classificação do 
solo e em referência com as tabelas geotécnicas. Os 
sistemas de proteção devem ser concebidos por uma pessoa 
qualificada (por exemplo, engenheiro profissional). 
 
 Inspeções para Escavações superiores a 1,5 metros 

Todas as escavações devem ser inspecionadas diariamente por 
uma pessoa competente antes de entrar, e: 
• Ao início de cada turno; 
• Depois de chuva ou neve; 
• Após o congelamento e/ou temperaturas de desgelo, e;  
• Depois de qualquer condição que possa alterar a 

integridade do solo. 
 

Durante o tempo chuvoso, o trabalho em escavações cessará 
até que a pessoa competente tenha avaliado a escavação e os 
efeitos da chuva. A pessoa competente terá de manter uma programação de inspeção 
regular durante a chuva se os trabalhadores continuarão a trabalhar na escavação. 

 Informação e Treinamento para o Empregado 
• Os indivíduos identificados como pessoa competente na escavação devem ter 

concluído um Treinamento de Pessoa Competente em Escavações e ser aprovados 
pelo Departamento de Segurança. 

• Cada funcionário que trabalha em torno de uma escavação maior a 1,5 m deve ser 
treinado no seguinte: 
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o  Requisitos gerais deste programa; 
o Riscos de queda; 
o Entrada e saída segura; e 
o Atmosferas perigosas. 

 
14.0 SEGURANÇA PARA FERRAMENTAS MANUAIS E ELÉTRICAS 
 

 Ferramentas Elétricas 
• Protetores da ferramenta do fabricante será mantido e inalterado. 
• Protetores do ponto de operação podem exigir adaptação permanente para o 

funcionamento adequado (moedores portáteis) ou podem ser auto ajustável (protetor de 
lâmina serra circular). 

• Ferramentas manuais eléctricas devem ter isolamento duplo. 
• Todas as ferramentas eléctricas quando usadas no campo devem estar conectadas a 

um Interruptor de circuito de falha de terra GFCI ou ser equipadas com proteção GFCI.  
• Ferramentas pneumáticas devem estar fixados à mangueira por algum meio positivo 

(Ou seja, conexão rápida de engates e braçadeiras). 
•  Nunca use mangueiras de ar ou extensões para elevar ou baixar 

as ferramentas e os materiais para e da área de trabalho. 
• Todas as ferramentas movidas a combustível devem estar na 

posição de desligado durante o reabastecimento ou durante a 
execução de reparos de manutenção. 

• Óculos de segurança são necessários ao usar ferramentas de 
potência. 

• Proteção auditiva é necessária se os níveis de ruído são 
superiores a 85 dBA (limite de exposição permitido) por mais de 8 horas (serra circular, 
moedores portáteis, ferramentas de ar com alimentação eléctrica). 

• Toda ferramenta que não estiver em bom funcionamento deve ser retirada de serviço. 
 
 Ferramentas manuais 

• Use ferramentas manuais que estejam em boas condições e destinadas ao trabalho a 
ser executado. 

• Martelo e marretas, alças e cabeças devem ser inspecionados quanto a danos, assim 
como verificar o raio de rotação para com outros trabalhadores. 

• Cinzel e perfuradores devem ser inspecionadas antes da utilização.  
• Chaves e alicates devem ser inspecionadas antes da utilização por rachaduras, 

óleo/graxa e apertos desgastados ou danificados. Chaves não devem ser combinadas 
com outras ferramentas como alavanca ou para uso não intencional. 

• Serras manuais devem ser inspecionadas antes da utilização por defeitos e rachados 
ou folhas desgastadas. Armazene as serras de modo que não exista chance de alguém 
cair ou chocar contra as lâminas. 

• EPI adequado deve ser usado ao utilizar ferramentas. 
• Todas as ferramentas manuais e eléctricas devem ser inspecionadas antes da 

utilização por defeitos, danos ou desgaste excessivo que podem apresentar um risco 
durante o uso. 
 

15.0 EMPILHADEIRAS 
• Antes de operar uma empilhadeira, o operador deverá receber treinamento específico, 

dado pela empresa, que o habilitará nessa função, e só poderá dirigir se durante o  
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horário de trabalho porta um cartão de identificação, com o nome e fotografia, em lugar 
visível, em concordância com a NR 11.  

• Empilhadeiras devem ser inspecionadas no início de cada turno da operação e em 
adequadas condições de segurança. 
 

16.0 TRABALHO A QUENTE (CORTE/SOLDAGEM/TRITURAÇÃO) 
Todos os funcionários da SBA e os fornecedores serão informados da existência e perigos 
associados gerados no trabalho a quente (corte/soldagem/trituração), através da avaliação 
prévia ao trabalho. 
 
Trabalho a quente na SBA inclui qualquer operação temporária que envolva chama 
exposta ou que produza calor ou faísca, podendo causar a ignição de combustíveis 
sólidos, líquidos ou gasosos, incluindo corte com maçarico, solda oxi-acetilênica, solda por 
arco, aplicação de revestimento em teto com chama aberta, lixamento, aquecimento ou 
cura com chama exposta ou outro tipo de serviço que possa gerar fagulhas ou chamas.  
As diretrizes a seguir fornecem os requisitos quanto aos perigos e as precauções de 
segurança necessárias para reduzir o potencial de incêndios e explosões associadas a 
trabalho a quente. 

 
 Orientações para a Soldadura, Corte e Faísca na produção do trabalho  

 
 Atividades de pré-planejamento de trabalho a quente 

• Identificar o material a ser soldado ou cortado (Aço carbono, galvanizados, 
inoxidáveis, etc.). 

• Normas de referência: NR 18.11; NR 34.5; ANSI Z49.1; NFPA 51 B, 
• Analise os riscos associados com o material a ser soldado e cortado usando 

as Papeletas de Dados de Segurança. 
• Avalie o local por riscos/perigos inflamáveis e combustíveis, incluindo cabo 

coaxial, vegetação, edifícios, combustível, papelão, madeira, etc. 
• Identifique o EPI necessário (olho, face, corpo, etc.). Use o EPI adequado 

(ou seja, mascara, avental de couro, óculos de proteção, luvas de couro) 
quando corte ou solde. Os materiais sintéticos (por exemplo, poliéster) que 
derretem facilmente devem ter evitados. Sempre que necessário, os 
trabalhadores devem usar proteção respiratória adequada. 

• Identifique as ferramentas necessárias. Ao selecionar as ferramentas, 
selecione a partir da redução ou eliminação do calor, faíscas e chamas. 

• Identifique os equipamentos/métodos de prevenção de incêndios e avalie os 
locais de alocação. 

o Extintores de incêndio (mínimo de 2 extintores com carga completa 
de 4 quilos) 

o Cobertor anti chama  
• Nos casos em que os combustíveis não podem ser movidos pelo menos 10 

m longe da área de trabalho, uma fonte de água deve estar disponível. Um 
tanque de água com bomba auto alimentada e mangueira de tamanho 
adequado deve ser utilizado para o pré-umedecimento e operações de 
extinção. 

• Avalie o pessoal no local por treinamento adequado na prevenção e vigia de 
incêndio. Um vigia de incêndio treinado deve ser designado sempre que 
houver um trabalho a quente, O vigia deve manter um continuo e ininterrupta  
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sobre a operação do trabalho a quente durante e por 30 minutos depois. 
Trabalho a quente podem exigir vários vigias de incêndio.   

• Revise as certificações de soldadores, escaladores, e pessoal do site. 
• Planeje o armazenamento e transporte adequado de cilindros de oxigênio e 

combustível. 
• Avalie a necessidade de precauções de segurança adicionais ao executar 

atividades de trabalho a quente simultâneas.  
o Desenvolva um plano de prevenção de incêndio específica do site. 

Tenha um plano de prevenção de incêndios aprovado pelo 
Departamento de Segurança da SBA. 

 
 Atividades Previas ao Trabalho 

• Complete a Avaliação Prévia ao Trabalho da SBA e outros documentos 
exigidos. 

• Inspecione todas as ferramentas e equipamentos 
• Serra circular e fita, serras/trituradoras de lâmina/disco de metal duro são 

recomendadas para corte de aço estrutural. 
• Antes de cortar ou soldar, inspecione a área por materiais inflamáveis ou 

combustíveis. Sempre que possível, mover todos os combustíveis, pelo 
menos, a 10 m do local de trabalho.   

• Onde relocação é impraticável, combustíveis devem ser protegidos com 
cobertores anti chamas ou molhados para ajudar a prevenir a ignição do 
material. Fontes adequadas de água devem estar disponível. 

• Instale uma proteção de contraplacado temporário de ¾" sobre a esteira ou 
equipamento vulnerável para proteger contra possíveis incêndios e caída de 
materiais. 

• Cabos coaxiais (internos e externos) devem ser agrupados para manter um 
mínimo de 15 cm de espaço da superfície de qualquer seção a ser cortada 
ou tomar outras medidas para proteger os cabos do calor, faíscas, brasas, e 
chamas. 

• Assegure-se de que os equipamentos de proteção contra incêndios 
apropriados estão no site e para o escopo do trabalho. 
• Assegure-se de que o vigia de incêndio treinado está no site. 

 
  Precauções de segurança com Cilindros de Gás Comprimido 

• Armazene sempre os cilindros na posição vertical, tampado, assegurado, e 
protegido para não ser atingido. 

• Não armazene cilindros de oxigênio dentro de 7 m de gases inflamáveis. 
• Cilindros transportados e armazenados devem ter os reguladores removidos 

e capuzes de proteção na válvula. 
• Todos os acessórios e conexões de gás devem estar livres de óleo, graxa e 

excesso de sujeira antes do ajuste da tocha ou regulador. 
 

17.0 LIMPEZA 
Durante o planejamento do projeto, considerações devem ser feitas para o bom 
armazenamento/estadiamento de materiais e a disposição adequada de resíduos e 
desperdícios. Avaliar os riscos de segurança e de incêndio associados com práticas de 
limpeza pobres e que respeitem os seguintes requisitos são fundamentais para a 
eliminação de incêndios, incidentes e lesões no site.  
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• Sacos, pacotes, etc., armazenados em níveis devem ser empilhados, bloqueados, 
engatados, e limitados em altura de modo que eles estejam estáveis e seguros contra 
deslizamento ou desmoronamento.   

• Passarelas devem ser mantidas com 1 m de apuramento de todo o material 
armazenado.  

• Pisos, calçadas, escadas, telhados e plataformas devem ser mantidos livre de itens 
soltos, detritos e superfícies gordurosas, molhadas ou sujas. 

• Ferramentas manuais, materiais de construção, e escombros devem ser estabilizados e 
protegidos de movimento quando utilizados para trabalho em cima das plataformas, 
passarelas e andaimes. 

• Materiais, resíduos, e escombros devem ser armazenados de uma forma que não 
apresentem um perigo de incêndio. 

• Não é permitida a queima de restos de construção e resíduos. 
• Fios elétricos, cabos ou outros materiais similares devem ser roteadas para minimizar o 

potencial de tropeções e quedas. 

 Prevenção/Proteção de Incêndios 
• Use latas metálicas de segurança aprovadas para armazenamento e distribuição de 

líquidos inflamáveis (ou seja, gasolina, querosene e óleo diesel). 
• Se 95 litros ou mais de líquidos inflamáveis estão no site, eles devem ser guardados em 

um armário de armazenamento inflamável quando não estiverem em uso. 
• Guarde os materiais inflamáveis em uma área bem ventilada. 
• Os extintores portáteis devem estar acessíveis a menos de 3 m do armazenamento de 

líquidos inflamáveis. 
• Áreas em que os líquidos inflamáveis são transferidos devem ser separadas das outras 

operações por 8 m de distância ou por uma barreira resistente ao fogo. Contenção 
secundária ou outro meio de captura de vazamento deve ser fornecido para o controle 
de vazamento/derrame. Deverá ser fornecida ventilação natural ou mecânica adequada. 

• Resíduos de trapos oleosos ou embebidos de líquidos inflamáveis devem ser 
eliminados em recipientes de metal marcados com tampas apertadas.  

• Os materiais combustíveis (por exemplo, madeira, papel e embalagem) devem ser 
armazenadas e protegidas de fontes de ignição. 

• As áreas de armazenamento devem ser mantidas livres de acumulação de materiais 
que constituam riscos de tropeço, incêndio e explosão. 
 

18.0 COMUNICAÇÃO DE PERIGOS  
• Uma lista do inventário de substâncias químicas e as fichas de dados de segurança 

(SDS) serão mantidas pelo Departamento de Segurança da SBA. Estes documentos 
estão disponíveis para os funcionários da SBA e fornecedores através da página web 
Signals ou mediante solicitação. 

• Todos os recipientes de materiais perigosos devem ser rotulados. É responsabilidade 
do empregado utilizando o material de se assegurar que a etiqueta está presente. 

• Os rótulos de um produto químico perigoso devem conter: 
o Nome, endereço e número de telefone do fabricante (Identificação do fornecedor) 
o Identificação do produto 
o Palavra de Advertência 
o Frase(s) de perigo 
o Declarações de Perigo 
o Pictograma(s) de Perigo 
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• Se os rótulos nas embalagens originais são achados inadequados, ilegíveis, ou de outra 
forma inaceitável, o material será descartado por uma empresa de descarte químico 
aprovado.  

• Todos os rótulos dos recipientes secundários devem ser completados adequadamente 
e o rótulo aplicado antes da transferência do material para o recipiente. 

• SDS de todos os materiais perigosos para os quais os funcionários estão ou podem 
potencialmente estar expostos serão retidos e imediatamente disponíveis para todos os 
funcionários. 

• O Departamento de Segurança irá organizar a informação para os funcionários como 
também treinamento sobre os materiais perigosos existentes no momento da 
designação inicial e sempre que um novo material perigoso é introduzido na área de 
trabalho. 

• Empreiteiros são obrigados a manter um inventário de substâncias químicas de todos 
os produtos químicos com exposição potencial que sejam introduzidos no local de 
trabalho ou produzidos no local de trabalho, fora de artigos de consumo. 

• Todos os funcionários da SBA devem utilizar os requerimentos e orientações de rótulos 
do Sistema Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos (GHS) 
como visto abaixo: 
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Rótulo GHS 
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Pictogramas GHS e Perigos  

 

• Todos os fornecedores e os trabalhadores têm o direito de conhecer e compreender os 
produtos químicos perigosos que eles usam e como trabalhar com eles de forma 
segura. Entre em contato com o Departamento de Segurança se você quiser alguma 
informação sobre os produtos químicos e processos perigosos.  
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19.0 TRABALHO EM CONCRETO 

Esta política entrega os requerimentos para empregados e fornecedores da SBA quanto 
aos riscos e precauções de segurança associados a atividades de trabalho com concreto.  
Atividades de trabalho relevantes em concreto incluem a preparação do local, preparo do 
concreto, assentamento de tijolos, base/laje, concretagem da fundação e acabamento.   
 
Efeitos sobre a saúde associados com a exposição desprotegida ao concreto e pó de 
concreto: 
 

Dermatite ‒ pele 

 

Conjuntivite ‒ olhos 

 

Silicose ‒ via inalatória 

 
 
Exemplos de medidas de segurança incluem a seleção do EPI, zonas de acesso 
controlado, a locação de equipamentos, a identificação de riscos gerais, e uso de forma 
adequada. Precauções de segurança adicionais para trabalho em concreto incluem: 
• Se estiver cortando ou moendo concreto, um método de corte “húmido” deve ser usado 

para evitar a exposição ao pó de sílica. Se for necessário o uso de máscaras contra 
poeira ou respiradores consulte a Seção 7.6 Proteção Respiratória neste manual. 

• O EPI para Trabalho em Concreto PPE inclui botas de borracha, luvas de borracha, 
avental, óculos de segurança e protetores faciais, juntamente com mangas e calças 
compridas.   

• Se a pele ou os olhos de um empregado estiver exposto ao concreto, lave com água em 
abundância. 

• Todo aço de reforço que sobressai (vergalhões, armações e estacas) sobre e para o 
qual os funcionários poderiam cair devem ser protegidas para eliminar o risco de 
empalamento. Deverão ser protegidos através do uso de tampas de metal ou outra 
proteção adequada para evitar acidentes. 

• Ferramentas usadas em conjunto com trabalho em concreto devem ser limpadas do 
excesso de concreto prévio ao trabalho e inspecionado por defeitos ou danos antes da 
utilização.   

• Todos os equipamentos de formação de concreto (incluindo equipamentos utilizados em 
operações de re escoramento) devem ser inspecionados antes da montagem para 
determinar que o equipamento atende os requisitos especificados nos desenhos do 
trabalho. 

• Somente operadores qualificados deveram operar caminhão betoneira. Caminhão 
betoneira contem eixos que podem pegar um empregado desavisado ou até explodir se 
for obstruído. 

• Caminhão betoneira e bombas para concreto devem respeitar uma relação de distância 
de 1,5 a 1 do fundo de uma escavação. 

• A NR 18 estabelece diretrizes de ordem administrativa, de planejamento de 
organização, que objetivam a implementação de medidas de controle e sistemas 
preventivos de segurança nos processos, nas Condições e no Meio Ambiente de  
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Trabalho na Indústria da Construção, outras boas práticas da indústria para trabalho 
com concreto podem ser encontradas em ANSI A10.9. 

20.0 ENTRADA EM ESPAÇOS CONFINADOS 
A política de espaço confinado fornece os requisitos para funcionários e empreiteiros da 
SBA sobre a orientação para a avaliação, permissão, entrada e procedimentos de resgate 
em espaços confinados. Potenciais atividades de trabalho em espaço confinados em locais 
da SBA incluem entrada em monopostes, tanques de água, silos, cofres, e chaminés.  
Requisitos para atividades de trabalho em espaços confinados incluem, mas não estão 
limitados a, avaliação do espaço confinado, permissão, monitoramento do ar, ventilação, 
formação, EPI, e resgate/recuperação. É política da SBA proibir os seus funcionários da 
entrada a espaços confinados em obrigatoriedade da Permissão para Trabalho em Espaço 
Confinado (PTEC), e sem o consentimento por escrito do Departamento de Segurança da 
SBA. Empreiteiros e fornecedores da SBA devem seguir a exigência da NR 33 para toda 
atividade com Permissão para Trabalho em Espaço Confinado (PTEC).   
 
Ao avaliar o espaço de trabalho, o trabalhador deve determinar as seguintes características 
para determinar se o espaço é considerado um espaço confinado. É o espaço: 

1. Grande o suficiente e configurado de forma que uma pessoa possa entrar e executar o 
trabalho designado; e  

2. Tenha um meio limitado ou restringido para a entrada ou saída (por exemplo, tanques, 
barcos, silos, silos de armazenamento e poços são espaços que podem ter meios 
limitados de entrada); e  

3. Não projetado para ocupação humana contínua. 
 

Espaço Confinado é qualquer área ou ambiente não projetado para ocupação humana 
contínua, que possua meios limitados de entrada e saída, cuja ventilação existente é 
insuficiente para remover contaminantes ou onde possa existir a deficiência ou 
enriquecimento de oxigênio. 
 
Uma PTEC significa que um espaço confinado tenha uma ou mais das seguintes 
características, além das características enumeradas para espaço confinado:  

1. Contém ou tem o potencial de conter uma atmosfera perigosa;  
2. Contém um material que tenha o potencial de sugar um entrante;  
3. Contém uma configuração interna de tal modo que um operador poderia ser preso ou 

asfixiado pelas paredes que convergem para dentro ou por um piso que se inclina para 
baixo e se estreita a uma secção transversal menor; ou  

4. Contém qualquer outro perigo grave reconhecido para a segurança ou a saúde. 
 

O PTEC deve ser etiquetado e postado por sinais de perigo ou por qualquer outro meio 
igualmente eficaz, Toda entrada em um site com PTEC deve ser realizada somente por 
pessoal treinado, empreiteiros devem se assegurar que os requerimentos de treinamento da 
NR 33 são atendidas por todos. Quando a SBA contrata um fornecedor que realizará um 
trabalho que envolve um PTEC, a SBA deve: 

1. Quando é sabido, informar o empreiteiro que o local de trabalho envolve um PTEC e 
que a entrada de espaço confinado só é permitida através da conformidade com o 
programa de espaço confinado do empreiteiro; 

2. Coordenar as operações de entrada com o empreiteiro; e 
3. Debata com o empreiteiro a conclusão das operações com PTEC. 
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21.0 TEMPERATURAS EXTREMAS 

 Sintomas de Stress por calor e Tratamento 
Trabalhar em ambientes quentes pode provocar vários tipos diferentes de problemas de 
saúde. O sintomas e medidas de tratamento recomendadas são descritos na tabela abaixo. 
 

Condição Sintomas Tratamento 
Golpe de Calor • Avermelhamento, erupção cutânea 

sensível normalmente localizado sob 
os braços, entre as pernas, ou em 
torno da cintura 

• Mantenha a área limpa 
• Ênfase na higiene pessoal 
• Mude a camisa e/ou roupa 

interior limpa no meio turno 
Esgotamento 

pelo Calor 
• Avermelhamento da face/pele 
• Temperatura corporal ligeiramente 

elevada 
• Transpiração profusa 
• Náuseas e Tontura 
• Sonolência 
• Aumento da frequência do pulso 

• Descanse em um local fresco e 
com sombra 

• Repor líquidos e eletrólitos 
• Não retorne ao trabalho até que 

o pulso e a temperatura 
retornem ao normal e a náusea 
desapareça  

Síncope pelo 
Calor 

• Tez avermelhada 
• Ausência de transpiração 
• Temperatura do corpo elevada (sobre 

30º C) 
• Náusea 
• Inconsciência 

• Mover a vítima a uma área 
sombreada mais fria 

• Retirar qualquer EPI ou roupa 
pesada (macacão, roupa de 
soldagem, etc.) 

• Empape a vítima com agua fria 
• Administre líquidos se estiver 

consciente 
• Notifique o serviço médico de 

emergência/192 
Nota: Estas respostas devem 
se implementar imediatamente. 
A insolação é uma condição 
com risco de vida. 

 Prevenção de estresse por calor 
Os elementos desta secção devem ser aplicados quando se trabalha em climas quentes. 
Estes elementos são projetados para minimizar o potencial de complicações de saúde 
relacionadas com o calor. Embora estes esforços têm provado ser benéficos, a sua 
implementação não garante que os trabalhadores não vão sofrer de estresse por calor. 
 

 Reposição de fluidos 
• Uma ampla quantidade de água potável deve ser fornecida no local de trabalho. 
• Água deve ser mantida a uma temperatura fria, de preferência entre 4-15º C. 
• Os trabalhadores devem ser incentivados a consumir entre 250-500 ml de água 

a cada intervalo. 
• Fornecimento de fluidos eletrólitos reforçados (por exemplo Gatorade) pode ser 

mantido no local da obra em adição à água potável. Os trabalhadores podem 
consumir entre 250-500 ml de esses fluidos por dia. 
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 Pausas 

• Pausas devem ser tomadas em intervalos regulares em um 
local fresco e com sombra. Enquanto as temperaturas 
aumentam, o número de quebras deve aumentar também. 

• Os trabalhadores devem tomar imediatamente uma pausa se 
qualquer um dos sintomas de estresse por calor descrito na 
Seção 21.1 se apresentam. 
 

 Diversas Técnicas preventivas 
• Os trabalhadores podem optar por usar dispositivos de 

refrigeração pessoais, como compressas frias e coletes de refrigeração. 
• Climatizador/Umidificador portátil podem ser usados durante longos períodos de 

altas temperaturas. 
• Camisas umectantes ou bandanas podem fornecer alívio em temperaturas muito 

altas. 
• Os trabalhadores devem ser aconselhados a minimizar ou eliminar o uso de 

bebidas alcoólicas durante o tempo livre devido aos efeitos diuréticos do álcool. 
 

 Monitoramento do stress por calor 
Além de realizar observações visuais dos trabalhadores em busca de sinais de estresse por 
calor, as seguintes medidas devem ser tomadas para medir os potenciais efeitos nocivos 
da exposição ao calor. Se um trabalhador apresenta algum dos seguintes sintomas, as 
medidas de tratamento enumerados no ponto 21.1 devem ser implementadas. 
• A frequência do pulso do trabalhador é mantida por 3-4 minutos a uma taxa de 180 

batimentos por minuto (bpm) menos a idade do trabalhador 
• A frequência do pulso do trabalhador é maior a 110 bpm por minuto depois de um 

esforço de trabalho. 
• O trabalhador tem uma temperatura corporal superior a 38º C. 

 Sintomas de Stress pelo Frio e Tratamento 
Esta seção aborda os riscos e medidas de controle associados com a realização 
de trabalho em condições de frio. Os dois principais tipos de estresse causado 
pelo frio são hipotermia e congelamento.  
 

Condição Sintomas Tratamento 
Hipotermia • Tremor 

• Dor nas extremidades 
• Redução da alerta mental 
• Temperatura corporal abaixo 

dos 36º C (96.8º F) 

• Mover a vítima a uma área quente 
• Retire qualquer roupa molhada ou 

úmida 
• Forneça líquidos quentes que não 

contenham cafeína 
Congelamento • Dormência ou formigamento 

de extremidades (dedos das 
mãos e dos pés, orelhas, 
nariz) 

• Descoloração das 
extremidades, devido à 
formação de cristais de gelo 
sob a pele 

• Mover a vítima a uma área quente 
• Aqueça as extremidades afetadas 

pela exposição direta a um 
dispositivo de aquecimento ou 
imersão em frio à agua quente 

Nota: Não aplique pressão forte nas 
áreas que se tornem descoloridas. 

BEBA AGUA 
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 Prevenção de stress causado pelo frio 
Os seguintes controles devem ser implementados quando a temperatura 
ambiente ou a Temperatura de Frio Equivalente (TFE/ECT) atinge os níveis 
identificados: 
 

 Abaixo de 4º C 
• Os trabalhadores devem usar roupas apropriadas sobrepostas para o nível de 

atividade física e frio, e luvas devem ser usadas. 
• Se trabalha em condições de vento e/ou umidade, a camada exterior do 

vestuário deve ser concebida para resistir ao vento e/ou ser impermeável à 
umidade. 

• Deverão ser estabelecidas elementos de aquecimento de mãos (jatos de ar 
quente, aquecedores radiantes) se trabalho sem luvas deve ser executado. 
 

 Temperatura de Frio Equivalente ECT abaixo dos -7º C 
• Devem ser fornecidos locais do aquecimento com ventilação adequada. 
• Os funcionários devem ser incentivados a utilizar os locais de aquecimento se 

necessário. 
• No começo da presença de tremores, congelamento menor, sonolência ou 

euforia, os trabalhadores devem retornar imediatamente para o local de 
aquecimento. 

• Ao entrar no abrigo, a camada exterior de vestuário deve ser removida e as 
camadas interiores devem ser afrouxadas para permitir a evaporação do suor. 

• Devem ser fornecidas bebidas doces e quentes. 
• A ingestão de café deve ser limitada devido aos efeitos circulatórios e 

diuréticos. 
 

 Temperatura de Frio Equivalente ECT abaixo dos -12º C 
• Os trabalhadores devem estar sob constante observação (Supervisor). 
• A velocidade de trabalho não deve ser tão alta que cause transpiração 

intensa. 
• Uma posição de trabalho sentado ou em pé imóvel deve ser minimizada. 

 
 Temperatura de Frio Equivalente ECT abaixo dos -35º C 

• A exposição da pele não deve ser permitida. 
 

 Temperatura de Frio Equivalente ECT abaixo dos -45º C 
• Todo o trabalho que não seja de emergência deve cessar. 

 
 Educação e Formação do Empregado 

Funcionários e empreiteiros da SBA devem receber instruções projetadas para aumentar a 
consciência e compreensão dos perigos de executar trabalhos em temperaturas extremas. O 
conteúdo deste programa deve ser explicado a todos os trabalhadores antes de se envolver 
em trabalhos realizados sob temperaturas extremas. 
 

22.0 SEGURANÇA DA FROTA 
O condutor é responsável pela segurança de todos os passageiros e para a 
estabilidade de todo o material e equipamento no veículo. O condutor/motorista 
deve possuir uma carteira de motorista válida para a classe do veículo  
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conduzido. SBA desenvolveu políticas e procedimentos 
escritos para ajudar a prevenir incidentes de veículos. 
• Somente os funcionários autorizados podem utilizar 

um veículo da SBA. 
• Veículos da empresa não são permitidos para uso 

pessoal. 
• Todo funcionário autorizado a conduzir um veículo 

de propriedade da SBA ou alugado deve, em todo 
momento, respeitar as leis de trânsito local, 
estadual e/ou federal.   

• Todos os passageiros devem estar sentados e com 
os cintos de segurança afivelados enquanto o 
veículo estiver em movimento. 

• Não é permitido fumar em veículos da empresa. 
• Engate o freio de estacionamento e calços de rodas da caminhonete ou reboques antes 

de carregar ou descarregar material. 
• Inspecione o veículo e reboque antes de dirigir. 
• Cumprir com a Política de estacionamento e marcha ré de veículos da SBA (Figura 1). 
• Condução sob a influência de drogas (receita/ilegal) ou álcool é estritamente proibido. 
• O Relatório Diário de Inspeção Veicular (DVIR) é requerido mensalmente a ser 

apresentado ao Departamento de Segurança via e-mail 
 

 Celulares 
Se você precisa usar um celular para negócios da empresa enquanto estiver operando 
qualquer veículo, você deve se encostar a um local seguro, estacionar, e realizar sua 
ligação. O Art. 252 VI (do Código de Trânsito Brasileiro): utilizando-se de fones nos ouvidos 
conectados a aparelhagem sonora ou de telefone celular, indica a proibição do uso do 
telefone celular quando dirigindo ou dirigindo um veículo comercial (Transporte de 
passageiros ou de carga). Motoristas de veículos comerciais não estão autorizados a usar 
um telefone celular enquanto estiverem dirigindo. Digitar durante a condução é 
estritamente proibido. 
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Política de Estacionamento e Marcha Ré 
Devido ao número excessivo de casos de incidentes e reclamações de automóveis, a SBA Communications 
Corporation desenvolveu uma Política de Estacionamento e Marcha Ré 
afetando os seguintes grupos: 
1. Todos os Veículos Comerciais da SBA. 
2. Todo Veículo NÃO comercial da SBA e realizando negócios em nome 

da SBA nos seguintes grupos: 
a. Serviços, Torres e Civil 
b. Gestores de Site (RSM) 
c. Gestão de Qualidade e Risco 

Propósito: 
O propósito da Política de Estacionamento e Marcha Ré é a eliminação 
de incidentes e reclamações de veículos desnecessárias através da 
remoção da necessidade de colocar um veículo em sentido inverso (ré) e, 
no caso de ser necessário, aplique medidas de controle. 
 Medidas de Controle: 
1. Sempre que possível, estacione de frente à saída (ou na 2da vaga de um 

estacionamento consecutivo) 
2. Estacionamento de ré limitado  

a. De ré em uma faixa de estacionamento 
b. Uso de um auxiliador quando estacionar de ré 

3. O “Círculo de Segurança” (cone de posicionamento de segurança) 
 
Requerimentos: 
1. Quando localizando uma vaga de estacionamento, selecione uma que seja de 

aceso consecutivo como mostrado na figura 1. 
2. Se nenhuma vaga consecutiva estiver disponível, o veículo deve ser 

estacionado na posição conforme mostrado na figura 2. 
3. Toda vez que o veículo seja estacionado em sentido inverso (de ré), um 

auxiliador (se disponível) deve ser designado para guiar o veículo à posição. O 
auxiliador deve estar localizado numa posição em que possa manter contato 
visual com o motorista, mas estar fora do caminho para evitar ser atingido, 
conforme ilustrado na figura 3. Embora a figura 3 mostra um auxiliador 
sendo usado em uma situação de estacionamento, este não é sempre 
necessário. A exceção é quando não há obstruções bloqueando o motorista 
e TODAS as três seguintes situações ocorrem: 

a. Espelho do lado do motorista 
b. Espelho do lado do passageiro 
c. Espelho retrovisor e janela traseira 

4. O “Círculo de Segurança”:  Cones de sinalização de segurança laranja de 
75 cm de altura devem ser colocados na frente e na traseira do carro 
quando estacionado. This is the driver’s responsibility and should be the first item completed once the 
driver exits the vehicle. Esta é responsabilidade do motorista e deve ser o primeiro item concluído uma 
vez que o motorista sai do veículo. 
 
 
 

Figura 1 

Figura 2 

Figura 3 
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Responsabilidade 
Na maioria dos casos, se os motoristas são encontrados não seguindo estas políticas, eles devem ser 
aconselhados usando a política de ações disciplinarias de três etapas da SBA com o último passo sendo a 
retirada da lista de condução da SBA e até/e incluindo a demissão. 
 

 Amarração da Carga 
Amarração adequada da carga é importante. Ela ajuda a prevenir incidentes, lesões, danos 
aos produtos que estão sendo transportados e paradas 
desnecessárias. A segurança da carga também é 
necessária sob a vigência do Código de Trânsito Brasileiro 
(CTB).  Quando a carga não está protegida 
adequadamente, uma condição de perigo pode ser criada. 
Uma carga não segura pode-se deslocar causando ao 
motorista uma perda do controle do veículo e até criar 
perigos na estrada a outros motoristas. 
 

Código de Trânsito Brasileiro, Capitulo IX 
• Seção I b) 
• Art. 97. As características dos veículos, suas 

especificações básicas, configuração e condições 
essenciais para registro, licenciamento e circulação serão estabelecidas pelo 
CONTRAN, em função de suas aplicações. 

• Art. 102. O veículo de carga deverá estar devidamente equipado quando transitar, de 
modo a evitar o derramamento da carga sobre a via. 

• Seção II, da segurança dos veículos, 
• Art. 103. O veículo só poderá transitar pela via quando atendidos os requisitos e 

condições de segurança estabelecidos neste Código e em normas do CONTRAN 
• Porta de caçamba, plataforma de carga traseira, portas do veículo, lonas, pneus de 

reserva (estepes), e outros equipamentos utilizados na sua operação e os meios de 
amarração da carga, devem ser assegurados. 

• Além disso, a carga do veículo ou qualquer outro objeto não deve encobrir a visão do 
motorista à frente ou para os lados direito ou esquerdo, interferir com a livre circulação 
de seus braços ou pernas, impedir o acesso livre e pronto a acessórios necessários 
para situações de emergência, ou impedir a saída livre e pronta de qualquer pessoa da 
cabine do veículo ou do compartimento do condutor. 

• Normas Internacionais como a “Sec. 392.9” dos Estados Unidos estabelecem que o 
motorista inspecione sua carga/veículo e dispositivos de amarração da carga dentro dos 
primeiros 80 quilômetros de uma viagem. Após a inspeção inicial, a norma exige que o 
motorista reexamine a segurança da carga do veículo depois de dirigir por 3 horas ou 
240 quilômetros (o que ocorrer primeiro) e quando o motorista faça uma mudança na 
função. Se o veículo é selado e o motorista foi ordenado a não abri-lo para inspeção ou 
se o veículo foi carregado de uma forma em que se torna impraticável a inspeção da 
carga, o condutor pode ficar isento desta norma.  

 Lista de verificação prévia ao carregamento 
• Complete uma minuciosa inspeção pré-viagem do caminhão. A maioria dos caminhões 

tem muito abuso. Certifique-se que todos os componentes do caminhão, peças e 
acessórios estão seguros, assegurados, e em bom estado de funcionamento  
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• Inspecione o trailer antes de começar qualquer carregamento. Verifique se há resíduos 

soltos, pregos, fragmentos, ou outro material que possa causar danos à carga. Quando 
possível, sempre varrer o trailer. 

• Assegure o veículo após retroceder à doca de descarregamento. Nenhum veículo deve 
ser deixado sem supervisão até que o motorista estiver confiante de que é seguro se 
mover.  

 
 Dispositivos e Técnicas de amarração  

Há muitas maneiras de proteger a carga legalmente e muitos dispositivos de amarração 
que podem ser utilizadas. Estas incluem bloqueio, apoio e amarração vertical e direta, com 
correntes, cintas têxteis, cabos de aço, capas de carga (lonas), e cargas de contêiner 
selado. 
• Bloqueio. O bloqueio é usado na parte da frente, traseira, ou os lados de uma peça da 

carga para evitar o deslizamento. O bloqueio é feito de jeito que fique firme contra a 
carga. Ele é fixado à plataforma para impedir o movimento da carga. 

• Apoio. Apoio também é utilizado para impedir o movimento da carga. O apoio vai desde 
a parte superior da carga até o chão ou paredes do compartimento de carga. 

• Amarração. Amarração é usada em plataforma/reboque plana sem guarda lateral, a 
carga deve ser assegurada para evitar o deslizamento ou caída. Em veículos fechados, 
o amarre pode ajudar a evitar o deslocamento da carga e que poderia afetar a 
manipulação do veículo. Equipamento adequado de amarração incluem cordas, 
correias, correntes e dispositivos de tensionamento (guinchos, catracas, dispositivos de 
gancho). Estes amarres devem ser fixados corretamente (usando ganchos, parafusos, 
grades ou anéis). 

• Guarda frente. Guarda frente protege o motorista da sua carga em caso de um 
incidente. O motorista deve sempre ter sempre a certeza de que a estrutura está em 
bom estado; Ela deve bloquear o movimento para a frente da carga a ser transportada.  
Observe que, se o guarda frente é usado como parte do sistema de fixação de carga, 
então ele deve estar de acordo com as normas do Código de Trânsito Brasileiro. 

 
 


