
ORIENTAÇÕES PARA TRABALHOS COM SOLDA, CORTES E PRODUÇÃO DE FAGULHAS (TRABALHO À
QUENTE). PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES COM TRABALHO À QUENTE:

1. Identifique o material a ser soldado ou cortado. (Aço carbono, galvanizado, inox, etc.)
2. Revisar os riscos associados com o material a ser cortado ou soldado em sua Ficha de Segurança de

Produto Químico (FISPQ).
3. Verifique a presença de combustíveis e produtos inflamáveis incluindo os cabos coaxiais, ninhos de

pássaros, vegetação, outras construções, gasolina, papelão, madeira, etc.
4. Listar os EPIs necessários para as atividades (proteção dos olhos, face, corpo, etc.)
5. Listar as ferramentas necessárias para o trabalho. Ao selecionar as ferramentas, escolha as que

produzem menos calor, faíscas e chamas.
6. Verificar os equipamentos/métodos de combate ao incêndio e confirme os locais onde estão estes

equipamentos.
a. Extintores – no mínimo 2 extintores de Pó Químico Seco (PQS) tipo BC ou ABC de 4kg.
b. Lona anti-chamas
c. Em alguns casos onde os materiais combustíveis não possam ser removidos a uma distância

maior que 11 m, é obrigatório manter uma fonte de água para incêndio disponível. Um tanque
de água com bomba e mangueiras adequadas deverão ser utilizados as operações de extinção
e prevenção contra incêndios.

7. Verifique se as pessoas envolvidas na atividade possuem treinamento adequado de combate à
incêndio e /ou vigia de incêndio.

8. O vigia de incêndio não poderá realizar nenhuma outra atividade para evitar distrações sobre suas
responsabilidades como vigia de incêndio. O vigia deverá permanecer no local por pelo menos 30
minutos após o serviço de solda, corte ou que haja faíscas, tenha terminado.

9. Revisar os certificados/diplomas dos soldadores, trabalhadores em altura (NR35) e os demais que
estejam dentro do site.

10. Planejar o armazenamento e transporte adequado de oxigênio e demais cilindros de combustíveis.
11. Escrever um plano específico para a prevenção de incêndio no site.
12. Obter aprovação do plano de prevenção de incêndio pelo Setor de Segurança e Saúde da SBA.

ANTES DE INICIAR AS ATIVIDADES:

1. Preencher todos os campos da Análise de Segurança do Trabalho (AST) e demais documentos
necessários.

2. Inspecionar ferramentas e equipamentos.
3. Quando possível, remover todos os materiais combustíveis a pelo menos 11 metros do local de

trabalho.
4. Quando não for possível remover os materiais combustíveis, deve-se proteger estes materiais com

uma lona a prova de chamas, ou umedecer o material como forma de prevenir a ignição do material.
Deve-se disponibilizar uma fonte adequada de água para tal fim.

5. Assegurar que todos os cabos coaxiais (internos e externos) e outros materiais combustíveis estejam
protegidos do calor, fagulhas/faíscas, brasas ou chamas.

6. Assegurar que os equipamentos de combate ao incêndio estejam disponíveis e próximos ao local de
trabalho.

7. Garantir que os vigias de incêndio estejam treinados e nos locais apropriados.


