
E Q A

Capacete com jugular Proteção Auditiva Escada Portátil Pá/Picareta Guarda-corpo

Óculos de Segurança Proteção Facial Andaimes Martelo/Marreta Cones /Postes

Calçados de Segurança Máscara de Solda Talha Manual Formão / cinceles Sinalização/Placas

Calçado para Eletricista Mangas para Solda Esmerilhadeira/Lixadeira Furadeira Fita Zebrada/Malhas

Luvas de Solda Avental para Solda Serra Circular Chaves de Fenda/Boca Mantas para Solda

Perneira para Solda Carrinho de Mão Extensões Elétricas Cobertura Temporária

Cinto de Segurança Completo Máscara para pó Máq. Solda Elétrica Alicates Linha de Vida

Outros (descrever abaixo): Máq. Solda Oxicorte Voltímetro Iluminação Temporária

Outros (descrever abaixo): Proteção de máquinas

Outros (descrever abaixo):

Sim Não N/A Sim Não N/A

Sim Não N/A Sim Não N/A

Hora início: Hora final:

Local do trabalho:

Data

1.   PESSOAL AUTORIZADO PARA TRABALHAR

Luvas de Proteção Mecânica

2.   EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL FERRAMENTAS

PERMISSÃO DE TRABALHO DE ALTO RISCO - PETAR
ID do Site:

Descrição detalhada da atividade:

Registro ou 

Matrícula

Legenda: E= Elétrico - Q= Quente - A= Altura Treinamentos obrigatórios: Eletricidade - NR10 e Altura NR35

Há fiação aérea perto do local onde serão realizados os trabalhos?

Os paineis e equipamentos estão protegidos contra água?

Máscara para Vapores 

Orgânicos

Há extintor no local? É o adequado para a tarefa?

Estão utilizando os EPIs adequados para a tarefa?

Descrição

Descrição

4.   MEDIDAS DE SEGURANÇA PARA TRABALHOS ELCTRICOS

3.    AÇÕES PREVENTIVAS

Os trabalhadores sabem a quem chamar em caso de emergência?

Limpeza e organização do local de trabalho?

Isolamento e sinalização da area de trabalho?

Ferramentas e equipamentos em bom estado?

Os materiais inflamáveis foram removidos ou isolados do local?

Descrição

Descrição

As tomadas são do tipo industrial? (Steck)

Esta permissão tem vigência de 8 horas, se as condições do trabalho ou do ambiente mudarem, a PT perderá sua validade até que todas as condições de trabalho estejam seguras.

Este documento só é válido para o turno e data indicados. Se as condições de trabalho não forem seguras, a atividade deverá ser SUSPENSA de imediato.

Cidade: Empresa:

A energia foi bloqueada (LOTO) antes do início das atividades?

O aterramento está devidamente instalado

Tipo de PT Assinatura
Compreendo os perigros e riscos 

associados ao trabalho

Cargo

PROTEÇÃO COLETIVA

Os trabalhadores se encontram bem de saúde (aptidão médica)?

Foram explicadas as atividades a serem realizadas a todos os trabalhadores?

Nome Completo



Sim Não N/A Sim Não N/A

Sim Não N/A Sim Não N/A

Sim Não N/A Sim Não N/A

Sim Não N/A Sim Não N/A

Sim Não N/A Sim Não N/A

Nome Completo: Registro ou Matrícula Assinatura - Início Assinatura - Fechamento

As escadas possuem sapatas ou base antiderrapante?

Está apoiada no piso e fixada/amarrada na parte superior e inferior?

A escada possui limitador de curso?

Está livre de possíveis contatos com a rede elétrica?

Linha de vida sem sinais de oxidação ou fios desgastados?

Degraus estão firmes e seguros?

Foi feita uma análise prévia dos pontos de ancoragem?

Há linhas energizadas próximo ao local?

O pessoal sabe como realizar os trabajos de maneira segura?

Há rodapé e guarda corpo no andaime?

Os rodízios do andaime contam com freio de proteção?

Todos os interruptores foram bloqueados e etiquetados?A voltagem está adequada e foi verificado o equipamento?

Há vara de manobar no local?(se necessário)

Solda OXICORTE Solda com ARCO ELÉTRICO

Linha de vida vertical está livre de obstáculos para subir ou descer?

Equipamento contra quedas é suficiente para subida?

Foi revisado junto à equipe que eles deverão estar sempre conectados a um ponto que 

suporte pelo menos 2300kg? (5000lb)

Os trabalhadores possuem os EPIs adequados para realização de suas atividades?

O consumo de energia dos equipamentos é adequado ao fornecimento das tomadas?

5.   MEDIDAS DE SEGURANÇA PARA TRABALHOS A QUENTE

Há um observador de incêndio no local?

O Observador inspecionou o local após 30 minutos da finalização da atividade?

Os materiais inflamáveis foram removidos ou isolados do local?

A rede elétrica está devidamente aterrada? Foi testada?

Os acessórios (cabos, uniões, etc) estão em boas condições? 

A máquina possui disjuntor diferencial?

O equipamento está aterrado?

Há extintor no local? É o adequado para a tarefa?

As proteções estão instaladas nas máquinas?

O andaime se encontra próximo de linhas elétricas?

Andaimes

Há equipamentos de resgate em altura no local?

Instruções de Trabalho

Escadas

ASSINATURA DO EMISSOR QUE AUTORIZA O INÍCIO E FINALIZAÇÃO DA PERMISSÃO DE TRABALHO

6.   MEDIDAS DE SEGURANÇA PARA TRABALHO EM ALTURA

Andaimes

Escadas

Foi verificado que o plano de resgate em altura é viável?

Todas as proteções de máquinas estão instaladas e seguras?

Os porta eletrodos possuem isolamento adequado? 

Torres com linha de vida vertical de cabo de aço Torres sem linha de vida vertical de cabo de aço

Instruções de Trabalho

Os andaimes foram previamente inspecionados e liberados para uso?

As pranchas do piso estão devidamente travadas?

A linha de vida está bem instalada, tensionada e segura?

Diâmetro do cabo é compatível com o trava-quedas?

O terreno onde o andaime foi instalado está nivelado e há sapatas no andaime?

O andaime está travado em uma estrutura estável, quando estiver acima de 5m?

As válvulas dos cilindros estão protegidas com capacete de proteção para cilindros?

Os cilindros de gases estão adequadamente protegidos para evitar quedas?

As mangueiras estão em perfeito estado de conservação?

As mangueiras não se encontram dobradas ou amassadas em sua extensão?

Os materiais inflamáveis foram removidos ou isolados do local?

O equipamento possui válvula corta chama no registro e no maçarico das 2 mangueiras?


