AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHO A QUENTE
Dados da autorização
Número da autorização

Número interno da autorização (se necessário)

Nome e endereço da empresa
Responsável pela autorização

Telefone

Descrição do trabalho a quente
Área exposta e trabalho necessário

Precauções e proteções necessárias

Precauções num raio de 10 m do trabalho a quente

Sim N/A

Sim N/A

□
□
□
□
□

□ Sistema de sprinklers ativado e operante
□ Extintores de incêndio carregados e operantes
□ Rede de hidrantes pressurizada e operante
□ Mangueiras de hidrantes conectadas
□ Conclusão de avaliações de risco para

determinar a duração do monitoramento
regular (vide verso)
□ □ A vigilância contra incêndio estará presente
durante o trabalho, intervalos e nos períodos
pós-trabalho
VI*: 60 minutos

MR*:

minutos

□
□
□
□
□

□ Remoção de todos os combustíveis
□R
 emoção de todos os líquidos inflamáveis
□E
 liminação de quaisquer atmosferas explosivas
□V
 arrição dos pisos
□C
 obertura de todas as aberturas nos pisos e
paredes

□ □U
 medecimento das edificações combustíveis
e sua cobertura com materiais resistentes a
fogo

□ □D
 esativação de dutos e condutores
*V I: vigilância contra incêndio, MR: monitoramento regular após
vigilância contra incêndio constante. Ver no verso os períodos
mínimos de monitoramento.

Data e hora de início
Trabalho executado por

Assinatura do executor do trabalho

Data/hora

Assinatura do responsável pela autorização

Autorização do trabalho necessário na área
Fica autorizada a realização de trabalho a quente na área mediante a observância de todas as precauções
acima relacionadas. Estas devem permanecer vigentes até o encerramento do trabalho. Afixar o verso desta
autorização na área de trabalho a quente, arquivando a outra via.

Horário da conclusão do trabalho, da vigilância contra incêndio (VI) e do monitoramento regular (MR)



Horário de término do trabalho

Horário de término da VI

VI concluída, assinatura do responsável

Data

Horário de término do MR

MR concluído, assinatura do responsável
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AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHO A QUENTE
Dados da autorização
Número da autorização

Número interno da autorização (se necessário)

Nome e endereço da empresa
Responsável pela autorização

Telefone

Descrição do trabalho a quente
Área exposta e trabalho necessário

Precauções e proteções necessárias

Precauções num raio de 10 m do trabalho a quente

Sim N/A

Sim N/A

□
□
□
□
□

□ Sistema de sprinklers ativado e operante
□ Extintores de incêndio carregados e operantes
□ Rede de hidrantes pressurizada e operante
□ Mangueiras de hidrantes conectadas
□ Conclusão de avaliações de risco para

determinar a duração do monitoramento
regular (vide verso)
□ □ A vigilância contra incêndio estará presente
durante o trabalho, intervalos e nos períodos
pós-trabalho
VI*: 60 minutos

MR*:

minutos

□
□
□
□
□

□ Remoção de todos os combustíveis
□ Remoção de todos os líquidos inflamáveis
□ Eliminação de quaisquer atmosferas explosivas
□ Varrição dos pisos
□C
 obertura de todas as aberturas nos pisos e
paredes

□ □U
 medecimento das edificações combustíveis e
sua cobertura com materiais resistentes a fogo

□ □D
 esativação de dutos e condutores
*V I: vigilância contra incêndio, MR: monitoramento regular após
vigilância contra incêndio constante. Ver no verso os períodos
mínimos de monitoramento.

Data e hora de início
Trabalho executado por

Assinatura do executor do trabalho

Data/hora

Assinatura do responsável pela autorização

Autorização do trabalho necessário na área
Fica autorizada a realização de trabalho a quente na área mediante a observância de todas as precauções
acima relacionadas. Estas devem permanecer vigentes até o encerramento do trabalho. Afixar o verso desta
autorização na área de trabalho a quente, arquivando a outra via.

Horário da conclusão do trabalho, da vigilância contra incêndio (VI) e do monitoramento regular (MR)



Horário de término do trabalho

Horário de término da VI

VI concluída, assinatura do responsável

Data

Horário de término do MR

MR concluído, assinatura do responsável
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AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHO A QUENTE

CUIDADO
TRABALHO A
QUENTE EM
ANDAMENTO
HÁ FONTES DE IGNIÇÃO PRESENTES.
PROIBIDA A DESATIVAÇÃO DE SPRINKLERS / PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO.
EXTINTORES / HIDRANTES DEVEM ESTAR PRESENTES.
A VIGILÂNCIA CONTRA INCÊNDIO DEVE ESTAR PRESENTE DURANTE O TRABALHO,
OS INTERVALOS E POR 60 MINUTOS APÓS O TÉRMINO DO TRABALHO.
O MONITORAMENTO REGULAR DEVE SER CONCLUÍDO APÓS O PERÍODO
DE VIGILÂNCIA CONTRA INCÊNDIO.

Duração mínima do monitoramento regular



Frequência do monitoramento regular

Combustibilidade
da Construção e
Ocupação

Construção
Incombustível

Construção
Combustível

Detecção de fumaça
ou de calor na área

Frequência do
monitoramento
mínimo

Ocupação
Incombustível

60 minutos

90 minutos

Sistema de detecção
está operante

Revisar a área
pelo menos a
cada 30 minutos

Ocupação
Combustível

90 minutos

180 minutos

Detecção inexistente Revisar a área
ou inoperante/isolada pelo menos a
cada 15 minutos
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