
NR35 - Trabalhos em altura

Cartilha Inspeção do Trabalho – Governo Federal

De 2013 a 2017

ocorreram 208.350

acidentes com quedas,

sem contar casos

(diversos) não

registrados, totalizando

1.033 mortes e

milhares de

incapacitações.

Aproximadamente 1.891

acidentes envolvendo

trabalhos em altura no

último ano.
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NR35 - Acidentes
Medidas de proteção

Todo trabalho em altura
deve ser precedido por
análise de risco.

Rotineiras
Não rotineiras

O local em que os serviços serão executados e

seu entorno.

• O isolamento e a sinalização no entorno da

área de trabalho

• O estabelecimento dos sistemas e pontos de

ancoragem.

• Os riscos adicionais

As condições meteorológicas adversas;

• A seleção, inspeção, forma de utilização e

limitação de uso dos sistemas de proteção

coletiva e individual, atendendo às normas

técnicas vigentes, às orientações dos fabricantes

e aos princípios da redução do impacto e dos

fatores de queda.

• O risco de queda de materiais e ferramentas.

• Os trabalhos simultâneos que apresentem

riscos específicos.

• As situações de emergência e o planejamento

do resgate e primeiros socorros, de forma a

reduzir o tempo da suspensão inerte do

trabalhador.

• A forma de supervisão.

Sistemas de Proteção
contra Quedas – SPQ

Sistemas de trabalho em altura a

serem considerados:

Sistema de restrição: Impede o

acesso aos locais onde existe o

risco de queda de altura;

Sistema de posicionamento no

trabalho: Mantém o usuário em

uma posição sustentada

parcialmente ou completamente;

Sistema de acesso por corda:

Emprega duas cordas fixadas

separadamente, uma como meio

de suporte e a outra como

segurança, para o acesso e a saída

do local de trabalho, sendo as duas

cordas conectadas ao cinturão de

segurança do usuário.

Sistema de retenção de queda:

Evita que aconteçam quedas livres,

prendendo o trabalhador preso no

ar em caso de queda.

1 Ancoragem

2 Conectores

3 Talabarte de segurança c/

absorvedor de energia

4 Cinturão tipo paraquedista

100kg
Pode?

Inspeção dos sistemas

Emergências e salvamentos

Planos de emergências


