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RESUMO 

 
O presente trabalho tem como objetivo organizar e estruturar os procedimentos operacionais 

necessários para a execução do trabalho em altura, de forma lógica e direta, de acordo com as normas 

técnicas oficiais vigentes, promovendo maior segurança no desenvolvimento deste tipo de atividade, a 

fim de minimizar os riscos de acidentes e, consequentemente, preservar a saúde e integridade física do 

trabalhador. 
 

Palavras-chave: Segurança do Trabalho. Trabalho em Altura. Riscos.  

 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

No Brasil, a ausência de medidas de proteção em situações de risco de quedas durante 

trabalhos em altura é a principal responsável pelo elevado número de acidentes fatais, 

resultando em lesões permanentes, incapacitações laborais, prejuízos econômicos para o 

empregado e empregador além de vítimas fatais, anualmente (FUNDACENTRO, 2016). 

Os acidentes do trabalho decorrentes de quedas, comumente estão relacionados a 

fatores diversos, tais como ausência de capacitação do trabalhador, falta de equipamentos de 

proteção individuais e coletivos, falhas e pendências na fase de concepção do projeto, 

indisponibilidade de registros de procedimentos de trabalho e análise de riscos das atividades, 

além de englobar questões culturais que por vezes geram certa resistência tanto por parte do 

empregador quanto do trabalhador. 

Atualmente os requisitos mínimos, bem como as medidas de proteção para o trabalho 

em altura envolvendo o planejamento, a organização e a execução, de forma a garantir a 

segurança e a saúde dos trabalhadores envolvidos direta ou indiretamente com esta atividade 

são regulamentados pelo Ministério do Trabalho e Emprego do Brasil através da Portaria SIT 

nº 313, de 23 de março de 2012 que aprova a Norma Regulamentadora número 35 e seus 

anexos. 

As diretrizes abordadas neste trabalho visam nortear os passos a serem seguidos, 

avaliados, estudados e implantados, desde a fase de projeto até a realização do trabalho, 

reduzindo o risco de acidentes relacionados a quedas por diferença de nível. No entanto, para 

isto, se faz necessária a estruturação dos procedimentos operacionais através da análise de 

riscos de atividades de trabalho em altura utilizando para isto critérios previstos em normas 

técnicas oficiais. 

O objetivo deste estudo é demonstrar de forma clara os procedimentos a serem 

seguidos para atendimento da atual norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, a fim 

de viabilizar a antecipação dos respectivos riscos decorrentes do trabalho em altura, 

diminuindo consequentemente a probabilidade de ocorrência de acidentes por ausência de 

avaliação nas fases de planejamento, organização e execução previstos no item 4 da norma 

regulamentadora de número 35. No decorrer do estudo serão identificadas normas e requisitos 

necessários para a elaboração do Procedimento Operacional efetuando a análise de risco de 

uma atividade em altura exemplificativa em atendimento ao item 35.4.5. 



A implantação das medidas de segurança na fase de planejamento auxilia na 

eliminação dos riscos durante a fase de execução, atuando desde a preparação do trabalhador, 

proporcionando ao mesmo o conhecimento necessário para a execução do trabalho e seus 

diversos procedimentos em sequência lógicas. 

Ocorre que, por vezes, a norma regulamentadora pode ser de difícil compreensão para 

aqueles que não estejam habituados com o tema, dependendo em alguns casos de 

conhecimentos específicos de ferramentas e metodologias previstas em normas nacionais e 

internacionais, sendo necessário certo conhecimento técnico na área de gerenciamento de 

riscos. 

Visando esquivar-se dos autos de infração impostos pelos agentes fiscalizadores, 

observa-se que alguns empregadores ofertam a seus empregados soluções pouco funcionais e 

muitas vezes impraticáveis que trazem pouco ou nenhum resultado.  

Este trabalho visa contribuir de forma simplificada e prática, para vida laboral de 

trabalhadores, empregadores e profissionais de segurança do trabalho, norteando os passos 

necessários para aplicação dos itens propostos facilitando o entendimento e aplicabilidade 

destes. 

  

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 SEGURANÇA DO TRABALHO 

De acordo com Mattos e Másculo (2019), a Segurança do trabalho é uma disciplina 

direcionada para o estudo e aplicação de métodos voltados para a prevenção de acidentes de 

trabalho e doenças ocupacionais, onde se fazem necessárias a identificação e avaliação dos 

riscos a fim de se proporem as medidas de controle através das quais seja possível eliminar ou 

ainda minimizar estes riscos. 

 

2.1.1 Acidentes de trabalho 

 

De acordo com o artigo 19 da Lei nº 8.213/91,  

 
O acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de 

empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho, provocando 

lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, 

permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho (BRASIL, 1991). 



 

Segundo Brasil (2018), no ano de 2017 foram registrados 37.057 acidentes por quedas, 

de um total de 349.579 acidentes típicos e doenças, informadas pelas empresas ao INSS, 

representando 10,6% das comunicações de acidente de trabalho. Ao contabilizar os acidentes 

fatais o percentual aumenta para 14,49%, correspondendo a 161 de 1.111 mortes. 

Brasil (2018) afirma que o acidente por quedas de diferentes níveis está à frente das 

principais causas de acidentes de trabalho graves e fatais. A diversidade das tarefas e ramos 

atividades envolvendo o trabalho em altura trás como consequência uma infinidade de riscos, 

exigindo uma norma regulamentadora bastante ampla como referência, que assegure os 

critérios mínimos para a realização do trabalho de uma forma segura. 

 

2.1.2 Principais fatores relacionados aos acidentes de trabalho em altura 

 

A Norma Regulamentadora número 35 (NR-35) – Trabalho em altura, trazem sua 

estrutura alguns pontos que influenciam diretamente sobre os acidentes de trabalho em altura, 

sendo estes:  

A capacitação, de acordo com a NR-35, deve ser devidamente estruturada, abrangendo 

treinamento inicial, devendo este ocorrer antes do início das atividades do colaborador, 

treinamento periódico de forma bienal e treinamentos eventuais sempre que ocorrerem 

mudanças nos procedimentos, condições ou operações de trabalho, caso aconteça evento que 

indique a necessidade de novo treinamento, também em caso de retorno de afastamento ao 

trabalho por período superior a noventa dias ou ainda em caso de mudança de empresa, 

havendo nestes casos a necessidade de realizar uma nova capacitação. 

A aptidão do trabalhador, de acordo com Brasil (2018), está relacionada à avaliação 

médica do trabalhador, contemplando desde anamnese, exames físicos e complementares 

conforme registrados no Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional ou quando 

necessário de acordo com o parecer médico, considerando as características do trabalho em 

altura a ser realizado. Após avaliação médica, se o colaborador for considerado apto a realizar 

o trabalho em altura, esta deve estar consignada no Atestado de Saúde Ocupacional – ASO, 

do Trabalhador. 

Outro importante fator é a autorização do trabalhador, sendo este um documento 

formal emitido pela empresa, autorizando o colaborador a realizar trabalhos em altura, no 



entanto, o empregador somente poderá emitir a autorização do mesmo após este estar 

devidamente capacitado e apto para trabalhos em altura.(BRASIL,2018). 

A NR-35 trata ainda sobre o Planejamento do trabalho em altura, sendo que este 

compreende desde a fase de concepção do projeto das instalações físicas estruturais das 

edificações e equipamentos, até a adoção de medidas alternativas de forma a evitar o trabalho 

em altura em certas circunstâncias e condições, minimizando/evitando a exposição do 

trabalhador ou ainda eliminando o risco de quedas.  

Segundo Brasil (2018),a seleção dos equipamentos de proteção individual deve 

considerar as características da tarefa realizada, devendo o empregador considerar a análise de 

risco específica de cada tarefa, instruções do fabricante e a norma técnica vigente a fim de 

compor o Sistema de Proteção Individual contra Quedas.  

É necessário que o empregador estabeleça uma sistemática de inspeção periódica dos 

equipamentos, de forma a garantir a sua plena funcionalidade e eficácia em todos elementos 

que venham a compor o sistema, prevendo ainda, quando necessário, ensaios de resistência 

dos mesmos e substituição destes quando observadas eventuais não conformidades e/ou de 

acordo com o prazo de validade estipulados. 

O Sistema de Proteção Coletivo contra Quedas (SPCQ) é uma modalidade de proteção 

passiva, pois não depende de ações do colaborador. Em todo caso, deve ser dada prioridade ao 

sistema de proteção coletiva, sendo que a adoção do sistema de proteção individual se dará 

somente na impossibilidade da adoção do sistema coletivo, quando a mesma não oferecer 

completa proteção contra riscos de queda ou ainda para atender situações de emergência. 

(BRASIL, 2018) 

 

2.2 MEDIDAS PREVENTIVAS PARA TRABALHOS EM ALTURA 

2.2.1 Análise de risco 

 

A ISO 31000 (2009)associa o risco a eventos potenciais, bem como as conseqüências 

destes, podendo ainda se tratar de uma combinação entre ambos. 

O processo de gestão de riscos abordado pela ISO 31000(2009) segue uma 

estruturação bastante ampla, sendo que serão utilizados os conceitos de identificação, análise 

e avaliação dos riscos. 

A identificação de riscos trata sobre a necessidade de se elaborar uma listagem 

contemplando todas as fontes de risco, seus impactos, eventos, bem como suas causas e 



consequências. Há que se atentar a esta fase, uma vez que uma falha na identificação de um 

determinado risco dificultará sua avaliação em fases posteriores (ISO 31000, 2009). Nesta 

fase devem ser incluídos todos os riscos, havendo ou não o controle deste. 

A análise de riscos implica no estudo aprofundado destes, sendo que esta fase 

permitirá uma posterior qualificação dos mesmos facilitando a tomada de decisões para 

melhor identificação da metodologia a ser aplicada aos mais variados tipos e níveis de riscos. 

Nesta fase, há um aprofundamento sobre as causas e as fontes de risco, bem como suas 

resultantes, além da probabilidade de ocorrência. O detalhamento dos riscos com o máximo 

de dados, informações e recursos disponíveis contribuirá para resultados mais satisfatórios 

(ISO 31000, 2009). 

Por fim, na avaliação de riscos se dará a comparação dos resultados obtidos na análise 

de riscos, possibilitando assim a priorização dos riscos de acordo com suas respectivas 

intensidades, considerando os critérios propostos pela fase de análise e as possíveis 

tolerâncias. Nesta fase os riscos devem passar por uma avaliação sistêmica para tomada de 

decisão ao implementar uma determinada medida de controle, desde a mais crítica até mesmo 

ao não tratamento do risco. Por vezes, é possível que seja necessária uma análise mais 

aprofundada do mesmo (ISO 31000, 2009). 

SegundoBrasil (2018, p.12)“todo trabalho em altura deve ser precedido de Análise de 

Risco, não estabelecendo a modalidade empregada, HAZOP, APR, FMEA, ART etc.” 

A NR-35, em seu item 35.4.6 menciona que a análise de risco poderá estar 

incorporada no Procedimento Operacional sempre que o trabalho em altura seja de 

característica rotineira. Desta forma, a análise dos riscos será abordada juntamente com os 

procedimentos operacionais, apontando as respectivas medidas de controle conforme o passo 

a passo da atividade 

 

2.3 ESTRUTURAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PADRONIZADOS PARA PREVENÇÃO 

DE ACIDENTES 

2.3.1 Procedimento Operacional 

 

Os Procedimentos Operacionais são documentos que visam assegurar para que as 

informações referentes a determinado processo cheguem de forma íntegra àquele que irá 

executar, garantindo maior qualidade, eficiência e eficácia de acordo com as normas de 

legislação vigentes (EBSERH, 2014). 



De acordo com a NR-35 o item 35.2.1, que aborda sobre as responsabilidades do 

empregador, o subitem “c” trata sobre a obrigatoriedade de se elaborar procedimentos 

operacionais para as atividades rotineiras de trabalhos em altura. 

Segundo Brasil (2018, p.12)“o procedimento operacional deve ser documentado, 

divulgado, conhecido, entendido e cumprido por todos os trabalhadores e demais pessoas 

envolvidas e atender ao disposto no subitem 35.4.6.1”. 

O Procedimento Operacional consistirá de um passo a passo detalhado da atividade 

considerando-se o local de trabalho onde será realizada a tarefa, condições climáticas, 

possíveis máquinas e ferramentas utilizadas no processo, bem como também serão avaliados 

os respectivos riscos de cada etapa (EBSERH, 2014). 

 

 

3 METODOLOGIA  

 

Este trabalho caracteriza-se como uma pesquisa teórica, tendo como referência a 

consulta de livros, manuais, legislação, notícias, revistas técnicas e normas regulamentadoras.  

Busca-se, portanto, fundamentar este trabalho, reunindo e reorganizando as 

informações através dos diversos meios bibliográficos e tecnológicos consultados a fim de se 

aprimorar conceitos já existentes, de forma a contribuir e favorecer a área da Segurança do 

trabalho, em específico aquela que trata sobre a documentação técnica referente a trabalho em 

altura. 

Em um primeiro momento foi realizada uma análise de risco da atividade, 

contemplando todas as fases e equipamentos necessários,em forma de lista de checagem, 

facilitando o entendimento e a compreensão do trabalhador, além de gerar maior agilidade da 

tarefa em campo. Em seguida foi elaborado o Procedimento Operacional, onde é relacionado 

o passo a passo da atividade de maneira lógica e organizada considerando-se todas as etapas 

do serviço tais como a montagem, trabalho e desmontagem. 

 

 

4 RESULTADOS 

 

Considerando os diversos tipos de trabalho em altura existentes e suas infinitas 

características, foi escolhido o trabalho em altura com o uso de andaimes inter travados, sendo 



este, muito comum, utilizado desde manutenções simples em estabelecimentos à construção 

de edificações dos mais altos níveis da construção civil. 

 

4.1  AR - ANÁLISE DE RISCO PARA TRABALHO EM ALTURA 

UTILIZANDOANDAIMES 

Quadro 1 - Análise de riscos. 

Tipo de atividade: Trabalhos em andaimes 

Antes do início das atividades, esta APR deve ser apresentada e discutida junto aos colaboradores pelo 

encarregado/responsável pela frente de serviço, sendo de sua responsabilidade a garantia de verificação e 

cumprimento de todos os requisitos abaixo. 

Item Risco/perigo Seleção de colaboradores Sim Não NA 

01 

Acidentes por 

quedas – falta de 

treinamento 

Todos trabalhadores tem treinamento específico para 

trabalho em altura? 
   

Todos trabalhadores tem ASO-atestado de saúde 

ocupacional com aptidão para executar o trabalho em 

altura? 

   

Antes do início das atividades o responsável pela 

frente de serviço orientou os colaboradores sobre os 

procedimentos de montagens bem como os 

procedimentos de segurança juntamente com esta 

APR? 

   

02 

Piso irregular – 

tombamento da 

estrutura 

(andaime, torre, 

escada, etc) 

O piso encontra-se nivelado ou existe planejamento de 

nivelamento antes da montagem da estrutura em toda 

extensão do local? 

   

03 

Trânsito de 

pessoas/ 

colaboradores sob 

a área de trabalho 

Toda a área de risco no entorno da área de 

montagem/trabalho, esta sinalizada com fitas, cones ou 

cavaletes, resguardando uma distância mínima de 

segurança, bem como estão orientados todos os demais 

colaboradores nas proximidades quanto aos riscos de 

se transitar próximo à este local? 

Esta sinalização somente deverá ser retirada após a 

desmontagem da estrutura. 

   

04 

Quedas de peças 

metálicas, 

materiais ou 

ferramentas 

Existe sistema de içamento de materiais através de 

cordas/roldanas, minimizando o risco de quedas dos 

mesmos durante o transporte vertical? Após o início 

do içamento não é permitido que colaboradores 

permaneçam sob a área de risco. 

   



Existe meio apropriado para prender as ferramentas 

manuais aos colaboradores tais como porta 

ferramentas ou bolsa/sacola apropriada para tal? 

   

Item Risco/perigo Equipamentos de proteção individual – EPI / 

acessórios 

Sim Não NA 

05 

Cortes, 

perfurações, 

batidas contra e 

outros 

A área encontra-se desobstruída sem refugos de 

materiais espalhados nas proximidades de forma que 

não atrapalhem o trânsito no local? 

   

06 

Queda por 

diferença de nível 

– falta de uso de 

cinto de segurança 

Os colaboradores dispõem do cinto de segurança do 

tipo paraquedista? 
   

07 

Queda por 

diferença de nível 

– cinto de 

segurança 

inadequado 

Foi realizada a inspeção do cinto de segurança de 

acordo com os itens abaixo? 

Costuras em boas condições sem pontas soltas ou 

rompidas que comprometam seu uso; 

Fivelas sem pontos de ferrugens, com sinais de 

batidas, ovalizadas ou amassadas; 

Fitas sem sinais de tracionamento, cortes, com visível 

ação ou corrosão ocasionada por produto químico ou 

material cortante; 

Pontos de engate do talabarte sem pontos de ferrugens, 

com sinais de batidas, ovalizadas ou amassadas; 

Componentes plásticos sem sinais de deterioração, 

cortes, rompimentos ou que não exercem mais sua 

função 

   

08 

Queda por 

diferença de nível 

– acessorios e 

equipamentos 

inadequados 

Quais tipos de 

acessórios e 

equipamentos se 

farão necessários 

para o 

complemento do 

trabalho? 

Todosestãoemperfe

itascondições de 

uso? 

Cordas de 12mm  

   

Talabarte simples <90cm  

Talabarte simples >90cm  

Talabarteduplo<90cm  

Talabarteduplo>90cm  

Talabarte necessita abertura 

do gancho de 55mm? 

 

Absorvedor de energia  

Mosquetões  

Travaquedas  



Cabo de aço  

Linha de vidamóvel  

09 

Queda por 

diferença de nível 

– falta de EPIs 

Existe capacete de segurança com jugular para todos 

os colaboradores envolvidos no trabalho em altura    

Item Risco/perigo Condiçõesclimáticasadversas Sim Não NA 

10 

Quedas por 

condições 

climáticas 

adversas 

As condições climáticas estão favoráveis? Verificar a 

existência de chuvas e fortes ventos, bem como 

paralisá-las quando da ocorrência destes. 

   

11 

Quedasporpisoúm

ido 

A estrutura na qual será realizado o trabalho (telhado, 

madeiras, andaimes, etc) encontram-se isentas de 

umidade, água, óleos, graxas etc.? 

   

12 
Montagem do 

andaime 

Os andaimes estão adequadamente fixados e travados 

a fim de evitar a queda do mesmo? 
   

Item Risco/perigo Riscos de origemelétrica Sim Não NA 

13 

Linha de 

transmissão e 

extensões - 

choques elétricos 

Existem redes elétricas próximo do local onde serão 

realizadas as atividades?  

Antes de iniciar a atividade próximo das redes 

elétricas, verificar junto da concessionária de 

distribuição, a distância de segurança, bem como 

solicitar o seu desligamento ou isolamento temporário 

garantindo a segurança durante as montagens e 

execução dos serviços; 

   

13 

Linha de 

transmissão e 

extensões - 

choques elétricos 

Somente permitir extensões com cabos do tipo “PP”, 

fixadas em locais seguros onde não haja o risco de 

prensagens dos mesmos. Verificar possíveis pontos 

com “emendas” que possam ocasionar fugas de 

energia 

   

Existem cercas elétricas próximo do local aonde serão 

realizadas as atividades? Estão devidamente 

desligadas, sinalizadas e bloqueadas de modo a evitar 

o religamento acidental. Foi constatada a ausência de 

energia? 

   

Sob o local de trabalho existe algum risco elétrico tais 

como fiações, transformadores, etc? (no caso de queda 

sobre este local como por exemplo vazamento em 

telhados) 

   

Item Risco/perigo Trabalhosemandaimes Sim Não NA 



14 

Quedas por 

diferença de nível 

– equipamento 

inadequado 

Esta à disposição o duplo talabarte com mosquetão 

com no mínimo 55mm de abertura do gancho, para 

uso durante a montagem dos andaimes?  

O mesmo deve ser preso sempre em altura superior à 

linha do tórax. 

   

15 

Quedas por 

diferença de nível 

– acesso 

inadequado - 

escorregões 

Existe escada devidamente fixada ao andaime ou à 

estrutura fixa que favoreça o deslocamento seguro do 

colaborador até o andaime? 

   

Durante o acesso será possível o colaborador estar 

preso à escada podendo ser utilizado para tal o duplo 

talabarte sempre com uma das pontas fixadas ou com 

o uso de linha de vida (corda) presa à escada com o 

colaborador presa à mesma através de trava quedas 

específico para cordas? 

   

16 

Quedas por 

diferença de nível 

durante trabalho 

sobre o andaime – 

falta de epcs e 

epis 

O andaime dispõe de guarda corpo, sendo um 

travessão superior com 1,2m de altura, travessão 

intermediário com 0,7m de altura e rodapé com 0,2m 

de altura? 

Os dispositivos acima devem ser dimensionados por 

profissional legalmente habilitado? 

   

   

16 

Quedas por 

diferença de nível 

durante trabalho 

sobre o andaime – 

falta de epcs e 

epis 

O piso do andaime encontra-se totalmente forrado e 

fixado? Caso seja de madeira, a mesma tem boa 

resistência, não possui, nós, rachaduras, trincas e não 

são pintadas? 
   

17 

Quedas por 

diferença de nível 

durante trabalho – 

linha de vida 

inadequada 

O colaborador dispõe de cinto de segurança do tipo 

paraquedista com talabarte preso à linha de vida, 

devidamente fixada em estrutura fixa independente do 

andaime? 

 a linha de vida deve ser montada acima da linha do 

tórax. 

   

18 

Quedas por 

diferença de nível 

durante trabalho 

sobre o andaime – 

pontos de 

ancoragem sem 

resistencia 

Os pontos de ancoragem foram calculados e 

projetados por profissional legalmente habilitado? 

(pontos de ancoragem devem ter resistência mecânica 

de no mínimo 1500 kg) 
   

19 

Quedas dos 

andaimes – 

andaimes sem 

fixação 

O andaime está fixado à estrutura da construção, 

edificação ou instalação, por meio de amarração e 

estroncamento, de modo a resistir aos esforços a que 

estará sujeito? 

   



As torres de andaimes não podem exceder, em altura, 

quatro vezes a menor dimensão da base de 

apoio,quando não estaiadas. 

Não é permitida a movimentação de andaimes com 

colaborador sobre a mesma 

   

20 

Içamento de 

materiais - quedas 

de materiais 

O ponto de instalação do aparelho de içar materiais foi 

escolhido, de modo a não comprometer a estabilidade 

e segurança do andaime? 

   

As carretilhas e cordas/cabos são de boa qualidade e 

estão em perfeitas condições? 
   

20 

Içamento de 

materiais - quedas 

de materiais 

Os colaboradores envolvidos no processo foram 

orientados para que não permaneçam sob os materiais 

durante o içamento? 

   

21 

Sobrecarga sobre 

o piso do andaime 

e improvisações 

sobre o mesmo - 

quedas 

Sobre o piso do trabalho existe somente os materiais 

de consumo imediato, evitando a sobrecarga do piso e 

consequentemente comprometendo a estrutura do 

mesmo? 

   

Colaborador foi orientado a não fazer o uso de 

escadas, cavaletes ou outros tipos de equipamentos 

sobre o piso dos andaimes para alcançar pontos mais 

altos? 

   

22 

Quedas de peças 

metálicas, 

materiais ou 

ferramentas 

durante a 

montagem ou 

trabalho sobre os 

andaimes 

Existe sistema de içamento das peças através de 

cordas/roldanas, minimizando o risco de quedas das 

mesmas durante a montagem dos andaimes? Após o 

início do içamento não é permitido que colaboradores 

permaneçam sob a área de risco. 

   

Existe meio apropriado para prender as ferramentas 

manuais aos colaboradores tais como porta 

ferramentas ou bolsa/sacola apropriada para tal? 

Após montagem dos andaimes devem ser 

confeccionados os rodapés, minimizando o risco de 

quedas de materiais. 

   

Fonte: O autor. 

 

4.2 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PARA TRABALHO EM ALTURA UTILIZANDO 

ANDAIME 

1- Isolar toda a área antes do início das atividades, bem como retirar possíveis resíduos ou 

refugos de materiais; 



2- Certificar-se de que todos os colaboradores envolvidos tenham o treinamento adequado 

de trabalho em altura, bem como o para montagem de andaimes; 

3- Certificar-se de que todos os colaboradores envolvidos tenham o Atestado de Saúde 

Ocupacional (ASO) para realizar o trabalho em altura bem como estejam com o crachá de 

identificação e qualificação; 

4- Garantir que o trabalho esteja sendo realizado em dupla e devidamente supervisionado; 

5- Verificar as condições climáticas (chuva, ventos, raios, etc); 

6- Garantir a paralisação das atividades caso as condições climáticas estejam desfavoráveis 

antes ou durante a atividade; 

7- Verificar as peças de andaimes quanto à sua integridade física, observando: 

a. Limpeza das peças; 

b. Isenção de vestígios de graxas, óleos, tintas, barro, resto de massas, etc.; 

c. Secar as peças caso estejam úmidas ou molhadas; 

d. Verificar se as peças não estão tortas, amassadas, trincadas, quebradas, sem 

parafusos ou porcas de ajuste; 

e. Verificar se os encaixes estão livres e desobstruídos (isento de terra e massas); 

f. Testar os parafusos e porcas de ajuste (o ajuste deve ser sempre possível); 

g. Verificar se as plataformas têm encaixe e dispositivo de fixação; 

8- O local a ser determinado para o posicionamento e montagem do andaime deve ser 

distante da rede elétrica, observando também a possível existência de cercas elétricas ou 

outras redes improvisadas, sendo que neste caso deverá ser solicitado antecipadamente o 

desligamento da mesma; 

9- Caso não seja possível o distanciamento adequado da rede elétrica, a companhia de 

distribuição elétrica deve ser avisada previamente para isolamento da rede antes de iniciar 

os serviços; 

10- Antes do inicio das atividades, inspecionar o cinto de segurança do tipo paraquedista, 

talabartes, mosquetões, cordas, capacete com jugular e outros acessórios que se façam 

necessários; 

11- Após certificar-se do isolamento correto da área, somente deverão permanecer na área os 

responsáveis pela montagem; 

12- Nivelar o piso (caso necessário) antes do início da montagem; 

13- Verificar se não existem barreiras que dificultem a montagem ou ainda risco de quedas de 

materiais ou estruturas das partes superiores; 

14- Os epi`s básicos para o processo de montagem e assessórios a serem utilizados são: 



a. Uniforme com calça comprida; 

b. Luva pigmentada, raspa, vaqueta ou poliamida; 

c. Calçado de segurança; 

d. Óculos de segurança; 

e. Capacete de segurança com jugular ajustável; 

f. Cinto de segurança tipo paraquedista com ponto de ancoragem dorsal e ponto de 

ancoragem no tórax; 

g. Talabarte duplo com mosquetão de aço inox com abertura dos ganchos de no 

mínimo 55mm; 

h. Corda de poliamida 12mm com resistência mínima de 22kn (para içamento de 

materiais); 

i. Roldana com gancho para içamento de peças; 

j. Bolsa ou porta ferramentas; 

15- Iniciar a montagem pelos montantes, nivelando os mesmos e encaixando as peças à 

seguir; 

16- Parafusar as peças superiores fixando-as sobre as inferiores; 

17- Utilizar a própria plataforma do andaime para a montagem das peças superiores; 

18- Após a instalação do segundo lance do andaime, instalar o primeiro travamento diagonal 

com a colocação peça, e assim sucessivamente, sendo que cada uma das travas deve ser 

instalada em diagonal oposta à anterior ficando no formato de “x” quando visualizada de 

cima ou da parte inferior do andaime; 

19- Muita atenção ao movimentar peças metálicas próximo das bordas de lajes ou locais por 

onde possa haver redes elétricas; 

20- Utilize os ganchos do talabarte fixados no próprio andaime (durante a montagem) de 

acordo com as seguintes regras: 

a. Certifique-se de que as peças do andaime estejam devidamente parafusadas; 

b. Monte o andaime utilizando a plataforma para apoiar-se, e sempre pela parte 

interna do andaime; 

c. Fixe o gancho do talabarte na parte metálica horizontal do andaime (jamais fixe o 

gancho em partes verticais sobre risco de quebra do gancho); 

d. O gancho do talabarte em toda situação deve obrigatoriamente ser fixado acima 

da linha da cintura (procurar prender o mesmo em pontos mais altos 

preferencialmente); 



e. Utilize sempre os dois ganchos do talabarte fixados em peças de lados opostos 

(paralelamente ou perpendicularmente) de forma que as duas pontas dos ganchos 

não se encontrem; 

f. Atenção, durante a montagem não o faça pela parte externa e não fixe o seu 

talabarte nestes pontos, pois o andaime poderá vir a tombar caso você caia; 

g. Jamais fique sem uma das pontas presas à estrutura; 

h. Para a troca do posicionamento dos ganchos, esteja devidamente equilibrado e 

parado (não se movimente fazendo a ascensão e troca do ponto do gancho 

simultaneamente). 

21- Caso necessário o uso de ferramentas utilizar bolsa apropriada ou cinto do tipo porta 

ferramentas de modo que não haja o risco de quedas das mesmas; 

22- A partir do terceiro lance de andaime, fazer o içamento das peças para subí-las, utilizando 

para isso a corda acoplada à roldana com gancho fixado ao andaime; 

23- A altura máxima do andaime quando não estaiado deverá ser de até 4 vezes a dimensão 

da base de apoio; 

24- Sempre que possível fixar o andaime na estrutura a cada 2 metros através de cordas ou 

cabos de aço; 

25- Andaimes de estrutura elevada sem possibilidade de fixação deverão ser devidamente 

estaiados (reportar-se ao setor de engenharia); 

26- Não acumule materiais desnecessários ou em grande quantidade no piso do andaime; 

27- Não concentre materiais em um único ponto do piso do andaime; 

28- Jamais utilize escadas, cavaletes ou outros similares sobre o andaime para alcançar 

pontos mais altos; 

29- O piso do andaime deverá ser completamente forrado com plataformas metálicas e 

devidamente travado; 

30- Após a montagem do andaime, instalar o sistema de guarda corpos que deverá ser 

constituído de: 

a. Travessão superior de 1,20m; 

b. Travessão intermediário de 0,70m. 

c. Rodapé com 0,20m. 

31- Instalar escada fixa ao andaime para fazer o acesso à plataforma superior da área de 

trabalho do andaime; 

32- Para os trabalhos sobre os andaimes deverão ser providenciados pontos de ancoragem 

independentes do andaime aprovados pelo setor de engenharia para fixação do talabarte; 



33- Em situações especiais, tais como na montagem de caixarias nas bordas das lajes, o 

andaime deverá ser devidamente amarrado independente da altura, e o talabarte neste 

caso poderá ser preso ao próprio andaime, sendo que este deverá atender aos requisitos do 

item 30; 

34- Não permitir o trânsito de pessoas na área de risco; 

35- Utilizar apenas extensões elétricas com cabo do tipo “PP” em boas condições e sem 

emendas, passando o cabo entre os andaimes em local aonde não haja abrasão ou 

prensagem contra as peças do andaime; 

36- Efetuar a limpeza do andaime logo após a conclusão do trabalho ou final da jornada 

diária. 

 

 

5 DISCUSSÃO 

 

As normas regulamentadoras vigentes contribuem de forma a auxiliar nos passos a 

serem tomados, desde a fase de concepção do projeto onde será executado o trabalho, 

considerando a saúde do trabalhador, a capacitação dos mesmos, elaboração e controle dos 

procedimentos de trabalho até a adoção correta de Equipamentos de Proteção Individual e 

Coletiva, direcionando assim, as medidas a serem adotadas em cada fase. 

A análise de risco e os procedimentos operacionais são ferramentas que desempenham 

papel fundamental nas decisões a serem tomadas no processo de segurança para trabalhos em 

altura, quando utilizados conforme os requisitos das normas regulamentadoras, planejando 

previamente toda sequência do trabalho levando em consideração as possíveis falhas durante 

a sua realização, proporcionando assim o bem-estar do trabalhador durante o desenvolvimento 

deste tipo de atividade. 

 

 

6 CONCLUSÃO 

 

Os acidentes decorrentes de quedas podem e devem ser evitados, através da 

implantação das mais amplas formas de programas de prevenção existentes, sendo o 

Procedimento Operacional para trabalhos em altura, a forma mais simples e eficaz de se obter 

um trabalho seguro, quando bem elaborado e seguido durante a execução da tarefa. 
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