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Treinamento de NR-35 Teórico e prático 8hs

Instrutor: Camargo



As Normas Regulamentadoras - NR, relativas à segurança e 

medicina do trabalho, são de observância obrigatória pelas 

empresas privadas e públicas e pelos órgãos públicos da 

administração direta e indireta, bem como pelos órgãos dos 

Poderes Legislativo e Judiciário, que possuam empregados regidos 

pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT





ACIDENTES FATAIS 

Dos acidentes registrados anualmente pelo INSS, quase 3 

MIL se referem a MORTE de trabalhadores. Construção 

civil é a atividade econômica que mais mata 

trabalhadores no Brasil e os dados dos últimos Anuários 

Estatísticos de Acidentes de Trabalho (AEAT, 2014, 2015, 

2016, 2017) do INSS, MORREM mais de 450 

trabalhadores no setor, a CADA ANO, no país. Dados do 

AEAT, entre 2016 e 2017, DOBROU o número de 

trabalhadores na construção que sofreram agravos que 

provocaram incapacitação definitiva para o trabalho.
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PRINCIPAIS CAUSAS DE QUEDA 

Perda de equilíbrio do trabalhador a beira do Espaço, sem proteção (escorregão, passo em 

falso);

Falha de uma instalação ou de um dispositivo de proteção ( quebra de suporte ou ruptura do 

cabo de aço);

Área de circulação obstruída;

Projeção por objeto em movimento; 

Falta de proteção;

Trabalhador não apto ao trabalho em altura (problema de saúde);

Não uso do equipamento de proteção individual.

Método impróprio de trabalho;
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NORMA REGULAMENTADORA 18 Em estudo apenas 50% 

dos canteiros de obra atendem aos preceitos de segurança do 

trabalho. O descumprimento nas instalações de ANDAIMES E 

PROTEÇÕES PERIFÉRICAS é o que mais se destaca. Essa 

observação explica a permanência das QUEDAS de altura como 

CAUSA principal dos acidentes fatais. Um estudo, com base em 

150 prontuários hospitalares referentes a pacientes que sofreram 

acidentes de trabalho na construção civil, obtidos, no Hospital 

Universitário da USP e em Ribeirão Preto (SP), conclui que “as 

CAUSAS de AT PREDOMINANTES no presente estudo foram 

as QUEDAS (40 %), acontecidas em escadas, muros e andaimes” 

(2016).
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RESULTADO DA FISCALIZAÇÃO DO TRABALHO NR’s 18 e 35 

(2010/2018) 155.916 ITENS IRREGULARES

3.297 - falta de proteção coletiva nas atividades com risco de queda;

3.197 - ausência de fechamento de aberturas no piso;

2.370 - falta de proteção das periferias contra queda de pessoas e objetos;

1.646 - inexistência de guarda-corpo em andaimes.

Itens responderam por 5,7% de todas as infrações apuradas, o 

que, num universo de centenas de exigências que poderiam 

ser verificadas nas NR’s 18 e 35, constitui uma forte 

concentração de irregularidades.



PRINCIPAIS ACIDENTES FATAIS QUEDA COM 

DIFERENÇA DE NÍVEL = 40% 

18.13.1 - OBRIGATÓRIA instalação de proteção coletiva onde 

houver risco de queda de trabalhadores ou materiais. 

18.13.2 - Aberturas no piso DEVEM conter fechamento 

provisório e resistente. 

18.13.3 - Vãos de elevadores DEVEM ser protegidos com 

fechamento de no mínimo 1,20m de altura e fixados na 

estrutura.
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Assim, os acidentes típicos comunicados que mais mataram na 

construção de edifícios em 2016 foram quedas = 40%



NR- 35 TRABALHO EM ALTURA 

OBJETIVO E CAMPO DE APLICAÇÃO 

35.1.1 Esta norma estabelece os requisitos mínimos e as medidas de 

proteção para trabalho em altura, envolvendo o planejamento, a 

organização e a execução garantindo a segurança dos trabalhadores 

direta ou indiretamente. 

35.1.2 Considera-se trabalho em altura toda a atividade executada 

acima de 2,00m do nível inferior, onde haja risco de queda.
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Norma Regulamentadora 9 

Item 9.6.3 O empregador deverá garantir que, na ocorrência de riscos 

ambientais nos locais de trabalho que coloquem em situação de grave e 

iminente risco um ou mais trabalhadores, os mesmos possam interromper de 

imediato as suas atividades, comunicando o fato ao superior hierárquico 

direto para as devidas providências.
RISCO GRAVE E IMINENTE ??????????

Norma Regulamentadora 3 

Item 3.1.1 Considera-se grave e iminente risco toda condição 

ou situação de trabalho que possa causar acidente ou 

doença relacionada ao trabalho com lesão grave à 

integridade física do trabalhador.

Direito de recusa não é recusar de fazer uma atividade, mas recusar de 

se expor ao risco!



35.2. Responsabilidades do Empregador

35.2.1 Cabe ao empregador:

Assegurar a realização da Análise de Risco - AR e, quando aplicável, a emissão da 

Permissão de Trabalho – PT; 

Adotar as providências necessárias para acompanhar o cumprimento das medidas de 

proteção estabelecidas nesta Norma pelas empresas contratadas;

Garantir que qualquer trabalho em altura só se inicie depois de adotadas as medidas de 

proteção definidas nesta Norma;

Assegurar a suspensão dos trabalhos em altura quando verificar situação ou condição 

de risco não prevista, cuja eliminação ou neutralização imediata não seja possível;

Assegurar que todo trabalho em altura seja realizado sob supervisão; 

Assegurar a organização e o arquivamento da documentação prevista nesta Norma.
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35.2.2 Cabe aos trabalhadores:

Colaborar com o empregador na implementação das disposições contidas 

nesta Norma;

Interromper suas atividades exercendo o direito de recusa, sempre que 

constatarem evidências de riscos graves e iminentes para sua segurança e 

saúde ou a de outras pessoas, comunicando imediatamente o fato a seu 

superior hierárquico, que diligenciará as medidas cabíveis;

Zelar pela sua segurança e saúde e a de outras pessoas que possam ser 

afetadas por suas ações ou omissões no trabalho.
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NR 6 – EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI:

6.7 Responsabilidades do trabalhador. 

6.7.1 Cabe ao empregado quanto ao EPI:

a) usar, utilizando-o apenas para a finalidade a que se destina;

b) responsabilizar-se pela guarda e conservação;

c) comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne 

impróprio para uso; 

d) cumprir as determinações do empregador sobre o uso 

adequado.
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CLT - Art. 158 - Cabe aos empregados: 

Observar as normas de segurança e medicina do 

trabalho; Constitui ato faltoso do empregado a recusa 

injustificada: Quanto ao uso dos equipamentos de 

proteção individual fornecidos pela empresa.

Sendo cabivéis de punições. 
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Capacitação

35.3. Capacitação e Treinamento

35.3.2 Considera-se trabalhador capacitado para trabalho em altura aquele 

que foi submetido e aprovado em treinamento, teórico e prático, com carga 

horária mínima de oito horas. 

35.3.3 O empregador deve realizar treinamento periódico bienal e sempre 

que ocorrer quaisquer das seguintes situações: evento que indique a 

necessidade de novo treinamento; retorno de afastamento ao trabalho por 

período superior a noventa dias; mudança de empresa.
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Capacitação

35.3.3.1 O treinamento periódico bienal deve ter carga horária mínima de 

oito horas. 

35.3.6 O treinamento deve ser ministrado por instrutores com 

comprovada proficiência no assunto, sob a responsabilidade de 

profissional qualificado em segurança no trabalho. 

35.3.7 Ao término do treinamento deve ser emitido certificado contendo 

o nome do trabalhador, conteúdo programático, carga horária, data, local 

de realização do treinamento, nome e qualificação dos instrutores e 

assinatura do responsável.
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PCMSO

PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL.

35.4.1.1 Considera-se trabalhador autorizado para trabalho em altura aquele 

capacitado, cujo estado de saúde foi avaliado, tendo sido considerado apto 

para executar essa atividade e que possua anuência formal da empresa.

35.4.1.2.1 A aptidão para trabalho em altura deve ser consignada no atestado 

de saúde ocupacional do trabalhador.
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Análise Preliminar de Risco 
35.4.5 Todo trabalho em altura deve ser precedido de Análise de Risco. APR deve 

conter no mínimo:

Detalhamento da atividade;

Riscos; Perigos; 

Profissionais envolvidos;

Medidas de controle; 

Descrição das máquinas e equipamentos que serão utilizados; 

Responsável pela elaboração e implementação da 

atividade;

Proibições e Recomendações;

Período da atividade.
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Permissões de Trabalho

35.4.7 As atividades de trabalho em altura não rotineiras devem ser 

previamente autorizadas mediante Permissão de Trabalho. 

35.4.8 A Permissão de Trabalho deve ser emitida, aprovada pelo 

responsável pela autorização da permissão, disponibilizada no local de 

execução da atividade e, ao final, encerrada e arquivada de forma a permitir 

sua rastreabilidade.

35.4.8.2 A Permissão de Trabalho deve ter validade limitada à duração da 

atividade, restrita ao turno de trabalho, podendo ser revalidada pelo 

responsável pela aprovação nas situações em que não ocorram mudanças 

nas condições estabelecidas ou na equipe de trabalho.
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Segurança com Cabos e Cordas

O que é um cabo de aço?

É um conjunto de arames

torcidos e estirados.
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Segurança com Cabos e Cordas
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NR- 6 EPI – EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 

INDIVIDUAL

35.5.2.1 Antes do início dos

trabalhos deve ser efetuada

inspeção rotineira de todos os EPI,

acessórios e sistemas de

ancoragem.

35.5.3 O cinto de segurança deve ser do tipo 

PARAQUEDISTA e dotado de dispositivo para 

conexão em sistema de ancoragem.

35.5.3.2 O trabalhador deve

permanecer conectado ao sistema

de ancoragem durante todo o

período de exposição ao risco de

queda.
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EPI - TALABARTE

35.5.3.3 O talabarte e o dispositivo trava-

quedas devem estar fixados acima

do nível da cintura do trabalhador;

35.5.3.4 É obrigatório o uso de absorvedor de 

energia nas seguintes

situações:



EPI - TALABARTE

PROIBIDO

18.23.5 Em serviços de

montagem industrial, montagem

e desmontagem de gruas,

andaimes, torres de elevadores,

estruturas metálicas e

assemelhados onde haja

necessidade de movimentação

do trabalhador e não seja

possível a instalação de cabo-guia

de segurança, é obrigatório o uso

de duplo talabarte, mosquetão

de aço inox com abertura mínima

de cinquenta milímetros e dupla

trava.



ANDAIMES

A queda de altura é a maior causa de mortes no setor da 

construção civil. No Brasil, a falta de segurança na utilização de 

andaimes e cadeiras suspensas, levando à queda de operários, 

provoca um grande número de acidentes graves e fatais. A 

primeira causa desses acidentes é a falta de pessoas habilitadas, o 

que atinge desde o projeto até a montagem e a supervisão 

continuada do trabalho na obra. Em alguns casos os andaimes são 

encarados como meios auxiliares provisórios, que por isso 

poderiam ser montados e desmontados sem obediência a todos os 

requisitos necessários para garantir a segurança dos operários
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ANDAIMES 

O resultado são andaimes improvisados e inseguros. 

A esmagadora maioria dos acidentes de trabalho se deve ao não 

cumprimento de normas de segurança. O fato de, frequentemente, 

os andaimes serem construídos na própria obra pode gerar 

improvisações que conduzem a situações de risco, em razão de: 

as dimensões dos guarda-corpos; 

o fechamento lateral, a resistência dos cabos de sustentação; 

as características do piso, e assim por diante.



ANDAIMES IMPROVISADOS



ATOS INSEGUROS E CONDIÇÕES INSEGURA

ATO INSEGURO É TODA CONDUTA OU COMPORTAMENTO, QUE GERA DE UMA 

DECISÃO DESNECESSÁRIA A OCORRÊNCIAS DE ACIDENTES.

INFORMAÇÃO: 

88% DOS ACIDENTES DE TRABALHO, TEM COMO CAUSA  FUNDAMENTAL O 

ATO INSEGURO.

EXEMPLOS DE SITUAÇÕES QUE PODEM PROVOCAR OS ATOS INSEGUROS

NÃO USAR CORRETAMENTE OS EPI´S

A FALTA DE ATENÇÃO NO TRABALHO

O NÃO COMPRIMENTO DAS NORMAS DE SEGURANÇA



ATOS INSEGUROS E CONDIÇÕES INSEGURA

É a condição do ambiente de trabalho que oferece perigo e 

ou risco ao trabalhador. São exemplos de condições 

inseguras: instalação elétrica com fios desencapados, 

máquinas em estado precário de manutenção, andaime de 

obras de construção civil feitos com materiais inadequados.





ATO INSEGURO X CONDICÃO INSEGURA



SINALIZAÇÃO

Todo o trabalho em altura, à área ao redor da escada, andaime, balancim 

etc, deverá ser isolada e sinalizada num raio de no mínimo 3 metros, 

para evitar aproximação de pessoas.





Ocorrências

35.6. Emergência e Salvamento

35.6.1 O empregador deve disponibilizar equipe para respostas 

em caso de emergências para trabalho em altura. 

35.6.2 O empregador deve assegurar que a equipe possua os 

recursos necessários para as respostas a emergências.

35.6.4 As pessoas responsáveis pela execução das medidas de 

salvamento devem estar capacitadas a executar o resgate, prestar 

primeiros socorros e possuir aptidão física e mental compatível 

com a atividade a desempenhar.



Art. 135 do Código Penal Brasileiro: Deixar de prestar 

assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, 

à criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa 

inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e 

iminente perigo; ou não pedir, nesses casos, o socorro 

da autoridade pública:

Chamar o socorro especializado, nos casos em que a 

pessoa não possui um treinamento específico ou não 

se sente confiante para atuar, já descaracteriza a 

ocorrência de omissão de socorro.





SÍNDROME DA SUSPENSÃO INERTE OU ARNÊS

O referido problema foi estudado inicialmente após a morte de 

vários espeleologistas que abandonaram os métodos 

tradicionais de escalada que utilizavam escadas, pelo método 

que utilizava apenas cordas e passava longos períodos em 

suspensão. A falha no sistema circulatório ocasionado pela 

compressão das fitas do cinturão de segurança tipo pára-

quedista, devido longos períodos em suspensão em trabalhos 

de Alpinismo Industrial ou após ter a queda retida e encontrar-

se suspenso pelo sistema de segurança contra quedas



PRINCIPAIS SINAIS E SINTOMAS 



SOLUÇÕES QUE POSSIBILITAM A AMPLIAÇÃO DO 

TEMPO RESPOSTA DE RESGATE?

O pedal de emergência é criado para dar um suporte 

para o trabalhador que está suspenso nesta situação, 

criando um apoio para facilitar a circulação do sangue 

nas pernas e diminuindo assim o desconforto e os 

agravantes da síndrome, enquanto aguarda um resgate. 



É imprescindível que inicialmente, a empresa tenha 

um plano de salvamento para todos os cenários, que 

possibilitem a ocorrência de traumas ocasionados por 

quedas (empresas especializadas podem elaborar), 

após o inventário destes locais devem optar em treinar 

todos seus funcionários que trabalhem em altura 

conforme trata a NR 35, ter uma equipe de resgate 

para pronto-atendimento ou que seus funcionários 

sejam treinados para atuarem em Auto-resgate



TRATAMENTO DA SÍNDROME 

Após retirada da suspensão a vítima deverá ficar 

sentada com as pernas flexionadas o tempo de 

suspensão somados mais 10 (dez) minutos. A 

vítima só poderá ser deitada se estiver em 

parada cardiopulmonar para execução de RCP. 



COMO VOCÊ QUER VOLTAR PARA CASA ?




