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Nº  de violações 

OSHA (2013)

Fonte de lesões 

fatais (2010)

Fonte de lesões 

não fatais (2010)

23%24%5.423

4%

15%
3.311

Embora ocorram mais violações de normas c/ andaimes do que c/ escadas,

acidentes envolvendo escadas representam mais lesões graves e fatais.

 Emprego de escadas: regulado em 10 NRs;

 Atender requisitos das NBR 16308-1, 16308-2 e 16308-3

(09/09/2014) sobre escadas portáteis;

 Necessidade de gaiolas em escadas tipo marinheiro;

 Quando é necessário a utilização de sistemas de

proteção contra quedas.
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Estabelece requisitos de segurança p/ o uso de escadas
individuais como meio de acesso ou posto de trabalho
p/ trabalhos em nível superior a 2,0 m.

Escadas portáteis devem ter uso restrito ao acesso de

trabalhadores e serviços de pequeno porte de curta
duração.

Escadas individuais: fixas ou portáteis.

Portáteis podem ser de encosto ou autossustentáveis.

autossustentáveis
de encosto

extensíveis
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O uso e a fabricação de escadas individuais devem

atender aos requisitos deste anexo e, de forma

complementar, das normas técnicas nacionais ou na

sua ausência das normas internacionais.

Devem atender a um dos seguintes requisitos:

a. Ser certificada;

b. Fabricada em conformidade c/ normas técnicas

nacionais sob responsabilidade do PLH;

c. Ser projetado por PLH, com referência nas normas

técnicas nacionais vigentes.
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Devem possuir sinalização quanto:

•As limitações de uso;

•Advertências quanto ao uso incorreto;

•Procedimento correto  p/ guarda,                 

armazenamento e transporte.

A marcação do 

fabricante

Cinto de segurança tipo 

paraquedista c/ 2 talabartes
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Linha de vida vertical c/ trava quedas deslizante individual

Uso de trava quedas retrátil

11

12



13/04/2021

¨Em conformidade c/ análise de risco, pode ser

dispensado o uso de sistemas de proteção contra quedas

nas escadas com menos de 3,5m quando utilizadas

somente como meio de acesso¨

Grupos autorizados a usar a escada vertical e seus sistema de proteção contra quedas:

A Pessoal s/ treinamento (indivíduos, zeladores, etc.) s/ experiência em sistemas de prevenção de quedas

B Pessoal c/ treinamento limitado (ex.: instaladores e outros não especializados em trabalho em altura),

mas que têm experiência em sistemas de prevenção de quedas

C Pessoal treinado (ex.: engenheiros de construção de chaminés / chaminés, montadores aéreos, etc.)

aptos por exame médico p/ TA c/ atualização no uso de sistemas de prevenção de queda

DIN 18799-1:2009-05 Annex A (normative) Planning and use of a vertical ladder system
Sistemas a serem usados: Gaiola BP (proteção universal contra quedas) e Dispositivo antiqueda FAD (SPIQ
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Não exclui a instalação de gaiola, mas não

a considera como SPQ.

O uso da gaiola de proteção vem sendo

posto em cheque em diversos estudos.

Item 1910.28 (b) (9) escadas fixas maiores que 7,3 m (24
pés):

Gaiolas não podem ser usadas em qualquer escada fixa
após 19/11/2018.

Um sistema de segurança da escada ou um sistema
pessoal de travamento de quedas será necessária em
qualquer nova escada depois 19/11/2018.
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Após 18/11/2036 todas as escadas fixas devem ser

equipadas c/ um sistema de segurança ou um sistema

pessoal de travamento de quedas.

1910.28 (b) (9) (iv): O empregador pode usar uma gaiola

ou em combinação c/ um sistema de travamento de queda

ou um sistema de segurança de escada, desde que a gaiola

não interfira c/ a operação do sistema.

35.5.11 A AR deve considerar p/ o SPIQ :

a)trabalhador deve permanecer conectado ao
sistema durante todo o período de exposição ao risco
de queda;
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Transição da escada p/ a superfície
de trabalho. Qual controle de queda

existe p/ retirar o trava quedas

guiado na zona de transição ?

Critérios p/ o projeto

A escada foi projetada p/ resistir às

forças geradas por uma queda ?

Utilizar talabarte duplo como

sistema pessoal de individual       

contra quedas é aceitável?

Qual o sistema de proteção individual

contra quedas será usado para baixas

alturas?

O degrau da escada suporta as forças

que são geradas numa queda?

Comprimento do talabarte 

(1,80m )

Comprimento do Absorvedor (1,10m )

1,5 metros

Altura de segurança

(1 metro)

5,40 mZLQ
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Comprimento do talabarte 

(1,80m )

1,5 metros

Altura de segurança

(1 metro)

4,30 mZLQ

PGR

Identificação de 
PERIGOS

Avaliação de 
RISCOS

Controle dos 
RISCOS
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Classificação 
de risco

ZLQ
4,3m

ZLQ
4,3m

ZLQ
4,3m

3m 3m

7m

escada de jardim tipo tripé
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Eliminar escada
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Eliminar escada

Eliminar escada

29

30



13/04/2021

Gastar dinheiro em equipamentos e sistemas de 

proteção contra quedas nunca é um desperdício

UMA VIDA PERDIDA É!

Obrigado

engº Gianfranco Pampalon
gianfrancosp@gmail.com
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