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Queda com diferença de
nível é a uma das
principais causas de
acidentes graves e fatais
no Brasil e no mundo.

15% dos óbitos segundo 
dados do Ministério do 

Trabalho (MTb). 

Panorama da implementação da NR 35 no Brasil



Em 26/09/2011 foi constituído o Grupo de Trabalho Tripartite – GTT para a nova norma que, após
reuniões em setembro, outubro,
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Setembro de 2010, Sindicato dos Engenheiros do Estado 
de São Paulo  - 1º Fórum Internacional de Segurança em 
Trabalhos em Altura.

Em 26/09/2011 foi constituído o GTT

Em 26/03/2012 publicada a Portaria SIT no 313, com a
NR35 - Norma Regulamentadora para Trabalhos em
Altura.

A Portaria nº 313 também criou a Comissão Nacional
Tripartite Temática da NR35 – CNTT NR35, com o objetivo
de acompanhar a implementação do texto normativo,
propor alterações ao mesmo e auxiliar na elucidação das
dúvidas encaminhadas pela sociedade.

CTPP COMISSAO TRIPARTITE 

PARITARIA PERMANENTE

Portaria SIT n.º 313, de 23/03/2012 NR.35 foi publicada 
no DOU em 27/03/2012 NR.35



Em 26/09/2011 foi constituído o Grupo de Trabalho Tripartite – GTT para a nova norma que, após
reuniões em setembro, outubro,

O texto da NR-35 foi concebido como uma
norma geral de gestão para trabalho em altura,
que é complementado nas suas lacunas por
normas técnicas oficiais, que, por sua vez, na
sua ausência ou omissão, se complementam
com normas internacionais aplicáveis.

Temas ou trabalhos específicos envolvendo
trabalho em altura podem ser complementados
com anexos à parte geral da Norma.

ANEXOS

- ANEXO I - Acesso por corda 

- ANEXO II – Sistemas de 
Ancoragem

- ANEXO III – Escadas 

EQUIPARACAO COM NORMAS   INTERNACIONAIS



Projeto de Cooperação Bilateral entre Brasil e União Européia – 2014 

Estudo contendo levantamento
dos principais normativas e
regulamentos referentes ao
trabalho em altura existentes no
Brasil, para atendimento ao Projeto
de Cooperação Bilateral entre
Brasil e União Européia sobre a
Gestão da Segurança e Saúde na
Construção Civil e Área Portuária.

CESO-CI 



4) Manter uma articulação 
com instituições 
internacionais e nacionais 
para apoio técnico ao 
processo de aperfeiçoamento 
dos regulamentos, 
instrumentos para Trabalho 
em Altura.

3) Manter a linha da NR 35 dizendo “o que deve
ser feito” (efeito “guarda – chuva”), mas articular
com a ABNT a criação de Normas Brasileiras, que
expliquem o “como” fazer. Saindo do modelo atual
que é a elaboração de “Manuais” e deixando para
a sociedade civil organizada o conteúdo desses
Referenciais Técnicos, desde que nesses CB
Comitês Brasileiros e nas CEE - Comissões de
Estudos Especiais, tenham membros indicados
pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

RELATÓRIO SOBRE A NORMALIZAÇÃO BRASILEIRA 
PARA TRABALHO E M ALTURA

RECOMENDACOES 2014 



RELATÓRIO SOBRE A NORMALIZAÇÃO BRASILEIRA 
PARA TRABALHO E M ALTURA

RECOMENDACOES 2014 

Efetuar estudos para ampliar o 
número de Anexos da NR 35, 
contemplando: 

Escadas
Andaimes
Ancoragem 
Redes de Proteção
Guarda Corpo
Acesso a redes de transmissão de 
energia elétrica 

2 - Efetuar estudos para alterar a tratativa existente na NR 35 para o
termo “Riscos Psicossociais”, que está associado à Organização do
Trabalho e que não pode ser tratado de forma individual, nem com o
trabalhador “exposto, as garantias de anonimato e privacidade das
entrevistas realizadas devem ser preservados”. O foco deve estar nas
condições de trabalho e não se fazer só a Anamnese Individual

3-Estabelecer critérios mínimos para o termo Proficiência
estabelecida para profissionais que ministram cursos da NR35

1 - Alterar  os critérios para obrigatoriedade do uso de absorvedor de 
energia quando utilizado fator de queda maior que 1, para fator acima 
de zero, sendo  o ideal utilizar parâmetros considerando a carga 
máxima aplicada ao trabalhador quando numa queda;



1 – Instituir um instrumento legal, mínimo, 
direcionado à

gestão .........  e às Responsabilidades

Visao atual das NR

Instituir um Regulamento mínimo, alicerçado em conceitos modernos  capaz de 
promover o planejamento, desenvolver e gerir recursos, ações, iniciativas e estratégias, 

direcionado à melhoria contínua da saúde e segurança dos trabalhadores. 

P

A

DIFICULDADE 

IMPLEMENTAÇAO DA NORMA COMO INSTRUMENTO DE GESTÃO

PARADIGMA: NORMA TECNICA DE EXECUCAO....



Objetivo e Campo de Aplicação  da NR35

35.1.1 Esta Norma estabelece os
requisitos mínimos e 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.

O termo “mínimos” denota a 
intenção de regulamentar o menor 
grau de exigibilidade, passível de

auditoria e punibilidade, no 
universo de medidas de controle e 
sistemas preventivos possíveis de 

aplicação, e
que, conseqüentemente, há muito 
mais a ser estudado, planejado e 

implantado.



Alteração – LEI TERCEIRIZACAO 2017  

A lei 6019/74 foi alterada 
através da lei 13.429, de 

31/03/2017, com o intuito 
de ampliar o processo de 
terceirização trabalhista.

RESPONSABILIDADE 
SOLIDARIA 

RESPONSABILIDADE 
DIRETA 

RESPONSABILIDADES 



ATUALIZACAO - NRNR35  - ATUALIZACAO GERAL 



Regulação:
Adoção de atos normativos por meio dos 

quais os órgãos governamentais estabelecem 
exigências que devem ser cumpridas pelos 
agentes econômicos e/ou cidadãos.

Uma medida ou intervenção 
implementada sob a autoridade do Estado com o 
propósito de disciplinar o comportamento dos 
agentes intervenientes que estão abrangidos por 
essa autoridade.

Norma técnica:

Documento estabelecido por 
consenso e emitido por um organismo 
reconhecido, que fornece, para uso comum e 
repetido, regras, diretrizes ou características 
para produtos, serviços, bens, pessoas, 
processos ou métodos de produção, cujo 
cumprimento não é obrigatório.Pode também 
tratar de terminologia, símbolos, requisitos 
de embalagem, marcação ou rotulagem 
aplicáveis a um produto.

Regulamentação Legislação .X

ESTRUTURA LEGAL – LEGISLACAO LEGISLACAO – ESTRUTURA LEGAL 



35.1 Objetivo e Campo de Aplicação

35.2 Responsabilidades do empregador e 
empregados

35.3 Capacitação e Treinamento

35.4 Planejamento, Organização e Execução

35.5. EPIs, Acessórios e Sistemas de Ancoragem

35.5  Sistemas de Proteção Contra Quedas

35.6. Emergência e Salvamento



Portaria MT Nº 1113 DE 21/09/2016 publicada no
DOU em 22/09/206

PONTO POSITIVO: DE FORMA EXPLICITA EVIDENCIA A OBRIGATORIEDADE 
DO PLH EM TODO O CORPO DA NORMA  ................................

DUVIDAS: INTRODUZ NOVOS CONCEITOS TECNICOS EM HARMONIA COM 
NORMAS INTERNACIONAIS......E NORMAS TECNICAS ...POR EXEMPLO: 

Anexo II Sistema de Ancoragem
Entra em vigor em 22/12/2016

ABNT NBR 16325 - 1 / 2 : 2014
Proteção contra quedas de altura - Dispositivos de ancoragem

Baseado na Norma EN 795 

FATO   MARCANTE…..

“   DESAFIO......: DESCONHECIMENTO  DE CONCEITOS TECNICOS  ESPECIFICOS “ 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=ETIOBf3ZI5LAfM&tbnid=x_uTeXlROPIUIM:&ved=0CAUQjRw&url=http://onepiecesofme.blogspot.com/2012/04/certeza-e-de-deus-duvida-e-do-diabo.html&ei=bGF5U4SyDvS3sASTsYGABQ&bvm=bv.66917471,d.aWw&psig=AFQjCNF-vkqtyKue6gkM5NmBGDmDig2e8g&ust=1400550109765507


NR-35 – ANCORAGEM – COMPETENCIAS E RESPONSABILIDADES 

• a) ser selecionado por profissional 
legalmente habilitado; 

•b) ter resistência para suportar a carga 
máxima aplicável; 

• c) ser inspecionado quanto à integridade 
antes da sua utilização.

15

35.5.4 Quanto ao ponto de ancoragem, devem ser   tomadas as seguintes 
providências: 



3.2 O SISTEMA DE ANCORAGEM TEMPORÁRIO DEVE:

b) ter os pontos de fixação definidos 
sob responsabilidade de profissional 
legalmente habilitado.

a).........................

NR-35 – ANCORAGEM – COMPETENCIAS E RESPONSABILIDADES 

O PLH, conhecendo a resistência dos locais onde serão instalados, especificará onde 
podem ou não ser instalados os sistemas temporários. A definição dos pontos pode ser 
através de análise de projeto, ensaios de resistência, podendo incluir ou não avaliação 
presencial pelo PLH.
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NR 35 – Revisão do item 35.5 – Sistemas de Proteção contra quedas

DESAFIO------MUDANCA DE PARADGIMA….

35.5.3 A seleção do sistema de proteção contra 
quedas deve considerar a utilização:

a) de sistema de proteção coletiva contra 
quedas - SPCQ;

b) de sistema de proteção individual contra 
quedas – SPIQ, nas seguintes situações:

b.1) na impossibilidade de adoção do SPCQ;

b.2) sempre que o SPCQ não ofereça completa 
proteção contra os riscos de queda;

b.3) para atender situações de emergência.

NR35  - ATUALIZACAO GERAL 



35.4 Planejamento, Organização e Execução

TA: será planejado, organizado e executado por trabalhador
capacitado e autorizado.

= 

NR35  - ATUALIZACAO GERAL 

NÃO COMFORMIDADE PREDOMINANTE 
A empresa deve manter cadastro atualizado que permita 

conhecer a abrangência da autorização de cada trabalhador
para trabalho em altura



35.3.3 O empregador deve realizar treinamento periódico bienal e sempre que ocorrer quaisquer das 
seguintes situações:

a - mudança nos procedimentos, condições ou operações de trabalho;

b - evento que indique a necessidade de novo treinamento;

c - retorno de afastamento ao trabalho por período superior a noventa dias;

d - mudança de empresa.

Reciclagem
8 horas aula

Avaliar Sim Aprovado

Afast>90  dias

Proced/proces

Troca empresa

Autorização
Certificado qualificado

Evidências objetivas 

Bienal

OU

NR35  - ATUALIZACAO GERAL E 
PRINCIPAIS DESVIOS  

EAD X NR1 X NR35 ???  
❑ Condutas em situações de emergência, 

incluindo noções de técnicas de resgate 
e de primeiros socorros.

PROGRAMA DE CAPACITACAO – NR35 – DESVIOS E DESAFIOS  

ANEXO III ESCADAS/NT_N°54 - DSST_SIT - Capacitação em Segurança e Saúde no Trabalho pela modalidade de ensino a distância - EAD.pdf
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=ETIOBf3ZI5LAfM&tbnid=x_uTeXlROPIUIM:&ved=0CAUQjRw&url=http://onepiecesofme.blogspot.com/2012/04/certeza-e-de-deus-duvida-e-do-diabo.html&ei=bGF5U4SyDvS3sASTsYGABQ&bvm=bv.66917471,d.aWw&psig=AFQjCNF-vkqtyKue6gkM5NmBGDmDig2e8g&ust=1400550109765507






35.5.7 O SPIQ deve ser selecionado de forma que a força de
impacto transmitida ao trabalhador seja no máx. 6kN
quando de uma eventual queda;

35.5.11 A AR deve considerar p/ o SPIQ :
b) distância de queda livre;
c) o fator de queda;
d) utilização de elemento de ligação que garanta impacto de no máx.
6 kN seja transmitido ao trabalhador quando da retenção de uma queda;
e) a ZLQ;
f) compatibilidade entre os elementos do SPIQ

DESCONHECIMENTO DOS CONCEITOS  ESTABELECIDOS PELA NR 35 E 
NORMAS DA ABNT  



35.5.11 Elementos adicionais para a análise de risco quando da 
utilização de um SPIQ:

a) que o trabalhador deve permanecer conectado ao 
sistema durante todo o período de exposição ao 
risco de queda;  ??????????????

COMO APLICAR ESSA  OBRIGATORIEDADE EM TODOS 
OS CENARIOS ?

- Escadas de extensão ? 

- Escadas  marinheiro?

- Atividades somente para acesso e não execução de 
trabalhos em altura ?



E necessario o uso de sistemas
de protecao individual contra 

quedas numa escada
marinheiro com 2,5 metros de 
altura inclinacao de  90 graus
com a horizontal, UTILIZADA 
SOMENTE COMO MEIO DE 
ACESSO numa industria ?

o trabalhador deve permanecer conectado ao sistema durante todo 
o período de exposição ao risco de queda ??????



“banalizacao da analise de riscos “

Conceito de que basta utilizar um cinto com 
talabarte duplo T ou instalalar uma linha vida que

o atendimento a NR35 esta ok ..

A interpretacao e aplicacao do disposto na NR35 
leva “ a  proibicao do uso dos  cintos de seguranca
duplo T (como exemplo) na maioria das escadas

tipo marinheiro….  “ 



➢ Quedas no mesmo Nível  - NR8 itens 8.3.1 e 8.3.5

➢ Quedas com diferença de Nível. - NR 8, NR 18, NR22, NR35 

➢Medidas Técnicas  para trabalho em altura:   NR18 e NR22

➢ Equipamentos de proteção individual :   NR 6, NR18, NR35 

➢ Gestão para trabalhos em altura :   NR1, NR34, NR35

➢PEMT – Plataforma Elevatoria Movel de Trabalho em Altura

➢Anexo 12 - NR12 – Equipamentos de Guindar para Trabalhos em Altura

➢Normas Tecnicas ABNT

➢Escadas : regulado em inumeras normas regulamentadoras

Normas de Proteção contra Quedas

DESAFIOS……..NECESSIDADE DE HARMONIZACAO DAS NR
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Após 10 anos  a atualização da NR35 se faz  
necessário face  aos novos conceitos 
existentes, e, principalmente devido “conflitos 
técnicos “  que comprometem  a efetiva 
implementação da mesma de forma 
adequada.... 
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