
NR 35 
sem segredos
Tudo que você precisa saber sobre 
segurança no trabalho em altura.
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Veja como se adequar 
às regras e proteger sua 
equipe contra quedas.

Este e-book foi criado para ajudar você e sua 
empresa com a Norma Regulamentadora 35, 
ou NR 35, que busca garantir a segurança 
dos trabalhadores envolvidos com trabalho 
em altura.

Aqui você encontra as informações mais 
importantes de maneira simples e rápida.

A norma envolve muito mais do que apenas 
os equipamentos obrigatórios. São inúmeros 
detalhes importantes para assegurar a 
integridade dos profissionais, e por isso este 
e-book pode ser muito útil. 

O simples fato de você ter baixado este 
material já diz muito; segurança é primordial, 
pois vidas estão em jogo.

Comece a tirar suas dúvidas!
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Você sabia?

Nesse mesmo período, o impacto dos acidentes 
de trabalho na economia atingiu impressionantes 
R$22 bilhões*.

O Brasil é o 4º país no mundo com mais acidentes 
de trabalho. Nessa terrível estatística, perdemos 
somente para China, Índia e Indonésia.*

*Fonte: Ministério da Previdência Social

E o pior:
Praticamente todos esses acidentes poderiam 
ser evitados com o uso adequado de EPIs, bons 
treinamentos de segurança e conformidade com as 
normas. Triste, não? Pois estamos tentando mudar 
essa realidade, e você já faz parte dessa iniciativa!

Entenda o que você deve fazer nas próximas páginas.

Países com o maior número de 
acidentes de trabalho:

1º China

2º Índia

3º Indonésia

4º Brasil

Entre 2012 e 2016 foram registrados 3,5 milhões 
de acidentes de trabalho no Brasil. Esse número 
corresponde a 700 mil acidentes por ano!*
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O que é uma NR?
Para começar, as Normas 
Regulamentadoras, também chamadas 
de NRs, regulamentam e fornecem 
orientações sobre procedimentos 
ligados à segurança e à saúde do 
trabalhador. Elas fazem parte da 
Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT) e devem ser observadas por 
todas as empresas do país.

E a NR 35?
A NR 35 foi publicada em março de 2012 e estabelece os requisitos mínimos e 
medidas de proteção para o trabalho em altura, abrangendo o planejamento, 
a organização e a execução, para garantir a segurança e a saúde de todos os 
trabalhadores envolvidos nesse tipo de trabalho. Ou seja, é um conjunto de 
regras para assegurar a proteção de todos.

O que é trabalho em altura?
Segundo o Ministério do Trabalho, trabalho em altura é aquele realizado acima 
de 2 metros do nível inferior, onde existe o risco de queda.

Começando
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Começando

O que a empresa deve oferecer aos trabalhadores?

Treinamento e capacitação, sempre com empresas e profissionais 
com proficiência comprovada;

Sistema de Proteção Coletiva e/ou Sistema de Proteção Individual, 
acessórios e sistemas de ancoragem;

Equipe de emergência treinada;

Planejamento para organização e execução dessas atividades.

De acordo com a NR 1, todas as 
atividades com risco devem ser 
precedidas de análise e o trabalhador 
deve ser informado sobre esses riscos 
(e sobre as medidas de proteção 
tomadas pela empresa). A definição 
de trabalho em altura da NR 35 não 
significa que não devam ser adotadas 
medidas para eliminar, reduzir ou 
neutralizar os riscos nos trabalhos 
realizados em altura igual ou 
inferior a 2 metros.
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As responsabilidades 
da NR 35
Todos devem ajudar! Com o objetivo 
de evitar acidentes com quedas, as 
responsabilidades devem ser divididas 
entre empregador e empregado. Veja 
o que cada parte precisa fazer:

O EMPREGADOR deve:
Garantir a implementação das 
medidas da NR 35;

Realizar uma Análise de Risco (AR) 
e, se for o caso, assegurar a emissão 
da Permissão de Trabalho (PT);

Criar procedimentos operacionais para 
as atividades rotineiras em altura;

Garantir que qualquer trabalho 
em altura só comece depois de 
adotadas as medidas da norma;

Suspender o trabalho em altura 
quando houver situação de risco 
que não possa ser eliminado;

Garantir que todo trabalho em altura 
seja feito sob supervisão.

O TRABALHADOR deve:
Cumprir as medidas da NR 35;

Colaborar com o empregador 
na implementação das disposições 
da NR 35;

Interromper seu trabalho sempre 
que houver evidências de 
riscos graves. É preciso que ele 
comunique imediatamente o fato a 
seu superior hierárquico;

Cuidar de sua segurança e da 
de outras pessoas que possam 
ser afetadas por suas ações ou 
omissões no trabalho.
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Treinamento

Para reduzir os riscos, o empregador precisa 
promover um programa de capacitação dos 
trabalhadores que realizarão trabalho em altura. 
Quanto melhor e mais completo o treinamento, 
menores os riscos!

O treinamento deve ser teórico e 
prático, com carga horária de no 
mínimo oito horas;

O empregador deve realizar o 
treinamento a cada dois anos 
– ou menos, em alguns casos;

Os instrutores devem ter 
conhecimento comprovado;

O treinamento precisa ocorrer sob 
responsabilidade de um profissional 
qualificado em segurança no trabalho;

O trabalhador que passa por esse 
treinamento pode ser considerado 
capacitado, recebendo um certificado.

O conteúdo deve incluir 
(no mínimo):

Normas e regulamentos do 
trabalho em altura;

Análise de Risco e condições de 
impedimento;

Riscos potenciais do trabalho em 
altura e medidas de prevenção e 
controle;

Sistemas, equipamentos e 
procedimentos de proteção 
coletiva;

Equipamentos de Proteção 
Individual (EPIs) para trabalho em 
altura;

Acidentes típicos em trabalhos 
em altura;

Condutas de emergência, 
incluindo técnicas de resgate e 
primeiros socorros;
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Quem pode trabalhar em altura?
O trabalhador autorizado para trabalho em altura 
é aquele que, depois de treinado e ter sua saúde 
avaliada, foi considerado apto para a atividade com 
autorização formal da empresa. O empregador deve 
realizar exame médico voltado a problemas que 
possam originar mal súbito e queda de altura.

Com um bom planejamento e processos bem definidos, os riscos 
diminuem sensivelmente.

Sem exceção!
Todo trabalho em altura deve ser planejado, organizado e 
executado por trabalhadores capacitados e autorizados.

Planejamento

Precauções
No planejamento do trabalho, o empregador deve 
adotar (nesta ordem):

Medidas para evitar o trabalho em altura, se 
existir outra forma de realizar a tarefa;

Medidas para eliminar o risco de queda, se não 
for possível trabalhar de outra forma;

Medidas para minimizar as consequências da 
queda, quando o risco não puder ser eliminado.

E mais: todo trabalho em altura deve ser realizado sob 
supervisão; o formato dessa supervisão será definido 
pela Análise de Risco de acordo com a atividade.
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Análise de Risco
Antes de qualquer trabalho em altura deve ser realizada uma Análise de Risco. 
Além dos riscos próprios da atividade, essa análise deve considerar (entre 
outros pontos):

O local em que os serviços serão executados e seu entorno;
O isolamento e a sinalização no entorno da área de trabalho;
O risco de queda de materiais e ferramentas;
As condições meteorológicas;
Situações de emergência e o planejamento do resgate e primeiros socorros;
Riscos adicionais;
A forma da supervisão.

Procedimentos Operacionais
Atividades rotineiras de trabalho em altura exigem a definição de um 
Procedimento Operacional, que precisa incluir, no mínimo:

As diretrizes e requisitos da tarefa
As orientações administrativas
O detalhamento da tarefa
As medidas de controle dos riscos
As condições de impedimento da tarefa
Os sistemas de proteção coletiva e individual necessários
As competências e responsabilidades

Análise e 
procedimentos



Permissão de Trabalho
Atividades de trabalho em altura que não forem rotineiras devem ser 
previamente autorizadas por uma Permissão de Trabalho. Ela deve conter:

Os requisitos mínimos para a execução do trabalho;

As medidas estabelecidas na Análise de Risco;

A relação de todos os envolvidos e suas autorizações.

Análise e 
procedimentos
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Equipamentos de 
Proteção Individual (EPIs)

Os EPIs, acessórios e sistemas de ancoragem 
devem ser especificados e escolhidos segundo sua 
eficiência, conforto, carga aplicada e respectivo 
fator de segurança, em caso de eventual queda.

Para sua especificação deve-se considerar 
riscos adicionais.

No momento do recebimento, todos esses 
equipamentos devem ser inspecionados contra 
defeitos e deformações.

Também deve ser realizada a inspeção periódica e a 
inspeção rotineira a qual deve ser feita antes de cada 
dia de trabalho.

Equipamentos com defeito ou deformação devem 
ser descartados, a menos que seu conserto esteja 
previsto em normas técnicas.

O cinto de segurança deve ser do tipo 
paraquedista e possuir dispositivo para conexão 
ao sistema de ancoragem.

O trabalhador deve permanecer conectado ao 
sistema de ancoragem durante todo o período de 
exposição ao risco de queda.
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Emergência 
e Salvamento

O empregador deve disponibilizar uma equipe de resposta para emergências no 
trabalho em altura.

A equipe pode ser própria, externa ou composta pelos próprios 
trabalhadores que executam o trabalho em altura;

O empregador deve garantir que a equipe possua os recursos necessários 
para atuação em emergências;

As ações de resposta que envolvam o trabalho em altura devem estar no 
plano de emergência da empresa;

Os responsáveis pelas medidas de salvamento devem estar capacitados 
a executar o resgate, prestar primeiros socorros e possuir aptidão física e 
mental compatível com a atividade.
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É comum que normas e leis sejam alteradas quando, ao longo do tempo, percebem-se 
lacunas e oportunidades de melhoria. Em abril de 2014 foi publicado o primeiro anexo à 
NR 35, que trata exclusivamente do acesso por cordas.

Aqui estão os pontos principais:
Acesso por cordas: técnica de progressão utilizando cordas, com outros equipamentos 
para subir, descer ou se deslocar horizontalmente, ou para posicionamento fixo no 
local de trabalho.

Todas as atividades com acesso por cordas devem ser executadas segundo as normas 
técnicas nacionais vigentes, e por uma equipe de pelo menos dois trabalhadores (um 
sendo o supervisor).

O processo de certificação desses trabalhadores é o mesmo da NR 35.

O trabalhador deve estar sempre conectado a pelo menos duas cordas em pontos de 
ancoragem independentes, salvo exceções previstas na lei.

As cordas e equipamentos devem ser certificados pelas normas técnicas nacionais e/
ou internacionais.

Os equipamentos e cordas devem ser inspecionados antes de seu uso e no mínimo a 
cada seis meses (ou menos, em casos específicos).

A equipe de trabalho deve ser capacitada para auto resgate e resgate da própria 
equipe, e deve sempre haver um Plano de Resgate.

O trabalho de acesso por corda deve ser interrompido imediatamente em caso de 
ventos acima de quarenta quilômetros por hora.

Anexo I 
Acesso por cordas
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O segundo anexo, publicado em setembro de 2016, é uma sequência natural para as 
regras de acesso por cordas e aborda os sistemas de ancoragem.

Veja os pontos principais:
Sistema de Ancoragem: conjunto de componentes que incorpora um ou mais pontos 
de ancoragem, aos quais podem ser conectados EPIs contra quedas.

Os sistemas de ancoragem podem ser usados para retenção de queda, restrição de 
movimentação, posicionamento fixo e acesso por corda.

O sistema de ancoragem pode apresentar seu ponto de ancoragem diretamente na 
estrutura, na ancoragem estrutural ou no dispositivo de ancoragem.

A ancoragem estrutural e os elementos de fixação devem ser projetados e construídos 
sob responsabilidade de profissional habilitado e atender às normas técnicas nacionais 
e/ou internacionais aplicáveis.

Todos os pontos de ancoragem estrutural devem ter marcação realizada pelo 
fabricante ou responsável técnico, contendo identificação do fabricante, número 
de lote e número máximo de trabalhadores conectados simultaneamente (ou força 
máxima aplicável).

Os sistemas de ancoragem devem ser instalados por trabalhadores capacitados e ser 
submetidos a uma inspeção inicial e inspeções periódicas (no máximo 12 meses).

O projeto e as especificações técnicas do sistema de ancoragem devem estar sob 
responsabilidade de um profissional legalmente habilitado.

O sistema de ancoragem deve ter procedimento operacional de montagem e utilização.

Anexo II 
Sistemas de Ancoragem
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Por uma vida 
mais segura

Esperamos que este conteúdo tenha ajudado você e 
sua empresa com todas as dúvidas sobre a NR 35, e 
que a partir de agora suas equipes contem sempre 
com o que há de melhor em termos de segurança.

Para nós, foi um serviço prestado com prazer. 
Agradecemos a você por ter baixado este e-book.

Juntos, vamos criar ambientes 
de trabalho cada vez mais 
seguros para todos.

Atenção: aqui não tratamos da NR 35 ponto a ponto, 
apenas destacamos e explicamos as principais regras. 
Para conhecer a norma e seus anexos em detalhe (e 
recomendamos que você faça isso), clique aqui.

http://trabalho.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR35/NR-35-2016.pdf


Soluções 3M

Equipamentos de proteção em altura
A 3M é líder mundial em proteção contra quedas 
e agora detém as renomadas marcas DBI Sala 
e Altiseg. São mais de 70 anos de experiência 
desenvolvendo soluções para segurança do trabalho 
em altura. Alguns exemplos:

Cinturões tipo paraquedista de 
inúmeros modelos;

Conexão de cabos;

Sistemas de descida e resgate;

Dispositivos Trava-quedas;

Talabartes;

Ancoragem;

Kits de proteção.

Conheça agora alguns produtos e soluções para deixar sua equipe no topo da 
segurança e da produtividade, e assegurar a conformidade de sua empresa à NR 
35. Para a 3M, o céu é o limite.
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Treinamentos
Trabalho em altura (supervisão, pessoal 
competente, ambiente de torre, ancoragens, 
ambiente florestal, ambiente offshore);

Emergência e Salvamento (em altura, ambiente 
offshore, espaço confinado, torre eólica);

Espaço confinado;

Treinamentos personalizados.

Sistemas, Projetos e Consultoria
A 3M desenvolve projetos especiais de sistemas 
de ancoragem e linhas de vida e oferece assessoria 
antes, durante e depois de sua instalação com 
profissionais altamente capacitados. Para sua 
tranquilidade, a 3M se encarrega de todos detalhes, 
do início ao fim do projeto.

Solução completa: projeto, produto e execução;

Serviço de consultoria especializado;

Sistemas altamente confiáveis com até 
25 anos de garantia.

Soluções 3M



As informações fornecidas neste documento são apenas para fins gerais e educacionais, e não 
se destinam e não devem ser interpretadas de forma a constituir um aconselhamento jurídico. As 
informações aqui contidas podem não se aplicar a todas as situações e podem não refletir a situação 
mais atual. Nada aqui contido deve ser invocado ou posto em prática sem o benefício da assistência 
jurídica com base nos fatos e circunstâncias específicos apresentados, e nada aqui deve ser interpretado 
de outra forma. A 3M se reserva o direito de modificar o conteúdo deste documento a qualquer 
momento sem aviso prévio.

Apesar da 3M fazer um esforço razoável para incluir informações precisas e atualizadas neste 
documento, a 3M não dá nenhuma garantia ou representação de qualquer tipo para sua precisão, 
atualidade ou integridade. Você concorda que o acesso e uso e a confiança neste documento e ao seu 
conteúdo são por sua conta e risco. A 3M se isenta de todas as garantias de qualquer tipo, expressas ou 
implícitas. Nem a 3M nem qualquer parte envolvida na criação, produção e entrega deste documento 
é responsável por qualquer consequência, perda ou dano incluindo diretos, indiretos, especiais, 
consequentes, perda de lucros comerciais ou danos especiais, por danos decorrentes de acesso, uso ou 
incapacidade de uso, ou em conexão com o uso deste documento, ou quaisquer erros ou omissões em 
seu conteúdo.

Aviso legal
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3m.com.br/epi

Siga a 3M nas redes sociais

http://3m.com.br
https://www.facebook.com/3Mdobrasil
https://www.linkedin.com/company/1864/
https://twitter.com/3mdobrasil
https://www.youtube.com/user/3Mbrasil/videos
https://www.instagram.com/3mdobrasil/

