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TRABALHO EM ALTURA

SAIBA COMO 
EVITAR ACIDENTES 

COM QUEDA DE 
ALTURA NA PINTURA 

IMOBILIÁRIA



O trabalho em altura é um risco ocupacional e pode causar acidentes. 

Risco ocupacional é quando o trabalho oferece alguma 
possibilidade de alguém se acidentar, ou desenvolver um 

problema de saúde temporário ou permanente, que, caso se 
agrave, pode até levar à morte.

Se você usa escadas ou andaimes, fique atento para as dicas abaixo:

TRABALHO COM O USO DE ESCADAS

Dê preferência ao uso de extensores para os rolos de pintura em vez de 
escada. Isso torna o trabalho mais seguro.

Não fabrique você mesmo as escadas. Usar esse tipo de escada pode 
colocar sua segurança em risco. 

O ideal é comprar produtos com selo do Inmetro. Isso garante a 
qualidade das escadas.

Inspecione sempre todas as escadas antes de usar para ter certeza de que 
a ferragem está bem firme e que não há empeno ou peças quebradas.

Use calçados com solados antiderrapantes para não escorregar  
nos degraus.

Fique sempre no centro dos degraus.

O pé da escada deve estar firme e em local que não seja escorregadio.

https://www.gov.br/inmetro/pt-br/centrais-de-conteudo/noticias/escadas-domesticas-agora-so-com-o-selo-do-inmetro


Tenha certeza de que a escada esteja totalmente aberta.

Não utilize uma escada muito longa ou muito curta. Use sempre a esca-
da certa para o trabalho.

Se for usar escadas de apoio, amarre as extremidades superiores dela em 
um local fixo que suporte eventuais puxões.

Se o piso estiver desnivelado, use um extensor para escada que garanta  
a estabilidade. 



Posicione as escadas corretamente de acordo com seu uso. Mantenha 
1/4 do comprimento da escada afastado do pé da parede. 

Ao subir e descer, suas duas mãos devem sempre segurar nos degraus 
e não nas colunas de sustentação (laterais). Sempre peça para alguém 
segurar a escada para garantir maior firmeza.

4 m

1m



Para não desequilibrar a escada: 

•	 não pendure latas de tinta ou outros materiais nas colunas  
de sustentação (laterais)

•	 evite movimentos bruscos enquanto estiver nos degraus

Mesmo seguindo essas dicas de segurança, não é aconselhável  
usar escadas se:

•	 sofrer de labirintite, vertigens, tonturas
•	 não estiver em boas condições físicas ou mentais 
•	 tiver ingerido bebidas alcóolicas ou usado medicamentos  

que possam causar sonolência ou perda de equilíbrio.

Observe e não utilize a escada:

🚫  Quando as colunas de sustentação (laterais) dos degraus  
não estiverem inteiras 

🚫  Quando as escadas possuírem degraus rachados ou trincados 

🚫  Quando as dobradiças estiverem em mau estado para uso

🚫  Quando a barra de travamento da abertura não estiver  
funcionando bem



TRABALHOS COM O USO DE ANDAIMES 

O uso de andaimes requer cuidados especiais, pois o risco de queda 
está sempre presente.

Faça a inspeção visual do andaime que você vai utilizar:

Veja se o andaime está firme, bem apoiado num piso nivelado.

Verifique se os pranchões (do piso) estão fixos e se não se proje-
tam acima de 15 cm além das barras transversais. Se isso aconte-
cer, eles podem inclinar.

O acesso ao andaime deverá ser feito sempre pela própria escada do andaime. 

ATENÇÃO
No caso de andaimes móveis, 

coloque freios e calce  
os roletes antes de subir



Todo andaime deve ter sistema de guarda-corpo e rodapé 
bem fixado para evitar queda do trabalhador. Acima de 2 
metros de altura, é necessário o uso de SPIQ – Sistema de 
Proteção Individual contra Queda (item 35.5.5) da NR 35. 

Amarre as extremidades superiores do andaime em um local fixo que 
suporte eventuais puxões.

Para evitar tropeços e acidentes, deixe somente o material necessário 
para o trabalho no andaime.

https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/normas-regulamentadoras/nr-35.pdf


REGRAS DE OURO:

Em trabalhos próximos a extremidades ou locais abertos,  
como janelas e sacadas, recomenda-se o uso de redes  

de proteção ou sistemas de guarda corpo. 

Isole a área ao redor de onde o trabalho em altura está sendo 
realizado. Isso diminui o risco de queda de material.

 Cuidado na montagem e na desmontagem em locais próximos 
à rede elétrica, pois há risco de choque elétrico, podendo até  

ser fatal. Lembre-se: o metal é condutor de eletricidade. 

 Você sabia que existem normas,  
que são como leis, que servem para proteger 
sua saúde no trabalho?  
 
São as normas regulamentadoras de segurança e 
saúde no trabalho (NRs). Para trabalhos em altura, 
recomendações de segurança complementares estão 
nas NRs 18 e 35 do Ministério do Trabalho  
e Previdência.  
 
Você pode encontrar clicando aqui.

https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/normas-regulamentadoras/nr-18-atualizada-2020-1.pdf
https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/normas-regulamentadoras/nr-35.pdf/view
https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/ctpp-nrs/normas-regulamentadoras-nrs


O trabalho em altura é uma situação de risco ocupacional. 

Segundo a Norma Regulamentadora 35 do Ministério do 
Trabalho e Previdência, trabalho em altura é toda e qualquer 
atividade realizada acima de 2 metros do piso, onde exista risco 
de queda com consequências graves ou até mesmo fatais.

Mas trabalhos realizados em altura menor do que 2 metros 
também precisam de cuidados e proteção!



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA

MINISTÉRIO  
DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA.

Compartilhe este folheto com seus amigos, 
familiares e empregador/contratante e ajude  
a espalhar estas importantes informações. 

 
Ficou com dúvidas ou gostaria de fazer sugestões 

e críticas? Conte para a gente pelo email
fundacentroescuta@fundacentro.gov.br

A Fundacentro é uma instituição nacional de pesquisa e difusão  
de conhecimento em saúde e segurança no trabalho.  

 
Conheça mais em https://www.gov.br/fundacentro/pt-br. 

Fundacentro/ME    @fundacentro_oficial 
@Fundacentro_of         youtube.com/fundacentrooficial 

Conte com a Fundacentro para se informar
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