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Apresentação

Com a publicação da Portaria nº 4 de 4/7/1995 do MTE, que deu 
nova redação à Norma Regulamentadora nº 18 (NR 18), a equipe técnica do 
Programa Nacional de Engenharia de Segurança da Indústria da Construção 
(Proesic) procedeu à revisão de atualização dos livretos da Série Engenharia 
Civil, desenvolvidos por técnicos da Fundacentro, adequando-os ao atual 
contexto normativo.

A primeira revisão da Série foi em 2004 para adequação à nova 
redação da Norma Regulamentadora 18. Com as várias modificações ocor-
ridas durante os últimos anos na NR 18 e na NR 10, foi necessária uma nova 
revisão desta Série, a qual apresentamos tomando como referência o traba-
lho realizado pela equipe em 2004.

Mais uma vez, esperamos, com esta contribuição, preencher a la-
cuna da escassa literatura técnica sobre Segurança e Saúde do Trabalho na 
Indústria da Construção existente no mercado.
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Acessos temporários de madeira
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1  Introdução
Visando contribuir para a melhoria das condições de segurança 

nos canteiros de obras, a Fundacentro elaborou este capítulo que tem por 
objetivo facilitar o entendimento acerca dos acessos temporários para trân-
sito de pessoas e fornecer os procedimentos técnicos seguros para sua 
construção, utilização, transporte e manutenção. 

Os acessos temporários de madeira utilizados na indústria da 
construção são superfícies de passagens para trânsito de pessoas de um 
local para outro. Se forem construídos inadequadamente, podem levar seus 
usuários a riscos de acidentes do trabalho.

2  Recomendações gerais 
As recomendações a seguir aplicam-se aos quatro tipos de aces-

sos temporários de madeira mais utilizados na indústria da construção: es-
cada de uso individual, escada de uso coletivo, rampas e passarelas. 

• Na construção de acessos temporários de madeira, observam-se cuida-
dos especiais com a madeira a ser utilizada, que deverá ser de boa qua-
lidade, estar completamente seca e não apresentar nós nem rachaduras 
que venham a comprometer sua estabilidade. 

• Para a conservação de escadas, rampas e passarelas, recomenda-se, 
de preferência, aplicar duas demãos de verniz claro ou óleo de linhaça 
quente. É proibida a pintura com tinta, pois ela poderia encobrir nós, 
rachaduras e eventuais defeitos da madeira. 

• Para a manutenção de condições seguras de uso, recomendam-se ins-
peções frequentes nos acessos temporários de madeira.
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• Antes da utilização dos acessos temporários de madeira, efetuar a lim-
peza do solado dos calçados quando estiverem sujos e/ou impregnados 
com quaisquer materiais que possam provocar escorregões. 

• As superfícies de passagem deverão ser dotadas de sistema antiderra-
pante – chanfros, fitas adesivas antiderrapantes, ranhuras, réguas, fri-
sos, entre outros – para evitar que o trabalhador escorregue e devem 
ser adequados a cada tipo de superfície de passagem (degraus, rampas 
e passarelas).

• As partes estruturais das superfícies de passagem que serão tocadas 
pelas mãos dos trabalhadores, como os montantes das escadas de mão, 
o corrimão de rampas, passarelas e escadas de uso coletivo, devem ser 
lixados de maneira a não provocar ferimentos por farpas, rebarbas ou 
imperfeições. 

• Os acessos temporários de madeira devem estar devidamente fixados 
para que haja garantia de estabilidade. 

• Somente trabalhadores qualificados devem construir os acessos tempo-
rários de madeira para que sejam bem executados, duráveis e seguros. 

3  Escadas de uso de mão
Seu uso deve ficar restrito a acessos provisórios e serviços de pe-

queno porte. A utilização frequente e sua construção de forma inadequada 
podem levar a acidentes de trabalho. 

Acidentes poderiam ser evitados se as escadas de mão fossem 
construídas de acordo com projetos e especificações técnicas, portanto, 
recomendamos alguns detalhes construtivos que precisam ser seguidos a 
fim de garantir a segurança do trabalhador quando de sua construção, uso, 
transporte e manutenção. 

3.1  Construção 
• Os degraus devem ser rígidos e fixados nos montantes por meio de 

dois pregos de cada lado da travessa com cava de 3,5 x 2,5 cm (três 
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centímetros e meio por dois centímetros e meio) ou outro meio que 
garanta sua rigidez; 

• Os degraus das escadas de mão devem ser uniformes, com um espa-
çamento constante de, no mínimo, 0,25 m (vinte e cinco centímetros) e, 
no máximo, 0,30 m (trinta centímetros), sendo ideal o espaçamento de 
0,28 m (vinte e oito centímetros); 

• Os degraus devem ser antiderrapantes, com dimensões de 2,5 cm x 7,0 
cm (dois centímetros e meio por sete centímetros); 

Montagem
(3,5 x 10 cm)

Travessa
(2,5 x 7 cm)

Mínimo 45 cm
Máximo 55 cm

2 Pregos
18 x 27 cm

Cavilha de
encaixe

(3,5 x 2,5 cm)

Mínimo 25 cm
Máximo 30 cm

Os montantes devem ser peças de 3,5 x 10 cm (três centímetros 
e meio por dez centímetros) e o comprimento de 7,00 m (sete metros) em 
peças retas e sem emendas. 

• É indispensável que os montantes fiquem paralelos, com um espaça-
mento entre 0,45 m (quarenta e cinco centímetros) e 0,55 m (cinquenta 
e cinco centímetros); 

• A construção e os consertos deverão sempre ser realizados por profis-
sional qualificado.
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3.2  Utilização 
• Verificar sempre se o comprimento da escada é compatível com o desní-

vel a ser alcançado de tal modo que obedeça à inclinação adequada e ao 
prolongamento de 1,00 m (um metro) acima do ponto de apoio superior. 
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• As escadas devem ser 
posicionadas sempre em 
pisos horizontais, planos 
e resistentes, garantindo 
sua perfeita estabilidade; 

• Para escadas de mão de com-
primento superior a 4,00 m, 
recomenda-se que sejam le-
vantadas por duas pessoas 
com o auxílio de uma corda 
amarrada no último degrau; 
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• Para maior segurança na utilização 
de escadas de mão, é preciso que 
sejam fixadas ao solo na sua base 
inferior e amarradas na sua parte 
superior. 

• Ao usar escadas de mão em locais de circulação de pessoas e veículos, 
o local deve ser devidamente isolado e sinalizado para alertar contra 
possíveis choques, impactos etc.; 

• A escada de mão deve ser utilizada por grupos de no máximo 20 tra-
balhadores, que necessitam vencer um desnível, sendo permitido o seu 
uso apenas por uma pessoa de cada vez e sempre posicionada de frente 
para a escada; 
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• Caso haja necessidade de alcançar um desnível superior a 6,00 m com 
o uso de escadas de mão, recomenda-se a construção de uma base só-
lida com plataforma intermediária, na qual será fixada a base da escada 
a uma altura suficiente para alcançar o nível desejado; 

Torres: madeira ou
estrutura metálica

• Ao necessitar transportar mate-
riais e/ou ferramentas quando 
do uso da escada de mão, estes 
devem ser levados em bainhas, 
sacolas ou içados por meio de 
corda e roldana para que as 
mãos fiquem livres para segurar 
nos montantes. 

EngSegurança.indd   17 25/10/2011   14:31:25



18

3.3  Transporte 
• As escadas de mão devem 

ser transportadas horizon-
talmente de modo que não 
provoquem choques contra 
pessoas e obstáculos.

• As escadas de mão trans-
portadas por uma só pessoa 
devem ter sua parte superior 
levantada a uma altura supe-
rior à de uma pessoa; 

3.4  Manutenção 
• As escadas devem ser guardadas horizontalmente, livres da ação de 

intempéries e sustentadas por suportes fixos na parede. 
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• Para as escadas compridas, 
recomendam-se pelo menos 
três pontos fixos na parede. 

• Quedas e pancadas nas es-
cadas durante sua utilização 
devem ser evitadas para não 
provocar danos ao material; 

• Inspecionar sempre as escadas antes de seu uso e instalação. 

4  Escadas de uso coletivo 
• As escadas de uso coletivo são utilizadas quando mais de 20 trabalha-

dores necessitarem transpor níveis ao realizar um trabalho. 

• As escadas devem ser 
providas de um guarda-
-corpo com altura de 
1,20 m (um metro e vinte 
centímetros) para o tra-
vessão superior e 0,70 
m (setenta centímetros) 
para o travessão inter-
mediário, com um roda-
pé de 0,20 m (vinte cen-
tímetros) de altura; vãos 
entre travessões devem 
ser preenchidos por tela 
de arame galvanizado. 
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A largura da escada de uso coletivo será dada em função do núme-
ro de trabalhadores que irão utilizá-la. Assim sendo: 

Nº de trabalhadores Largura mínima (m)

< 45 0,80

> 45 e < 90 1,20

> 90 e < 135 1,50*

> 135 2,00*

* Com reforço inferior intermediário. 

• O reforço inferior intermediário deve ser utilizado para evitar a flamba-
gem do piso (degrau) da escada. 

• Para um desnível superior a 2,90 m (dois metros e noventa centímetros), 
deve existir um patamar intermediário com a mesma largura da escada 
e de comprimento mínimo igual à largura. 

1,20 m até 90 trabalhadores

2 m até 135 trabalhadores

0,80 m até 45 trabalhadores

reforço inferior

EngSegurança.indd   20 25/10/2011   14:31:26



21

•  A relação entre o ângulo de inclinação da escada e as dimensões dos 
degraus deverá ser: 

Ângulo de inclinação
Dimensões dos degraus

Piso (cm)  Altura (cm) 

24° 23 20

30° 29 17

38° 33 15

24°30°38°

• Para ângulos de valores diferentes e 
compreendidos entre 24° e 38°, utili-
za-se a seguinte fórmula para obter as 
dimensões do degrau: 

2h + b = 63 cm, onde:

h = piso do degrau 
b = altura (espelho) do degrau 
63 cm = comprimento aproximado de um 
passo normal de uma pessoa adulta em 
terreno horizontal. 
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5  Rampas 
• É a ligação entre dois ambientes de trabalho com diferença de nível para 

movimentação de trabalhadores e materiais, construída solidamente 
com piso completo, rodapé, guarda-corpo e vãos entre travessões com 
preenchimento por tela em arame galvanizado. 

• Na construção de uma rampa com ângulo superior a 6º, deve-se ado-
tar sistema antiderrapante no piso para evitar que os trabalhadores 
escorreguem. 

• A rampa deve formar com o piso um ângulo de inclinação que não ultra-
passe 15º a fim de que os trabalhadores não despendam esforço físico 
intenso. 

• As rampas devem ser providas de guarda-corpo e rodapé com altura de 
1,20 m (um metro e vinte centímetros) para o travessão superior e 0,70 
m (setenta centímetros) para o travessão intermediário, com um rodapé 
de 0,20 cm (vinte centímetros) de altura e vãos entre travessões com 
preenchimento por tela em arame galvanizado. 
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• As partes inferior e superior da es-
trutura da rampa devem ser bem fi-
xadas para evitar seu deslocamento. 

• O nível do terreno ou da laje e as ex-
tremidades das rampas e passarelas 
devem estar devidamente nivelados. 

• Para obter maior fluxo de traba-
lhadores na transposição da ram-
pa, sua largura deve ser obtida em 
função do número de trabalhadores 
que a utiliza. 

Nº de trabalhadores Largura mínima (m)

< 45 0,80

> 45 e < 90 1,20

> 90 e < 135 1,50*

> 135 2,00*

* Com reforço inferior intermediário. 

6  Passarela 
É a ligação entre dois ambientes de trabalho no mesmo nível para 

movimentação de trabalhadores e materiais, solidamente construída, com 
piso completo antiderrapante, ro-
dapé, guarda-corpo e vãos entre 
travessões preenchidos por tela 
em arame galvanizado. 

• Os apoios das extremidades 
das passarelas devem ser de-
vidamente dimensionados e 
fixados de tal modo que su-
portem as cargas a que serão 
submetidas. 
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• É importante sinalizar as 
áreas próximas às passa-
relas com o objetivo de 
evitar quedas de pessoas 
e materiais nos vãos que 
a passarela transpõe. 

• Para obter maior fluxo de trabalhadores na transposição da passarela, 
sua largura deve ser obtida em função do número de trabalhadores que 
a utiliza. 

Nº de trabalhadores Largura mínima (m)

< 45 0,80

> 45 e < 90 1,20

> 90 e < 135 1,50*

> 135 2,00*

* Com reforço inferior intermediário 

• O nível do terreno ou laje e o piso da passarela devem estar devidamen-
te nivelados. 
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Medidas de proteção
contra quedas de altura
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1  Introdução
Na indústria da construção, existem inúmeras situações de traba-

lho de alto risco inerentes à própria atividade. A falta de proteção em situ-
ações de risco de quedas de altura é a causa principal de elevado número 
de acidentes fatais, vitimando centenas de trabalhadores a cada ano, como 
indicam as estatísticas no Brasil. 

Este manual tem como objetivo indicar as medidas de proteção 
coletiva e individual necessárias à eliminação ou à neutralização desse risco. 

2  Considerações preliminares 
Várias atividades dentro da indústria da construção envolvem ris-

cos de queda de altura, das quais destacamos: 

• Trabalhos em partes periféricas de lajes; 
• Aberturas de pisos; 
• Trabalhos em vãos de acesso às caixas de elevadores; 
• Trabalhos em vãos de escadarias ou rampas; 
• Serviços executados em sacadas e/ou varandas; 
• Construção e manutenção de telhados e/ou coberturas; 
• Montagem e desmontagem de andaimes fachadeiros; 
• Montagem e desmontagem de torres de elevadores de obras; 
• Trabalhos em andaimes suspensos; 
• Montagem de elementos estruturais (pré-moldados, metálicos); 
• Trabalhos em confecção de fôrmas, ferragens e concretagem de estru-

turas e lajes; 
• Manutenção de fachadas de edifícios; 
• Inspeção e manutenção de chaminés.  
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Estes riscos podem ser neutralizados ou minimizados por meio 
das seguintes medidas: 

 - Medidas de proteção coletiva; 
 - Medidas de proteção individual. 

3  Medidas de proteção coletiva 
As medidas de proteção coletiva se subdividem em: 

 - Medidas contra quedas de altura; 
 - Medidas limitadoras de quedas de altura; 

3.1  Medidas contra quedas de altura 

3.1.1  Guarda-corpo 

O sistema de guarda-corpo e rodapé é uma proteção sólida, con-
venientemente fixada e instalada nos lados expostos das áreas de trabalho, 
de andaimes, passarelas, plataformas, escadarias e ao redor de aberturas 
em pisos ou paredes para impedir a queda de pessoas. 

As peças de madeira que compõem os dispositivos de proteção 
devem ser resistentes e solidamente fixadas do lado interno dos montantes, 
salvo quando utilizados elementos metálicos soldados ou fixados por bra-
çadeiras. As madeiras empregadas devem ser de primeira qualidade. 

Os montantes dos guarda-corpos devem ser fixados às peças prin-
cipais das superfícies de trabalho ou de circulação. Recomenda-se espaça-
mento de 1,00 m (um metro) entre os montantes. 

Características básicas de um guarda-corpo: 

• o travessão superior deve estar 1,20 m (um metro e vinte centímetros) 
acima das áreas de trabalho ou de circulação; 

• o travessão intermediário deve ser construído com altura de 0,70 m (se-
tenta centímetros) acima das mesmas áreas; 

• rodapé de altura mínima de 0,20 m (vinte centímetros). 
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Assim como travessões e os rodapés, as telas também devem ser 
fixadas do lado interno dos montantes. 

A fixação do guarda-corpo é um fator muito importante para a 
sua perfeita utilização, pois ele tem de suportar o esforço proveniente do 
impacto de um operário. Em muitos casos, há a necessidade de colocação 
de uma mão francesa. 

travessão
superior

travessão
intermediário

rodapé
0,20 m

montante

1,20 m

0,70 m

0,20 m

travessão
superior

travessão
intermediário

rodapé
0,20 m

1,20 m

0,70 m

0,20 m

distância
máxima

1,50 m

montante

Os guarda-corpos podem 
também ser metálicos, ten-
do diferentes sistemas de 
fixação. 
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Pode-se ainda combinar a 
madeira com uma estrutura 
metálica. 

A fixação dos montantes dos 
travessões pode ser efetuada 
em cavidades deixadas ao se 
concretar ou em cavidades 
feitas após a concretagem. 

Alguns travessões metálicos 
possuem montantes fixados 
por mordentes na borda do 
piso, por aperto de parafuso 
com chaveta ou cremalheira. 
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Esses dispositivos somente podem ser colocados depois da concretagem. 
Não garantem a proteção em montagem de fôrmas, colocação das ferra-
gens e enchimento. Por isso é indispensável utilizar outros meios de pro-
teção durante essas operações, se forem executadas em altura superior a 
2,00m (dois metros), como, por exemplo, o peitoril fixado em consoles. 

Plataformas de serviço devem ser 
providas de guarda-corpo rígido. 

Proteção coletiva na construção 
de cobertura. 
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3.1.2  Barreiras verticais 

Assim como os guarda-corpos, as barreiras também devem prote-
ger não apenas o nível da última laje para concretagem, mas todos os níveis 
de trabalho acima desta. 

Um dos problemas mais difíceis de resolver é o de proteção da 
área de trabalho superior à de concretagem durante a colocação das fôrmas 
de madeira ou metálicas, das ferragens e até mesmo das concretagens. 
Para esses casos, podemos adotar a colocação de telas verticais em andai-
mes metálicos. 

a)  estrutura metálica faceado à construção 
Este sistema de proteção apresenta inúmeras vantagens. Os 

montantes das estruturas são fixados à construção, iniciando-se desde os 
níveis inferiores. 

Este sistema per-
mite que os montantes ul-
trapassem constantemen-
te a última laje, facilitando 
a instalação de barreiras 
nesse piso antes de se 
iniciarem os serviços de 
colocação de formas, fer-
ragens e concretagens. 

Devem ser toma-
das medidas adicionais de 
segurança na movimenta-
ção dessas estruturas. O 
uso de equipamentos de 
guindar, tipo grua, facilita 
o manuseio e a instalação 
desses protetores. 
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Utilizando-se redes, consegue-se 
uma boa barreira contra quedas.

b)  telas fixadas com altura regulável em suportes verticais fixados parale-
lamente às paredes 

Consistem em tubos metálicos colocados nas verticais e a pe-
quena distância das paredes, fixados em estribos, e estes nas alvenarias 
ou nas lajes. 

Estes tubos verticais permitem apoiar os guarda-corpos ou as te-
las em qualquer nível. 

A elevação dos tubos é feita à medida que se passa de um nível 
a outro. 

c)  barreiras travadas entre vãos 

Podem-se fixar também barreiras nos estais metálicos colocados 

entre dois pisos. Alguns modelos de extensão possibilitam a proteção de 

vãos de larguras diferentes.
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As barreiras são colocadas entre elementos da estrutura e bloqueadas por 
macacos de parafuso (é preciso verificar frequentemente após o travamento). 

Telas de grelhas montáveis em estais metálicos. 

3.1.3  Proteção em aberturas nos pisos

As aberturas existentes em pisos de uma construção devem ser 
vedadas por guarda-corpo, conforme especificações técnicas do item 3.1.1, 
ou fechadas por soalho provisório sem frestas, fixado de maneira apropria-
da, ou qualquer outro dispositivo equivalente.

A seguir, alguns exemplos de medidas de proteção coletiva contra 
quedas de altura para o interior da obra, quando houver aberturas nos pisos: 
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a) guarda-corpo de madeira 

b) guarda-corpo com face 
em forma de cancela 
para movimentação de 
material 

c) guarda-corpo de madeira e de estruturas metálicas 
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e) proteção de soalho sem 
frestas de madeira, fixado 
em peças de madeira

f) proteção por grelha metálica fixada em peças de perfil metálico. Estas 
aberturas devem estar isoladas e sinalizadas.

d) proteção de soalho sem 
frestas de madeira, fi-
xado em peças de perfil 
metálico 
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g) proteção por rede construída 
com a própria ferragem da 
laje. Estas aberturas deverão 
estar devidamente isoladas e 
sinalizadas. 

3.1.4  Vão de elevadores 

Diversos sistemas podem ser utilizados para vedar o acesso ao vão 
do elevador, mas os mais seguros tecnicamente são constituídos por um 
painel inteiriço ou com telas metálicas. Essa vedação deve ser colocada em 
todos os níveis onde o trabalho já foi executado ou nos níveis em que está 
sendo executado: 

a) proteção por guarda-corpo 
fixado na parede da porta do 
elevador.

b) proteção por tela metálica 
fixada na parede do vão da 
porta do elevador.
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d) Quando houver pessoas trabalhando no poço do elevador, o seu vão 
entre pilares ou aquele destinado à porta deve ter fechamento total.

3.1.5  Vão de escadas fixas 

A proteção pode ser assegurada por: montantes verticais de ma-
deira, nos quais são fixados, paralelamente à escada fixa, o guarda-corpo e 
o rodapé; ou por montantes encaixados em cavidades deixadas ao se con-
cretar; ou fixados por mordentes especiais adaptados à lateral da escada, 
sobre os quais se fixam os guarda-corpos de madeira ou metálicos. 

a) proteção provisória constituí-
da por montantes de tubos fi-
xados no assento dos degraus 
da escada fixa 

Os parapeitos podem ser formados por tubos de comprimento 
apropriado, fixados com braçadeiras ou por barreiras em forma de parale-
logramo, suspensas por ganchos soldados aos montantes. 

Neste caso, o assento dos degraus da escada fixa substitui o roda-
pé, e o corrimão deve estar a uma altura de 0,90 m (noventa centímetros). 

c) painel inteiriço fixado à parede 
do vão da porta do elevador. 
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b) proteção provisória constituída 
por montantes de madeira fi-
xados em tábuas longitudinais 

3.2  Medidas que limitam a altura das quedas 
Deve ser dado prioridade às proteções ao nível do piso em que 

está sendo realizado o trabalho. 

É preferível evitar a queda que limitar suas consequências. 

Se for impraticável colocar dispositivos impedindo a queda, é pre-
ciso instalar dispositivos que possam limitar a altura da queda, minimizan-
do as consequências. 

São eles: 
 - dispositivos de proteção rígidos ou anteparos; 
 - dispositivos de proteção elásticos ou redes. 

Para que um dispositivo protetor seja eficiente, sua largura deve 
ser determinada em função da altura de queda possível e da velocidade 
horizontal da vítima no momento da queda. O diagrama seguinte permite 
determinar a largura necessária do dispositivo protetor, segundo as possí-
veis alturas de queda. 

Para se calcular a largura dos dis-
positivos de proteção, recomen-
da-se levar em consideração o 
caso mais desfavorável, ou seja, 
velocidade rápida de 3 m/s (três 
metros por segundo) de até 3 m 
(três metros) de altura, no caso de 
um dispositivo protetor rígido. 
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Proteção rígida 

Em todo o períme-
tro da construção de edifí-
cios com mais de 4 (quatro) 
pavimentos e/ou altura equi-
valente, é obrigatória a ins-
talação de uma plataforma 
principal de proteção na altu-
ra da primeira laje que este-
ja, no mínimo, um pé direito 
acima do nível do terreno.

Esta plataforma deve ter 2,50 m (dois metros e cinquenta centíme-
tros) de projeção horizontal (em balanço) da face externa da construção e 
um complemento de 0,80 m (oitenta centímetros) de extensão, com inclina-
ção de 45° (quarenta e cinco graus) a partir de sua extremidade. 

A partir da plataforma principal, devem ser instaladas plataformas 
secundárias de proteção, em balanço, de 3 (três) em 3 (três) lajes. 

Essas plataformas devem ter 1,40 m (um metro e quarenta centí-
metros) de balanço e um complemento de 0,80 m (oitenta centímetros) de 
extensão, com inclinação de 45° (quarenta e cinco graus) a partir de sua 
extremidade. 

A partir da plataforma principal de proteção, deve ser instala-
da uma tela entre as extremidades de 2 (duas) plataformas de proteção 
consecutivas e só serão retiradas quando do fechamento da periferia dos 
pavimentos superiores. 
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Redes de segurança

A proteção coletiva 
por rede durante a constru-
ção de um edifício, assim 
como as demais proteções, 
deverá possuir projetos e 
estes deverão ser assinados 
por profissional legalmente 
habilitado com ART e inseri-
dos no PCMAT.

Proteção coletiva durante a 
colocação de telhas em gal-
pões industriais. 

Medidas de proteção individual

Em trabalhos realizados em altura, os trabalhadores deverão utili-
zar cinto de segurança, tipo paraquedista, dotado de dispositivo trava-que-
da e ligado à estrutura independente da plataforma de trabalho. Os cintos 
tipo paraquedista devem possuir argolas e mosquetões de aço forjado, ilho-
ses de material não ferroso e fivela de aço forjado ou material de resistência 
e durabilidade equivalentes. 
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Instalações elétricas temporárias
em canteiros de obras
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1  Introdução 
A eletricidade é uma fonte de perigo, podendo causar acidentes 

graves e fatais se não forem tomados cuidados especiais. 

Ela é perigosa mesmo quando utilizada em “baixas tensões”, 
como, por exemplo, as de 110 volts. 

Portanto, para prevenir acidentes, toda instalação elétrica deve ser 
executada e mantida de forma segura por um profissional qualificado e a 
supervisão de um profissional legalmente habilitado. 

2  Instalações elétricas temporárias em
canteiros de obras 

Todas as instalações elétricas temporárias devem ser inspecio-
nadas e testadas antes de entrar em funcionamento. As instalações elétri-
cas temporárias em canteiros de obras são planejadas e projetadas para 
acionar as máquinas e os equipamentos, bem como dotar de iluminação 
adequada os locais de construção, sendo desfeitas quando do termino da 
obra. Deverão ser executadas de forma tecnicamente correta, obedecendo 
a NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão.

Para isso, é importante o conhecimento prévio do projeto de instala-
ções elétricas temporárias, inserido no PCMAT, com a previsão da carga a ser 
instalada, a localização dos circuitos elétricos e suas ampliações, bem como 
seus componentes elétricos (fios, cabos, quadros elétricos, chaves elétricas, 
tomadas/plugues, dentre outros). O projeto das instalações elétricas deve ser 
assinado por profissional legalmente habilitado, atendendo à norma regu-
lamentadora NR-10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade.
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Se no canteiro de obras a carga instalada for superior a 75KW (se-
tenta e cinco), deve ser constituído o prontuário das instalações elétricas de 
acordo com a NR-10.

2.1  Prontuário elétrico
Independentemente da carga instalada, recomenda-se que os 

prontuários elétricos nos canteiros de obras atendam aos seguintes pontos:

A – Quadros de distribuição
• Data da instalação
• Aterramento
• Programação de manutenções preventivas e preditivas

B – Quadros de iluminação/tomadas de serviços
• Aterramento
• Cabos identificados
• Grau de proteção do painel coerente com o local instalado
• Existência de dispositivos de proteção DR 
• Cronograma de metas e ações para regularizar pendências le-

vantadas

C – Fios e cabos
• Desenhos atualizados contemplando o correto caminhamento 

dos cabos
• Verificar existência de “controle de manutenção” tais como nível 

de isolamento
• Cronograma de metas e ações para regularizar pendências le-

vantadas
• Verificar se todos os cabos são taqueados

D – Motores elétricos
• Aterramento elétrico
• Programação de manutenção preventiva
• Cronograma de metas e ações para regularizar pendências le-

vantadas

E – Iluminação e tomada de solda
• Diagramas elétricos disponíveis
• Painéis aterrados
• Sistemas com proteção contra fuga de corrente
• Procedimento para inspeção em maquinas de solda
• Cronograma de metas e ações para regularizar pendências le-

vantadas
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F – Sistema de proteção contra choques elétricos/aterramentos
• Projeto de execução
• Laudos de avaliação periódica
• Manutenção
• Relatório e periodicidade
• Cronograma de metas e ações para regularizar pendências le-

vantadas

G – Segurança do trabalho
• Profissional habilitado, credenciado e autorizado
• Controle sobre terceiros
• Existência de procedimento para execução de serviços em equipa-

mentos elétricos
• Existência de permissão de trabalho para serviços em painéis e 

sistemas elétricos
• Análises de risco
• Mapas de riscos elaborados pela CIPA
• PCMAT 
• Processo eleitoral da CIPA 
• SESMT
• Cronograma de metas e ações para regularizar pendências le-

vantadas

3  Medidas de prevenção de acidentes
de origem elétrica 

3.1  Quadros de distribuição 

Numa obra, os qua-
dros de distribuição repre-
sentam um papel importante 
na prevenção de acidentes. 
Segundo suas característi-
cas de utilização, podem ser: 
principal (1), intermediário 
(2) e terminal (3). 

EngSegurança.indd   47 25/10/2011   14:31:33



48

Os quadros devem ser de materiais que protejam os componen-
tes elétricos contra umidade, poeira e batidas. Além dos dispositivos de 
proteção, devem ter em seu interior o desenho do diagrama unifilar do cir-

cuito elétrico, com especifica-
ção do aterramento, indicando 
se será usado o aterramento 
definitivo ou se será necessá-
ria a instalação de um aterra-
mento temporário.

São vedados quadros 
de distribuição de madeira de-
vido ao risco de incêndio.

Devem ficar fechados e 
trancados para que os trabalhadores 
não encostem em suas partes ener-
gizadas (“vivas”) e não guardem ob-
jetos dentro deles. 

Os quadros de distribuição devem ficar em locais bem visíveis, 
devidamente sinalizados e de fácil acesso. 

Devem ficar longe da 
passagem de pessoas, materiais 
e equipamentos, tais como: ca-
minhões, escavadeiras, tratores, 
guindastes, dentre outros. 

Devem ser instalados 
sobre superfícies que não trans-
mitam eletricidade. 

Todos os quadros elétri-
cos fixos devem estar aterrados. 
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3.2  Chaves elétricas 

As chaves elétricas do 
tipo faca devem ser blindadas 
para que os trabalhadores não 
encostem em suas partes ener-
gizadas (“vivas”) (Sugestão: co-
locar um X sobre as figuras que 
representam situações erradas.)

Devem fechar para cima e de 
tal forma que os porta-fusíveis 
não fi quem energizados (“vi-
vos”) quando as chaves estiver-
em abertas. 

As chaves elétricas do tipo faca blindadas não devem ser usadas para ligar 
diretamente equipamentos, como serras, betoneiras e outros. 
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3.2.1  Disjuntores
São dispositivos projetados para abrir o circuito elétrico quando a 

corrente elétrica for maior que um determinado valor. Devem ser previstos 
disjuntores separadamente para:
a) cada prumada;
b) alojamentos, sanitários, refeitórios etc.;
c) cada equipamento fixo;
d) circuitos de iluminação;
e) etc.

Disjuntores (em caixa moldada) podem ser unipolares, bipolares 
ou tripolares. São utilizados para manobra e proteção de circuitos terminais 
e de distribuição. Estes equipamentos devem ser montados nos quadros de 
distribuição do canteiro de obras. Disjuntores não devem ser usados para 
ligar diretamente equipamentos em canteiros de obras.

3.3  Fios e cabos 
Fios e cabos devem ser protegidos contra riscos de desgaste me-

cânico provocado pelo trânsito de pessoas, máquinas e equipamentos, 
pois podem sofrer avarias em caso de atrito sobre superfícies cortantes 
ou abrasivas. 

Devem ser colocados a uma determinada altura ou ser subterrâ-
neos, de modo a torná-los inacessíveis. Sua proteção dar-se-á através de 
invólucros apropriados (eletrodutos, calhas e canaletas). 
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Antes de iniciar a escavação de uma vala, deverá ser efetuado um 
estudo completo do seu trajeto, incluindo a verificação da existência de ins-
talações elétricas subterrâneas. 

Caso existam instalações elétricas subterrâneas, estas deverão 
atender às seguintes medidas preventivas:
• Sinalizar o percurso da instalação; 

• Manter a distância mínima de 1,50 m (um metro e cinquenta centíme-
tros) da instalação; 

• O trabalho deverá ser supervisionado por um profissional legalmente 
habilitado. 

altura
mínima

5m
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Para não estragar a isolação dos fios e os cabos, é preciso tomar 
o cuidado de: 
• Não colocar os fios e cabos em lugares que possam desgastar ou cortar 

sua isolação; 

• Não colocar os fios e cabos sem proteção em locais de passagem. 

As emendas que forem feitas 
em fios e cabos devem ficar fir-
mes e bem isoladas, não dei-
xando partes descobertas.

Os fios e os cabos devem ser fixados em isoladores, argolas ou 
braçadeiras, nunca em materiais que não sejam isolantes, como arames, 
canos metálicos, haste de para-raios e vergalhões, entre outros. 
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Fios e cabos com muitas emendas, com mau isolamento ou fora 
de uso devem ser recolhidos e substituídos por novos. 

Quando os fios e os cabos fo-
rem puxados para tomadas e 
interruptores ou quando atra-
vessarem paredes é preciso 
protegê-los, por exemplo, com 
calhas e eletrodutos. 

3.4  Ligações elétricas 
A ligação dos equipamentos à 
rede elétrica sempre deve ser 
feita através do conjunto plugue-
-tomada. 
Nunca se deve ligar mais de um 
equipamento na mesma tomada. 

Os equipamentos elétricos de-
vem estar desligados da toma-
da quando não estiverem sen-
do usados. 
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Os equipamentos elétricos de-
vem ter o dispositivo liga-des-
liga, sendo proibido fazer liga-
ção direta. 

Nunca se deve desligar má-
quinas e equipamentos elé-
tricos puxando pelo fio para 
não danificar fios e tomadas. 

3.5  Circuitos de iluminação 
Os circuitos de iluminação devem estar ligados à rede elétrica atra-

vés de disjuntores. Quando estiverem ligados a quadros elétricos, devem 
ser usados com o conjunto plugue-tomada. 
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É preciso usar material isolante para fixar os circuitos de iluminação. 

É vedado fixar esses circuitos em vergalhões ou arames. 

Nos locais de movimentação de 
material, as lâmpadas devem estar 
protegidas contra impactos para 
não quebrarem ou causarem cho-
que elétrico. 

Nunca se devem usar lâmpadas por-
táteis quando não dotadas de prote-
ção mostradas na figura ao lado. 

4  Medidas de proteção contra contato
com eletricidade 

Todas as instalações elétricas devem ser consideradas perigosas, 
porque podem causar acidentes graves e fatais. 

Por isso, nos trabalhos com eletricidade, é preciso conhecer a ope-
ração e as formas de se proteger contra os acidentes. 

As formas de proteção são: 
• A proteção contra os contatos diretos; 

• A proteção contra os contatos indiretos. 
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Existem quatro maneiras de evitar que os trabalhadores sofram 
acidentes por contato direto: 
• Pelo afastamento do trabalhador da rede elétrica; 
• Pelo uso de barreiras ou invólucros; 
• Pela isolação das partes vivas; 
• Pela utilização de obstáculos. 

4.1.1  Distanciamento ou afastamento 

Podem-se evitar acidentes não permitindo que os trabalhadores se 
aproximem de redes elétricas desprotegidas e evitando que os equipamen-
tos sejam instalados próximos a elas. 

Deixar uma distância mínima de 5 metros entre a rede elétrica e a 
atividade executada pelo trabalhador. 

4.1  Proteção contra contatos diretos 
O contato direto é o que ocorre quando uma pessoa entra em con-

tato com partes energizadas (“vivas”). 

distância
mínima 5m
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É preciso certificar-se de que o material transportado e as ferra-
mentas usadas pelo trabalhador fiquem afastados da rede elétrica. 

O mesmo cuidado se deve ter na movimentação de andaimes, 
gruas, veículos basculantes, porque estes podem entrar em contato com 
a rede elétrica. 

4.1.2  Barreiras ou invólucros

As barreiras são instaladas para evitar que os trabalhadores en-
trem em contato com circuitos energizados. 

Elas devem ser fixadas e firmes. Devem estar sinalizadas para que 
os trabalhadores identifiquem os locais com riscos elétricos. 
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4.1.3  Obstáculos 

São utilizados em locais de circuitos 
energizados aos quais só podem ter acesso os 
profissionais qualificados, legalmente habilita-
dos e autorizados. 

4.1.4  Isolação 

A isolação é destinada a impedir o contato com as partes “vivas” 
das instalações elétricas. 

As isolações são divididas nos seguintes tipos:

a) básica – feita com fita isolante, 
preferencialmente autofusão;

b) suplementar – é uma isolação 
adicional à isolação básica, caso 
esta falhe;

c) dupla – composta pelas isolações 
básica e suplementar;

d) reforçada – isolação única com 
propriedades equivalentes à du-
pla isolação.

4.2  Proteção contra contatos indiretos 
O contato indireto acontece quando uma pessoa entra em conta-

to com partes metálicas normalmente não energizadas (massas), mas que 
podem tornar-se energizadas devido a uma falha na instalação elétrica ou 
defeitos de isolação. 

Canalizações metálicas e carcaças de equipamentos elétricos po-
dem ser armadilhas para o trabalhador se a rede elétrica ou os equipamen-
tos não estiverem devidamente aterrados. 
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5  Aterramento 
É a ligação intencional com a terra que pode ser considerado um 

condutor através do qual a corrente elétrica pode fluir. 

Toda instalação ou peça condutora que não faça parte dos cir-
cuitos elétricos, mas que, eventualmente, possa ficar sob tensão, deve ser 
devidamente aterrada. 

Neste caso, a corrente elétrica de fuga seguirá para o ponto de 
aterramento pelo “condutor terra”, não passando pelo corpo do trabalhador 
quando tocar em sua carcaça. 

Em um canteiro 
de obras, é recomendá-
vel utilizar o aterramen-
to definitivo do projeto 
elétrico. Quando não for 
possível, deve-se utilizar 
aterramento temporário, 
que também deverá ser 
elaborado por profissional 
legalmente habilitado.

fio terra
ligado
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5.1  Como fazer o aterramento 

Esta instalação deverá ser executada por profissional legalmente 
habilitado, atendendo à ABNT 5410: 2004 e a NR 10.

Observação: A seção de qualquer condutor de proteção que não 
faça parte do mesmo cabo ou do mesmo invólucro que os condutores vivos 
não deve ser inferior a:

a) 2,5 mm (dois e meio milímetros) se possuir proteção mecânica; 
b) 4,0 mm (quatro milímetros) se não possuir proteção mecânica. 

No caso de inexistir o aterramento, se um trabalhador encostar na carcaça 
da máquina, a corrente elétrica vai passar pelo seu corpo e causar um cho-
que elétrico. 

0,5m

carvão 
vegetal

sal grosso
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5.1.1  Aterramento de equipamento manual 

Para fazer o aterramento de um equipamento manual, é necessário 
que o plugue e a tomada obedeçam à NBR 14136-2002 - Novo padrão de 
plugues e tomadas brasileiras.

Todos os equipamentos elétricos devem estar aterrados, menos 
os que tenham dupla isolação ou os que funcionem com menos de 50 (cin-
quenta) volts. 

Símbolo de equipamento
com dupla isolação

Fio terra ligado a
base de aterramento

Fio terra
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• Capacete
• Óculos de segurança
• Luvas isolantes para eletricista classe 0 

(zero) e luva de cobertura
• Cinto de segurança para eletricista tipo 

abdominal com talabarte
• Botinas de couro com solado injetado 

sem componentes metálicos

Os EPI’s a serem utilizados nos trabalhos com eletricidade são: 

Deve-se colocar sinalização e cadeado de 
bloqueio no quadro de distribuição. 

6  Lugares úmidos
Antes do início dos tra-

balhos com eletricidade em lu-
gares úmidos ou molhados, é 
preciso inspecionar fios, cabos, 
equipamentos e ligações elétri-
cas. As irregularidades encon-
tradas devem ser sanadas, evi-
tando o risco de choque elétrico.

7  Manutenção 
As instalações elétricas devem ser inspecionadas frequentemente 

por trabalhador qualificado, que deve mantê-las em boas condições de uso. 
Uma manutenção bem feita é uma das principais medidas para evi-

tar riscos de acidentes e deve ser executada com o circuito desenergizado. 
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O eletricista deve ter os equipamentos de medição necessários 
para saber se a instalação está energizada (“viva”) ou não e também ferra-
mentas/equipamentos com cabos cobertos com materiais isolantes: 

• Cinto com porta-ferramentas 
ou bolsa própria para guar-
dar e transportar ferramentas 
manuais.

• Escada (com sapata antider-
rapante) 

• Ferramentas isoladas (chave 
de fenda e alicate com parte 
metálica isolada)

• Medidores de voltagem.

Na manutenção de equipa-
mentos elétricos, o eletricista 
deve estar seguro de não tro-
car o fio terra (verde ou verde-
-amarelo) com o fio energi-
zado (“vivo”) em relação aos 
terminais do equipamento, 
porque, se isto acontecer, a 
carcaça do equipamento fica-
rá energizada. 

Fio terra invertido

A troca de fusíveis ou qual-
quer serviço em quadros de 
distribuição é perigoso. Por 
isso, para fazer estes servi-
ços, o eletricista deve ficar 
em cima de um tapete de 
borracha ou de uma tábua 
de madeira seca, principal-
mente em lugares úmidos, e 
usar um alicate com cabo de 
material isolante. 

EngSegurança.indd   63 25/10/2011   14:31:41



64

Um disjuntor ou fusível queimado deve ser trocado por outro do 
mesmo tipo e capacidade (valor). 

Nunca se devem colocar moedas, arames, papel de cigarros ou fa-
zer ligações diretas. 

Na manutenção de instalações e equipamentos, deve ser dada 
uma importância especial para as sinalizações, pois elas são responsáveis 
em grande parte pela prevenção dos acidentes de origem elétrica. 
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8  Choque elétrico 
É uma perturbação de natureza e efeitos diversos que se manifesta 

no organismo humano ou animal quando percorrido por uma corrente elé-
trica, corrente de choque, provocando efeitos de importância e gravidades 
variáveis, bem como fatais. Os efeitos da corrente elétrica, percorrendo a 
resistência ôhmica do corpo humano, podem causar diversas perturbações 
ou lesões no organismo, cuja atividade dependerá do tempo de duração, 
da intensidade e da natureza da corrente, do percurso da corrente no corpo 
humano e das condições orgânicas do indivíduo acidentado. 

8.1  O que fazer em caso de choque elétrico 
No caso de acidente, é preciso agir rápido, porque quanto mais 

tempo uma pessoa ficar sob os efeitos do choque elétrico, menos chance 
ela terá de sobreviver e mais chance de sofrer sequelas graves. 

Primeiramente, deve-se desligar a chave elétrica ou o disjuntor. 
Quando não for possível desligar a chave elétrica ou o disjuntor, deve-se 
fazer o seguinte: 
• usar luvas de borrachas para retirar o trabalhador do circuito energizado; 

• Se não tiver luvas de borracha, usar madeira seca ou ficar em cima de 
um tapete de borracha.

Observações:
1 – Nunca utilizar objeto metálico ou úmido.
2 – Apenas a concessionária pode determinar serviços na rede elétrica ex-

terna ao canteiro de obras. 
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