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As normas regulamentadoras, conhecidas 
também pela sigla NR, são regras que 
apresentam os procedimentos de segurança 
que são obrigatórios por parte das empresas� 
Elas foram estabelecidas ainda no ano de 
1977, pela Lei nº 6�514� A legislação tem 
uma seção voltada exclusivamente para a 
segurança e a medicina do trabalho� De tal 
modo, as organizações precisam seguir esses 
direcionamentos para garantir as boas condições 
de saúde e a integridade de seus colaboradores� 

INTRODUÇÃO

Assim sendo, os empreendedores — principalmente 

das áreas da indústria e da construção civil — 

precisam seguir normas para garantir o bem-estar 

e segurança dos seus colaboradores� 

No início existiam 28 NRs, mas com o passar 

dos anos e a observação de novas realidades e 

necessidades, algumas delas foram alteradas e 

outras adicionadas, até que se chegasse ao número 

total de 36� A NR 35, tema deste e-book, versa sobre 

a regulamentação do trabalho em altura�

Todas as normas são relevantes e devem ser 

seguidas pela empresa, de modo que somente assim 

será possível estar de acordo com as condições legais 

previstas pela legislação e ao mesmo tempo ter um 

cuidado com o colaborador�

https://mapaavaliacoes.com.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6514.htm
https://avaliacaodepessoas.com.br/avaliacao-de-pessoas/saiba-identificar-tendencias-a-riscos-de-atividades-em-altura/
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INTRODUÇÃO

A NR-35 regulamenta diversas questões sobre o trabalho em altura, destacando o que as organizações devem 

providenciar para proteger os seus colaboradores� Este e-book tem o objetivo de servir como um guia sobre a norma 

citada� Assim, você terá todo o conhecimento que precisa para colocá-la em prática� Continue a leitura nas próximas 

páginas e obtenha todas as informações sobre o assunto!

https://mapaavaliacoes.com.br/
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr35.htm%2335.1._Objetivo_e_Campo_de_Aplica%25C3%25A7%25C3%25A3o
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O principal ponto que justifica as normas 
regulamentadoras é garantir a segurança e 
a saúde dos colaboradores envolvidos direta 
ou indiretamente com essas atividades� O 
cumprimento das regulamentações também 
gera outras vantagens� 

A IMPORTÂNCIA 
DAS NORMAS 
REGULAMENTADORAS

As principais delas são as seguintes:

 » melhorias no desenvolvimento da empresa;

 » diminuição dos problemas de clima organizacional;

 » menos funcionários afastados por problemas  

de saúde;

 » funcionários mais satisfeitos e alinhados à  

cultura da empresa�

O cumprimento das normas evita acidentes 

e proporciona um ambiente mais seguro aos 

trabalhadores� Esse movimento gera mais satisfação 

e alinhamento à cultura da empresa por parte dos 

colaboradores, o que é importante para o setor de RH�

https://mapaavaliacoes.com.br/
https://avaliacaodepessoas.com.br/comportamento/como-transformar-a-cultura-da-empresa-atraves-do-poder-interior-das-pessoas/
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A IMPORTÂNCIA DAS NORMAS REGULAMENTADORAS

Como consequência, isso gera a diminuição do turnover, e assim o RH otimiza as questões relacionadas ao processo de 

recrutamento e seleção� Agora você já entende sobre a relevância das normas regulamentadoras de modo geral� Vamos 

então nos aprofundar na norma NR-35. Confira informações no capítulo seguinte.

https://mapaavaliacoes.com.br/
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A NR-35 regulamenta o trabalho realizado 
em altura, sendo considerado toda atividade 
executada acima de 2m (dois metros) do nível 
inferior, onde haja risco de queda� Essas normas 
visam estabelecer alguns requisitos mínimos 
para a realização do trabalho em locais altos, 
principalmente na construção civil�

A NR-35 E SUAS 
IMPLICAÇÕES

Pedreiros, mestres de obras, faxineiros e outros 

profissionais que utilizam andaimes para ficar em 

um local alto precisam se cercar de cuidados para 

garantir a sua segurança� Tais cuidados devem ser 

oferecidos pela empresa�

No entanto, essas precauções devem ter início ainda 

no momento da contratação dos colaboradores� 

Devem ser feitos exames de medicina ocupacional 

e psicológicos para garantir que os funcionários 

estejam aptos a realizar trabalhos em altura�

Segundo uma reportagem publicada pela revista 

Exame, há uma estimativa de que 40% dos 

acidentes de trabalho ocorrem por conta de quedas�

Nos tópicos a seguir vamos responder algumas 

questões comuns, relativas à NR-35 e suas implicações�

https://mapaavaliacoes.com.br/
https://avaliacaodepessoas.com.br/gestao-de-pessoas/tendencias-de-recrutamento-e-selecao/
https://exame.abril.com.br/negocios/dino/ministerio-do-trabalho-estima-que-40-dos-acidentes-ocorreram-por-quedas-shtml/
https://exame.abril.com.br/negocios/dino/ministerio-do-trabalho-estima-que-40-dos-acidentes-ocorreram-por-quedas-shtml/
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A NR-35 E SUAS IMPLICAÇÕES

Dessa forma, não somente a norma é cumprida, mas 

se cria uma cultura voltada para a proteção�

O QUE CARACTERIZA UM 
TRABALHO EM ALTURA?

São chamadas de trabalho em altura todas as 

funções em que os funcionários precisam 

desenvolver as suas atividades em uma altura 

de 2 metros ou mais, e pelos riscos que eles 

oferecem� Por isso, devem ser utilizados os devidos 

equipamentos de proteção e tomadas as medidas 

preventivas para evitar acidentes�

Outro ponto que é exigido pela NR-35 é o 

oferecimento de capacitação para que os 

colaboradores realizem as suas tarefas� Também deve 

ser criado o desenvolvimento de um planejamento 

da estrutura do local de trabalho� A empresa pode 

desenvolver cursos internos ou contratar consultorias, 

com o objetivo de mostrar aos seus colaboradores 

medidas protetivas em relação ao planejamento, à 

organização e à execução do trabalho em altura�

https://mapaavaliacoes.com.br/
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A NR-35 E SUAS IMPLICAÇÕES

QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS RISCOS COMPREENDIDOS PELA NR-35?

A NR-35 compreende uma série de riscos em relação ao trabalho em altura� Esses riscos são as quedas, as colisões, 

as lesões físicas, o desenvolvimento de doenças ocupacionais e outras atividades a serem desenvolvidas� Para que seja 

feita uma prevenção eficaz dos riscos citados acima, deve-se realizar uma Análise de Risco (AR), que vai considerar os 

seguintes fatores:

 » local e entorno do trabalho;

 » equipamentos de proteção individual e coletiva;

 » risco de queda de ferramentas e materiais;

 » riscos específicos de outras atividades que estão 

sendo exercidas em altura e que podem causar 

danos ao colaborador� Aqui também é preciso 

avaliar se as normas dessas atividades estão 

sendo respeitadas (caso de risco de choque 

elétrico, utilização de solda ou máquinas de corte, 

exposição a gases e químicos)� 

A AR vai considerar todos os riscos a que o colaborador está sujeito para definir quais normas deverão ser aplicadas.

https://mapaavaliacoes.com.br/
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr35.htm
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A NR-35 E SUAS IMPLICAÇÕES

QUAIS SÃO AS ESPECIFICAÇÕES DO TRABALHO EM ALTURA?

Para que o trabalho em altura seja realizado de forma legal, existem algumas regras, especificações e projetos 

preventivos que devem ser seguidos, de acordo com a NR-35� São elas:

 » ter a responsabilidade de um profissional 

legalmente habilitado, cujo estado de saúde 

tenha sido avaliado — sendo considerado apto a 

executar essa atividade;

 » avaliar o estado de saúde dos trabalhadores que 

exercem atividades em altura;

 » realizar exames médicos voltados às patologias 

que poderão originar mal súbito e queda de altura, 

considerando também os fatores psicossociais;

 » levar em consideração a força de impacto da 

queda de colaboradores;

 » ter uma zona livre de queda;

 » conter um sistema de ancoragem elaborado  

por um profissional qualificado em segurança  

do trabalho;

 » ter um procedimento operacional de montagem e 

desmontagem das estruturas�

https://mapaavaliacoes.com.br/
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A NR-35 E SUAS IMPLICAÇÕES

QUAIS SÃO OS EQUIPAMENTOS DE 
PROTEÇÃO OBRIGATÓRIOS?

A NR-35 apresenta os equipamentos de proteção que devem 

ser utilizados ao executar trabalhos em altura� A seguir, 

comentamos brevemente sobre a função de cada um deles�

CINTOS DE SEGURANÇA

Os cintos servem para reter possíveis quedas� A NR-35 ainda 

especifica que deve ser utilizado o cinto com estilo paraquedista. 

Trata-se de um modelo que tem um suporte para a região do 

tronco e do quadril�

BOTINAS DE SEGURANÇA

As botinas de segurança, popularmente conhecidas como 

“sapatão”, são calçados de couro resistentes, com biqueiras 

e que contêm solas antiderrapantes� A ideia é evitar que os 

trabalhadores deslizem e caiam ao executar o trabalho em altura�

https://mapaavaliacoes.com.br/
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A NR-35 E SUAS IMPLICAÇÕES

TALABARTES

Os talabartes servem como pontos de ancoragem, 

para que os colaboradores possam ficar presos 

em pontos estratégicos� Assim, garante-se mais 

segurança para o caso de ocorrer alguma queda�

Trata-se de um dispositivo em forma de fita, que 

além do tecido ultrarresistente, precisa ter travadores 

para minimizar os impactos das quedas�

LUVAS DE SEGURANÇA

As luvas de segurança servem para que as mãos 

dos trabalhadores sejam protegidas em diversas 

situações e trabalhos realizados em um andaime� No 

entanto, na questão da altura especificamente, elas 

são utilizadas para evitar a formação de feridas — no 

caso que for preciso segurar uma corda ou cinto de 

segurança, em situações de queda�

https://mapaavaliacoes.com.br/
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A NR-35 E SUAS IMPLICAÇÕES

MOSQUETÕES

São chamados de mosquetões os ganchos metálicos 

utilizados nos cintos de segurança, Eles servem para que 

os trabalhadores tenham mais mobilidade ao realizar o 

trabalho em altura� Além disso, os mosquetões também 

servem para proporcionar um desempenho mais adequado 

aos sistemas de ancoragem que precisam ser criados�

CAPACETES

Na construção civil, os capacetes geralmente são utilizados 

para proteger que objetos caiam na cabeça dos operários� 

No entanto, nos trabalhos em altura, o equipamento 

também é necessário para proteção, se porventura 

houver uma queda� É relevante que os capacetes sejam 

equipados com jugular, uma espécie de suporte que fica 

fixado abaixo do queixo. Isso evita que o capacete caia 

ou seja retirado por descuido e o funcionário esqueça de 

colocar novamente o equipamento�

https://mapaavaliacoes.com.br/
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A NR-35 E SUAS IMPLICAÇÕES

CORDAS

Um dos itens de segurança mais importantes de serem utilizados são as cordas, que na maioria das vezes são usadas 

em sistema de suspensão e servem para travar quedas� O recomendado é que as cordas utilizadas sejam do modelo de 

bombeiro� Elas são feitas com um material chamado poliamida, que é muito resistente e garante a segurança�

https://mapaavaliacoes.com.br/
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A NR-35 E SUAS IMPLICAÇÕES

Os testes de personalidade, por exemplo, podem 

ajudar a analisar se aquele colaborador está 

suscetível ao risco de acidente físico ou não, além 

de ser uma ferramenta que pode ser utilizada na 

Avaliação Psicossocial do colaborador envolvido 

nessa atividade�

A Avaliação Psicossocial é uma obrigatoriedade 

em atendimento às Normas Regulamentadoras� 

Ela tem como objetivo analisar aspectos clínicos e 

laborais que compõem o perfil do indivíduo e busca 

informações a respeito do colaborador nos diversos 

contextos em que ele está inserido além do trabalho, 

como vida social, familiar e lazer� Outro ponto 

importante é identificar os riscos e avaliá-los.

POR QUE É IMPORTANTE 
UTILIZAR INSTRUMENTOS E 
TÉCNICAS ADEQUADAS?

Além dos equipamentos de proteção individual e 

coletiva, a empresa precisa utilizar técnicas e 

instrumentos adequados para garantir que os 

trabalhadores realmente estejam protegidos nos 

trabalhos em altura�

Dentro da capacitação e do treinamento desse 

colaborador, cabe à empresa avaliar o estado de 

saúde físico e emocional daqueles que exercem 

atividades em altura, podendo-se utilizar alguns 

testes para avaliar aquele colaborador�

https://mapaavaliacoes.com.br/
https://avaliacaodepessoas.com.br/avaliacao-de-pessoas/como-uma-ferramenta-de-avaliacao-de-personalidade-pode-te-ajudar-a-realizar-contratacoes-com-maior-assertividade-em-menos-tempo/
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A NR-35 E SUAS IMPLICAÇÕES

A metodologia utilizada deve ser composta por testes 

psicológicos e questionários de avaliação psicossocial, que 

buscam investigar:

 »  a estrutura de personalidade;

 » os fatores individuais e organizacionais que podem afetar 

de forma positiva ou negativa a saúde geral do colaborador;

 » a vulnerabilidade emocional;

 » a satisfação com sua atividade laboral;

 » os aspectos motivacionais;

 » a organização do trabalho;

 » o apoio familiar e social;

 » seus propósitos de vida e demais nuances�

https://mapaavaliacoes.com.br/
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A NR-35 E SUAS IMPLICAÇÕES

Os testes de personalidade podem ainda contribuir 

para verificar se o colaborador desenvolveu 

habilidade corporal ao longo de sua vida, por meio 

de jogos e brincadeiras que envolvem o exercício 

corporal� Essas habilidades auxiliam no domínio e na 

confiança sobre o próprio corpo. Esses são aspectos 

relevantes em profissões que exigem o corpo em 

ação, como ocorre nas atividades em altura�

Ao identificar se os colaboradores têm suscetibilidade 

a se envolver em riscos de acidentes por precipitação 

ou negligência, a empresa poderá trabalhar de 

forma individual com os profissionais�

Por meio do teste de personalidade ainda é possível 

ter a certeza de que estão sendo admitidas pessoas 

que têm capacidade para a execução de trabalhos 

em altura, bem como entendimento sobre as normas 

e como colocá-las em práticas�

https://mapaavaliacoes.com.br/
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A NR-35 E SUAS IMPLICAÇÕES

Assim, é possível analisar o perfil dos colaboradores e dos candidatos a vagas para trabalhos que serão realizados 

em altura e obter um parecer completo para garantir que as pessoas contratadas tenham capacidade não apenas física 

para o exercício de tais funções, mas também psicológica� Portanto, os psicólogos que atuam nas empresas precisam ter 

conhecimento sobre a NR 35 para que direcionem o uso das ferramentas adequada para cada situação� Dessa forma, 

poderão questionar e avaliar as habilidades e questões comportamentais de cada colaborador ou candidato�

https://mapaavaliacoes.com.br/
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A segurança do trabalho é um assunto sério e que 
jamais pode ser negligenciado pelas empresas� 
Por isso, tenha consciência de que seguir as 
normas regulamentadoras, é imprescindível�

CONCLUSÃO

Neste e-book reunimos informações que podem 

servir como norte para que você busque 

implementar a norma NR-35 na sua empresa�

Esperamos que nosso e-book tenha sido útil para 

que você tenha adquirido mais conhecimentos acerca 

da NR-35� Lembre-se que você pode guardar este 

material e consultá-lo quando quiser� Se futuramente 

bater alguma dúvida, volte aqui e leia-o novamente� 

Assim, você poderá refrescar o tema abordado�

Estamos sempre à disposição para contribuir para 

melhorias na sua empresa� Obrigado pela leitura e 

até a próxima oportunidade!

https://mapaavaliacoes.com.br/


A MAPA é uma empresa de tecnologia que desenvolveu o Método 

de Avaliação de Pessoas – MAPA para ser um competente 

instrumento de gestão de pessoas�

O Mapa é um instrumento que foi estruturado como uma bateria 

fatorial de avaliação da personalidade por meio de uma Escala de 

autorelato� A amplitude de traços avaliados pelo teste possibilita 

resultados mais profundos e, consequentemente, mais eficientes.

Fruto de décadas de pesquisa, estudos clínicos, inovação e 

investimentos, o Mapa se transformou em uma ferramenta para 

avaliação de personalidade online�

https://mapaavaliacoes.com.br/
https://www.facebook.com/mapaavaliacoes/
https://www.linkedin.com/company/5379614/
http://avaliacaodepessoas.com.br/
https://mapaavaliacoes.com.br/

