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“ Boas práticas na especificação e instalação de 
proteções coletivas em obras de grande
complexidade”
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OBRAS DE GRANDE COMPLEXIDADE

� Metrô: Estações, VSE,  Escavações de túnel –
TBM e Linha Permanente.

� Usinas Hidrelétricas
� Pontes Marítimas
� Portos
� Aeroportos
� Refinarias, etc
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Terminal de Ônibus

Integração Metrô

Integração CPTM

BELA VISTABELA VISTABELA VISTABELA VISTA

Arranjo GeralArranjo Geral

• Atender 630 mil 
usuários

• Acesso as várias 
instituições de ensino 
superior como a 
Universidade Paulista, 
Universidade São 
Camilo, Pontifícia 
Universidade Católica, 
Faculdade Armando 
Álvares Penteado e 
Instituto Mackenzie –
linha das Universidades



SEGURANÇA DO TRABALHO

BOAS PRÁTICAS NA ESPECIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROTEÇÕES 
COLETIVAS



Ações do empreendimento

Segurança do Trabalho Engenharia / Projetos

Produção



SEGURANÇA DO 
TRABALHO

Identificação de Perigos e Riscos

Requisitos Legais

Objetivos e Metas

Controles Operacionais

Treinamentos

Implementação de prevenção

Documentos e Registros

Respostas às emergências

Monitoramento do ambiente de 
trabalho

Inspeção de equipamentos e 
máquinas

Reuniões de avaliações

Check List

Reunião Gerencial – Objetivos e 
Metas



PROTEÇÕES COLETIVAS TBM E ESTAÇÕES



MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS



MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS



Dispositivos e sensores de aproximação



Prolongadores

Implementação do Novo Extensor Prolongado para o 
Pulverizador de Lavagem dos Pneus de Rolos



Prolongadores

Antes

Depois



Prolongadores



Linha de vida móvel sobre trilhos



Caminhão com banheiro químico.



Automação PROTEC
Evita operação de 
equipamentos e 
máquinas por pessoas 
não autorizadas

AUTOMAÇÃO



O Sistema tem a finalidade de controlar o
acesso à operação de máquinas e
equipamentos somente para operadores
autorizados.

SISTEMA DE DETECÇÃO



Os sensores são instalados na altura 
máxima a ser determinada

Sensores de altura máxima permitida



Proteções nas escavações de poços com uso de 
explosivos



Ergonomia



Proteções de máquinas e equipamentos

Dispositivo 

bloqueador

Tampa

Proteção 

Lateral



Proteções de máquinas e equipamentos



Trabalhos em altura



TREINAMENTOS COM SIMULADORES



Ações corporativas

� Prêmio Destaque Segurança do Trabalho
� Anual;
� Todas os empreendimentos Brasil e Exterior;
� Ações implementadas nas obras como inovação;



Redes de Segurança 

Av. Sertório, 4850 | Jardim São Pedro | Porto Alegre | RS 
www.disemaq.com.br 

+5551 3343.0484 

http://www.disemaq.com.br/


PROTEÇÃO COLETIVA 
 
 
 
 
- Medida Técnica/Engenharia 
 
- Age na Causa 
 
- Neutraliza o risco 
 
- Independe do fator humano 
 
 
 

PROTEÇÃO INDIVIDUAL  
 
 
 
 

Medida Técnica/Administrativa - 
 

Age na Consequência - 
 

Não neutraliza o risco - 
 

Depende do fator humano - 
 

Medida complementar ao EPC * 

Introdução 



EPI x EPC 



18.13 Medidas de Proteção contra Quedas de Altura 

 18.13.1 É obrigatória a instalação de proteção coletiva onde houver risco de 

queda de trabalhadores ou de projeção e materiais.  

... 

 18.13.12.1 - Como medida alternativa ao uso de plataformas secundárias de  

proteção, previstas no item 18.13.7 desta norma regulamentadora, pode ser instalado Sistema 

Limitador de Quedas de Altura, com a utilização de redes de segurança. 

 18.13.12.25 - As redes de segurança devem ser confeccionadas de modo a atender 

aos testes previstos nas Normas EN 1263-1 e EN 1263 -2. 

 18.39 Glossário 

 Andaime: 

 a) Geral - plataforma para trabalhos em alturas elevadas por estrutura provisória ou 

dispositivo de sustentação; 

Legislação 



 

EN 1263-1:2002 Redes de segurança Parte 1: Requisitos de segurança. Métodos de Ensaio. 

 

EN 1263-2:2002 Redes de Segurança Parte 2: Requisitos de Segurança para instalação de 

Redes de Segurança. 

 

 

As redes de segurança distribuídas e instaladas  

pela DISEMAQ no Brasil, cumprem todos os requisitos de fabricação   

e instalação estabelecidos pela norma  EN 1263-1 e EN 1263-2. 

Normativa 



Malha: Série de cordas organizadas em um modelo geométrico (losango ou quadrado) básico 
formando uma rede. 
 
Rede: conexão de malhas. 
 
Tamanho da Malha: Distância entre os nós ou conexões de uma malha de corda, medida de 
centro a centro de ambas conexões. 
 
Rede de Segurança: Rede suportada por uma corda perimetral ou outros elementos de 
fixação, ou uma combinação deles, projetada para proteger pessoas que caem de certa altura. 

EN 1263.1 - Definições 



Corda de Malha: Corda com a qual são 
fabricadas as malhas de uma rede 
 
Corda Perimetral: Corda que passa 
através de cada malha e nas bordas da 
rede e determina as dimenssões da 
rede de segurança. 
 

Corda de Atado: Corda utilizada para 
atar a corda perimetral a um soporte 
adequado. 
 
Corda de União: Corda utilizada para 
unir várias redes de segurança. 

EN 1263.1 - Definições 



Malha de Ensaio: Malha que fica na rede de 
segurança para verificar o deterioramento 
devido ao envelhecimento, e que pode ser 
retirado sem alterar as proteções da rede, 
 
Estrutura de Suporte: Estrutura a qual as 
redes estão amarradas e que contribui com a 
absorção de energía cinética no caso de 
forças dinâmicas. 
 
Classe: Classificação das redes referente a 
sua capacidade de absorção de energia e ao 
tamanho da malha. 
 
Sistema: Conjunto de componentes da rede 
de segurança que formam um equipamento de 
proteção coletivo para ser utilizado de acordo 
com o manual de instruções. 
 

EN 1263.1 - Definições 



Rede de Segurança com corda 

perimetral e de suspensão fixado por 

uma estrutura de suporte tipo forca. 

 

Sistema utilizado para limitação de 

quedas de trabalhadores. 

Sistema V - Forca 







Sistema V - Forca 



Sistema V - Forca 



Sistema V - Forca 



Sistema V - Forca 



Rede de Segurança fixado a uma estrutura de suporte ou a edificação para utilização 

na vertical 

 

 

Sistema utilizado para evitar quedas de trabalhadores. 

Sistema U 







Sistema U 



Sistema U 



Rede de Segurança sustentado por estrutura de suporte para proteção periférica 

utilizado na horizontal. 

 

Sistema utilizado para limitação de quedas de trabalhadores. 

 

Usado também como auxiliar na montagem de outras estruturas, tais como andaimes e 

formas. 

Sistema T 





Rede de Segurança com corda perimetral 

fixado a edificação para utilização na 

horizontal. 

 

Sistema utilizado para limitação de quedas 

de trabalhadores. 

 

Pode ser utilizado com telas mosquiteiro 

para proteção contra quedas de materiais 

Sistema S 



Sistema S 





VANTAGENS: 

 
Sistema normatizado como EPC 

 

Flexibilidade ao projeto 

 

Custo efetivo 

 

Tempo de montagem 

 

Menor risco durante execução 

 

Facilidade para o acabamento 

Solução em Proteções Coletivas 



VANTAGENS: 

 

Normatização e Certificação 

 

Rastreabilidade dos componentes 

do sistema. 

 

 

Solução Completa (S, T, U e V) 

 

 

Certificação 



Projeto de Instalação do Sistema 

 

Memorial Descritivo e Anexos (Certificações do Sistema, Relatórios de Testes, ART’s) 
 

Manual do Fabricante 

 

Procedimento Operacional para Instalação, Manutenção e Retirada 

 

Equipe Capacitada conforme Procedimento 

 

Plano de Atendimento a Emergências - PAE 

 

Capacitação de colaboradores para o Resgate conforme PAE 

 

Testes dos elementos de Fixação das Estruturas de Suporte 

 

Uso de equipamentos apropriados para o serviço 

 

Aplicação de técnicas e materiais adequados ao processo 

 

Requisitos dos Sistema 



Ensaio Sistema S 



Ensaio Sistema T 



Ensaio Sistema T 



Ensaio Sistema T 



Ensaio Sistema U 



Ensaio Sistema V 



Clientes 



Elaboração e Pesquisa:  
 
TST Gustavo B. Mello 
Alexandre Pinheiro 
Eng. Luiz Henrique Panno 
 
 
Supervisão:  
 
Eng. Paulo Velho de Azevedo 
 

Av. Sertório, 4850 | Jardim São Pedro | Porto Alegre | RS 
www.disemaq.com.br 

+5551 3343.0484 

http://www.disemaq.com.br/


PROTEÇÕES COLETIVAS NOS 

PROGRAMAS DE GESTÃO 

 

Michel Sotelo 
 

Engenheiro de Segurança do Trabalho 



PROTEÇÕES COLETIVAS NOS PROGRAMAS DE GESTÃO 

Sistemas Preventivos 

Administração 

Organização 

Planejamento 



PROTEÇÕES COLETIVAS NOS PROGRAMAS DE GESTÃO 

PCMAT 

PCMSO 

PPRA 



PROTEÇÕES COLETIVAS NOS PROGRAMAS DE GESTÃO 

NR-09 
 

Item 9.3.2  

 

A antecipação deverá envolver a análise de projetos de novas instalações, 

métodos ou processos de trabalho, ou de modificação dos já existentes, 

visando a identificar os riscos potenciais e introduzir medidas de proteção 

para sua redução ou eliminação. 



PROTEÇÕES COLETIVAS NOS PROGRAMAS DE GESTÃO 

Item 18.3.4 

 

b) projeto de execução das proteções coletivas em conformidade com as etapas de 

execução da obra;  

 

c) especificação técnica das proteções coletivas e individuais a serem utilizadas; 

NR-18 
 



PROTEÇÕES COLETIVAS NOS PROGRAMAS DE GESTÃO 

Cálculo 
Especificação 

Técnica 
Planta Projeto 



PROTEÇÕES COLETIVAS NOS PROGRAMAS DE GESTÃO 



PROTEÇÕES COLETIVAS NOS PROGRAMAS DE GESTÃO 



PROTEÇÕES COLETIVAS NOS PROGRAMAS DE GESTÃO 



PROTEÇÕES COLETIVAS NOS PROGRAMAS DE GESTÃO 

Memorial da obra 

Projetos e 

especificações técnicas 
Cronograma 

Leiaute do canteiro 

Programa educativo 



PROTEÇÕES COLETIVAS NOS PROGRAMAS DE GESTÃO 

CÁLCULO 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

PLANTA 



PROTEÇÕES COLETIVAS NOS PROGRAMAS DE GESTÃO 



PROTEÇÕES COLETIVAS NOS PROGRAMAS DE GESTÃO 

OBRIGADO 

 

michel.sotelo@seconci-sp.org.br 





 

APRESENTAÇÃO 

Em 2017, a Scanmetal comemora 20 anos no mercado, 
direcionando toda sua experiência e tecnologia para o 

desenvolvimento e industrialização de equipamentos destinados à 
racionalização de obras civis, proporcionando maior qualidade, 

rapidez e segurança. 
 

Aliando pioneirismo e inovação aos seus projetos, e graças ao 
amplo conhecimento técnico de seus profissionais, a Scanmetal 

aprimora-se a cada dia, desenvolvendo soluções em 
equipamentos de acordo com as necessidades dos seus clientes, 

otimizando métodos e procedimentos, o que a tornou uma das 
mais respeitadas marcas no mercado 



 

   A SCANMETAL se preparou para atender uma demanda crescente de produção investindo 
em maquinários de ponta. Todos os equipamentos são fabricados com matéria prima de alta 

resistência, certificada pela usina, com processos de soldagem MIG e TIG, e processo de 
galvanização. 

MAIOR RAPIDEZ, PRECISÃO, 

EFICIÊNCIA E QUALIDADE 

NA FABRICAÇÃO DE SEUS 

EQUIPAMENTOS 

 Serras manuais – furadeiras verticais – maquinas solda TIG e MIG – Chanfradeira – Esmeril – Cabine de pintura – 
Curvadeira de tubo – Calandra – Policorte – Corte a Plasma 

A SCANMETAL NA ERA DA ROBÓTICA 



 

  Todos os equipamentos produzidos seguem desde um plano de corte desse material, como também 
um projeto de montagem já programados no robôs de solda. Toda matéria prima processada tem que 
estar enquadrada em uma exata conformidade pois a solda robotizada não aceita nenhuma diferença. 

    As primeiras amostra de determinados lotes de fabricação são 
submetidos a teste com liquido penetrante/contraste a fim de 
avaliar alguma mordedura, trinca ou poros existente na solda. 

A SCANMETAL NA ERA DA ROBÓTICA 



18.13.1 - É obrigatória a instalação de proteção coletiva onde houver risco 
de queda de trabalhadores ou de projeção e Materiais. 

18.13.2 - As aberturas no piso devem ter fechamento provisório resistente. 
 
18.13.2.1 - As aberturas, em caso de serem utilizadas para o transporte 
vertical de materiais e equipamentos, devem 
ser protegidas por guarda-corpo fixo, no ponto de entrada e saída de 
material, e por sistema de fechamento do tipo 
cancela ou similar. 

18.13.3 - Os vãos de acesso às caixas dos elevadores devem ter 
fechamento provisório de, no mínimo, 1,20m (um 
metro e vinte centímetros) de altura, constituído de material resistente e 
seguramente fixado à estrutura, até a 
colocação definitiva das portas. 

NR-18 



18.13.4 É obrigatória, na periferia da edificação, a instalação de proteção 
contra queda de trabalhadores e projeção 
de materiais a partir do início dos serviços necessários à concretagem 
da primeira laje. 

18.13.5 A proteção contra quedas, quando constituída de anteparos 
rígidos, em sistema de guarda-corpo e rodapé, 
deve atender aos seguintes requisitos: 
 
a) ser construída com altura de 1,20m (um metro e vinte centímetros) 
para o travessão superior e 0,70m (setenta 
centímetros) para o travessão intermediário; 
 
b) ter rodapé com altura de 0,20m (vinte centímetros); 
 
c) ter vãos entre travessas preenchidos com tela ou outro dispositivo 
que garanta o fechamento seguro da abertura 

NR-18 



18.37.6 Aplicam-se à indústria da construção, nos casos omissos, as 
disposições constantes nas demais Normas Regulamentadoras da Portaria 
no 3.214/78 e suas alterações posteriores. 18.37.7 É facultada às empresas 
construtoras, regularmente registradas no Sistema CONFEA/CREA, sob 
responsabilidade de profissional de Engenharia, em situações especiais 
não previstas nesta NR, mediante cumprimento dos requisitos previstos 
nos subitens seguintes, a adoção de soluções alternativas referentes às 
medidas de proteção coletiva a adoção de técnicas de trabalho e uso de 
equipamentos, tecnologias e outros dispositivos que: (Alterado pela 
Portaria SIT n.º 237, de 10 de junho de 2011) 
 
a) propiciem avanço tecnológico em segurança, higiene e saúde dos 

trabalhadores;  
b) b) objetivem a implementação de medidas de controle e de sistemas 

preventivos de segurança nos processos, nas condições e no meio 
ambiente de trabalho na Indústria da Construção;  

c) c) garantam a realização das tarefas e atividades de modo seguro e 
saudável.  

NR-18 



d) a descrição de uso e a indicação de procedimentos quanto aos 
Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC e EPI, conforme as etapas das 
tarefas a serem realizadas; 
 
e) a descrição das ações de prevenção a serem observadas durante a 
execução dos serviços, dentre outras medidas a serem previstas e 
prescritas pelo Engenheiro de Segurança responsável. 

NR-18 



O que constatei é que as empresas não terão êxito  se 

não basearem suas estratégias  

na melhoria e na inovação,  

numa disposição de competir,  

no conhecimento realista de seu ambiente nacional 

e de como melhorá-lo.  
 

(Michael Porter, A Vantagem Competitiva das Nações: 1989) 

REFLEXÃO 



NBR-14718 - RESISTÊNCIA E IMPACTO 



SALA DE IMPACTO – POÇO DE ELEVADOR 



ENSAIO CREDENCIADO 

1º Altura 

1º Altura 

2º Altura 

2º Altura 



NCE – NÚCLEO DE CÁLCULOS ESPECIAIS 

Na SCANMETAL a Engenharia é levada a sério! 

Parceria entre SCANMETAL e o NCE - Núcleo de Cálculos Especiais, 
usando tecnologia e metodologia de projetos avançadas, DESDE 2010. 



 

- EQUIPAMENTOS MANUAIS 
 
 
 

LINHA DE PRODUTOS 

- PROTEÇÕES COLETIVAS 
 
 
 



 

A Scanmetal possui uma linha completa com mais de 40 equipamentos, alguns sendo ergonômicos,  
que fornecem ao trabalhador meios adequados para que sua movimentação seja a mais segura 
possível e, alguns, que pela sua utilização, eliminam etapas de trabalho e erros, gerando economia. 

EQUIPAMENTOS MANUAIS 

Carrinho Carga Rápida 
com pedal tipo alavanca 

com contrapeso Colher Meia Cana e Palheta Carrinho Porta Argamasseira 



 

PROTEÇÕES COLETIVAS 

Proteção para 

Alvenaria 

Estrutural 

Proteção para 

Estrutura 

Convencional 

Proteção para 

Laje de 

Reescoramento 

Proteção 

para Sistema 

No Barrote 

Proteção 

para Poço de 

Elevador 

Proteção para 

Gesseiro 



EVOLUÇÃO DAS PROTEÇÕES - SCANMETAL 

Patenteado em 2001 

Patenteado em 2003 Patenteado em 2004 

Com aperfeiçoamento em 2005 

Patenteado em 2001  



 

PROTEÇÃO ALVENARIA ESTRUTURAL 



PROTEÇÃO ALVENARIA ESTRUTURAL 

- Manual 
- Cálculo de Elementos Finitos 
- ART de Projeto 
- Laudo de Impacto – Falcão Bauer 
- Projeto de Montagem 

 



TREINAMENTO - PROTEÇÃO ALVENARIA ESTRUTURAL 

 
- Para o treinamento da proteção modulada, além do equipamento fornecido pela SCANMETAL, 
são necessários os itens abaixo fornecidos pela construtora. 



ARMAZENAMENTO - PROTEÇÃO ALVENARIA ESTRUTURAL 



COMPOSIÇÃO - PROTEÇÃO ALVENARIA ESTRUTURAL 

Telas de 0,80 a 1,10 metro 
 
 Telas de1,10 a 1,50 metro 
 
 Telas de1,50 a 2,00 metros 
 
 Telas de 2,00 a 2,80 metros 



COMPOSIÇÃO - PROTEÇÃO ALVENARIA ESTRUTURAL 



COMPOSIÇÃO - PROTEÇÃO ALVENARIA ESTRUTURAL 



MONTAGEM 1º ALTURA - PROTEÇÃO PARA ALVENARIA ESTRUTURAL 



MONTAGEM 2º ALTURA - PROTEÇÃO PARA ALVENARIA ESTRUTURAL 



ELEVAÇÃO DO SISTEMA - PROTEÇÃO PARA ALVENARIA ESTRUTURAL 



IMPORTÂNCIA DO TRAVAMENTO - PROTEÇÃO PARA ALVENARIA ESTRUTURAL 



 

PROTEÇÃO PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

Suporte duplo 
Tripé 



 

PROTEÇÃO PARA LAJE DE REESCORAMENTO – VIGA DE BORDA 

Suporte P5 



PROTEÇÃO PARA LAJE DE REESCORAMENTO – INTERNO 

Suporte Pino 



 

PROTEÇÃO PARA SISTEMA NO BARROTE 

Suporte para 
Barrote 



 

PROTEÇÃO PARA POÇO DE ELEVADOR 



 

PROTEÇÃO DE GESSEIRO 



camilopenteado@capeengenharia.com.br 
Tel.: 11 3082-3534 – 11 98111-1246 

Nextel: 11 7813-5326 – ID: 55*30*720 

mailto:camilopenteado@capeengenharia.com.br


Soluções criativas para proteções 

coletivas 

Sinduscon 

24-01-2017 



 

 

 

 

Instruções normativas/MTE para 

proteções coletivas 

 



Proteções coletivas que salvam 

 







   SIMULAÇÃO 











 



 



 



 





 



Capacidade de influenciar o 
projeto 

Capacidade para influenciar o 
projeto  

Fonte: Gambatese (apud 
SYMBERSKI, 1987). 

Fonte: Gambatese (apud SYMBERSKI, 1987). 



PCMAT PCMAT 

PC 
EPI 

Treinamento Analise de risco 

Áreas de vivência 

Descrição da obra 



PCMAT 
 Item 18.3.4 – Documentos que integram o PCMAT: 

a) Memorial sobre condições e meio ambiente de trabalho nas 

atividades e operações (incluir os riscos ambientais previstos no 

PPRA); 

b) Projeto de execução de proteções coletivas; 

c) Especificação técnica das proteções coletivas e individuais; 

d) Cronograma de implantação das medidas preventivas definidas no 

PCMAT  

e) Lay out inicial do canteiro de obras; 

e) Programa Educativo. 



Quantidade de autos de infração lavrados pelo 

Ministério do Trabalho referente aos itens do PCMAT 

 

 

 

 

 

 

Fonte : SFIT (2015) 



Item Designação 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

18.13.1 Obrigatoriedade 
a elaboração e o 
cumprimento do 
PCMAT 
 
 

65 103 64 153 186 197 200 266 169 148 

18.13.1.1 O PCMAT deve 
contemplar as 
exigências do 
PPRA 
 
 

35 32 26 61 81 99 123 115 86 79 

18.13.1.2 Deve ser 
mantido no 
estabelecimento 

22 11 8 20 44 41 14 40 36 20 

18.13.2 Deverá ser 
elaborado por 
profissional 
legalmente 
habilitado 

13 12 7 17 11 27 14 37 30 18 

18.3.3 A implementação 
do PCMAT é de 
responsabilidade 
do empregador 

35 45 16 37 58 69 102 104 95 61 



Item Designação 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

18.3.4.”a” Deverá conter 
memorial sobre 
as condições e 
meio ambiente 
de trabalho 
 

30 33 8 35 51 27 89 98 59 56 

18.3.4.”b” Deverá conter 
projeto de 
execução das 
proteções 
coletivas 

62 76 30 132 163 209 284 375 332 179 

18.3.4”c” Deverá conter as 
especificações 
técnicas das 
proteções 
coletivas e 
individuais 

33 36 14 69 94 122 209 226 182 111 

18.3.4”d” Deverá conter o 
cronograma de 
medidas 
preventivas 
definidas pelo 
PCMAT 

10 25 13 31 32 48 55 118 107 77 

18.3.4“e” Deverá conter o 
layout atualizado 
do canteiro e ou 
frente de 
trabalho 

22 38 23 90 98 169 157 316 241 165 

18.3.4”f” Deverá conter 
programa 
educativo  

22 21 7 33 44 56 97 133 62 36 



Designação 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 

Total dos itens do 
PCMAT 

355 432 216 678 862 1064 1344 1828 1399 950 

% dos itens do 
PCMAT em relação 
aos itens lavrados 
na NR-18 

7,90 6,83 2,33 6,07 5,65 4,96 4,53 5,07 4,44 3,79 

Total dos itens 
lavrados na NR-18 

4491 6321 9283 11170 15249 21450 29638 36055 31478 25070 

% dos itens da NR-
18 em relação a 
todas as outras NR 

18,14 20,09 22,69 23,30 26,25 28,36 32,42 31,91 27,39 25,02 

Total dos itens 
lavrados em todas 
as NR 

24759 31467 40911 47936 58085 75628 91404 112977 114903 100195 



















LINHAS DE VIDA 

 

















Soluções Alternativas 
18.37.7 É facultada às empresas construtoras, regularmente 
registradas no Sistema CONFEA/CREA, sob responsabilidade de 
profissional de Engenharia, em situações especiais não previstas nesta 
NR, mediante cumprimento dos requisitos previstos nos subitens 
seguintes, a adoção de soluções alternativas referentes às medidas de 
proteção coletiva, a adoção de técnicas de trabalho e uso de 
equipamentos, tecnologias e outros dispositivos que: 

a) propiciem avanço tecnológico em segurança, higiene e saúde dos 
trabalhadores; 

b) objetivem a implementação de medidas de controle e de sistemas 
preventivos de segurança nos processos, nas condições e no meio 
ambiente de trabalho na Indústria da Construção; 

c) garantam a realização das tarefas e atividades de modo seguro e 
saudável 

(Alterado pela Portaria SIT n.º 237, de 10 de junho de 2011) 

 



Soluções Alternativas 
18.37.7.1 Os procedimentos e meios de proteção adotados devem 
estar sob responsabilidade de Engenheiro legalmente habilitado e de 
Engenheiro de Segurança do Trabalho com a devida emissão de 
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART.  



Soluções Alternativas 
18.37.7.2 As tarefas a serem executadas mediante a adoção de 
soluções alternativas devem estar expressamente previstas em 
procedimentos de segurança do trabalho, nos quais devem constar: 

a) os riscos aos quais os trabalhadores estarão expostos; 

b) a descrição dos equipamentos e das medidas de proteção coletiva a 
serem implementadas; 

c) a identificação e a indicação dos equipamentos de proteção 
individual - EPI a serem utilizados; 

d) a descrição de uso e a indicação de procedimentos quanto aos 
Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC e EPI, conforme as etapas 
das tarefas a serem realizadas; 

e) a descrição das ações de prevenção a serem observadas durante a 
execução dos serviços, dentre outras medidas a serem previstas e 
prescritas pelo Engenheiro de Segurança responsável. 

 



Soluções Alternativas 
18.37.7.3 Os equipamentos utilizados, observado o disposto na NR-12, 
devem possuir: 

a) manual do proprietário ou de instruções de uso emitido pelo 
fabricante; 

b) manual de manutenção, montagem e desmontagem. 

 

18.37.7.4 As tarefas envolvendo soluções alternativas somente devem 
ser iniciadas com autorização especial,precedida de Análise Preliminar 
de Risco - APR e Permissão de Trabalho - PT, que contemplem os 
treinamentos, os procedimentos operacionais, os materiais, as 
ferramentas e outros dispositivos necessários à execução segura da 
tarefa. 

  



SOLUÇÕES ALTERNATIVAS 

18.37.7.4.1 A APR poderá ser elaborada por profissional ou por equipe 
multidisciplinar, desde que aprovada por Engenheiro de Segurança do 
Trabalho, com emissão de ART específica.  
 
18.37.7.5 A documentação relativa à adoção de soluções alternativas integra o 
PCMAT, devendo ser mantida no estabelecimento - canteiro de obras ou frente 
de trabalho ou serviço - acompanhada das respectivas memórias de cálculo, 
especificações técnicas e procedimentos de trabalho, e ser disponibilizada 
para conhecimento dos trabalhadores e do Sindicato da categoria.  
 
18.37.7.6 As soluções alternativas adotadas na forma do subitem 18.37.7 e as 
respectivas memórias de cálculo, especificações técnicas e memoriais 
descritivos devem ser mantidas no estabelecimento - canteiro de obras ou 
frente de trabalho ou serviço, à disposição da fiscalização do Ministério do 
Trabalho e Emprego.  



REVISÃO DA NR-18(CPN) 



PROPOSTA DE REVISÃO DA NR-18 
(FOCOS PRINCIPAIS) 

Projetos de proteção coletiva; 

 

Planos de segurança por atividade; 

 

Análises de risco das atividades; 

 

Permissões de trabalho; 

 

Soluções alternativas; 

 



Controle de energia perigosas 

 



Nas situações indicadas na Análise de Risco ou 
previstas nesta Norma, deve ser implementado o 
controle de energias perigosas por meio das 
seguintes etapas, nesta ordem: 

a) preparação e comunicação a todos os 
trabalhadores envolvidos sobre o desligamento do 
equipamento ou sistema; 

b) desligamento ou neutralização dos 
equipamentos ou sistemas que possam intervir na 
atividade; 

c) isolamento ou desenergização das fontes de 
energia do equipamento ou sistema;  

d) bloqueio; 

e) etiquetagem; 

f) liberar ou controlar as energias armazenadas; 

 



g) verificar o isolamento ou a desenergização do 
equipamento ou sistema; 

h) liberação para o início da atividade; 

i) retirada de trabalhadores, ferramentas e resíduos após 
o término da atividade; 

j) comunicação, após encerramento da atividade, sobre a 
retirada dos dispositivos de bloqueio e etiquetagem, a 
reenergização e o religamento do equipamento ou 
sistema; 

k) retirada dos bloqueios e das etiquetas após a execução 
da atividade; 

l) reenergizar ou retirar os dispositivos de isolamento do 
equipamento ou sistema; 

m) liberação para a retomada da operação. 

 



 







PCMAT 

Integram o PCMAT: 

a) Análise de Risco das atividades e operações, levando-se em consideração riscos de 
acidentes e de doenças ocupacionais e suas respectivas medidas preventivas; 

b) exigências contidas na NR-9; 

c) projeto de execução das proteções coletivas em conformidade com as etapas de 
execução da obra; 

d) especificação técnica das proteções coletivas e individuais a serem utilizadas;  

e) cronograma de implantação das medidas preventivas definidas no PCMAT em 
conformidade com as etapas de execução da obra;  

f) layout atualizado das instalações fixas do canteiro de obras ou frente de trabalho, 
contemplando inclusive previsão do dimensionamento das áreas de vivência; 

g) dimensionamento e especificação das áreas de vivência, com definição e localização 
das instalações temporárias ou móveis, se houver;  

h) programa de treinamento e capacitação contemplando a temática de prevenção de 
acidentes e doenças ocupacionais, com sua carga horária; 

i) projeto das instalações elétricas temporárias atendendo ao disposto na NR-10; 

j) Plano de Ações em Emergências - PAE. 

 







Proposta de revisão da NR-18 no CPN 
Proteção contra Quedas 

A proteção contra quedas, quando em sistema de guarda-corpo, deve atender aos 
seguintes requisitos: 

a) ser construída com altura mínima de 1,00m (ou 1,20m) 

b) ter travessão superior que resista à carga horizontal de 90kgf (noventa quilogramas-
força) aplicado no seu ponto mais desfavorável; 

c) quando vazado, ter vãos horizontais de no máximo 0,50m (cinquenta centímetros), 
com travessão intermediário que resista a uma carga horizontal de 66kgf (sessenta e 
seis quilogramas-força) aplicado no seu ponto mais desfavorável; 

d) quando houver risco de queda de materiais sobre a passagem ou trabalho de 
pessoas: 

d.1) possuir rodapé com altura mínima de 0,14m (ou quinze centímetros), distante no 
máximo 0,005m (ou doze  milímetros) da superfície e que resista a uma carga 
horizontal de 22kgf (vinte e dois quilogramas-força) aplicada no seu ponto mais 
desfavorável; 

d.2) ser preenchidos com tela ou outro dispositivo que garanta o fechamento seguro da 
abertura, com abertura máxima de 0,02m (dois centímetros)e que resista a carga 
horizontal de 66kgf (sessenta e seis quilogramas-força) aplicada no seu ponto mais 
desfavorável. 

 



 
SISTEMAS DE PROTEÇÃO PROVISÓRIAS 

EN 13.374:2004 
 

 

• Se aplica a sistemas de proteção de borda 
para superfícies horizontais e inclinadas e 
detalha os requisitos para as três classes 
de proteção provisórias(A, B e C); 

• Esta norma permite que se realize o 
desenho estrutural da proteção mediante 
cálculo 



SISTEMAS DE PROTEÇÃO 
PROVISÓRIAS 
EN 13.374:2004 







PROPOSTA DE REVISÃO DA NR-18 

O Sistema Limitador de Queda de Altura por Redes deve vir 
companhado de um manual de instruções, em português, contendo 
as seguintes informações: 

a) carga necessária para ancoragem; 

b) altura máxima de queda; 

c) largura mínima de captura; 

d) união da panagem; 

e) distância mínima a ser observada abaixo da rede; 

f) armazenamento; 

g) inspeção; 

h) manutenção; 

i) substituição. 

 

(Manter o texto atual 18.13.12 a 18.13.12.26) 

 



Redes do tipo forca 

 Projeto do Sistema de Proteção Limitador de Quedas em Altura deve 

estar inserido no  PCMAT; 

 O projeto deve conter o detalhamento técnico descritivo das fases de 
montagem, deslocamento do Sistema durante a evolução da obra e 
desmontagem; 

 O Sistema de Proteção Limitador de Quedas em Altura deve ser utilizado 
até a conclusão dos serviços de estrutura e vedação periférica;. 

 As redes de segurança devem ser confeccionadas de modo a atender aos 
testes previstos nas Normas EN 1263-1 e EN 1263-2. 



Boas práticas  

 





















PROTEÇÃO COM REDE E CABO DE AÇO - SHAFTS 



PROTEÇÃO COM REDE E CABO DE AÇO 

. 





 



 



 



Fonte : Scanmetal 







 



 







 
2,5 m 

3,0 m 

600 kg 





Apresentação da Empresa 

 

Criada em 2004, a METROFORM SYSTEM é o principal player do mercado em 

Soluções de segurança para construção civil .  
 



Pesquisa e Desenvolvimento 

Setor focado em pesquisa e desenvolvimento de produtos chamado “INOVA METROFORM” 
 

Ensaios através de software de engenharia  

• Pontos de ruptura 

• Ciclo de vida e otimização de material 
 

Otimizar a qualidade de produtos oferecidos. 



Ensaio Técnico Auditado 



Proteções Coletivas - EPC 

 Alvenaria Estrutural 

 Fixa Escora Simples 

 Fixa Escora Dupla 

 Fixa Sargento 

 Fixa Prisioneiro 

 Fixa Parabolt  

 Laje a ser Concretada 

 Suportes de Bandeja 

 Proteção de Pilar 

 



Proteções Individuais - EPI 

 Linha de Vida 

 



Escoramento / Travamento 

 Escoramento Metálico 

 Torres de escoramento 

 Mecanoflex 

 Travamento Metálico 

 Vigas de Travamento 

 Barras de Ancoragem 

 Aprumadores 

 TFM 

 



Obras de Referencia no País Estádios 



Obras de Referencia no País 
Edifícios 
Residenciais 



Obras de Referencia no País 
Shopping & 
Estacionamento 



Obras de Referencia no País 
Edifícios 
Comerciais 



Somos autoridade no assunto. 



Acidentes de Trabalho  com Óbitos - Brasil 

Pelos dados da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais), o risco de um trabalhador morrer na construção civil é 
mais do que o dobro da média. 

 
Fonte: Ministério da Previdência 

2560 
2753 

2938 
2768 2797 

407 

456 

492 
456 451 147 

164 

177 

164 162 

2009 2010 2011 2012 2013

QUEDA DE PESSOA OU OBJETO

APENAS NA CONSTRUÇÃO

OBITOS NO PAÍS

35% 



≅ 2 mortes por dia na construção; 

Ou Seja: 

≅ 1 morte a cada 36 horas por queda; 

Acidentes Fiscalização  Autuações 



Solução Metroform 



O que é Proteção Coletiva ? 

Segundo a associação britânica Health and Safety 

Executive (HSE) Proteção coletiva é todo equipamento 

que pode proteger mais de uma pessoa e que, depois de 

devidamente instalado ou construído, não necessita de 

nenhuma ação adicional para ter certeza que, se 

necessário, funcionará prevenindo acidentes ou 

mitigando as consequências dos mesmos. 



EPC -  Equipamento Proteção Coletiva EPI – Equipamento Proteção Individual 



O que considerar a Contratação? 

O que faz parte do projeto: 

 

 Projetos executivo para cada obra; (NR-18.3.4.”b”) 
 Memorial de cálculo;(NR-18.3.4”c”) 
 ART’s de fabricação e Projeto; (Empresa Registrada no CREA) 

 Manuais de montagem e Manutenção; (NR-12.125; 12.130) 

 Treinamento de montagem;(NR-35.3) 

 Acompanhamento Técnico. 

 



B) Projeto de execução das Proteções Coletivas 

Deve estar em 
conformidade com as 
etapas de execução 
da obra 

Projeto é composto por: 

Detalhes de 
instalação 

Detalhes 
construtivos de 
dimensionamento e 
de execução 

Documentos 

Memorial de Calculo. 

Especificação Técnica 

Planta de implantação 

NR-18 – item 18.3.4.B Projeto 



NR-18 – item 18.3.4.C Memorial Calculo 

C) Especificação Técnica 

Especificar tecnicamente significa: 

• Descrever, com precisão / detalhes: 

• Quais os componentes das proteções; 

• Os tipos de materiais utilizados; 

• Como serão construídos. 

• Incluindo portanto as seguintes informações: 

• Qualitativas; 

• Quantitativas; 

• Dimensionamento de materiais e estruturas. 





Projeto x Esquema de Montagem 

PROJETO ESQUEMA MONTAGEM 

Dimensões Básicas 

Matéria Prima 



NR-12.125 e 12.130 

• 12.125. As máquinas e equipamentos devem possuir 

manual de instruções fornecido pelo fabricante ou 

importador, com informações relativas à segurança em 

todas as fases de utilização. 

• 12.130. Devem ser elaborados procedimentos de trabalho 

e segurança específicos, padronizados, com descrição 

detalhada de cada tarefa, passo a passo, a partir da 

análise de risco. 



Manual de Montagem 



Manual de Montagem 



Manual de Montagem 



NR-35.3 – Capacitação Treinamento 

35.3.1 O empregador deve promover programa para capacitação dos 

trabalhadores à realização de trabalho em altura. 

35.3.6 O treinamento deve ser ministrado por instrutores com comprovada 

proficiência no assunto, sob a responsabilidade de profissional qualificado 

em segurança no trabalho. 

35.3.7 Ao término do treinamento deve ser emitido certificado contendo o 

nome do trabalhador, conteúdo programático, carga horária, data, local 

de realização do treinamento, nome e qualificação dos instrutores e 

assinatura do responsável. 



Treinamento de Montagem 

• Todos os contratos; 

• Técnico qualificado; 

• Manual de montagem; 

• Registro de Treinamento. 



Treinamento de Qualificação 

Sumário 
NORMA REGULAMETADORA - NR’s 
NR 06 – EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

NR 12 – SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

NR 18 - CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDÚSTRIA DA 
CONSTRUÇÃO 

NR 35 – SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO EM ALTURA 

CONSCIENTIZAÇÃO 

PROTEÇÃO FIXA COM ESCORA 

APRESENTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA 

LEITURA DO PROJETO – FOLHA EXEMPLO 

01 - QUADRO INFORMATIVO 

02 – DETALHE PADRÃO 

03 – NOTAS 

04 – CARIMBO 

05 – EXEMPLO DOS EQUIPAMENTOS REPRESENTADOS EM PLANTA 

06 – ESQUEMA DE MONTAGEM 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DO EQUIPAMENTO 

MONTAGEM 

1° PASSO TRAVAMENTO DO SISTEMA 

2° PASSO COLOCAÇÃO DE TELAS 

DESMONTAGEM 

1° PASSO RETIRADA DAS TELAS 

2° PASSO DESTRAVAMENTO DO SISTEMA 

  





• Os sistemas Metroform foram dimensionados para 
resistir a um impacto de 600 J (NBR-14.718 – Anexo C)  

• Carregamento estático de 90 Kgf no travessão superior, 
66 Kgf no travessão intermediário e 22 Kgf no rodapé a 
ser aplicada em seu ponto mais desfavorável (OSHA. 
Standard 1926 safety and Health Regulation for 
Cosntruction )  

• Ensaios estáticos e dinâmicos EN-13.374 Temporary 
Edge Protection System) 

Proteções Perimétricas 



Proteção com Escoras 

 Utilizada em periferia com pé direito de 
até 4,50 m; 

 2 níveis de ajuste para marcação da 
alvenaria; 

 Exclusivo sistema de 2 níveis de 
proteção. 

 



INOVA METROFORM Ensaios Técnicos Auditados  



Proteções Coletivas - EPC 

 Alvenaria Estrutural 

 Fixa Escora Simples 

 Fixa Escora Dupla 

 Fixa Sargento 

 Fixa Prisioneiro 

 Fixa Parabolt  

 Laje a ser Concretada 

 Suportes de Bandeja 

 Proteção de Pilar 

 

 



Proteção Gesseiro Proteção Cremalheira Proteção Poço de Elevador 

• Fechamento total do 
vão; 

• Dispositivo controle de 
acesso; 

• Iluminação e Ventilação 
natural; 

• Fuga rápida. 



Portfólio de Clientes Clientes 



Rua Maria Paula Motta, 239 - Guarulhos - SP  | Matriz  

+55 11 2431-6666   www.metroform.com.br 

Engº Paulo Vettore 
paulo@metroform.com.br 



• PALESTRANTE : 

• Eng. WALTER ANTONIO SCIGLIANO 



MÁXIMA : PARA EVITARMOS ACIDENTES É NECESSÁRIO TERMOS  

PROCEDIMENTOS. 

 1-PROCEDIMENTOS BÁSICOS COM AS EQUIPES E OS RESPONSÁVEIS PELA 

OBRA 

Ao iniciar a Obra deveremos ter um treinamento, sobre os procedimentos de segurança e 

operacionais, que deverão ser tomados antes de iniciarmos a colocação da(s) Grua(s) 

        E P I 
A-ENTORNO - Primeiramente deverá ser observado pela engenharia de Segurança da 

Obra o ENTORNO da mesma, analisando-se tudo o que existe ao seu redor, analisando-se 

tudo o que a OBRA pode causar de risco a essa vizinhança. Isso feito, ou seja, o 

ENTORNO já cadastrado e as áreas de risco definidas. 

Quem define o ENTORNO: 

a) Engenheiro Responsável da Obra 

b) Engenheiro de Segurança da Obra 



B-PROTEÇÕES PERIFÉRICAS - Iniciar-se-á as PROTEÇÕES PERIFÉRICAS 

necessárias, para garantir a segurança, do encontrado no ENTORNO. Caso não seja 

possível a garantia de proteção adequada desses locais, deverá ser providenciada a 

remoção provisória ou permanente de pessoas ou elementos que possam sofrer 

danos, caso caia algo sobre as mesmas. 

Quem define as PROTEÇÕES PERIFÉRICAS: 

a) Engenheiro Responsável da Obra 

b) Engenheiro de Segurança da Obra 

c) Técnico de Segurança da Obra 

Quem executa as PROTEÇÕES PERIFÉRICAS: 

a) Mestre da Obra + Equipe da Obra  



C-ISOLAMENTO DE ÁREAS - Após esses quesitos anteriores serem 

cumpridos, passaremos para o ISOLAMENTO DE ÁREAS dentro da Obra, 

ou fora dela, sempre da forma mais adequada e com garantia de segurança. 

Esses isolamentos são permanentes em certos pontos, e provisório em outros. 

A definição e prioridade desses isolamentos são definidos pelo PCMAT 

dinâmico da Obra. Devem ser feitos de acordo com o andamento da Obra e do 

tipo de material que será utilizado, transportado e aplicado. Com isso será 

definido a área de queda desses materiais e a abrangência da área de 

segurança extra a ser demarcada. Todas essas áreas deverão ser definidas 

diariamente, de acordo com a variação dos procedimentos e andamento da 

Obra. Desde seu início até a sua entrega final. 

 Quem define o ISOLAMENTO DE ÁREAS: 

a) Engenheiro Responsável da Obra 

b) Engenheiro de Segurança da Obra 

c) Técnico de Segurança da Obra 

Quem executa o ISOLAMENTO DE ÁREAS: 

a) Técnico de Segurança da Obra 

b) Sinaleiros amarradores de carga 



D-DEFINIÇÃO DOS PONTOS DE POSICIONAMENTO DA GRUA E SUAS 

ÁREAS DE ABRANGÊNCIA E SEGURANÇA - A GRUMONT fornece à Engenharia 

da Obra, somente projeto com os esforços solicitantes, que o Bloco de Base de 

sustentação da Grua deverá absorver quando da Grua em trabalho. Esses esforços 

deverão ser garantidos pelo Calculista de Fundações do Cliente com emissão de ART 

(Anotação de Responsabilidade Técnica), inclusive fornecendo projeto constando a 

geometria adequada para esse Bloco de Base, ou seja largura, altura do Bloco e 

armação, com a seu respectivo tipo de fundação.   

O posicionamento da Base da Grua, tem que obedecer com absoluta precisão ao 

projeto de Área de Abrangência, elaborado antecipadamente e conjuntamente com a 

Obra e fornecido com antecedência pela GRUMONT à Engenharia da Obra.  

Antes do início da concretagem dessa Base à Engenharia da Obra deverá se certificar, 

do perfeito nivelamento do gabarito e garantir a perpendicularidade dos chumbadores, 

conforme indicado no projeto que acompanha o conjunto, gabarito e chumbadores, 

fornecidos pela GRUMONT.  



PROJETO INDICATIVO DO POSICIONAMENTO DO CONJUNTO DE CHUMBADORES 
 DA BASE DA GRUA COM O GABARITO FORNECIDO PELA GRUMONT 



EXEMPLO DE PROJETO INDICATIVO FORNECIDO PELA GRUMONT   
 DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA GRUA E SEU PERFEITO POSICIONAMENTO 

 DA MESMA NA ÁREA DE TRABALHO DA OBRA 



EXEMPLOS DE PROJETO INDICATIVO DOS ESFORÇOS SOLICTANTES DA GRUA 
 FORNECIDO PELA GRUMONT AO CLIENTE E AO CALCULISTA DO CLIENTE PARA SUA 

APROVAÇÃO MEDIANTE ART 

 





Procedimentos de como deverá ser usada a Grua(s), adequando a melhor forma de trabalho 

desse (s) Equipamento(s), definindo o numero de Sinaleiros amarradores de carga, Sinaleiro 

operacionalizador de gruas (quando houver mais de uma grua e que as mesmas interfiram 

em seus campos de atuação), sistema de comunicação entre Operador(s) e o Sinaleiro(s) 

com rádios comunicadores em frequência exclusiva para cada Grua e no caso do Sinaleiro 

operacionalizador de gruas, será o único que terá aceso a essas frequências.  

De acordo com o sistema construtivo a ser utilizado na Obra, teremos procedimentos de 

segurança diferenciados para o içamento de cada tipo de material a ser carregado e 

descarregado (já no ponto de aplicação da carga), pela(s) Grua(s). Sempre em 

conformidade com os espaços existentes no canteiro e pelo tamanho e tipo de cada peça a 

ser levantada e posicionada. Ficando definido desta forma o procedimento de trabalho, 

pertinente ao processo construtivo utilizado na Obra. 

De acordo com os espaços existentes no canteiro e pelo tamanho e tipo de cada peça a ser 

levantada e posicionada, será definido a melhor forma de trabalho, pertinente ao processo 

construtivo a ser utilizado na Obra. 



Desde o posicionamento inicial da(s) Grua(s), confirmado os locais previstos para 

montagem, desmontagem, telescopagens ou ascensões da(s) Grua(s), deverão ser 

seguidos rigorosamente, os procedimentos descritos nas APT-Análise Prévia da 

Tarefa, com definições dos pontos de carregamento e descarregamento de materiais 

durante todo o andamento da Obra. 

IMPORTANTE - Definir pontos de segurança para possível descarregamento 

emergencial da(s) Grua(s).   

Quem define esses PONTOS E ÁREAS DE SEGURANÇA: 

a) Engenharia de segurança da Obra 

b) Técnico de segurança da Obra 

c) Técnico de segurança da Grumont 

d) Operador da Grua  

e) Sinaleiros amarradores de carga 



MANUAL DE SEGURANÇA A SER OBEDECIDO PELOS  OPERADORES DE GRUA  E   

SINALEIROS AMARRADORES DE CARGA 



MANUAL DE SEGURANÇA A SER OBEDECIDO PELOS  OPERADORES DE GRUA  E   

SINALEIROS AMARRADORES DE CARGA 



MANUAL DE SEGURANÇA A SER OBEDECIDO PELOS  OPERADORES DE GRUA  E   

SINALEIROS AMARRADORES DE CARGA 



MANUAL DE SEGURANÇA A SER OBEDECIDO PELOS  OPERADORES DE GRUA  E   

SINALEIROS AMARRADORES DE CARGA 



MANUAL DE SEGURANÇA A SER OBEDECIDO PELOS  OPERADORES DE GRUA  E   

SINALEIROS AMARRADORES DE CARGA 



MANUAL DE SEGURANÇA A SER OBEDECIDO PELOS  OPERADORES DE GRUA  E   

SINALEIROS AMARRADORES DE CARGA 



MANUAL DE SEGURANÇA A SER OBEDECIDO PELOS  OPERADORES DE GRUA  E   

SINALEIROS AMARRADORES DE CARGA 



Participantes do evento: 
 
Todos os interessados e participantes da Obra 

a) Engenheiro Responsável da Obra 

b) Engenheiro de Segurança da Obra 

c) Técnico de Segurança da Obra  
e) Técnico de Segurança da GRUMONT 

f) Mestria 

g) Mentores da GRUMONT e da LOGGRU 

Terminada a RECICLAGEM  
 

Os Participantes:  
Deverão assinar uma documentação de responsabilidade, 
apesar de já terem sido muito bem esclarecidos nos seus cursos 
de formação. 



 



• PALESTRANTE : 

• Eng. WALTER ANTONIO SCIGLIANO 



PLANO DE CARGAS 

1-PLANO DE RIGGING - É USADO PARA 
MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS COM GUINDASTES 

MÓVEIS SOBRE PNEUS. 
 

2-PLANO DE CARGAS - É USADO PARA 
MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS PARA GRUAS. 



1-PLANO DE RIGGING 
 2-PLANO DE CARGAS  

AMBOS TEM O MESMO OBJETIVO, 
GARANTIR A SEGURANÇA 

QUANDO DA MOVIMENTAÇÃO DE 
CARGAS, DESDE O PONTO DE 

CARREGAMENTO ATÉ O PONTO DE 
APLICAÇÃO DA CARGA. 



EXECUÇÃO DO PLANO DE CARGAS 

• TEMOS PARA SEU ENTENDIMENTO E PREPARO 

               EPI 
  3 MANDAMENTOS FUNDAMENTAIS   
• 1- ENTORNO 

• 2- PROTEÇÕES PERIFÉRICAS 

• 3- ISOLAMENTO DE ÁREAS 



1- ENTORNO 
 

A- VERIFICAÇÃO DA PERIFERIA DA 
OBRA  EDIFICAÇÃO  

 
B- DEFINIR O GRAU DE RISCO DE CADA 

ÁREA ENCONTRADA 



2- PROTEÇÕES PERIFÉRICAS 
 

A- ANÁLISE DO GRAU DE SEGURANÇA 
NECESSÁRIA PARA CADA ÁREA 

ENCONTRADA, OU SEJA, CONSIDERAR 
PROTEÇÕES ADEGUADAS MANTENDO 

SEGURANÇA ABSOLUTA AO LOCAL À SER 
PROTEGIDO. INCLUSIVE COM RETIRADA DE 
EQUIPAMENTOS OU DE PESSOAL DO LOCAL, 

CASO NÃO SEJA POSSÍVEL PROTEGER 
ADEQUADAMENTE. 



3- ISOLAMENTO DE ÁREAS 
 

ISOLAR ÁREAS ONDE EXISTIR 
POSSIBILIDADE DE QUEDAS DE 

MATERIAIS 
 
 



 
IMPORTANTE 

O Plano de Cargas é de 

responsabilidade do Eng.Responsável 

pela Obra. 

 

O fundamental neste processo é 

o perfeito entendimento de Segurança 

e entrosamento de todos os 

envolvidos no processo.  

 



ENVOLVIDOS NO PROCESSO 

1º. Eng. Responsável pela Obra 

2º. Eng. de Segurança que auxilia o 1º 

na confecção do PCMAT do evento, 

entendendo que o mesmo é 

DINÂMICO  ou seja teremos 
alterações do PCMAT durante o 

andamento do evento (OBRA)  

3º.Técnico de Segurança da Obra  

4º.Sinaleiro Amarrador de Cargas 

5º.Operador da Grua 



 
RACIONAL ENGENHARIA 



Histórico 

• Fundada em 1971 

• Sede em São Paulo e atuação em todo o Brasil 

• + de 560 obras executadas 

• + de 8 milhões de m² construídos 

• Visão integrada de Engenharia e Construção 



Segmentos de atuação 

Edificações de  
Missão Crítica Corporativo 

Shopping Centers 
e Varejo Industrial 

Saúde Hotéis e Resorts Logística 
Educação e 
Cultura 



 

Soluções avançadas para 
proteções coletivas  



Soluções avançadas para proteções 
coletivas 

Necessidades específicas: 
 
 

• Método construtivo da obra: Estrutura de Concreto Pré Moldado 
 

• Ramo atividade – Shopping 
 

• Área Construída : 68.087 m2 

 
• Prazo :18 meses 

 
• Acabamento estrutural – Concreto Aparente 

 
• Fechamento de fachadas – Painéis Pré Moldados em concreto 

 
 
 



Soluções avançadas para proteções 
coletivas 
Restrições / Oportunidade de melhoria: 
 

• Estrutura aparente impede a perfuração dos elementos estruturais; 
 

• Tipicidade construtiva (Pré moldado- pilares , vigas e lajes); 
 
• Capeamento por eixos das lajes pré moldadas; 

 
• Necessidade de acessos pontuais (acesso para carga e descarga de 

materiais nos andares); 
 

• Velocidade construtiva; 
 
• Integração com o shopping existente em operação; 

 
• Vãos entre pilares com medidas variáveis; 

 
• Equipe de apoio reduzida e sem qualificação específica; 

 
• Sistemas convencionais com alto custo, com dimensionamento pré 

estabelecidos e alta indenização na devolução; 
 

• Uso de ferramentas/materiais específicas (clips,sapatílho, torquímetro, 
chave catraca, furadeira, buchas expansíveis, dentre outros); 
 

• Certificação e rastreabilidade de todos os acessórios e materiais utilizados. 



Soluções avançadas para proteções 
coletivas 
Sistema adotado: 
 

• Cinta sintética de 50 mm - capacidade de 5.000 kgf; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Catraca metálica - capacidade de 5.000 kgf 
 
 
 
 
 
 

• Olhal metálico – capacidade de 5.000 kgf 
 
 



Soluções avançadas para proteções 
coletivas 
Sistema adotado: 
 

• Certificação e Rastreabilidade; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Aquisição personalizada; 
 

 
 
 



Soluções avançadas para proteções 
coletivas 
Sistema adotado: 
 

Documentação: 
 
 Projeto; 

 
 Memorial de cálculo; 

 
 Memorial descritivo; 

 
 Especificação do material; 

 
 Anotação de Responsabilidade técnica; 

 
 Aprovação da área corporativa da Racional; 

 
 Aquisição certificada; 

 
 APR de manuseio e instalação; 

 
 Treinamento operacional dos envolvidos; 

 
 Implantação e check list; 

 
 Verificação de eficácia. 



Soluções avançadas para proteções 
coletivas 
Aplicando na prática: 
 

Posicionamento na estrutura do pilar 
 
 Marcação nos pilares 



Soluções avançadas para proteções 
coletivas 
Aplicando na prática: 
 

Posicionamento na estrutura do pilar 
 
 Posicionamento das cintas 



Soluções avançadas para proteções 
coletivas 
Aplicando na prática: 
 

Posicionamento na estrutura do pilar 
 
 Instalação da catraca 



Soluções avançadas para proteções 
coletivas 
Aplicando na prática: 
 

Posicionamento na estrutura do pilar 
 
 Tensionamento do sistema 



Soluções avançadas para proteções 
coletivas 
Aplicando na prática: 
 

Posicionamento na estrutura do pilar 
 
 Preparação para aplicação da tela de proteção; 



Soluções avançadas para proteções 
coletivas 
Aplicando na prática: 
 

Posicionamento na estrutura do pilar 
 
 Aplicação de tela de proteção; 



Soluções avançadas para proteções 
coletivas 
Aplicando na prática: 



Soluções avançadas para proteções 
coletivas 
Aplicando na prática: 



Soluções avançadas para proteções 
coletivas 

Custo: 

VÃO 10m 

DESCRIÇÃO 
MATERIAL 

QTDD UNID VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

CABO DE AÇO 5/16" 32 M 7,49 239,68 

CLIPS PESADO 18 Pç 2,41 43,38 

SAPATILHO 6 Pç 1,88 11,28 

OLHAL 3/8" 6 Pç 8,16 48,96 

ESTICADOR 5/8" 3 Pç 28,37 85,11 

CHUMBADOR EXPANSIVO 6 Pç 2,85 17,10 

TELA GUARDA CORPO 12 Pç 1,60 19,20 

ABRAÇADEIRA HERLLERMANN 75 Pç 0,03 2,25 

ABRAÇADEIRA HERLLERMANN 
(cinta) 50 Pç 0,85 42,50 

CINTA 15m 3 Pç 68,00 204,00 

MÃO DE OBRA 

AJUDANTE 8 Horas 12 96,00 

OFICIAL 8 Hora 21,7 173,60 

TOTAL HORAS       269,60 

RELAÇÃO ENTRE SISTEMAS 

Sistema com cabo de aço 512,18 

Sistema com cinta 279,02 

Relação cinta e cabo 
Sist. de cinta equivale a 54%  do valor do Sist. Cabo 



Soluções avançadas para proteções 
coletivas 

Aplicando na prática: 
 

Declaração: 







 

Fim 

www.racional.com 

Obrigado, 
 
 
Paulo Henrique Panadés 
 
paulo.panades@racional.com 
 
 
 

mailto:maria.aparecida@racional.com
mailto:maria.aparecida@racional.com


Soluções criativas para 

Proteções Coletivas 

 Case:  

               “Experiências bem Sucedidas” 
  
   

Local: SINDUSCON – São Paulo 
Data: 24 de janeiro 2017 



DEPOIMENTO DIRETORIA  CAL 

 
 
 
 VÍDEO 1 - Apoio da Alta Direção 



 
 
 
 O Grupo LDI 

Nascido em 2006, o Grupo LDI atua em cinco áreas de negócios: 

Comercial, Incorporação, Urbanismo, Shopping Centers e Construção,  

atuando a partir das marcas: 
 



 
 
 
 Construtora  Adolpho Lindenberg 

Com 62 anos de atuação, a Construtora Adolpho Lindenberg 
entregou cerca de 700 empreendimentos a mais de 10.000 clientes 

em todo o Brasil, com foco no segmento de alto padrão residencial e 

comercial. 



A Construtora Adolpho Lindenberg S.A. busca a excelência na 

implantação e manutenção de ações que promovam um ambiente 

de trabalho seguro e saudável, na realização de seus 

empreendimentos através de: 

 

• Planejamento, monitoramento e orientação de ações para            

prevenção dos riscos; 

 

• Comprometimento de todos os envolvidos; 

 

• Conscientização de todos os colaboradores na saúde e 

segurança do trabalho, praticando a melhoria contínua; 

 

• Atendimento aos procedimentos e legislação. 

POLITICA DE SEGURANÇA 

 
 
 
 Política de Segurança 



Para evitar esta situação:  

 
“É um serviço rápido, esqueci de pegar o cinto,  

vou prender agora”. 
 

Solução:  

Instalação de Proteções Coletivas 

 

 

 



Proteção Coletiva para Instalações e Acabamentos 

 

SACADAS 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Proteções para atividades em sacada 

Desenvolvimento do 

Sistemas de Proteção 

Coletiva Dupla para 

Sacadas, adequada às 

características de nossas 

obras. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Proteções para atividades em sacada 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Proteções para atividades em sacada 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Proteções para atividades em sacada 



Proteção Coletiva para Instalações e Acabamentos 

 

POÇO DE ELEVADOR  
NA FASE DE MONTAGEM DO ELEVADOR DEFINITIVO 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Proteção Poço de Elevador - ANTES 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Proteção Poço de Elevador - ANTES 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Proteção Poço de Elevador - ANTES 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Proteção Poço de Elevador - DEPOIS  



DEPOIMENTO DIRETORIA  CAL 

 
 
 
 VÍDEO 2 – Nova Proteção de Poço do Elevador 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Proteção Poço de Elevador - DEPOIS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Proteção Poço de Elevador - Desenvolvimento 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Proteção Poço de Elevador - Desenvolvimento 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Proteção Poço de Elevador 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Proteção Poço de Elevador - Desenvolvimento 



Proteções Coletivas 

 

BANDEJAS  

TELAS 

GUARDA-CORPO 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plataformas de Bandeja 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tela de Fachada 



Guarda-corpo metálico para laje a concretar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Guarda-Corpo Metálico Para laje Concretagem 



Guarda-corpo metálico para laje a concretar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Guarda-Corpo Metálico Para laje Concretagem 

Obra Santos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Guarda-corpo metálico para laje concretada 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Proteção de Janelas  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Proteções de sacada/ varanda 

Desenvolvimento do 
sistemas de proteção 
coletiva dupla para sacadas, 
adequada às características 
de nossas obras. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Linha de Vida 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Proteção de Shaft  



Proteções Coletivas 
 

REDES 
 

 



SLQA - Pesado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SLQA – Sistema Limitador de Queda em Altura 



SLQA - Pesado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SLQA – Sistema Limitador de Queda em Altura 
Obra Santos 



VÍDEO 2 – Sistema Limitador de Queda Altura 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Planejamento e Implantação das Ações 

 Reuniões e Palestras Técnicas mensais de segurança com todos os 

Engenheiros, Gerentes e Diretoria. 

 Definições de ações para as obras: Exemplo implantação do Sistema SLQA. 

Planejamento Ação 



SLQA - Pesado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SLQA – Sistema Limitador de Queda em Altura 



SLQA - Pesado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SLQA – Sistema Limitador de Queda em Altura 



SLQA - Pesado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SLQA – Sistema Limitador de Queda em Altura 

Uma tempestade com ventos fortes 

provocou a queda de materiais da 

laje em execução. Poderia ter 

ocorrido algum acidente grave se não 

fosse a instalação do sistema SLQA . 



DEPOIMENTO DIRETORIA  CAL 

 
 
 
 VÍDEO 4 - SLQA 



Proteção em Vizinhos 

Obra Santos 



Proteção em Vizinhos 

Obra Santos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SLQA – Sistema Limitador de Queda em Altura 

Obra Santos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vizinhança - Redes de Proteção  

Obra Santos 



Proteção em Vizinhos 

Obra Santos 



Proteção em Vizinhos 

Obra Santos 



Proteção de Vizinho 
Proteção em Vizinhos 



PREOCUPAÇÃO  COM O ENTORNO DA OBRA. 
Proteção em Vizinhos 



Proteção do Entorno da Obra  - Vizinhos 

PREOCUPAÇÃO  COM O ENTORNO DA OBRA. 



Proteção em Vizinhos 



 Cobertura de Proteção Externa com Rede Proteção em Vizinhos 



Proteção em Vizinhos 



Proteção de Rede 



Proteção de Rede 



VÍDEO 5 – Proteção de Redes em Vizinhos 



"Temos de nos tornar 
a mudança que 
queremos ver.” 

 

Mahatma Gandhi 

 



Agradeço a atenção. 

 

Contato: 

 

Luciana Pontes de Castro 
Engenheira de Segurança do Trabalho 

 luciana.pontes@lindenberg.com.br 


