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APRESENTAÇÃO

nossos clientes, parceiros e colaboradores, a fim de facilitar nosso processo





Projetos de linhas e pontos de ancoragem;

Instalação de linhas de vida;

Instalação de pontos de ancoragem;

Mapeamento de risco – NR 35;

Trabalho em altura - NR 35;

Espaço Confinado - NR 33;

Treinamentos; (Altura, espaço confinado, resgate, acesso por corda, primeiro socorros)

Acesso por corda. (limpeza de fachada, instalação de banners, instalação de 

equipamentos em locais de di�cil acesso, entre outros)

18.12.12 Nas edificações com altura igual ou superior a 12 m (doze metros), 
a par�r do nível do térreo, devem ser instalados disposi�vos des�nados à 
ancoragem de equipamentos e de cabos de segurança para o uso de SPIQ, 
a serem u�lizados nos serviços de limpeza, manutenção e restauração de fachadas.

18.12.12.2 Os disposi�vos de ancoragem devem: 
 a) estar dispostos de modo a atender todo o perímetro da edificação; 
 b) suportar uma carga de trabalho de, no mínimo, 1.500 kgf (mil e quinhentos 
quilogramas-força); 
 c) constar do projeto estrutural da edificação; 
 d) ser cons�tuídos de material resistente às intempéries, como aço inoxidável 
ou material de caracterís�cas equivalentes. 



18.12.12.2.1 Os ensaios para comprovação da carga mínima do disposi�vo 
de ancoragem devem atender ao disposto nas normas técnicas nacionais 
vigentes ou, na sua ausência, às determinações do fabricante. 

18.12.12.3 A ancoragem deve apresentar na sua estrutura, em caracteres 
indeléveis e bem visíveis:
 a) razão social do fabricante e o seu CNPJ; 
 b) modelo ou código do produto; 
 c) número de fabricação/série; 
 d) material do qual é cons�tuído; 
 e) indicação da carga; 
 f) número máximo de trabalhadores conectados simultaneamente ou 
força máxima aplicável; 
g) pictograma indicando que o usuário deve ler as informações 
fornecidas pelo fabricante.



35.5.1. É obrigatória a u�lização de sistema de proteção contra quedas 
sempre que não for possível evitar o trabalho em altura. (NR)



(Inserido pela Portaria MTb n.º 1.113, de 21 de setembro de 2016)

1.1Este Anexo se aplica ao sistema de ancoragem, definido como um conjunto 
de componentes, integrante de um sistema de proteção individual contra quedas 
-SPIQ, que incorpora um ou mais pontos de ancoragem, aos quais podem ser 
conectados Equipamentos de Proteção Individual (EPI) contra quedas, 
diretamente ou por meio de outro componente, e projetado para suportar 
as forças aplicáveis.

1.2 Os sistemas de ancoragem tratados neste anexo podem atender às seguintes finalidades:
 a) retenção de queda;
 b) restrição de movimentação;
 c) posicionamento no trabalho;
 d) acesso por corda.

2.1.1 A estrutura integrante de um sistema de ancoragem deve ser capaz de resis�r à 
força máxima aplicável.

2.3 O disposi�vo de ancoragem deve atender a um dos seguintes requisitos: 
 a) ser cer�ficado; 
 b) ser fabricado em conformidade com as normas técnicas nacionais vigentes sob 
responsabilidade do profissional legalmente habilitado; 
 c) ser projetado por profissional legalmente habilitado, tendo como referência as 
normas técnicas nacionais vigentes, como parte integrante de um sistema completo 
de proteção individual contra quedas.



3.1.2 A inspeção periódica do sistema de ancoragem deve ser efetuada de acordo com o 
procedimento operacional, considerando o projeto do sistema de ancoragem e o de montagem, 
respeitando as instruções do fabricante e as normas regulamentadoras e técnicas aplicáveis, 
com periodicidade não superior a 12 meses.

3.3 O sistema de ancoragem permanente deve possuir projeto e a instalação deve estar 
sob responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

4.1.1 O projeto, quando aplicável, e as especificações técnicas devem conter 
dimensionamento que determine os seguintes parâmetros:
 a) a força de impacto de retenção da queda do(s) trabalhador(es), levando em conta o efeito 
de impactos simultâneos ou sequenciais;
 b) os esforços em cada parte do sistema de ancoragem decorrentes da força de impacto;
 c) a zona livre de queda necessária.
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