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Curso de trabalho em altura NR 35
É pré-requisito, para os trabalhadores autorizados: carga horária mínima 8 horas.

Conteúdo Programático:
Definição de Trabalho em altura (4 horas)
•
•
•
•
•
•
•
•

Normas e regulamentos aplicáveis ao trabalho em altura;
Análise de Risco e condições impeditivas;
Riscos potenciais inerentes ao trabalho em altura e medidas de prevenção e controle;
Sistemas, equipamentos e procedimentos de proteção coletiva;
Equipamentos de Proteção Individual para trabalho em altura: seleção, inspeção, conservação e limitação de
uso;
Acidentes típicos em trabalhos em altura;
Condutas em situações de emergência, incluindo noções de técnicas de resgate e de primeiros socorros;
Sistema de Proteção contra queda no trabalho em Altura;

Execução de Trabalho em Altura (4 horas)
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Montagem do sistema de ancoragem;
Pratica de nós;
Equipamento de Proteção Individual (EPI), certificações, tipos, utilização e cuidados;
- Cinto de segurança, trava-quedas, Talabarte de Posicionamento, Talabarte Duplo;
- Cabos-guia linha de vida;
- Sistema de Ancoragem;
- Sistema de Resgate e Proteção contra quedas;
Permissão de Trabalho para Altura - Check-List;
Exemplo de utilização correta dos equipamentos;
Isolamento de área;
Sinalização;
Trabalho em equipe;
Demonstração e prática de subida em estruturas (proteção contra quedas e posicionamento);
Acesso de corda com linha de vida e trava quedas;
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