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Equipamentos em 
conformidade com 
as normas vigentes

Utilize os EPI’s 
adequados conforme
atividades exercidas
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IMPORTANTE:  As recomendações contidas neste folheto não são capazes de cobrir todas 
as condições e situações possíveis que poderão ocorrer. Dessa forma, recomendamos o 
conhecimento da NR-18 além de manual pormenorizado do equipamento. Tudo isto pode ser 
encontrado na CASA DO CONSTRUTOR. Trabalhe com segurança!

Atualizado conforme portaria: NR18 (Portaria nº3.733 de 10 de fevereiro de 2020 
ART 5º esta portaria entra em vigor 1 (um) ano após a data de sua publicação. 



Transporte do equipamento
Nos veículos de transporte, fixar o equipamento para evitar que se desloque causando 

danos ao equipamento, ao veículo, a terceiros e ao próprio condutor. 
Pessoas e equipamentos não podem ser transportados no mesmo compartimeto.

Certifique-se de levar os complementos e acessórios necessários.
O transporte deve ser realizado respeitando-se o limite de peso 
e dimensões do veículo, fixando os equipamentos.
Para transporte de escadas é necessário veículo apropriado.
Nenhuma parte da escada pode ficar fora do veículo. 
Proibição do Código Nacional de Trânsito. 
Não basta colocar pano vermelho.

Cuidados Especiais
Finalidade do Equipamento
Escadas Portáteis (de mão) tem seu uso restrito 
para acesso provisório e para serviços de pe-
queno porte conforme informações da NR-18.
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Características Técnicas 

01 02

1. Escada de Extensão: de 2,70 a 12m.
2. Escada de Abrir (para pintores): de 

1,10 a 5,66m.

• 18.10.2.1 Os trabalhadores devem ser 
capacitados e instruídos para a utilização das 
ferramentas, seguindo as recomendações de 
segurança desta NR e, quando aplicável, do 
manual do fabricante.

• Observar as recomendações das normas NR-
18.

•  Não trabalhe sob chuva.
•  Escadas de madeira não podem ser pintadas 

(devem ser envernizadas) para não encobrir 
trincas e rachaduras.

• 18.8.6.4 As escadas de madeira não devem 
apresentar farpas, saliências ou emendas.

• 18.8.6.7 As escadas portáteis devem:
a) ter espaçamento uniforme entre os degraus 
de 0,25 m (vinte e cinco centímetros) a 0,3 m 
(trinta centímetros);
b) ser dotadas de degraus antiderrapantes;
c) ser apoiadas em piso resistente;
d) ser fixadas em seus apoios ou possuir dispo-
sitivo que impeça seu escorregamento.
18.8.6.8 É proibido utilizar escada portátil:
a) nas proximidades de portas ou áreas de cir-
culação, de aberturas e vãos e em locais onde 
haja risco de queda de objetos ou materiais, ex-
ceto quando adotadas medidas de prevenção;
b) em estruturas sem resistência;
c) junto a redes e equipamentos elétricos 
energizados desprotegidos.

• 18.8.6.9 No caso do uso de escadas portáteis 
nas proximidades de portas ou áreas de circu-
lação, a área no entorno dos serviços deve ser 
isolada e sinalizada.

• 18.8.6.10 As escadas portáteis devem ser 
usadas por uma pessoa de cada vez, exceto 
quando especificado pelo fabricante o uso 
simultâneo.

• 18.8.6.11 Durante a subida e descida de esca-
das portáteis, o trabalhador deve estar apoiado 
em três pontos.

• 18.8.6.12 As escadas portáteis devem possuir 
sapatas antiderrapantes ou dispositivo que 
impeça o seu escorregamento.

• Escada portátil de uso individual (de mão)
• 18.8.6.13 As escadas de mão devem:

a) possuir, no máximo, 7 m (sete metros) de 
extensão;
b) ultrapassar em pelo menos 1 m (um metro) o 
piso superior;
c) possuir degraus fixados aos montantes por 
meios que garantam sua rigidez.
18.8.6.16 As escadas duplas devem:
a) possuir, no máximo, 6 m (seis metros) de 
comprimento quando fechadas;
b) ser utilizadas com os limitadores de aber-
tura operantes e nas posições indicadas pelo 
fabricante;

• 18.8.6.18 As escadas extensíveis devem:
a) ser dotadas de dispositivo limitador de curso, 
colocado no quarto vão a contar da catraca, ou 
conforme determinado pelo fabricante;
b) permitir sobreposição de, no mínimo, 1 m (um 
metro), quando estendida, caso não haja limitador 
de curso;
c) ser fixada em estrutura resistente e estável em 
pelo menos um ponto, de preferência no nível 
superior;
d) ter a base apoiada a uma distância entre 1/5 
(um quinto) e 1/3 (um terço) em relação à altura;
e) ser posicionada de forma a ultrapassar em pelo 
menos 1 m (um metro) o nível superior, quando 
usada para acesso. 

• 18.8.6.19 A escada extensível com mais de 7 m 
(sete metros) de comprimento deve possuir siste-
ma de travamento (tirante ou vareta de seguran-
ça) para impedir que os montantes fiquem soltos 
e prejudiquem a estabilidade.

• Importante: Faça sempre uso dos Equipamentos 
de Proteção Individual (EPIs),

• adequados a cada tipo de equipamento.


