
A Nova NR-18: Requisitos para a cadeira suspensa 
 

A revisão da NR-18 publicada pela Portaria 
SEPRT n° 3.733, de 10 de fevereiro de 2020, 
manteve a exigência de utilização da cadeira 
suspensa nas atividades em que não seja 
possível a instalação do andaime ou de 
plataformas de trabalho, o que sem dúvidas, 
prejudicou uma maior aplicação de um 
equipamento que é utilizado em todo o 
mundo, mas que como os outros 
equipamentos de acesso, requer cuidados e 
atenção especial quanto ao projeto de seu 
sistema de sustentação e da qualificação dos 
trabalhadores, muito além do previsto no 
texto atual da NR-18. 

 
A cadeira suspensa teve um avanço importante a partir da revisão da NR-18 em 
1995 e posteriormente com a introdução da possibilidade de sustentação do 
equipamento por meio do cabo de fibra sintética (corda) em 2002. Porém, ainda 
há inconsistências em relação a forma de como são interpretadas as exigências 
de utilização e ao desrespeito aos projetos de montagem do sistema de 
sustentação, ou seja, a estrutura que será conectado o cabo de sustentação, 
que poderá ser a corda ou o cabo de aço. 
 
A interpretação da NR-18 acaba sendo equivocada quando o atual item 18.15.49 
é lido isoladamente ao caput do item 18.15. Andaimes e Plataformas de 
Trabalho, principalmente quanto às exigências do dimensionamento dos 
andaimes, da sua estrutura de sustentação e do sistema de fixação, os quais 
devem ser executados por profissional legalmente habilitado. 
 
Além das exigências da NR-18, se esquece que a ABNT NBR 14.751 – 
Equipamento de movimentação vertical individual – Cadeira Suspensa Manual 
traz também outros requisitos técnicos para a utilização do equipamento, que na 
NR-18 ainda nomeia esse equipamento como “balancim individual”. 
 
Dentre as questões técnicas trazidas pela ABNT NBR 14,751 está a exigência 
das linhas de sustentação da cadeira trabalharem somente na vertical e serem 
feitas por meio de vigas, afastadores ou outros dispositivos, tais como: corrente, 
mosquetão ou manilha, ou seja, o equipamento não pode ser conectado direto 
ao ponto de ancoragem. 
 
Além da questão que envolve a sustentação da cadeira suspensa, está também 
a exigência de revisão anual do equipamento pelo fabricante ou por credenciado, 
ou seja, empresa que foi qualificada pelo fabricante para a respectiva revisão. 
 

Fonte: Meio Equipamentos, 2020 



A partir da vigência da nova NR-18, a 
cadeira suspensa continua no item de 
andaimes e plataformas de trabalho, sendo 
que a mesma não se desvincula das 
exigências de projetos dos locais de 
instalação e também do sistema de 
sustentação do equipamento, além de 
trazer a exigência de uma carga horária 
mínima para o treinamento dos 
trabalhadores de 16 horas, o qual entra em 
vigência já no dia 11 de fevereiro de 2021. 
 
O Anexo I da nova NR-18 exige o seguinte conteúdo programático para o 
treinamento dos trabalhadores para a utilização da cadeira suspensa: modo de 
operação, técnicas de descida, tipos de ancoragem, tipos de nós, manutenção 
dos equipamentos, procedimentos de segurança e técnicas de autorresgate. 
 
Neste sentido, é notório que no momento da contratação de prestadores de 
serviços que farão uso de cadeira suspensa nas obras, as construtoras exijam 
minimamente a elaboração de projetos para instalação dos equipamentos, 
revisão das cadeiras suspensas pelos fabricantes ou credenciados e o 
treinamento de 16 horas. 
 
Quanto aos treinamentos, é importante considerar se os responsáveis técnicos 
pela capacitação são qualificados e os instrutores são possuidores de 
proficiência no assunto, além de considerar o local em que o curso foi realizado 
e se houve avaliação da aprendizagem dos participantes. Empresas 
estabelecidas em segurança e saúde do trabalho e com vivência no trabalho em 
altura são opções ideais para a realização de bons treinamentos. 
 
Em relação ao treinamento, também existe na proposta de revisão da NBR 
14.751 uma recomendação que contemplará requisitos mínimos para a 
capacitação dos trabalhadores na utilização da cadeira suspensa, o que 
aumentará a segurança para a utilização do equipamento. 
 
 
Matéria elaborada em 28/02/2020 por: 
Robinson Leme – Eng. de Segurança do Trabalho e Especialista em Higiene 
Ocupacional. 

Fonte: Meio Equipamentos ‐ Viga de 

sustentação da cadeira (2020)


