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TEMA nº35: Segurança com Gruas (NR18) 

RESPONSÁVEL: Wanderson Monteiro 

   

MEDIDAS DE SEGURANÇA 
 

O QUE É UMA GRUA? 

 

É um equipamento pesado utilizado no transporte 

horizontal e vertical de materiais. A grua é desmontável e, 

geralmente treliçado. 

 

É composto de duas extremidades: numa delas, fica a 

pinça elevatória descendente e/ou ascendente; na outra, 

fica um imenso contrapeso, que estabiliza o conjunto, 

evitando a sua queda. 

 

 
 

Normalmente, é fixada em pesada base sustentado por 

uma torre modular. É um conjunto de possante motor com 

roldanas, acopladas a um ou mais cabos de alta 

resistência. 

 

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA: 

 

• A ponta da lança e o cabo de aço de levantamento 

da carga devem ficar, no mínimo, a 3m (três 

metros) de qualquer obstáculo e ter afastamento 

da rede elétrica que atenda à orientação da 

concessionária local; 

• A área de cobertura da grua, bem como 

interferências com áreas além do limite da obra, 

deverão estar previstas no plano de cargas 

respectivo; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• O posicionamento da primeira ancoragem, 

bem como o intervalo entre ancoragens 

posteriores, deve seguir as especificações do 

fabricante, fornecedor ou empresa 

responsável pela montagem do equipamento, 

mantendo disponível no local as 

especificações atinentes aos esforços 

atuantes na estrutura da ancoragem e do 

edifício. 

• Antes da entrega ou liberação para início de 

trabalho com utilização de grua, deve ser 

elaborado um Termo de Entrega Técnica 

prevendo a verificação operacional e de 

segurança, bem como o teste de carga, 

respeitando-se os parâmetros indicados pelo 

fabricante; 

• Somente poderá ocorrer trabalho sob 

condições de ventos com velocidade acima de 

42 km/h mediante operação assistida; 

• Para operações de telescopagem, montagem 

e desmontagem de gruas ascensionais, o 

sistema hidráulico deverá ser operado fora da 

torre; 

• As gruas ascensionais só poderão ser 

utilizadas quando suas escadas de 

sustentação dispuserem de sistema de 

fixação ou quadro-guia que garantam seu 

paralelismo; 

• Para movimentação vertical na torre da grua 

é obrigatório o uso de dispositivo trava-

quedas; 

• As áreas de carga ou descarga devem ser 

isoladas somente sendo permitido o acesso às 

mesmas ao pessoal envolvido na operação; 

• Toda empresa fornecedora, locadora ou de 

manutenção de gruas deve ser registrada no 

CREA - Conselho Regional de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia, para prestar tais 

serviços técnicos; 

• A implantação, instalação, manutenção e 

retirada de gruas deve ser supervisionada por 

engenheiro legalmente habilitado com vínculo 

à respectiva empresa e, para tais serviços, 

deve ser emitida ART - Anotação de 

Responsabilidade Técnica 

 

PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE: 

 

• A estrutura da grua deve estar 

devidamente aterrada de acordo com a 

NBR 5410 e procedimentos da NBR 5419 e 

a respectiva execução de acordo com o 

item 18.21.1 da NR18. 
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OPERAÇÃO: 

 

A operação da grua deve se desenvolver de conformidade 

com as recomendações do fabricante; 

Toda grua deve ser operada através de cabine acoplada à 

parte giratória do equipamento exceto em caso de gruas 

automontantes ou de projetos específicos ou de operação 

assistida. 

 

CONDIÇÕES IMPEDITIVAS: 

 

• É proibido qualquer trabalho sob intempéries ou 

outras condições desfavoráveis que exponham os 

trabalhadores a risco; 

• Sob nenhuma condição é permitida a operação 

com gruas quando da ocorrência de ventos com 

velocidade superior a 72 Km/h; 

• É proibida a utilização de gruas para o transporte 

de pessoas; 

• Não é permitida a presença de pessoas no interior 

da torre de grua durante o acionamento do 

sistema hidráulico; 

• É proibida a utilização da grua para arrastar peças, 

içar cargas inclinadas ou em diagonal ou 

potencialmente ancoradas como desforma de 

elementos pré-moldados. 

• Nesse caso, o içamento por grua só deve ser 

iniciado quando as partes estiverem totalmente 

desprendidas de qualquer ponto da estrutura ou 

do solo; 

• É proibida a utilização de travas de segurança para 

bloqueio de movimentação da lança quando a grua 

não estiver em funcionamento. 

Para casos especiais deverá ser apresentado 

projeto específico dentro das recomendações do 

fabricante com respectiva ART – Anotação de 

Responsabilidade Técnica;  

• Não é permitida a colocação de placas de 

publicidade na estrutura da grua, salvo quando 

especificado pelo fabricante do equipamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISPOSITIVO AUXILIAR DE IÇAMENTO: 

 

Todo dispositivo auxiliar de içamento (caixas, 

garfos, dispositivos mecânicos e outros), 

independentemente da forma de contratação ou 

de fornecimento, deve atender aos seguintes 

requisitos: 

 

✓ Dispor de maneira clara, quanto aos dados 

do fabricante e do responsável, quando 

aplicável; 

✓ Ser inspecionado pelo sinaleiro ou 

amarrador de cargas, antes de entrar em 

uso; 

✓ Dispor de projeto elaborado por 

profissional legalmente, mediante emissão 

de ART – anotação de responsabilidade 

técnica – com especificação do dispositivo 

e descrição das características mecânicas 

básicas do equipamento. 

 

 
 

LAUDO ESTRUTURAL E OPERACIONAL: 

 

Toda grua que não dispuser de identificação do 

fabricante, não possuir fabricante ou importador 

estabelecido ou, ainda, que já tenha mais de 20 

(vinte) anos da data de sua fabricação, deverá 

possuir laudo estrutural e operacional quanto à 

integridade estrutural e eletromecânica, bem 

como, atender às exigências descritas nesta 

norma, inclusive com emissão de ART - Anotação 

de Responsabilidade Técnica – por engenheiro 

legalmente habilitado. 
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Este laudo deverá ser revalidado no máximo a cada 2 

(dois) anos. 

 

PLANO DE CARGAS: 

 

A implantação e a operacionalização de equipamentos de 

guindar devem estar previstas em um documento 

denominado “Plano de Cargas” que deverá conter, no 

mínimo, as informações constantes do Anexo III da NR18 

- “PLANO DE CARGAS PARA GRUAS”. 

 

 
 

SUPERVISÃO: 

 

A implantação, instalação, manutenção e retirada de gruas 

deve ser supervisionada por engenheiro legalmente 

habilitado com vínculo à respectiva empresa e, para tais 

serviços, deve ser emitida Anotação de Responsabilidade 

Técnica - ART 

 

ITENS DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIOS: 

 

1. Limitador de momento máximo; 

2. Limitador de carga máxima para bloqueio do 

dispositivo de elevação; 

3. Limitador de fim de curso para o carro da lança 

nas duas extremidades; 

4. Limitador de altura que permita frenagem 

segura para o moitão; 

5. Alarme sonoro para ser acionado pelo operador 

em situações de risco e alerta, bem como de 

acionamento 

automático, quando o limitador de carga ou 

momento estiver atuando; 

6. Placas indicativas de carga admissível ao longo 

da lança, conforme especificado pelo 

fabricante; 

7. Luz de obstáculo (lâmpada piloto); 

8. Trava de segurança no gancho do moitão; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Cabos-guia para fixação do cabo de 

segurança para acesso à torre, lança e 

contra-lança; 

10. Limitador de giro, quando a grua não 

dispuser de coletor elétrico; 

11. Anemômetro; 

12. Dispositivo instalado nas polias que 

impeça o escape acidental do cabo de aço; 

13. Proteção contra a incidência de raios 

solares para a cabine do operador 

conforme disposto no item 18.22.4 da 

nr18; 

14. Limitador de curso para o movimento de 

translação de gruas instaladas sobre 

trilhos; 

15. Guarda-corpo, corrimão e rodapé nas 

transposições de superfície; 

16. Escadas fixas conforme disposto no item 

18.12.5.10 da nr18; 

17. Limitadores de curso para o movimento da 

lança - item obrigatório para gruas de 

lança móvel ou retrátil. 

 

 

 


