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P ublicadas em 28 de julho des-
te ano, as recentes normas de 
resgate estão divididas em 2 
partes e possuem as seguintes 

nomenclaturas:
ABNT NBR 16.710:2020 Resgate Téc-

nico Industrial em Altura e/ou em Espaço 
Confinado

Parte 1: Diretrizes para qualificação do 
profissional

Parte 2: Diretrizes para provedores de 
treinamento e instrutores para a qualifica-
ção do profissional

Introdução

O Resgate Técnico Industrial é um tema 
complexo. Em termos de normalização 
desde 2007 se tenta elaborar uma norma 
voltada para a qualificação do profissional 
que atua em resgate dentro do segmento 
privado, em equipes próprias ou em em-
presas especializadas na prestação desse 
serviço.

Em 2016 houve uma retomada ao as-
sunto, parado na ABNT desde 2009, mo-
mento em que foi criada uma nova Comis-
são de Estudos tendo como referência, 
além das experiências dos membros da 
Comissão, diversos documentos, ressal-
tando as normas estrangeiras que tiveram 
destaque, sendo elas as ASTM F2752, 
F2954, F2955, NFPA 1006 e 1670, além 
de procedimentos de qualificação em res-
gate de empresas e organizações, no in-
tuito de estabelecer informações basea-
das nas experienciais já conhecidas.

Importante salientar que dentro da nor-
malização técnica esse assunto já possuía 
referências como a NBR 14276 (brigada 
de emergência) e 14606 (Bombeiro Ci-
vil). Ambas com conteúdo sobre resgate 
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em altura e espaços confinados, inclusive 
adotadas por várias empresas. Entretan-
to, a falta de padronização das brigadas e 
as diferenças Estaduais entre normativas 
de Bombeiros Civis e Militares acabavam 
por não cuidar com atenção do assunto.

Ainda tratando de resgate em altura e 
espaços confinados as normas técnicas 
16489 (seleção, uso e manutenção para 
trabalho em altura) e 16577 (espaço con-
finado) trazem orientações gerais sobre o 
assunto.

Interface com as normas
regulamentadoras

O resgate em altura e espaço confinado 
tem interface direta com a NR-33 e NR-
35. Um dos primeiros passos para a inter-
pretação desta recente norma técnica é o 
entendimento desta relação com as NRs.

Outras NRs também trazem informa-
ções sobre necessidade de serviços de 
resgate como as normas: 10, 18 e 34.

Em linhas gerais, estas NRs estabe-
lecem requisitos de gestão e abrangem 
qualquer tipo de empresa, desde peque-
nas com grau de risco menor até gran-
des corporações com plantas industriais 
extremamente complexas. Elas abordam 
a necessidade das empresas se prepa-
rarem para as emergências, porém não 
apresentam requisitos técnicos de como 
devem ser feitos os resgates nesses am-
bientes deixando para que cada empresa 
estabeleça critérios de acordo com a sua 
realidade.

O novo texto da NR-1 também enfatiza 
a preparação para emergências, inclusive 
tratando do tema de resgate. Com o im-
plemento do PGR/ GRO em 2021, as em-
presas necessitarão cada vez mais des-
pertar para tais exigências.

Qual a diferença de uma norma de requi-
sitos para uma norma de diretriz?

Requisitos são critérios objetivos nor-
malmente inclusos em norma com as ex-
pressões deve ou não pode, ou seja, uma 
obrigatoriedade. Enquanto, Diretrizes são 
instruções ou indicações geralmente in-
clusas em norma com as expressões re-

comenda-se ou convém, isto é, uma re-
ferência para se estabelecer um plano ou 
uma ação.

Como exemplo de norma de requisitos 
podemos citar a norma ISO 45.001:2018 
Sistema de gestão de saúde e segurança 
ocupacional - Requisitos com orientação 
para uso (que substitui a norma OHSAS 
18.001), que é voltada para organizações 
e por se tratar de exigências objetivos, as 
empresas que visam comprovar o aten-
dimento integral dos requisitos, passam 
por um processo de avaliação de confor-
midade através de certificadora acredita-
da pelo INMETRO, no caso de aprovação, 
obtém sua certificação.

Como norma de diretriz temos o exemplo 
da norma ABNT NBR ISO 31.000:2018 
Gestão de Risco – Diretrizes, também 
voltada a organizações, porém uma nor-
ma direcionada a orientações. Este tipo 
de norma não possui certificação, servem 
como norte para estabelecer seus planos 
de ações quanto a gestão de risco.

Deste modo fica claro que as normas de 
resgate, por tratarem de diretrizes, não 
são normas que visam a certificação de 
profissionais.

Muitas empresas no Brasil possuem, há 
anos, profissionais que atuam em equipes 
próprias de resgate e outras contratam 
empresas especializadas para atuarem 
em paradas de manutenção em serviços 
que envolvem altura e espaço confinado.

A adequação que teremos a partir de 
agora é que empresas e profissionais 
terão, através da NBR 16710, diretrizes 
mínimas para promoverem a qualificação 
dentro de um padrão.

Qual a diferença do resgate industrial em 
altura e espaço confinado para o acesso 
por corda?

Assim como nas atividades de Acesso 
por Corda, onde os profissionais estão 
executando serviços suspensos por cor-
das, os demais trabalhadores que atuam 
em altura com diversos outros meios de 
acesso, também podem precisar de res-
gate envolvendo uso de cordas. Profis-
sionais na montagem de andaime, palcos 
para eventos, operadores de plataforma 

elevatórias, etc. podem necessitar de uma 
equipe de resgate no caso de uma emer-
gência.

É bom lembrar que a NR-35 no item 5 
(Sistemas de Proteção Contra Quedas) 
estabelece, além do Acesso por Corda, 
atividades de restrição de movimenta-
ção, posicionamento no local de trabalho 
e retenção de quedas como trabalho em 
altura.

No caso do Acesso por Corda, tanto a 
NR-35 (anexo 1) quanto as NBRs 15475 
e 15595 definem que a própria equipe 
é responsável pelo seu resgate. A NBR 
16710 mantem essa autonomia para o 
Acesso por Corda, mas visa trazer orien-
tações e ser um referencial justamente 
para as demais atividades mencionadas 
acima.

Na atividade de Acesso por Corda é obri-
gatório a certificação dos profissionais 
que atuam nesse segmento. A partir da 
publicação desta norma de resgate ha-
verá o mesmo requisito para atuar em 
resgate?

De forma objetiva, levando em consi-
deração as explicações acima, é possível 
responder que não existe nenhum siste-
ma de avaliação de conformidade previsto 
para atendimento a NBR 16710, portanto 
não existe uma certificação de conformi-
dade com esta norma, justamente como 
já explicado, por se tratar de uma norma 
de diretrizes. Esta realidade é diferente do 
Acesso por Corda que possui uma norma 
específica de requisitos para certificação, 
a NBR 15475.

No processo de certificação de pesso-
as vale ressaltar que no Brasil, os orga-
nismos de certificação de pessoas em 
Acesso por Corda devem atender a ISO 
17.024 e serem acreditados por um ór-
gão competente (INMETRO). Não existe 
dentro do INMETRO menção ou previsão 
sobre organismos ou associações acredi-
tadas para certificar pessoas em resgate 
em altura e espaço confinado. Portanto 
não existe um processo de certificação em 
resgate no Brasil semelhante ao processo 
de certificação em Acesso por Corda. 

Mesmo nos Estados Unidos, que pos-
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suem normas de resgate (NFPA) conso-
lidadas há muito mais tempo, também 
não existe nenhum processo de certifica-
ção de pessoas nessa modalidade. O que 
existe são centros de treinamentos e em-
presas que seguem as diretrizes das nor-
mas (NFPA 1006 e 1670, por exemplo) e 
ministram cursos dentro desses parâme-
tros. Esse é o caminho de como ocorrerá 
no Brasil, afinal de contas já possuímos 
profissionais com anos de experiência 
no segmento de resgate, muito antes de 
pensarmos em ter uma norma com dire-
trizes mínimas.

Por que as normas de Resgate são dire-
trizes e não requisitos?

É importante lembrar que a NR-35 de-
termina no item 35.1.3 que, de forma 
complementar sejam seguidas as nor-
mas técnicas oficiais (no caso, as normas 
ABNT NBR) e na ausência ou omissão 
dessas, as normas internacionais aplicá-
veis (normas ISO ou IEC). Logo, se a nor-
ma de resgate fosse de requisitos, teria 
seu caráter de cumprimento obrigatório 
por conta disso.

Optou-se então por estabelecer uma 
norma de diretrizes a pedido da Secreta-
ria do Trabalho - Ministério da Economia, 
cuja interpretação que esta norma deveria 
se tratar de orientações e não ter o cará-
ter compulsório.

Mesmo não tendo natureza comple-
mentar de requisito, esta norma tem mui-
to a contribuir, assim como é a norma 
ABNT NBR 16489:2017 Sistemas e equi-
pamentos de proteção individual para 
trabalhos em altura — Recomendações 
e orientações para seleção, uso e manu-
tenção, um exemplo de uma norma de 
altíssima qualidade técnica que cumpre 
seu papel de auxiliar na implementação 
de procedimentos seguros nos trabalhos 
em altura.

Sendo assim, os textos das duas par-
tes da NBR 16710 trazem informações 
importantes para alunos, instrutores e 
empregadores que contratam esse servi-
ço ou mantém equipes próprias em suas 
instalações.

Do que se trata a norma de resgate?

Na introdução, a norma apresenta como 
objetivo estabelecer as diretrizes para a 
qualificação do profissional para resgate 
em altura e/ou em espaço confinado, re-
comendando as condições para os pro-
vedores de treinamento e seus instru-
tores responsáveis por ministrarem os 
treinamentos, o conteúdo programático 
e o perfil desejado de competência para 
o profissional, como parte de sua forma-
ção, dentro de um processo permanente 
de desenvolvimento de sua qualificação, 
para atuação nas operações de resgate 
existentes nos setores industriais.

Quais são os tópicos abordados por esta 
norma?

Além das explicações e ressalvas preli-
minares, o objetivo deste artigo também é 
apresentar os principais pontos da norma, 
dentre eles os níveis de qualificação, atu-
ação e validade dos treinamentos. (Veja 
tabela na página a seguir).

Pontos não abordado pela norma

Essa norma não envolve procedimentos 
operacionais de resgate. Cabe as empre-
sas estabelecerem seus procedimentos 
e principalmente formas de avaliação de 
suas equipes, onde sem dúvida os exer-
cícios simulados juntamente com uma 
avaliação efetiva são essenciais para um 
plano de resgate adequado.

A operação do resgate assim como o 
número de resgatistas e quantidade de 

recursos necessários, são responsabili-
dades do empregador. Esses parâmetros 
não estão definidos na NBR 16710 e nem 
deveriam estar, pois estamos tratando de 
uma norma de qualificação de pessoas 
e não de gerenciamento de riscos. Para 
esse assunto já dispomos de outras nor-
mas como a NBR 15219 e as normas ISO 
NBR 31000, 31010 e 31004.

A operacionalidade do resgate deve se 
basear nos resultados das análises de ris-
co e nos programas de gerenciamento de 
emergência da empresa.

Conclusão

Diante das novidades da NBR 16710, é 
importante pontuarmos alguns aspectos 
importantes.

A norma é pioneira no país e auxiliará 
empresas e profissionais que buscam um 
norte para qualificação, no entanto ne-
cessitará de complementação, principal-
mente quanto aos procedimentos ope-
racionais durante o resgate em altura e 
espaço confinado.

Independente das diretrizes da norma, 
pesquise sobre a expertise dos centros 
de treinamento e instrutores que ofertam 
este tipo de serviço. As qualificações po-
dem ser feitas dentro das empresas prin-
cipalmente os níveis industrial e operacio-
nal.

Os treinamentos ministrados com base 
na NBR 16710, não necessitam de ne-
nhum tipo de certificação de associação 
ou organismo externo. Os provedores de 
treinamento e empresas interessadas de-
vem utilizar a referida norma como uma 
orientação para estabelecer seus padrões 
de qualificação.

Além da NBR 16710 é fundamental que 
as empresas complementem os requisitos 
com normas tão importantes já existentes 
no Brasil no assunto de trabalho em altu-
ra e espaços confinados.

Muitas empresas no Brasil possuem, há anos, profissionais que atuam em equipes próprias de resgate e 
outras contratam empresas especializadas para trabalhar em paradas de manutenção em serviços que 
envolvem altura e espaço confinado.
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Classificação dos níveis de qualificação conforme tabela 1 da 16.710-1:

Nível Profissional Atuação

Industrial

Operacional

Líder

Coordenador de Equipe

Nível básico de qualificação em resgate especificado para o primeiro nível, participação de 
uma variedade limitada de resgates, a partir de uma superfície que requeira seu desloca-
mento seguro por meio de sistemas de proteção individual de restrição de movimentação, 
retenção de quedas e posicionamento para movimentação vertical simples de vítimas e 
resgatistas, em cenários com o emprego restrito de sistemas de resgate de pré-engenharia 
ou pré-montados, manuais ou automáticos.

Nível inicial de qualificação em resgate especificado para o segundo nível, participação de 
uma variedade limitada de resgate, posicionada a partir de uma superfície que requeira seu 
deslocamento seguro por meio de sistemas de proteção individual de restrição de movi-
mentação, retenção de quedas e posicionamento para movimentação vertical de vítimas e 
resgatistas, em cenários com emprego de sistemas montados de vantagem mecânica, sis-
temas de resgate de pré-engenharia ou pré-montados, manuais ou automáticos, podendo 
ainda executar progressões diversas por meio de corda, sistemas mecânicos e elétricos, 
específicos para movimentação e resgate de pessoas.

Nível intermediário de qualificação em resgate especificado para o terceiro nível, participa-
ção de uma variedade de resgates, em qualquer nível de altura, que requeiram movimen-
tação ou deslocamentos básicos de vítimas com ou sem macas, com emprego de sistemas 
montados de vantagem mecânica, sistemas de regate de pré-engenharia ou pré-monta-
dos, manuais ou automáticos, e sistemas de vantagem mecânica, para realizar acesso até 
a vítima de forma autônoma por técnicas de progressões diversas por corda, sistemas 
mecânicos e elétricos, específicos para movimentação e resgate de pessoas em todas as 
direções.

Nível avançado de qualificação em resgate especificado para o quarto nível, habilitação 
para coordenar presencialmente uma operação de resgate, elaborar o seu planejamen-
to, avaliar e dimensionar a operação de resgate por corda, estabelecer funções, designar 
responsabilidades, determinar a execução de tarefas, orientar a montagem de sistemas 
de movimentação vertical e horizontal, participar de uma variedade de resgates de alta 
complexidade e desempenhar funções em resgates avançadas em suspensão em que seja 
necessário ou não o acompanhamento da vítima por um resgatista. 

Carga horária e validade dos treinamentos conforme tabela 2 da 16.710-1:

Nível Profissional Carga Horária Mínima Validade do Treinamento
Industrial Carga horária conforme plano de resgate, quando aplicável. 2 anos

Operacional 24 horas 2 anos

Líder 32 horas 2 anos

Coordenador de Equipe 32 horas 2 anos
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Palavra de quem é uma Instalação Autorizada...
CTNR

“A CTNR Treinamentos é uma empresa voltada à realização de cursos das Nor-
mas Regulamentadoras tais como: NR05, NR06, NR10, NR11, NR12, NR18, NR20, 
NR23, NR33, NR35 básico e de Acesso Por Cordas, entre outros. Conta agora com 
cursos on-line das NR´s, aos quais seguem as indicações da nova NR01.

 Nosso centro de treinamentos é certificado pela Abendi e atende integralmente 
a todos os requisitos citados nas normas sendo, atualmente, um dos Organismos 
de certificação que possui a acreditação do Inmetro. Contamos com equipe qualifi-
cada e capacitada para serviços técnicos voltados para a trabalhos em altura e es-
paços confinados. Conta ainda com produtos diferenciados para os seguimentos 
mencionados. Consulte nossos serviços e produtos, estamos prontos para aten-
dê-los.

Esperamos que 2021 seja um ano próspero, diferente de 2020. Que tenhamos 
saúde para superar os obstáculos da vida e força para conquistar nossos objeti-
vos.’’ 

Fábio Aurélio de Alencar
Diretor Técnico.
Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho

Pró Safe

“Fundada em 2009, em Valinhos/SP, a Pró Safe é uma em-
presa que presta serviços na área de Assessoria e Consultoria 
de Engenharia de Segurança do Trabalho. Atendemos os mais 
variados clientes, desde pequenas empresas até grandes mul-
tinacionais, localizados em todos os estados brasileiros. Conta-
mos com um corpo técnico especializado, capacitado e treinan-
do, além de possuírem vasta experiência de campo.

Dentre do escopo de nossas atividades, destacamos a Gestão 
de SSMA (saúde, segurança e meio ambiente) em obras e pro-
jetos, Assessoria Técnica em Campo, Observadores e Fiscais 
de Segurança para atividades que envolvam altura / acesso por 
cordas, espaço confinado e resgate, instalação de Sistema de 
Proteção Contra Quedas (linhas de vida), além da realização 
de Laudos e Inventários Técnicos (mapeamento de locais que 
envolvam trabalho em altura, inventário de espaços confina-
dos). Além disso, a Pró Safe possui um Centro de Treinamen-
tos, homologado pela certificadora Abendi, onde realizamos 
treinamentos de NR 33, NR 35, Acesso por Cordas e Resgate 
Técnico Avançado. Para o próximo ano, a Pró Safe espera uma 
recuperação social e econômica, frente aos grandes impactos 
negativos que a pandemia nos trouxe neste ano de 2020.’’

Herick Manzini Amadio
Engenheiro de Segurança do Trabalho
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1. Conte um pouco sobre sua trajetória 
profissional?

Escalador desde 1997, trabalhando 
na área industrial e Offshore a partir 
de 2005 como Inspetor de Ensaios não 
Destrutivos e Supervisor de Acesso por 
Cordas.

2. Diante da situação atual do merca-
do de trabalho (em baixa por conta do 
isolamento social da pandemia), como 
imagina as tendências de futuro?

Acredito que em médio prazo as coisas 
voltaram ao normal, pois o Brasil tem ur-
gência em crescer economicamente, in-
clusive devido aos compromissos assu-
midos por conta da pandemia

3. Cite as principais áreas onde ainda 
há grande procura por escaladores in-
dustriais?

 Sem dúvida, a demanda por escala-
dores industriais nas plataformas de pe-
tróleo ainda é a maior do que em outros 
segmentos, no entanto, tem crescido 
muito a necessidade desses profissio-
nais no Setor Eólico, na manutenção de 
encostas e Construção Cívil.

4. Em sua opinião, qual o perfil ideal 
para trabalhar no segmento?

Existe uma diversidade muito gran-
de de possibilidades para o segmento e 

Na entrevista a seguir, Enrico Borges de Lima, instrutor de
Acesso de Corda da Abendi, comenta sobre o futuro da profissão

desta maneira, acredito não ter um perfil 
muito bem definido. Desde o mais inte-
lectual, voltado para as Inspeções (Con-
trole de Qualidade em geral), quanto o 
operacional (que executa propriamente 
os reparos e manutenções).

5. Explique porque a certificação pro-
fissional é um diferencial de qualidade 
no trabalho?

A Certificação em Acesso por Corda 
amplia muito as possibilidades de Aces-
sar lugares onde antes eram inalcançá-
veis e assim o profissional dificilmente 
fica parado. Nesse sentido, o profissional 
certificado pela Abendi se destaca, pois 
existe uma preocupação muito grande 
em abordar de forma ampla todas as exi-
gências Normativas como, por exemplo, 
os direitos e deveres entre empregados 
e empregadores, EPI’s do Trabalho em 
Altura, além das particularidades encon-
tradas no Acesso por Corda.

6. Faça qualquer comentário que con-
siderar importante.

Hoje, buscar a certificação em Acesso  
por Corda na Abendi é a certeza de ter 
um diferencial no mercado, pois quem 
contrata os trabalhos de um profissional 
Abendi sabe que ele passou por um cri-
vo muito rigoroso e que esse profissional 
será cumpridor das exigências legais. u

Enrico Borges de Lima
Supervisor de Produção/Escalador, Técnico em 
Mecânica e Inspetor de Ensaios não Destrutivos. 
Trabalha desde 2004 na área Industrial.
É Examinador de Acesso por Corda pela
Abendi desde 2013.
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CLIQUE AQUI

Instalações Autorizadas para Acesso por Corda

abendicorda.org.brSaiba tudo sobre Acesso por Corda, acesse:

A7 Treinamentos & Serviços
 Rio das Ostras (RJ) 

(22) 2764-5546
administrativo@a7br.com

ALTIPLANO
Rio de Janeiro (RJ) 
(21) 3178-6275

atendimento@altiplanotreinamentos.com.br

CERRO – CT IBEX
Curitiba (PR)

(41) 3093-5877
treinamentos@cerro.eng.br

CT ROPE
Canoas (RS)

(51) 3032-1219
treinamento@gruporope.com

NR Treinamentos
Blumenau (SC)

(47) 3330-8427
daniela@nrtreina-

mentos.com.br

PRÓ SAFE
Valinhos (SP)

(19) 3929-5183
prosafe@prosafe.srv.br

TASK ACADEMY
Votorantim (SP)
(15) 3034-8000
task@taskbr.com

ARINE ENGENHARIA
Mauá (SP) 

(11) 4512-6800
contato@arineorg.com.br

EPSEG
Canoas (RS)

(51) 3922-3639
contato@epeseg.com.br

https://forms.rdstation.com.br/campanha-certificacoes-4830bd994421cc7284df-html
http://www.abendicorda.org.br/corda_news.php
http://www.abendicorda.org.br/corda_news.php
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Sede da Abendi: Av. Onze de Junho, 1317 - Vila Clementino – CEP: 04041-054 - São Paulo (SP)
Tel.: (11) 5586-3199 | Fax: (11)  5581-1164 / Telefone do Setor de Certificação de Pessoal: (11) 5586-3181 
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Eventos: eventos@abendi.org.br / Normalização: normalizacao@abendi.org.br / Sócios: socios@abendi.org.br 
Tecnologia: tecnologia@abendi.org.br / Treinamentos: treinamentos@abendi.org.br / Público leitor: Profissionais 
do Sistema Nacional de Qualificação e Certificação de Pessoas em Acesso por Corda Publicação: Setor de
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Representante Regional (AL) - Jarbas Cabral Fagundes - jarbas@abendi.org.br - (82) 9-9911-7619.

Representante Regional (BA) - Antonio Luiz de Melo Vieira Leite - antonio.leite@abendi.org.br
(71) 99964-8636.

Representante Regional (SE) - Carlos Otávio Damas Martins - carlos.martins@abendi.org.br
(79) 99679-2747.

Representante Regional (PB, PE e  PI) - Marco Antonio Souza Brito - marcobrito@abendi.org.br 
(81) 9961-5110 e ID 97 * 34748 (Nextel).

Representante Regional (RN) - Sérgio Rodrigues Barra - sergio@abendi.org.br | (84) 98828-1266.

Representante Regional (SC) - Jean Eduardo Lima - jean@abendi.org.br - (47) 99729-3786.

Acesse www.abendi.org.br e conheça mais sobre nossos produtos e serviços.
Av. Onze de Junho, 1317 - Vila Clementino - São Paulo/SP - CEP 04041-054

Tel. (11) 5586-3199  |  abendi.org.br

VENHA PARA A ABENDI E ESTEJA EM CONTATO COM AS PRINCIPAIS 
TENDÊNCIAS E INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS DAS ÁREAS DE  ENSAIOS 
NÃO DESTRUTIVOS E INSPEÇÃO DO BRASIL, FIQUE SÓCIO!

ACESSE AQUI 

https://www.facebook.com/abendioficial/
https://www.instagram.com/abendioficial/
https://twitter.com/abendioficial
https://www.youtube.com/user/Abendi1
https://www.linkedin.com/company/abendioficial/
http://www.abendi.org.br/abendi/default.aspx?c=1263

