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Segurança na utilização de escadotes 

 

 

 

 

Utilizamos escadotes, com frequência, para aceder e colocar processos, equipamentos e 

objetos em locais menos acessíveis. No entanto, esta prática tão comum, reveste-se de alguns riscos 

que podem ser evitados, se estes equipamentos forem devidamente utilizados. 

Por norma, os acidentes mais frequentes com os escadotes são resultantes do deslizamento 

quer da base para fora, quer do topo para os lados e, com maior frequência, a queda lateral. 
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Causas mais frequentes de acidentes 

 

 

1. Perda de estabilidade: 

1.1. Posicionamento incorreto; 

1.2. Deslizamento da base para fora devido à existência de piso escorregadio ou instável; 

1.3. Deslizamento lateral do topo; 

1.4. Inexistência de pés com características antiderrapantes; 

1.5.  Piso inclinado, instável, escorregadio; 

1.6.  Colisão da escada com objetos; 

1.7. Utilização do equipamento por mais que um trabalhador; 

1.8. Escadote inadequado (demasiado grande ou pequeno). 

 

2. Manipulação 

2.1. Movimentação da escadote em posição de trabalho; 

2.2. Carregar objetos no acesso ao equipamento. 

 

3. Quedas 

3.1. Calçado inadequado; 

3.2. Degraus contaminados (não limpos); 

3.3. Comportamento inseguro (subir ou descer dois degraus de cada vez). 

 

4. Estado do equipamento 

4.1. Falta de degraus ou degraus danificados; 

4.2. Inexistência de proteções antideslize ou anti abertura acidental; 

4.3. Peso máximo excedido. 

 

5. Riscos elétricos 

5.1. Posicionamento dos escadotes na proximidade de equipamentos elétricos; 

5.2. Contacto direto ou indireto,  que provoque dano nos equipamentos elétricos; 
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Consequências 

 

 

 

 

 

 

� Queda de pessoas a diferente nível; 

� Queda ao mesmo nível; 

� Queda de objetos por desabamento ou desmoronamento; 

� Queda de objetos em manipulação; 

� Choque contra objetos; 

� Contactos elétricos 

� Movimentos repetidos; 
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PREVENÇÃO 

Prescrições Mínimas de Segurança 

 

 

 

Manual de Instruções. Em caso de dúvida, consulte o manual de instruções do 

equipamento, que deverá ser em língua portuguesa. 

 

Antes de usar o escadote certifique-se que pode fazê-lo. Certas patologias e a 

utilização de determinados medicamentos podem tornar perigosa a utilização destes 

equipamentos.  

 

Garanta uma utilização segura. Antes de utilizar o equipamento verifique o seu estado 

procedendo a uma breve inspeção visual. Verificar a existência de degraus em falta, 

partidos, deformados ou sujos/escorregadios. Certifique-se que  o escadote é 

adequado à tarefa que pretende desenvolver. 

 

Estabilidade durante a utilização. Os escadotes devem ser colocados de forma a 

garantir a estabilidade durante a sua utilização, em superfícies planas, resistentes e 

antiderrapantes. 

 

Devem permitir o apoio dos pés e a pega com pelo menos uma mão. Solicite ajuda. As 

mãos devem estar livres, de forma a garantir a regra dos 3 pontos de apoio (1 mão + 2 

pés ou 2 mãos + 1 pé).  

 

Certificado de conformidade. Os equipamentos deverão dispor de certificado de 

conformidade e marcação CE visível 

 

Peso máximo admissível. Não exceder o peso máximo admissível afixado no 

equipamento. 

 

As escadas e escadotes não deverão ser utilizadas por duas ou mais pessoas em 

simultâneo. Apenas um utilizador de cada vez. 
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Não utilizar os escadotes para fins diferentes do previsto (como estrado, andaime, 

passadiço ou para transporte de materiais). 

 

Flexão lateral. Evite a flexão lateral excessiva. Nunca exceder o comprimento do braço 

se necessitar de esticar a mão lateralmente 

 

A subida e a descida dos trabalhadores pelos escadotes deverá ser efetuada de frente 

para os mesmos, mantendo simultaneamente três pontos de apoio (dois pés e uma 

mão ou duas mãos e um pé). Nunca descer os escadotes de costas para os mesmos. 

Utilizar sempre a área central dos degraus. Subir e descer degrau a degrau. 

 

As tarefas a executar deverão permitir que o trabalhador mantenha a todo o momento 

uma posição estável e segura. 

 

Não subir para os últimos degraus. Garanta o apoio necessário durante a execução das 

tarefas. 

 

Contactos elétricos. Verifique a existência do risco de contacto com equipamentos 

elétricos desprotegidos. 

 

O apoio inferior do escadote (pé) deverá ter piso antiderrapante. 

 

As peças que asseguram o travamento dos escadotes devem garantir resistência 

adequada, encontrar-se em bom estado, que evitam o seu fecho intempestivo ou 

abertura para além do ângulo previsto. 

Utilizar os escadotes sempre em posição de abertura máxima. 

 

Quando não estão em uso, os equipamentos deverão ser arrumados, de preferência, 

verticalmente e de forma a evitar quedas e obstruções. 

 

Nunca utilizar um equipamento danificado. Não alterar a estrutura da escada. 

 

BOM TRABALHO! 

 

 

Nota: As imagens usadas foram retiradas da internet apenas a título exemplificativo 


