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18.14.24.1 A ponta da lança e o cabo de aço de sustentação devem ficar no mínimo a 3,OOm (três metros) de 

qualquer obstáculo e ter afastamento da rede elétrica que atenda orientação da concessionária local. (118.324-9/I4) 

18.14.24.2 É proibida a montagem de estruturas com defeitos que possam comprometer seu funcionamento. 

(118.325-7 / I4) 

18.14.24.3 O primeiro estaiamento da torre fixa ao solo deve se dar necessariamente no 8ø (oitavo) elemento e a 

partir daí de 5 (cinco) em 5 (cinco) elementos. (118.326-5 / I4) 

18.14.24.4 Quando o equipamento de guindar não estiver em operação, a lança deve ser colocada em posição de 

descanso. (118.327-3 / I4) 

18.14.24.5 A operação da grua deve ser de conformidade com as recomendações do fabricante. (118.328-1 /I4) 

18.14.24.6 É proibido qualquer trabalho sob intempéries ou outras condições desfavoráveis que exponham a risco os 

trabalhadores da área. (118.329-0 / I4) 

18.14.24.7 A grua deve estar devidamente aterrada e, quando necessário, dispor de para-raios situados a 2,00m 

(dois metros) acima da ponta mais elevada da torre. (118.330-3 / I4) 

18.14.24.8 É obrigatório existir trava de segurança no gancho do moitão. (118.331-1 / I4) 

18.14.24.9 É proibida a utilização da grua para arrastar peças. (118.332-0 / I4) 

18.14.24.10 É proibida a utilização de travas de segurança para bloqueio de movimentação da lança quando a grua 

não estiver em funcionamento. (118.333-8 / I4) 

18.14.24.11 É obrigatória a instalação de dispositivos de segurança ou fins de curso automáticos como limitadores 

de cargas ou movimentos, ao longo da lança. (118.334-6 / I4) 

18.14.24.12 As áreas de carga/descarga devem ser delimitadas, permitindo o acesso às mesmas somente ao pessoal 

envolvido na operação. (118.335-4 / I4) 

18.14.24.13 A grua deve possuir alarme sonoro que será acionado pelo operador sempre que houver movimentação 

de carga. (118.336-2 / I4) 

18.14.25 Elevadores de Cremalheira 

18.14.25.1 Os elevadores de cremalheira para transporte de pessoas e materiais deverão obedecer as especificações 

do fabricante para montagem, operação, manutenção e desmontagem, e estar sob responsabilidade de profissional 

legalmente habilitado. (118.654-0 / I4) 

18.14.25.2 Os manuais de orientação do fabricante deverão estar à disposição, no canteiro de obra. (118.655-8/ I4) 
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