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SEGURANÇA DO TRABALHO 

COM ANDAIMES 

 

Plataforma para trabalhos em alturas 

elevadas por meio de estrutura 

provisória ou dispositivo de sustentação. 

 

 

TIPOS DE ANDAIMES: 

• ANDAIMES SIMPLESMENTE 

• APOIADOS ou ANDAIMES MÓVEIS; 

• ANDAIMES EM BALANÇO; 

• ANDAIMES FACHADEIROS ou 

• SUSPENSOS (Manual ou 

Motorizado). 

 

✓ Devendo possuir placa de 

identificação e procedimentos 

operacionais para o seu uso; 

✓ O acesso ao andaime deve ser feito 

em local seguro, em piso regular e 

estável. 

 

 

 

 

 

ANDAIMES SIMPLESMENTE APOIADOS: 

É aquele cujo estrado está simplesmente 

apoiado, podendo ser fixo ou deslocar-se 

no sentido horizontal, devendo ter seus 

montantes apoiados em sapatas sobre 

base sólida capazes de resistir aos 

esforços solicitantes e às cargas 

transmitidas. 

 

ANDAIMES SUSPENSOS: 

• São aqueles cuja estrutura de 

trabalho é sustentada por travessas 

suspensas e cabos de aço, e 

movimentado por meio de 

guinchos; 

• Deve ser fixado à construção, na 

posição de trabalho, para que este 

não se afaste durante as atividades; 
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• Manter o andaime o mais nivelado 

possível, inclusive durante seu 

deslocamento vertical; 

• Deve ser externamente coberto 

por tela de material que apresente 

resistência mecânica condizente 

com os trabalhos e que impeça a 

queda de objetos. 

• Deve ser realizada a verificação 

diária das condições do 

equipamento; 

 
 

VERIFICAR OS SEGUINTES ITENS 

PARA MONTAGEM E EXECUÇÃO DAS 

TAREFAS: 

• Observar cabos de alimentação 

com dupla isolação; 

• Plugs e tomadas blindadas; 

• Aterramento elétrico; 

• Dispositivo diferencial residual 

(DR); 

• Verificar fim de curso superior e 

batente. 

 

 

 

 

 

 

 

No momento do acesso ao andaime 

suspenso, o trabalhador já deve 

estar conectado ao sistema de linha de 

vida vertical através de trava-queda por 

corda ou cabo de aço. 

FICA PROIBIDO: 

• A fixação de sistemas de 

sustentação dos andaimes por 

meio de sacos com areia, pedras 

ou qualquer outro meio similar; e 

sendo proibido o uso de cabos de 

fibras naturais ou artificiais; 

• Transportar pessoas ou materiais 

que não estejam vinculados à 

obra; 

• Utilizar “guinchos de catraca 

manual” nos andaimes 

suspensos para prédios acima de 

08 (oito) pavimentos, ou altura 

equivalente; 

• Acrescentar trechos em balanço 

ao piso de trabalho; 

• Utilizar de escadas e outros 

meios sobre o piso de trabalho de 

andaimes para se atingir lugares 

mais altos; 

RECOMENDA-SE: 

Manter afastado das redes elétricas ou 

estarem isolados conforme normas da 

concessionária local e sendo proibidas 

improvisações na montagem de trechos 

em balanço e a interligação de 

plataformas. 

 

 

 


