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DDS - 018 - Segurança em Andaime

Ao usar andaimes, siga estas dicas:

Antes de usar, inspecione o andaime no qual você vai trabalhar.
Se precisar subir escadas para chegar ao andaime, preste atenção aos degraus.
Observe todas as regras de segurança relativas a andaimes.
Segure o corrimão da escada ao subir e descer a plataforma de trabalho do andaime
e não transporte material ao subir ou descer a escada.
Mantenha o andaime livre de materiais não utilizados ou desnecessários que
podem fazer com que você tropece ou caia.
Certifique-se de que os corrimãos e as placas do piso estão fixados.
Verifique se as placas do andaime não se projetam mais do que 15cm  para além
das travessas. Se eles forem muito largos, eles podem inclinar.
Nunca pule de um andaime no chão.
Nunca suba em um andaime enquanto ele está sendo movido.
Certifique-se de travar e colocar os roletes no andaime móvel antes de subir para
o trabalho.

Para eliminar o risco de queda de objetos, siga as seguintes regras:

1. Observe as boas regras de armazenamento e pedido nas plataformas de andaimes.

2. Certifique-se de que as placas(rodapé) estão no lugar para evitar que o material seja
chutado.

Interpretar Acidente de Trabalho – LEI nº 8.213

3. Não deixe ferramentas ou material solto na plataforma do andaime. Limpe a

https://manualdaseguranca.com.br/interpretacao-de-acidente-de-trabalho-segundo-a-lei-no-8-213/
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plataforma ao final de cada turno de trabalho.

4. Se alguém estiver trabalhando acima de você, certifique-se de que haja proteção
acima de sua cabeça – use um capacete de segurança. Evite sempre Trabalhos
Sobrepostos.

5. Nunca jogue uma ferramenta ou outro objeto em outra pessoa.

6. Passe sempre o material que deve ser entregue de pessoa a pessoa; se os materiais ou
ferramentas forem levantados ou abaixados, use uma corda com uma cesta ou bolsa de
lona.

7. Certifique-se de que uma pessoa no nível do solo, que está levantando uma carga com a
corda manual, ou que está baixando uma carga de uma plataforma de andaime,
permaneça livre no caso de a corda arrebentar e deixar a carga cair

8. Em caso de demolição ou trabalho de alvenaria, coloque uma tela de arame no espaço
entre a plataforma e o corrimão superior.

9. Certifique-se de usar as plataformas conectadas.

10. Mantenha uma boa escada à sua disposição.

11. Certifique-se de que a plataforma tenha proteção lateral e placas de piso.

12. Desça sempre que mover o andaime.

 

Se mantivermos esses pontos em mente, vamos reduzir o risco de
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acidentes envolvendo o uso do andaime.

Em uma área ou situação onde o risco não pode ser eliminado, a necessidade de cautela
deve ser indicada por cartazes e / ou códigos de cores.

As inspeções periódicas de equipamentos e veículos podem identificar muitos riscos
de quedas. 

Por exemplo: degraus ou plataformas em caminhões e equipamentos podem se
desgastar e ficar escorregadio. 

Algum tipo de revestimento abrasivo pode ser aplicado para evitar que se tornem
escorregadios.

NR-10 – SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE

Em alguns equipamentos, a alça e as alças de levantamento podem ser um importante
dispositivo de segurança. 

Devem ser verificados quanto a desgaste, superfície muito lisa ou se estão soltos.

Roupas e calçados podem representar um fator de queda. 

Alguns estilos de sapatos são conhecidos por terem contribuído para quedas que
causaram ferimentos graves.

O calçado e as roupas certas para o trabalho que está sendo executado deve ser
considerado requisitos de segurança.

https://enit.trabalho.gov.br/portal/images/Arquivos_SST/SST_NR/NR-10.pdf

