Construção Civil
e Montagem

Manual do Montador
de Andaime
(Básico)

Oi, eu sou o lápis
catraca vem comigo
aprender alguns
ensinamentos da arte
na montagem dos
andaimes.

Normas e Procedimentos de Referência:
ABNT NBR 6494:1990 Segurança nos Andaimes;
ABNT NBR 8800:2008 Projeto de estruturas de aço e de estruturas
mistas de aço e concreto de edifícios;
NR – 18:2008 Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da
construção;
NR – 35:2012 Trabalho em altura.
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O que é Andaime?
Conforme a NR:6494:208, andaimes são plataformas necessárias à
execução de trabalhos em lugares elevados, onde não possam ser
executados em condições de segurança a partir do piso. São utilizados
em serviços de construção, reforma, demolição, pintura, limpeza e
manutenção.
Para executar qualquer tipo ou tamanho de andaime, vários tubos são
utilizados com diferentes nomes, dependendo de sua posição na
estrutura.
A figura mostra uma estrutura muito simples, mas será útil para
identificar todos os elementos que compõem o andaime.

Obs.: Os tubos de andaime
convencional tubo/braçadeira
devem ter espessura mínima
2,65mm e Diâmetro mínimo
de 48,00mm.

1
1.1

ELEMENTOS DO ANDAIME
Poste

Os tubos verticais são chamados postes se apoiados no chão ou
pontaletes se pendurados. Os postes são apoiados em placa de base
ou bases ajustáveis (Macaco).
Os postes são tubos muito importantes porque suportam a
transferência de cargas, peso próprio de todos os outros tubos, da
plataforma de madeira, homens, madeiras e equipamentos.
1.2

Pontalete
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É uma peça vertical, que serve para amarrar os elementos. Não joga o
peso no chão e sim nas longarinas e travessas ou estruturas
existentes.

1.3

Longarinas

Elemento que liga os postes entre si no sentido longitudinal ao plano
de desenvolvimento do andaime, mantendo uma distância fixa entre
eles, usualmente a maior. Estes tubos são elementos importantes no
suporte de cargas transmitidas pelas travessas intermediárias, que
falaremos a seguir.

Dica: O tubo
do andaime só
deve passar no
máx 15cm
além da
braçadeira e
mín. 5cm.

1.4

Travessas

Elemento que liga os postes entre si no sentido transversal ao plano
de
desenvolvimento do andaime, mantendo uma distância fixa
entre eles. Quando é colocada entre duas travessas, é chamado de
travessa intermediária ou quebra-vão.
As travessas são ligadas aos postes nas extremidades através de
braçadeiras de ângulo reto, são os elementos nos quais as
pranchas ficam apoiadas, são projetadas para suportar o peso do
assoalho de trabalho.
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1.5

Diagonais

Quando são colocados tubos inclinados que vão de um nível a outro
do andaime, esses são chamados de diagonais.
Como se pode observar, as diagonais são necessárias em duas
direções para dar estabilidade ao andaime.
Em outra observação a se comentar é que a diagonal pode ser unida
aos elementos horizontais com braçadeiras fixas ou aos postes com
braçadeiras giratórias.
A disposição de diagonais em toda a altura da torre e nos sentidos
transversal e longitudinal é necessária para garantir estabilidade ao
conjunto.
As diagonais devem ser colocadas em todas as faces da torre.
Elas são fixas com braçadeiras nas travessas ou longarinas.
1.5.1 Diagonal Transversal
Fixada às longarinas e disposta paralelamente ao plano de
desenvolvimento do andaime.
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1.5.2 Diagonal Longitudinal
Fixada às travessas e disposta
desenvolvimento do andaime.

paralelamente ao plano de

1.5.3 Diagonal Horizontal
O tubo horizontal colocado em diagonal entre postes é chamado de
diagonal horizontal e fixado aos postes e paralela aos planos de
trabalho.
As diagonais horizontais devem ser colocadas no 1o nível e a cada 3
níveis acima, tendo como regra, colocar uma junto ao piso da
plataforma de trabalho. A diagonal horizontal deverá ser instalada em
sentidos contrários uma das outras em cada nível, como se
formassem um “X”.

1.6

Travessa Intermediária ou Quebra-Vão

Quando o tubo é colocado entre duas travessas ou longarinas é
chamado de travessa intermediária, é necessária para dar apoio
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central às tábuas do andaime a fim de prevenir possíveis quebras ou
flexões das tábuas.
Dica: Não é
necessário
colocar duas
braçadeiras

1.7

Mão Francesa

É um tubo em diagonal (Inclinado) projetado e calculado para suportar
cargas e transmiti-las aos postes.
OBS: Deve verificar projeto e memorial de cálculo.

1.8

Plataforma de Trabalho

A plataforma de trabalho deve proporcionar apoio, por meio de
pranchões que funcionarão como piso aos serviços que sobre ela
serão executados.
A área da plataforma deverá ser dimensionada de maneira que as
pessoas que nela trabalhem estejam seguras contra acidentes. A
plataforma deve ser provida também de acessos que não ofereçam
risco ou dificuldade.
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1.9

Guarda - Corpo

Todo andaime, independentemente da sua utilização, deve ser dotado
de uma proteção (guarda-corpo) em suas laterais imediatamente
acima de sua plataforma de trabalho (piso). Este deve ser composto
de, pelo menos, 02 níveis, de forma que o inferior esteja
suficientemente acima do “rodapé” e a no máximo 75 cm do piso. O
mais alto não menos que 1,00 m e no máximo a 1,20 m do piso.
À distância entre cada nível do guarda-corpo não deverá ser superior a
50 cm. Os tubos de guarda-corpo, deverão ser fixados nos postes com
braçadeira fixa.

2
2.1

ELEMENTOS CONSTRUTIVOS
Comprimento

A maior distância entre postes chamaremos comprimento.
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OBS: O comprimento
deve ter no máximo
3,00m.
Levando
em
consideração a regra de
estabilidade.

2.2

Largura

A menor distância entre postes chamaremos largura.

OBS: A largura mínima
deve ser 1,00m. Levando
em consideração a regra
de estabilidade.

2.3

Nível do Andaime

As travessas e longarinas unidas em um determinado plano formam
um nível de andaime.
2.4

Altura do Andar (Anel)

Á distância entre longarinas de diferentes níveis consecutivos
chamaremos altura do andar (anel).
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?

O máximo
recomendado é
2,00m. Tem que
ser calculado para
resistir às cargas
necessárias

Obs.: Paras as cargas ver Tabela 01 Pág 30
3

ESTABILIDADE NO ANDAIME

As torres de andaimes não podem exceder em altura, 4 (quatro)
vezes a menor dimensão da base de apoio quando não
estaiadas, ancoradas ou contraventada.
3.1

Estaiamento

Quando o andaime está sendo estabilizado com cordas e/ou cabos de
aço.

CABO DE AÇO

ESTACA

OBS: Em alguns casos podem ser colocados tubos de andaime
com braçadeira giratória no lugar do cabo e tubo de 1,00m como
estacas (piquete).
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3.2

Ancoragem

Quando o andaime tem suas estruturas presas a uma estrutura fixa e
rígida a suportar as cargas estabilizadoras do andaime.

Obs. Se houver um dos casos desprezar a formula de estabilidade.

4
4.1

ACESSÓRIOS DO ANDAIME
Braçadeiras Fixas

Braçadeiras fixas são as principais peças de união entre tubos e
possuem o lado correto para ser usada. Até alguns anos atrás,
utilizavam-se braçadeiras direitas e esquerdas e devido à dificuldade
de diferenciação entre as duas era algo muito difícil, hoje encontramos
apenas as braçadeiras “direitas”.
As braçadeiras são confeccionadas em aço-mola, temperado e
revenido.
Para unir dois tubos de ângulos retos, pesa aproximadamente 1,24 kg
por peça. Ela é facilmente reconhecível por que tem dois parafusos.
Um parafuso segura a braçadeira ao poste e o outro parafuso fixa a
longarina ao poste em ângulo reto.
Carga admissível: 800 kg (Escorregamento)
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Braçadeira Fixa

4.2

Esquema de utilização

Braçadeira Móvel ou Giratória

Confeccionada em aço-mola forjado, temperado e revenido para unir
dois tubos fazendo qualquer ângulo desejado, pesa aproximadamente
1,24 kg por peça. Este tipo de braçadeira também tem dois parafusos,
mas as duas partes das braçadeiras são ligadas com um rebite de aço
que permite que ambas partes possam girar e ligar dois tubos em
qualquer ângulo. É importante frisar que apesar de poder ligar dois
tubos em ângulo reto, a braçadeira móvel não deve nunca ser usada
como braçadeira fixa.
Carga admissível = 450 Kg
Braçadeira Giratória

Esquema de utilização

Obs.: Valores referenciados nos testes de escorregamento
realizado no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Petrobras
(CENPES), com braçadeiras em aço mola e aço forjado SAE 1020.

Capacidade de carga com torque aproximado de 6 kg
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4.3

Luvas

Também de aço-mola forjado, temperado e revenido, a luva é usada
para unir as extremidades de dois tubos, formando um comprimento
maior. Garante a perfeita transmissão de cargas de compressão. Não
trabalha a tração. Seu peso aproximado é de 1,32 kg por peça.

4.3.1 Posicionamento das luvas no andaime:
A emenda não pode ser feita passando somente por um nó.
As emendas dos postes devem ficar o mais perto possível do nó.
Procurar emendar postes racionalmente, evitando colocar um tubo
grande na luva quando as emendas estiverem próximas ou dentro do
último anel, ou em grandes alturas para evitar acidentes com a queda
do mesmo.
4.4

Placa de Base

É uma chapa de aço com ressalto de ajuste de centralização para
apoio de tubos e distribuição de carga, dimensões aproximadas de 15
x 15 cm, pesando cerca de 1,00 kg por peça.
A placa da base possui uma pequena saliência central, onde o tubo é
colocado. Esta saliência existe por duas razões:
a) Assegura que o tubo fique perfeitamente centrado na placa,
proporcionando uma igual distribuição da carga.
b) Impede que a placa possa ser removida acidentalmente.
É importante que use a placa de base embaixo de cada poste.
Conforme a carga atuante e o local de apoio, deve ser apoiada sobre
pranchões.

16

4.5

Rodízio

Roda de aço fundido. É pivotante e permitido o deslocamento da
estrutura suportada. Há dois modelos: ferro e borracha. Carga
admissível de 1.000kg, pesando aproximadamente 7,00kg por peça.

Não
pode
ser
menor que 0,13m
e
deve
ser
providos de travas.

4.6

Macaco ou Base Regulável

Utilizado para ajustar alturas e nivelar as estruturas. Pode ser usado
para fixação de estruturas, sendo estroncado entre peitoris de janelas,
duas paredes, dois muros, etc.
Tem regulagem milimétrica girando-se o pino que é soldado à porca
sextavada. Sua haste rosqueada é de 1 1/2” de diâmetro. Seu curso é
de 20 a 30cm, sua base é uma chapa de aço. Carga admissível 2.000
a 6.000 kg, pesando entre 3,7 a 7,50 kg por peça, conforme modelo.

4.7

Forcado Regulável

É usado para suportar vigas metálicas ou de madeiras. Compõe-se de
uma chapa U de 5/16” de espessura, soldada a uma haste rosqueada
1 1/2” de diâmetro. Muito utilizada na construção civil em
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escoramentos e reescoramento, não necessitando de ferramentas
para seu manuseio. Seu curso tem regulagem milimétrica através de
sistema similar ao macaco, variando de 10 a 30cm. Carga admissível
de 3.000 a 6.000 kg pesando entre 4,70 a 8,70 kg conforme modelo.

4.8

Escadas de acesso

As escadas de andaime são formadas por degraus, degraus com
guarda-corpo, aro sem degrau e escada de marinheiro. Existem
também as escadas articuladas a 45ᵒ.
As escadas devem ter descontinuidade a cada 6 metros de lance.
As escadas devem passar um metro no mínimo o nível do Taboado.

Obs:
 Para o espaçamento entre degraus varia
entre 0,25m a 0,30cm;
 Os aros que compõem a gaiola de proteção
podem ter espaçamento de até 40cm;
 A gaiola de proteção deve ter altura de
2,00m a partir do piso de referencia e
passar no mínimo 1,00m da superfície de
trabalho.
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5
5.1

FERRAMENTAS UTILIZADAS
Chave - Catraca

Fabricada em aço ao cromo-vanádio com boca acoplada no cabo para
operações em locais de difícil acesso, reduz consideravelmente o
tempo de montagem aumentando muito a produtividade do montador.
A chave já tem um comprimento compatível para que ao aplicar a
força de um homem, fique de bom aperto.
Nunca use alavanca na chave.

Medidas 7/8” Vazado
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6.1

MADEIRAMENTO
TRABALHO

E

ACESSOS

DA

PLATAFORMA

DE

Piso

O piso deverá ser feito usando-se pranchões de madeira de 30 x 3 cm
com comprimento máximo de 4,00 m, variando a partir de 1,00 m a
cada 25 cm. Em situações especiais, tais como em áreas quente ou
com risco de chamas (Fornos e Caldeiras Industriais) deverão ser
utilizados os pranchões especiais de alumínio.
Os pranchões devem ser posicionados de forma que não haja espaços
ou frestas entre eles, para evitar possíveis quedas de ferramentas e/ou
materiais.
Caso não seja possível evitar tais frestas, e após avaliação do risco de
queda de materiais, pode-se definir pelo arremate das mesmas com
uso de “Madeirit”.
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A madeira utilizada para confecção do piso deverá ser de boa
qualidade e resistência e estar isenta de trincas, rachaduras, nós,
pregos e outros que possam oferecer qualquer risco de quebra ou
acidente no seu uso ou transporte.
Os pranchões deverão ser fixados às travessas através de tubos e
braçadeiras, evitando-se que ocorram movimentos. As “tábuas” devem
ter apoios a cada 1,50 m ao longo de seu comprimento e entre 15 e 25
cm de balanço em cada extremidade.
As “tábuas” são suportadas entre travessas pelas travessas
intermediárias.

O piso pode ter sobreposição,
nesse caso é necessário
sinalização adequada. (Faixa
de sinalização)
O balanço da Tábua não deve
ultrapassar 20cm

6.2

Proteção da Plataforma de Trabalho - Rodapé

Não importa a largura da plataforma de trabalho, entretanto, as
extremidades devem ser protegidas adequadamente. Esta é a melhor
maneira de assegurar que nada (homens, ferramentas ou materiais)
caia de cima da plataforma.
Devem ser instaladas tábuas de proteção (rodapés) ao redor da
plataforma. São fixas do lado de dentro dos postes da estrutura, na
posição vertical. Elas devem ter pelo menos 20 cm de altura.
Ao remover a tábua de proteção para acesso ou serviços temporários,
deve ser imediatamente recolocada no lugar.
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7
7.1

TIPOS DE ANDAIME
Torre Fixa (simplesmente apoiado)

Andaimes cuja estrutura trabalha simplesmente apoiada, podendo ser
fixos ou deslocáveis horizontalmente.

7.2

Torre Móvel

Andaimes cuja estrutura trabalha simplesmente apoiada sobre rodízios
deslocáveis horizontalmente.
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7.3

Torre em Balanço

Andaimes que se projetam para fora da construção são suportados por
vigamentos ou estruturas em balanço, que tenham sua segurança
garantida, seja por engastamento ou outro sistema de
contrabalançamento no interior da construção, podendo ser fixos ou
deslocáveis.

7.4

Suspenso

Andaime cujos postes (Pontaletes) são suspensos em outras
estruturas, ficando suspensos seus elementos.
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8
8.1

PROCEDIMENTOS BÁSICOS DA QUALIDADE EM ANDAIMES
Planejamento

 Análise Preliminar dos Perigos;
 Análise de Riscos Integrada;
 Liberação da Permissão de Trabalho;
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8.2

Projeto

 Execução de projeto conforme Norma Interna;
 Dimensionamento dos andaimes por profissional habilitado,
conforme critérios de Normas Técnicas ABNT e NR;
8.3

Montagem

Pessoal Treinado e Qualificado;
Utilização de EPI´s específicos para o serviço;
Avaliação médica específica para o trabalho em altura;
Analisar se o terreno onde será montado o andaime suporta as
cargas projetadas;
 Materiais em perfeitas condições de funcionamento e
segurança;
 Isolamento e Sinalização de Segurança na área;
 Chave-catraca amarrada por cordão ao cinto do montador;
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 Materiais especificados conforme Norma de Procedimento
Interna;
 Atendimento à Norma de Procedimento interno para
Montagem;
 Após concluída a montagem, efetuar o “Check List” para
aprovação.
8.4

Utilização
Acesso ao andaime por escada fixada ao andaime;
Utilizar escadas sempre internamente ao andaime;
Não acumular materiais sobre o andaime;
Todo içamento de materiais deverá ser feito com o uso de
dispositivos tipos roldanas e suportes;
 Os rodízios dos andaimes móveis devem possuir travas;
 Atendimento à Norma de Procedimento Interna para utilização
de andaimes.





8.5

Desmontagem
 Não jogar materiais;
 Utilizar cestos para descida de materiais com içamento feito por
dispositivos tipo roldanas e suportes;
 Atendimento à Norma de Procedimento Interna para
Desmontagem;
 Após concluída desmontagem, o material deverá ser
transportado para o estaleiro.

9
9.1

SEGURANÇA NOS ANDAIMES
Seleção de material

9.1.1 Tubos:
 Não selecionar tubos com boca amassada;
 Com corrosão;
 Ponto de solda;
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9.1.2 Acessórios






Não selecionar acessórios impregnados de areia;
Procurar selecionar acessórios bem lubrificados;
Efetuar verificação dos parafusos das braçadeiras;
Fazer teste tipo passa-não-passa;
Efetuar a verificação da chapa separadora da luva;

9.1.3 Pranchas
 Verificar se os pranchões estão empenados;
 Não selecionar pranchões que ficarão expostos à ação do
tempo;
 Eliminar pranchões com rachaduras e nós;
 Verificar se a grapa do topo está no lugar;
 Eliminar pranchões ensopados de óleo;
9.2

Condições Gerais

9.2.1 Projeto e Construção dos Andaimes

 Todo equipamento utilizado deve ser de boa qualidade;
 Todo andaime deve ser projetado para resistir às solicitações a
que serão submetidos;
 As tabuas devem apoiar-se preferencialmente sobre três
travessas com dispositivo para evitar escorregamento;
 As pranchas ou tábuas não deve ter mais de 0,20m de balanço.
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 As escadas tipo marinheiro devem ter descontinuidade a cada
6,00m
 O sistema de fixação do andaime em balanço deve garantir que
a carga seja 3 vezes a carga solicitada.
9.2.2 Segurança e proteção nos andaimes

 Os andaimes devem ser munidos, sobre todas as faces
externas, de guarda-corpo, colocados 0,50m e 1,00m acima do
estrado e rodapé de no mínimo 0,15m de altura;
 Além dos guarda-corpo deve ser colocada tela ao longo de
toda periferia externa para prevenir queda de material;
A malha de tela não deve ser maior que 25mm.
 Os dispositivos de içamento devem ser inspecionados antes do
início dos serviços.
9.2.3 Segurança na utilização dos andaimes
 Toda sobra de material deve ser retirada e acondicionada
adequadamente;
 Toda movimentação vertical de componentes e acessórios para
a montagem e/ou desmontagem deve ser feita com uso de
cordas e um sistemas próprios de içamento. Não é permitido
lançar peças em queda livre.
 Todo andaime suspensos a mais de 2,00m do solo devem
estar com cinturões de segurança, com sistema de trava
queda.
 Os serviços de andaime nunca devem ser feitos por uma unica
pessoa. Para ser auxiliado em caso de emergência.
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10 CÁLCULO NOS ANDAIMES
10.1 Sistema Métrico
(um) metro = 100 centímetros = 1000 milímetros
(uma) polegada {1”} = 2,54 centímetros = 25,4 milímetros
10.2 Metro Linear
Quantidade de materiais (tubos, travessas, postes, diagonais, pisos),
multiplicado pelos respectivos tamanhos.
Exemplo:

T-225

T-150

Um tubo com medida de 2,25m, e um tubo com medida de 1,50m a
sua metragem linear será 3,75ml.
10.3 Identificação de Cargas
Carga concêntrico é a carga direcionada diretamente ao poste em seu
eixo.
A carga Excêntrica fica fora desse eixo.
No caso do andaime a carga Excêntrica fica na travessa conforme
figura
abaixo.
Concêntrico
(Engastado)
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Excêntrica
(Articulado)

10.4 Distribuição de Cargas
Um andaime que em projeto atende uma carga de 150kf/m² medindo
3m x 2m tem uma área de 6m².
Logo o mesmo suporta uma carga de (150 kgf/m² x 6m²) = 900kgf.
Cargas lançadas aos tubos que compreende os postes.

Lembrando que a carga tem que estar distribuída por toda área de 1m²
e não pontual.
TABELA 01
Capacidade de carga em função do Comprimento de
Flambagem 3.500,00 kg
Comprimento de
Tubo Engastado
Tubo Articulado
Flambagem
(kgf)
(kgf)
1,00
10550
7630
1,25
6752
4884
1,50
4689
3391
1,75
3445
2492
2,00
2638
1908
2,25
2084
1507
2,50
1688
1221
2,75
1395
1009
3,00
1172
848
Obs.: No caso da carga excêntrica devem ser levadas em
consideração as braçadeiras.
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TABELA DE COEFICIENTE E PESO DOS ANDAIMES
Peso
Descrição
Tamanho Cof Unidade Unitário
TUBULAR
Tubo Galvanizado 48mm
6,00
0,240
ml
20,4
Tubo Galvanizado 48mm
5,50
0,069
ml
18,7
Tubo Galvanizado 48mm
5,00
0,075
ml
17
Tubo Galvanizado 48mm
4,50
0,068
ml
15,3
Tubo Galvanizado 48mm
4,00
0,070
ml
13,6
Tubo Galvanizado 48mm
3,50
0,053
ml
11,9
Tubo Galvanizado 48mm
3,00
0,053
ml
10,2
Tubo Galvanizado 48mm
2,50
0,044
ml
8,5
Tubo Galvanizado 48mm
2,00
0,026
ml
6,8
Tubo Galvanizado 48mm
1,50
0,011
ml
5,1
Tubo Galvanizado 48mm
1,00
0,010
ml
3,4
Tubo Galvanizado 48mm
0,50
0,004
ml
1,7
Tubo Galvanizado 48mm
0,25
0,002
ml
0,85
ACESSORIOS
Braça Fixa
0,00
0,75
pç
1,24
Braçadeira Móvel
0,00
0,085
pç
1,28
Luvas
0,00
0,085
pç
1,32
ACESSÓRIOS
TUBULÁRES
Degrau
0,00
0,035
pç
2,75
Degrau CG
0,00
0,085
pç
4,95
Aro guarda corpo
0,00
0,025
pç
3,15
Base Fixa
0,00
0,020
pç
1,00
Escada tipo marinheiro
0,00
0,002
pç
10,50
ASSOALHO
Pranchas de Madeira
0,00
0,300
ml
10,50
Roda Pé
0,00
0,150
ml
5,60

Exemplo:
Para cada 1000 ml de Tubo
Braçadeira fixa = 1000 x 0,75 = 750 unid
Prancha de madeira = 1000 x 0,30 = 300ml
Luvas = 1000 x 0,085 = 85 unid
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Esse material tem caráter educativo, sua distribuição é liberada sem
fins lucrativos.
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14;19;18;15;16;17
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