MANUAL TÉCNICO DE INSTRUÇÕES PARA
MONTAGEM E UTILIZAÇÃO DE ANDAIME
COM PONTO DE FIXAÇÃO PARA
TRABALHO EM ALTURA

INTRODUÇÃO
A linha de vida é um equipamento obrigatório para trabalhos em altura, sua finalidade é garantir
a segurança do trabalhador, quando não há outros meios de proteção coletiva.
O uso indevido, bem como a operação inadequada do equipamento eximem a DDC dos prejuízos
causados pelo mau uso.

INSTRUÇÕES GERAIS
A plataforma da linha de vida promove o acesso seguro para trabalhos em altura, especialmente
naqueles onde não é possível a instalação de outras formas de proteção coletiva. Sendo este um
sistema de proteção temporário, sua correta instalação esta diretamente ligada à segurança
daqueles que farão uso do sistema de proteção, durante a execução das atividades em altura.
Este sistema é composto por postes que vão servir como pontos de suporte do andaime, estes
postes dependem de um sistema de travamento para ficarem na posição 45 graus e garantirem
a segurança no conjunto.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM DO ANDAIME.
Para instalar o andaime, este deve ser posicionado a frente do vagão, garantindo que o batente
encostará no vagão, após o posicionamento correto, as rodas do andaime devem ser travadas.
Depois do travamento das rodas, os tripés devem ser instalados, garantindo que toda o andaime
esteja suportado no lado esquedo, direito e traseira (onde tem-se a escada de marinheiro).

INSTRUÇÕES DE USO DO ANDAIME
O andaime deve ser utilizado apenas por pessoas devidamente treinadas na NR-35 e treinadas
na operação do andaime pela DDC Engenharia. Apenas 2 pessoas com menos de 100kg podem
acessar o andaime.
Para subir com ferramentas, essas só podem ocorrer depois que o andaime estiver totalmente
montado.
Para utilização do andaime, seu usuário, deve utilizar o trava quedas e o talabarte a fim de
garantir a movimentação na plataforma sempre ancorado. Durante a passagem de um ponto de
ancoragem para outro, deve-se utilizar o talabarte.
Para transporte dos tripés, deve-se posicioná-lo no suporte dos tripés a fim de evitar a queda do
mesmo.
Deve-se tomar cuidado ao desmontar e montar o tripé, evitando a queda do mesmo nos
membros superiores e inferiores.

Para instalaçaõ do tripé, deve fixar corretamente com o parafuso.

MANUTENÇÃO
Anualmente a partir da data de emissão da ART, deverá ser realizado uma inspeção no andaime
pela DDC Engenharia para garantir seu funcionamento.
Deve-se inspecionar antes do uso as condições dos parafusos.

