AVALIAÇÃO DE RISCOS
Antes da montagem da Torre, é importante efetuar uma avaliação dos riscos.
Deverá ser efetuada por um colaborador credênciado para o efeito.
Para apoio à avaliação, evidenciamos alguns dos fatores que devem ser verificados.
De notar que há fatores adicionais não mencionados, que devem ser tidos em conta.
Se a montagem da Torre for no exterior:
. Não devem existir cabos de energia ou de comunicações de alta tensão, na área envolvente à montagem
da Torre.
. Nos pontos de apoio da Torre (rodízios, placas base e estabilizadores), o solo deve ter capacidade de
suportar a carga da Torre sem risco de abatimento.
Se a montagem da Torre for no interior:
. Não devem existir quaisquer elementos, que obstruam a área acima da montagem da Torre.
. Nos pontos de apoio da Torre (rodízios, placas base e estabilizadores), o solo deve ter capacidade de
suportar a carga da Torre sem risco de abatimento.
Se a montagem da Torre for efetuada sem amarrações:
. A altura da plataforma não deve exceder de a altura máxima permitida para a dimensão da base da Torre
(ver Altura Máxima de Trabalho).

VERIFICAÇÕES DIÁRIAS
A Torre deve ser verificada diariamente. Usar a Listagem de Verificação Diária, publicada na página 5.
Caso encontre alguma inconformidade, não utilize a Torre até que o defeito seja corrigido. Quando é encontrada
uma deficiência, o acesso à Torre deve ser proibido.

ALTURA MÁXIMA DE TRABALHO

Dimensão da Base
0.85m x 2.00m
0.85m x 2.50m
1.45m x 2.00m
1.45m x 2.50m

Altura Máxima da Plataforma
Interior
8,00m
8,00m
12,00m
12,00m

Exterior
6,00m
6,00m
8,00m
8,00m

A Torre pode ser montada sem amarrações, sendo perfeitamente segura a sua
utilização, desde que não se exceda a altura da plataforma, conforme indicações
na tabela.
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NOTAS GERAIS DE SEGURANÇA
- Na montagem e utilização da Torre, certifique-se de que todos os utilizadores usam EPI
(Equipamento de Proteção Individual) adequado.
- Não movimente ou nivele a Torre com pessoal ou material na plataforma.
- Não use a Torre perto de cabos ou dispositivos elétricos que não estejam isolados; consulte sempre
as regras nacionais específicas.
Suba sempre pelo interior da Torre, usando o bastidor com escada.
- Não exerça forças horizontais na Torre que excedam os 20Kg.
- Nunca carregue equipamentos quando estiver a subir a Torre. Mantenha as mãos livres.
- Nunca suspenda a Torre a partir de outra estrutura.
- Nunca use bancos-escadotes, escadotes ou caixas para atingir uma altura superior.
- Nunca suba ou permaneça na secção de guarda corpo.
- Nunca passe da Torre para outra estrutura ou vice-versa.
- Isole a base da Torre com cones e barreiras, para impedir que pessoas estranhas tenham acesso
à Torre.
- Afixe um aviso de advertência na Torre, se não estiver a ser vigiada.
- Assegure-se que a porta da plataforma é mantida fechada, quando não estiver a ser usada.
- Quando a secção base está completa, e antes de colocar mais bastidores, instale quatro
estabilizadores. A largura e o comprimento da base devem ter 1/3 da altura da Torre, no mínimo.

REGRAS DE SEGURANÇA SOBRE A VELOCIDADE DO VENTO
Torres montadas no exterior ou nas coberturas dos edifícios, estão sujeitas a ventos fortes

Velocidade do vento equivalente a 10 metros acima do solo
Descrição
Velocidade do ar
Ação a ser tomada
Vento Moderado –
8 m/s
Não usar a Torre
Ramos das árvores oscilam
ligeiramente
Vento Forte – Ramos das
13 m/s
Amarre a Torre a uma
árvores dobram para o solo
estrutura forte
Tempestade – Suspensão
17 m/s
Desmonte a Torre
dos Trabalhos

CAPACIDADES DE CARGA SEGURAS
Existem duas Capacidades de Carga seguras a considerar quando se utiliza a Torre.
1. A Capacidade de Carga de cada plataforma.
Cada plataforma foi testada para uma carga de 226 kg
2. O Total da Capacidade de Carga de uma Torre
Cada Torre tem uma Capacidade de Carga Total de 725 kg, com os ajustadores dos rodízios
distendidos ou 1360 kg, recolhidos
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CONHECER OS COMPONENTES E COMO FUNCIONAM
BRAÇOS E CORRIMÕES
Todos os braços e corrimões estão equipados com patilhas de bloqueio,
que são concebidas para abrir e fechar automaticamente, quando em
contacto com o tubo. Para libertar o gancho do tubo, puxar a patilha para
trás, enquanto retira o braço.
Os braços estão codificados com cores, quanto ao tipo e tamanho

Gancho

Braço Horizontal (2.00m)
Braço Diagonal (2.00m)
Braço Horizontal (2.50m)
Braço Diagonal (2.50m)
Corrimão (2.00m)
Corrimão (2.50m)

Patilha

patilha vermelha
patilha cinza
patilha amarela
patilha azul
patilha vermelha
patilha amarela

UHBE06
UDBE06
UHBE08
UDBE08
U24342E06
U23996E08

Quando o gancho do braço encaixa no tubo, a abertura da patilha DEVE
estar virada para baixo (braços diagonais) ou para fora da Torre
(braços horizontais e corrimões).

PINO DE FIXAÇÃO, JUNÇÃO DE BASE E JUNÇÃO DE TOPO
Para assegurar a ligação segura entre bastidores, estes vêm equipados
com um pino de fixação, que permite duas posições:
Aberto e Fechado. Antes de encaixar os bastidores, mova o Pino de
Fixação para a posição Aberto.

Bastidor Superior
Pino de Fixação
Destravar

Encaixe os bastidores, unindo a Junção de Base à Junção de Topo e
empurre o Pino de Fixação para a posição de Fechado, para criar uma
união segura entre bastidores. A Torre não deve ser usada, se existirem
Pinos de Fixação em falta ou danificados.

Travar

Junção de
Base
Junção de
Topo

Bastidor Inferior

PINOS DE FIXAÇÃO E BRAÇADEIRAS
Ajuste o comprimento da perna ajustável e bloqueie com o
Pino de Fixação.
Pino de Fixação
Destravar

Monte os estabilizadores, criando uma base tão ampla
quanto possível.
Aperte as braçadeiras, rodando a porca.
Travar

Braçadeira
Porca

Perna Ajustável do Estabilizador
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LISTAGEM DE VERIFICAÇÃO DIÁRIA
A Torre deve ser verificada diariamente. Fotocopie esta listagem quando necessário. Caso encontre alguma
inconformidade, não utilize a Torre até que o defeito seja corrigido. Quando é encontrada uma deficiência,
o acesso à Torre deve ser proibido.
Data de Inspeção: ________________________ Descrição: _______________________________________
Técnico: ________________________________ Localidade: ______________________________________
Página Web: _____________________________________________________________________________
Bastidores

OK

Danificado

Corrimões

Empenos

Ganchos

Junções

Patilhas

Pinos de Fixação (2 por Bastidor)

Molas das Patilhas

Tubos sem fendas/quebras

Tubos sem fendas/quebras

Braços

Estabilizadores

Patilhas

Porca Serrilhada

Molas de Patilhas

Braçadeira

Tubos sem fendas/quebras

Porcas/Parafusos/Anilhas (apertados)

Empenos

Danificado

Junções

Ganchos

Plataforma Lisa

OK

Pés de borracha
Junções

Ganchos da Plataforma

Rodízios

Parafusos/Porcas/Anilhas (apertados)

Mecanismo de Travão

Madeira

Jante

Rebites

Espigão

Perfis

Pneu

Plataforma com Porta

Pernas Ajustáveis

Empenos

Rosca

Ganchos da Plataforma

Colar

Dobradiças e fecho da Porta

Alinhamento

Parafusos/Porcas/Anilhas (apertados)
Madeira

Condições Gerais

Rebites

Limpeza

Perfis
Rodapé
Madeira
Rebites
Dobradiças

Notas/Comentários:_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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