
Legenda:
C

NC
NA

OBRA
Dono de Obra

Lista de Verificação
Registo de verificação e inspeção de andaimes

EE

Os pontos de ancoragem e amarração encontram-se fixos e de acordo com a montagem? 

DATAS CorreçãoOBS:

As diagonais encontram-se de acordo com o processo de montagem e não se verificam falta de elementos?
As travessas de guarda corpos; e de topo, encontram-se colocadas e nãos e verificam falhas?

Foi verificado o cumprimento dos limites de carga máxima bem como, a existência da respetiva sinalização?
Foi verificado se a zona de cargas e descarga se encontra devidamente sinalizada e desimpedida?

Foi verificado o estado de conservação dos cabos e/ou correntes bem como, a lubrificação geral do equipamento?
Foi verificado eventuais sinais de corrosão da estrutura, fissuras ou empenos?
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s Foi verificado o estado geral de conservação nomeadamente a existência de amassamentos ou dobramentos?

Foi verificado o posicionamento dos grampos de fixação?
Foi verificado se o ponto de pega possui sinais de corrosão ou desgaste, fissuras ou ranhuras?

Altura de Montagem

Conforme
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Rede de proteção, encontra-se devidamente fixa e sem roturas?
Os trabalhadores estão informados dos limites das cargas de serviço?
As plataformas de circulação encontram-se desimpedidas?
Não se verifica a acumulação de materiais ao longo da plataforma?
Os elementos do andaime, não apresentam deformação, empenos?

Não conforme
Não aplicável

Tipo de andaime
metros

Sinalética, encontra-se colocada de forma percetível? 

G
ui

nc
ho

s 
ou

 
ro

ld
an

as

Foi verificado a estabilidade do ponto de ancoragem e/ou fixação?

Foi efetuado teste ao estado da botoneira de comando de funcionamento bem como, ao sistema de travagem?
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As bases de arranque / nivelamento encontram-se conforme a montagem e não apresentam deformação?

Rodapé frontal e de topo, encontram-se colocados e não se verifica falhas?

Responsável 
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