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Em resposta às crescentes exigências da Construção Civil, a 

Tuper vem investindo na busca de produtos inovadores, para 

solucionar algumas demandas que até o momento eram dores 

de cabeça neste segmento.

 

Um desses produtos é o Andaime Fachadeiro Tuper, ideal 

para a utilização em serviços de fachada como reformas, 

pinturas, revestimento de edificações e manutenções prediais 

e industriais.

 

Desenvolvido baseado em padrões europeus e projetado para 

atender os requisitos de resistência e durabilidade exigidos 

no mercado brasileiro, o Andaime Fachadeiro Tuper permite 

mais rapidez na montagem e desmontagem formando um 

1. INtRODUçÃO

conjunto rígido e estável que propicia um aumento de produtividade 

na obra, pois o funcionário trabalha como se estivesse no piso térreo.

 

O Andaime Fachadeiro Tuper é produzido com aço de alta resistência 

e galvanizado a fogo. Atende a norma regulamentadora NR-18, 

garantindo total segurança e qualidade para seus usuários.
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• Sistema prático e de fácil montagem.

•  Melhor custo x benefício.

• Desenvolvido para aplicações em fachada.

• Tratamento anticorrosão, galvanizado a fogo.

• Plataformas de trabalho antiderrapante e com sistema  

   de travamento proporcionando maior proteção contra a  

   ação do vento.

• Rastreabilidade de todos os componentes.

• Fabricação própria dos tubos e componentes.

• Qualidade Tuper evidenciada nos mais de 20 anos de 

   experiência na construção civil.

2. CARACtERÍstICAs
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Os produtos e variantes de montagem apresentadas neste 
manual de instruções de instalação e utilização podem estar 
sujeitos à regulamentação específica do país. O usuário dos 
produtos responsabiliza-se em seguir essas regras. Dependendo 
da regulamentação local, reservamo-nos o direito de não fornecer 
todos os produtos aqui mostrados. 
A TUPER pode aconselhá-lo em todos os assuntos relativos às 
características dos produtos, sua utilização e requisitos específicos 
de montagem.
Deve-se observar a regulamentação de prevenção de acidentes do 
respectivo país para a montagem e desmontagem.

INFORMAçÕEs PROjEtOs EsPECIAIs sOb CONsULtA

• Ancoragem especial;

• Coberturas de proteção;

• Proteção contra intempéries no último andar do andaime;

• Plataforma de segurança de telhado;

• Andaime além da área da construção;

• Andaimes móveis.

3. DIsPOsIçÕEs gERAIs
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Este manual regulamenta a montagem, mudança de lugar e desmontagem 
das principais variantes de montagem do andaime.  Nem todas as aplicações 
possíveis podem ser tratadas neste manual. Em caso de dúvida sobre aplicações 
específicas entrar em contato com a TUPER.  

O montador do andaime é responsável por tomar as medidas adequadas 
de segurança, ou seja, de minimizar os riscos, baseado em sua própria 
avaliação de perigo.

As medidas escolhidas devem levar em conta os riscos reais existentes, a 
utilidade e as condições práticas, dependendo:

Dependendo da situação de montagem, mudança de lugar e desmontagem, 
pode ser necessária a utilização de  trabalhadores qualificados e especialmente 
treinados para cada situação de risco, além da utilização dos guarda-corpos 
de proteção e / ou a utilização de equipamento de proteção individual contra 
queda.

Todos os componentes devem ser inspecionados visualmente quanto à sua 
qualidade antes da utilização. Componentes danificados não devem ser utilizados. 

Figura 1: Identificação dos componentes originais TUPER

• Da qualificação dos trabalhadores;

• Da natureza e duração da atividade na área de risco;

• Da possível altura de queda;

• Do tipo de superfície sobre a qual pode ocorrer uma queda;

• Das condições do local de trabalho e de seu acesso.

AtENçÃO!
Na montagem, mudança de lugar e desmontagem 
do andaime pode haver risco de queda. O trabalho 
deve ser realizado de modo a eliminar este risco ou 
reduzí-lo ao máximo. As situações de montagem 
com risco de queda são apresentadas neste manual 
pelo seguinte símbolo:AtENçÃO!

A estabilidade do andaime deve ser comprovada e assegurada a cada 
momento, também durante a fase de montagem. 

Na montagem devem ser utilizados somente componentes originais Tuper.



7

O andaime TUPER é um andaime de quadro de aço, constituído de peças 
pré-fabricadas com uma largura do sistema de 0,73 m e 1,09 m. Os 
comprimentos dos módulos são de 1,57 m, 2,07 m, 2,57 m e 3,07 m. 
Os quadros têm altura de 2,00 m e, com isto, determinam a altura entre 
os níveis de trabalho. O encaixe ocorre por ponteiras, na altura das 
plataformas. As barras diagonais e guarda-corpos são conectados aos 
quadros laterais por parafusos e/ou cunhas. As plataformas são travadas 
horizontalmente pelo quadro lateral superior, estabilizando assim o andaime, 
tanto perpendicularmente quanto paralelamente à fachada.

O andaime deve ser conferido depois de cada montagem e antes da utilização 
por pessoas capacitadas para tanto. A conferência deverá ser documentada. 
Caso determinadas áreas do andaime não estejam aptas à utilização, em 
especial durante a montagem, mudança de lugar e desmontagem, estas 
devem ser sinalizadas com a placa “Acesso proibido”. (Figura 2).
Além disso, deve ser sinalizado por meio de demarcação, que o andaime não 
está pronto para uso e, por isso, não deve ser acessado. 

sIstEMA DE ANDAIME

ObRIgAçÃO DE CONFERêNCIA E DOCUMENtAçÃO

Após o término da montagem é sensato afixar em local visível e durante 
todo o tempo de utilização do andaime, uma identificação que comprove 
a correta montagem do andaime. Nela deverão estar legíveis as seguintes 
informações:

• Andaime conforme norma NR - 18;

• Classificação de largura;

• Carga regularmente distribuída;

• Data da conferência;

• Nome do responsável técnico pela montagem do andaime;

• CEP e cidade;

• Telefone.

Figura 2

Acesso 
proibido
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Antes do início dos trabalhos no andaime o usuário deve apurar se, nas 
instalações de trabalho disponíveis, há riscos aos trabalhadores. 

A montagem, mudança de lugar e desmontagem do andaime só pode ser 
realizada com a utilização de equipamentos de segurança adequados.

Os componentes do andaime nunca devem ser jogados. Eles devem ser 
alcançados de maneira a impossibilitar sua queda.

Antes de cada utilização do andaime deve ser feita uma verificação quanto 
ao seu estado. 

No que se refere ao seguinte manual, salientamos que os andaimes somente 
poderão ser montados, desmontados ou alterados de lugar, por funcionários 
tecnicamente aptos e sob a supervisão de pessoas capacitadas, ou seja, que 
tenham recebido informações adequadas especificamente para este serviço.  

RECOMENDAçÕEs

Todas as informações, em especial as referentes à estabilidade das variantes 
de montagem, somente são válidas com a utilização de peças originais, 
identificadas de acordo com as indicações da página 6. 

A utilização de peças de outros fabricantes pode ocasionar falta de 
segurança e ter, por consequência, estabilidade insuficiente. 

Durante a montagem, mudança de lugar e desmontagem, assim como 
durante a utilização do andaime, devem ser observadas as disposições legais 
relativas à instalação e utilização de andaimes.

O presente manual deve estar disponível para a pessoa capacitada supervisora 
e para os funcionários envolvidos.

Necessidade de aterramento dos andaimes conforme NBR 05419.

AtENçÃO!
Andaimes montados próximo as redes elétricas deverão ter cuidados 
especiais: sugerimos acompanhamento pela companhia de energia 
elétrica local.
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Antes da utilização, o usuário deve verificar a adequação do andaime 
escolhido para os trabalhos a serem executados. Ele é responsável pela 
análise do andaime antes da utilização, verificando possíveis falhas 
visíveis. Caso sejam percebidas falhas, as peças danificadas não poderão 
ser utilizadas, sendo necessária sua substituição. Alterações posteriores no 
andaime contam como montagem, mudança de lugar ou desmontagem, 
e somente poderão ser executadas por trabalhadores capacitados. Estas 
alterações devem ser verificadas e liberadas pelo montador do andaime. 
As normas legais devem ser observadas.

AtENçÃO!
Outros termos ou informações complementares da norma 
regulamentadora local não foram considerados neste manual, 
mas precisam, no entanto, ser observadas.
Uma detalhada relação de peças encontra-se no item 10.

UtILIzAçÃO
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4. COMPONENtEs bÁsICOs DO ANDAIME tUPER

ENtRE Os COMPONENtEs bÁsICOs 
FORNECIDOs PELA tUPER EstÃO:

1. Quadros laterais

2. Sapatas ajustáveis

3. Plataformas metálicas 

3. a) Plataformas metálicas de acesso

4. Guarda-corpo simples 

4. a) Guarda-corpo simples (Norma EN)

5. Guarda-corpo duplo frontal (NR-18)

5. a) Guarda-corpo duplo frontal (Norma EN)

6. Guarda-corpo duplo lateral (NR-18)

6. a) Guarda-corpo duplo lateral (Norma EN)

7. Quadro guarda-corpo lateral superior (NR-18)

7. a) Quadro guarda-corpo lateral superior (Norma EN)

8. Diagonais

9. Rodapés frontais

10. Rodapés laterais

11. Escada

12. Suporte guarda-corpo superior Figura 3: (Imagem ilustrativa somente para identificação dos componentes).
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Quadros laterais em aço estão à disposição nas medidas de 0,73 m e 1,09 m. 
Quadros laterais de compensação estão disponíveis nas alturas de 0,66 m e 
1,0 m.

• Sapata ajustável com maior capacidade de extensão pode ser utilizada se  
   a sua capacidade de carga for comprovada. Em superfícies inclinadas 
   devem ser usadas bases articuladas ou calços em forma de cunha e efetuar 
   a proteção contra deslizamento. 

Placas de base e sapatas ajustáveis devem estar apoiadas em uma 
superfície plana. Ambos destinam-se à proteção contra escorregamento e 
deslizamento.

QUADROs LAtERAIs

PLAtAFORMAs MEtÁLICAs E DE ACEssO

sAPAtAs AjUstÁvEIs, PLACAs DE bAsE

Em cada módulo do andaime com 0,73 m deve-se utilizar:

• 2 plataformas com 0,32 m de largura ou
• 1 plataforma de acesso.

Em cada módulo do andaime com 1,09 m deve-se utilizar:

• 3 plataformas com 0,32 m de largura ou
• 1 plataforma de acesso mais 1 plataforma com 0,32 m de largura.

As plataformas de trabalho estão seguras contra uma elevação acidental 
por estarem presas pelo quadro lateral para a montagem do próximo nível 
do andaime ou pelos suportes de guarda-corpo ou guarda-corpos laterais. 
Se a fixação das plataformas não for possível dessa forma, então utilizar 
dispositivos de segurança para plataformas. 

gUARDA-CORPO

sapatas inclinadas ou parcialmente apoiadas podem levar 
à sobrecarga e ao desabamento do andaime.

AtENçÃO!

tIPOs DE sAPAtAs E ALtURAs MÁXIMAs DE UtILIzAçÃO

Comprimento (m) Altura Máxima (m)

0,60 0,45sapata ajustável 0,60 

0,40 0,25sapata ajustável 0,40 

• O transpasse da sapata ajustável no quadro lateral deve ser de no 
   mínimo 15 cm.
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Variante com proteção frontal tripla (conforme DIN EN 12811)

Figura 4 c.

Uma proteção frontal tripla é composta de: 
• Guarda-corpo (corrimão)
• Guarda-corpo (barra intermediária)
• Rodapé
 
No quadro lateral de 0,73 m ou 1,09 m podem ser encaixados ou fixos:
 
• Suportes guarda-corpo de 1,00 m x 0,73 m ou 
• Suportes guarda-corpo 1,00 m x 1,09 m ou
• Suportes guarda-corpo extensor

 A fixação de qualquer modelo de guarda-corpo é realizada por meio de  
martelo e cunha, conforme figura 6.

Depois o rodapé é encaixado.

PROtEçÃO FRONtAL  (gUARDA-CORPO sIMPLEs)

O guarda-corpo deve ser inserido no suporte trava e a cunha deve ser fixada 
com uma forte martelada com um martelo de 500 g.

gUARDA-CORPO

Figura 5: Encaixe do guarda-corpo                             

AtENçÃO!
As cunhas no suporte trava devem ser fixadas com uma 
forte martelada com um martelo de 500 g.

Figura 6: Fixação do guarda-corpo                            
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Variante 1 (conforme NR-18)

Figura 7 a.

No quadro lateral de 0,73 m ou 1,09 m podem ser encaixados e fixos com 
travas de segurança: 

• Suportes guarda-corpo de 1,00 m x 0,73 m ou 
• Suportes guarda-corpo de 1,00 m x 1,09 m ou
• Suportes guarda-corpo simples 

A fixação de qualquer modelo de guarda-corpo é realizada por meio de   
martelo e cunha, conforme figura 6.
Devido à forma especial do guarda-corpo duplo a altura determinada pela NR 
18 de 1,20 m e 0,70 m é respeitada.
Depois são encaixados os rodapés (com 200 mm de altura, conforme 
DIN-EN12811). Se a distância entre a parede e o andaime for maior do que 
200 mm, será necessária a utilização de uma proteção frontal também na 
parte interna do andaime, a qual deve ser fixada com ajuda de braçadeiras.

PROtEçÃO FRONtAL  (gUARDA-CORPO DUPLO)
Variante 2 (conforme DIN-EN12811)

Figura 8 b.

No quadro lateral de 0,73 m ou 1,09 m podem ser encaixados e fixos com 
travas de segurança: 

• Suportes guarda-corpo de 1,00 m x 0,73 m ou 
• Suportes guarda-corpo de 1,00 m x 1,09 m ou
• Suportes guarda-corpo simples 

A fixação de qualquer modelo de guarda-corpo é realizada por meio de  
martelo e cunha, conforme figura 6.
Depois são encaixados os rodapés (com 150 mm de altura, conforme 
DIN-EN12811). Se a distância entre a parede e o andaime for maior do que 
200 mm, será necessária a utilização de uma proteção frontal também na 
parte interna do andaime, a qual deve ser fixada com ajuda de braçadeiras.

PROtEçÃO FRONtAL  (gUARDA-CORPO DUPLO)
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Na parte frontal do andaime é necessário montar uma barra diagonal para 
sustentação longitudinal, no mínimo, a cada cinco módulos de andaime (em 
andaimes com alturas superiores a 25 m faz-se necessária a verificação estática).
A diagonal deve ser encaixada na parte superior do quadro lateral. (Figura 9).
Na extremidade inferior do quadro lateral oposto deve-se fixar a meia-braçadeira 
no tubo da estrutura. Antes de parafusar, alinhar e arrumar os quadros (Figura 10). 

DIAgONAIs
AtENçÃO!
braçadeiras instaladas de forma inadequada reduzem a 
estabilidade da estrutura do andaime e podem levar ao 
desabamento do mesmo.

Figura 9: Diagonal em cima     Figura 10: Diagonal embaixo

Dependendo da distância entre a parede e o 
andaime pode ser necessária a utilização de 
guarda-corpo na parte interna do andaime, a 
qual deve ser fixado com a ajuda de braçadeiras, 
observando-se a altura do guarda-corpo frontal. 
(figura 11).

Encaixar o rodapé frontal no pino de aço para 
rodapé. Encaixar o rodapé lateral de um lado no 
pino. A fixação do outro lado do rodapé lateral é 
realizada no tubo do quadro lateral.

O rodapé completa a tripla proteção frontal na parte externa do andaime.

gUARDA-CORPO NA PARtE INtERNA

ENCAIXE DO RODAPé

RODAPé

Figura 11: Suporte trava com 
braçadeira 

Figura 12: Encaixe do rodapé

AtENçÃO!
A braçadeira deve ser firmemente parafusada. A uma barra 
diagonal podem ser atribuídos, no máximo, cinco módulos 
do andaime.
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Segue abaixo a lista de ferramentas necessárias para montagem do andaime 
Tuper:

5. FERRAMENtAs NECEssÁRIAs PARA MONtAgEM

• Martelo (500g);

• Chave estrela de catraca (22mm);

• Nível de Bolha;

• Furadeira;

• Buchas e olhais para ancoragem;

• Cunhas para nivelamento;

• Presilhas para fixação de redes.

Também é necessário o uso de materiais de segurança como:

• Capacete;

• Óculos;

• Luvas;

• Cintos paraquedista;

• Calçado fechado.

AtENçÃO!
Lembramos que o NR-18 determina a amarração de todas as 
ferramentas utilizadas para evitar queda.
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6. sEQUêNCIA DE MONtAgEM
1. Iniciar no ponto mais alto da obra. Deitar barras guarda-corpo para determinar a 
distância dos módulos. Colocar as sapatas ajustáveis sobre as bases de distribuição 
de carga.

2. Encaixar os dois primeiros quadros laterais nas sapatas e uni-los com uma 
barra guarda-corpo.
3. Rosquear a sapata ajustável até que a barra guarda-corpo esteja nivelada 
horizontalmente. Encaixar a plataforma.
4. A diagonal deve ser encaixada na parte superior do quadro lateral 
e parafusada na braçadeira na parte inferior do poste do quadro lateral 
oposto conforme figuras 9 e 10.

5. Encaixar o perfil ”U” na sapata ajustável do módulo que servirá como 
acesso. Encaixar a plataforma como área de apoio para a colocação da 
escada de acesso. 
6. Em terrenos muito inclinados utilizar quadros laterais de compensação 
(de 0,66 m; 1,00 m) para ajustar os desníveis conforme figura 16.
7. Os quadros laterais de compensação devem ser reforçados verticalmente 
com diagonais e braçadeiras.

MONtAgEM DO PRIMEIRO NÍvEL DO ANDAIME

Figura 13

Figura 15 Figura 16

Figura 14

AtENçÃO!
Não exceder a capacidade máxima de rosqueamento da 
sapata ajustável. Respeitar a distância máxima da parede 
evitando, assim, o risco de queda nos níveis mais altos.

AtENçÃO!
verificar a resistência do piso e utilizar bases de distribuição 
de carga adequadas.

AtENçÃO!
Utilizar um nível.
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8. Instalar guarda-corpo simples.

9. Verificar o nível e prumo e, se necessário, efetuar os ajustes.

10. Encaixar o próximo quadro lateral e uni-lo ao módulo montado  
      anteriormente com a barra horizontal.

Figura 17

Figura 20

Figura 18

Figura 19

11. Encaixar a próxima plataforma de trabalho ou plataforma de acesso.

12. Concluir a montagem do primeiro nível do andaime. Remover a barra 
horizontal no módulo de acesso ao andaime.

AtENçÃO!
Utilizar no máximo um quadro lateral de compensação por 
módulo. Ao usar quadros laterais de compensação deve-se 
mover para baixo, em um nível, a grade de ancoragem.

AtENçÃO!
A ancoragem deve ser inserida continuamente durante a 
montagem do andaime.  Em apenas um nível de andaime 
ancorar cada segundo quadro lateral. No último nível 
ancorar cada quadro lateral. 
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MONtAgEM DOs DEMAIs NÍvEIs DO ANDAIME

Figura 21

Figura 22

Figura 23

Os quadros laterais do último nível do andaime devem ser montados 
conforme já descrito. Após a colocação dos quadros laterais superiores 
deve-se fixar na cunha o guarda-corpo. Em seguida fixar o guarda-corpo 
lateral e instalar o rodapé. A ancoragem, bem como as diagonais verticais, 
devem ser inseridas continuamente durante a montagem.  

AtENçÃO!
O alçapão da plataforma de acesso deve ser mantido 
fechado. somente abrir para permitir a passagem e fechar 
imediatamente.
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POsICIONAMENtO DAs DIAgONAIs

A cada 5 módulos de andaime deve ser utilizado no mínimo um 
conjunto de barras diagonais em torre (a) ou um conjunto de 
diagonais contínuas (b), conforme demonstração na figura 24.

Figura 24

AtENçÃO!
A falta de diagonais e de tubos de ancoragem reduz a 
estabilidade da estrutura do andaime e pode levar ao 
desabamento do mesmo.
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7. OPçÕEs DE MONtAgEM
ANCORAgEM

Somente ancorar em lugares suficientemente resistentes, eventualmente, 
realizar um teste de extração no local de ancoragem. A comprovação pode ser 
dispensada se a capacidade de sustentação puder ser avaliada por experiência 
técnica através de pessoa qualificada, e o valor de uso não for superior a 1,5 kN 
em superfícies normais e, superior a 6,00 kN no concreto armado, conforme 
DIN 1045. A resistência para a força de ancoragem de todos os componentes 
para a fixação (tubo de ancoragem, parafusos, buchas), deve ser comprovada. 
Sempre que possível realizar a ancoragem na estrutura de concreto armado. 
Quando se fizer necessário a ancoragem em regiões de alvenaria, posicionar os 
olhais nas fugas entre tijolos. Em último caso a ancoragem na alvenaria deve 
ser feita de forma transpassada com travamento na região interna da parede 
(arruela e porca).

A ancoragem do andaime pode ser feita por 3 maneiras distintas:

    • Tubo de ancoragem longo fixado na parte interna do quadro lateral com  
       2 braçadeiras normais presas aos 2 tubos do quadro lateral;
    • Tubo de ancoragem curto fixado na parte interna do tubo do quadro 
      lateral com uma braçadeira normal;
    • Ancoragem em formato ‘‘V”.

Figura 25

AtENçÃO!
A ancoragem é essencial para a estabilidade do andaime e 
deve ser inserida continuamente durante a montagem do 
mesmo.  A falta da ancoragem ou de resistência insuficiente, 
reduzem a estabilidade da estrutura e podem levar ao 
desabamento do mesmo. A ancoragem não pode ser retirada 
em momento algum durante a instalação do andaime.

AtENçÃO!
As ancoragens apresentadas diferem no que diz respeito 
à absorção de forças e não podem ser trocadas sem uma 
nova revisão.
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tubos de ancoragem longos (até 1,45 m)

tubos de ancoragem curtos 

tUbOs DE ANCORAgEM

Devem ser fixados próximos ao reforço do 
quadro lateral, com 2 braçadeiras normais, aos 2 
tubos do quadro lateral e o gancho é inserido no 
parafuso olhal. (O olhal e bucha de fixação não 
são fornecidos pela Tuper).

Caso estejam sendo utilizadas mãos-francesas, o 
gancho deve ser fixado por baixo do reforço do 
quadro lateral. Observar a redução da altura na 
área de circulação.  

Devem ser fixados na parte interna do tubo do 
quadro lateral com uma braçadeira normal.

Figura 26

Figura 27

Figura 28

Ancoragem em formato “V“ consegue-se com a utilização de 2 tubos de 
ancoragem que podem absorver as forças,  paralelamente à fachada.
1. Fixar o tubo de ancoragem com braçadeira normal no tubo interno do quadro 
lateral e inserir o gancho no parafuso olhal. 
2. Fixar o segundo tubo de ancoragem com braçadeira normal no primeiro tubo 
de ancoragem e inserir o gancho no parafuso olhal. 
3. Opção: Fixar os dois tubos de ancoragem no tubo interno do quadro lateral.

ANCORAgEM EM FORMAtO “v“

Figura 29: Ancoragem em formato “V“

Figura 30: Ancoragem em formato “V“ vista de perfil
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Caso o sistema de ancoragem descrito acima não puder ser utilizado, devido 
ao tipo da construção, solicitar informações a Tuper.

Estão exemplificados aqui 3 típicas grades de ancoragem. A escolha da grade de 
ancoragem definitiva depende também da extensão do módulo, das cargas de 
tráfego e da influência do vento, assim como da altura de montagem do andaime. 

grade de ancoragem: Distanciamento 8 m

Com o aumento de carga no andaime causado, por exemplo, por mãos-
francesas ou sistema de proteção de telhado, a grade de ancoragem deve ser 
mais densa para direcionar as forças à base da ancoragem. Quanto mais densa 
a grade de ancoragem menores são as forças de ancoragem individuais. 

As extremidades do andaime devem ser ancoradas a cada 4 m. Os quadros 
laterais internos devem ser ancorados conforme figura 31. Distância vertical 
entre os pontos de ancoragem é de 8 m. A ancoragem horizontal deve ser feita 
de maneira intercalada. 

ANCORAgEM EsPECIAL

gRADE DE ANCORAgEM

Figura 31: Grade de ancoragem 

AtENçÃO!
Especialmente quando o andaime é revestido com redes ou 
lona deve-se observar a ancoragem. Em caso de revestimento 
posterior é necessário complementar a ancoragem.
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grade de ancoragem: 4 m
Ancorar cada eixo verticalmente a cada 4 m. 

grade de ancoragem: 2 m
Ancorar cada eixo verticalmente a cada 2 m. Densa grade de ancoragem para altas 
cargas de vento (como, por exemplo, revestimento de lona).

Figura 32: Grade de ancoragem 
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Para acesso aos andaimes estão à disposição a escada integrada (solução 
padrão) com alçapão na plataforma ou a pré-montada escadaria com 
patamar. Os acessos devem ser instalados ou acoplados continuamente 
acompanhando a montagem do andaime. 

Acesso com escada interno: 
•  As aberturas para passagem devem 
estar dispostas alternadas;
• As tampas devem ser fechadas após 
cada passagem. (Figura 33);
• O acesso com escada e plataforma 
com alçapão também pode ser 
instalado à frente do andaime em um 
módulo extra. (Figura 34). 

ACEssO COM EsCADAs

Figura 33: Acesso com escada
 interno

Figura 34: Acesso com escada em 
um módulo extra

ACEssO DOs ANDAIMEs

AtENçÃO!
Na montagem de acessos em um módulo 
extra, à frente do andaime principal, pode 
haver risco de queda. O trabalho deve ser 
realizado de modo a eliminar este risco ou 
reduzí-lo ao máximo. 

AtENçÃO!
O módulo extra de acesso com 
escada deve ser unido ao andaime 
principal a cada 4 m.
Instalar a ligação diagonal na 
parte externa do módulo de 
acesso extra. Utilizar plataforma 
complementar para união do 
andaime principal.
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O acesso com escada com patamar deve ser instalado na parte frontal do 
andaime e deve ser unido ao andaime principal a cada 4 m e, eventualmente, 
instalar sustentação adicional.  

1. Colocar quatro sapatas sobre bases distribuidoras de carga 
(distância do eixo até o andaime principal 210 mm). 

2. Encaixar na sapata o perfil ‘‘U’‘ inferior no lado de início da 
escada. 

3. Encaixar um quadro lateral na sapata do lado final da escada. 

4. Encaixar a escadaria com patamar no perfil ‘‘U’’ inferior e no 
quadro lateral. (Figura 35).

5. Colocar um quadro lateral na sapata com o perfil ‘‘U’’. 

6. Encaixar o próximo quadro lateral no lado final da escada. 
(Figura 36).

7. Fixar o guarda-corpo na parte frontal da escada, ao guarda-
corpo lateral e prender a escada ao andaime principal. 
(Figura 37). 

8. Cobrir o vão na área de passagem para o andaime principal.

9. A ancoragem deve ser inserida continuamente durante a 
montagem. (Veja página 20). 

10. A parte final da escada pode ser montada como 
demonstrado na figura 38, através de uma mão-francesa.

Figura 35

Figura 37

Figura 36

Figura 38:  Encaixe da escadaria

ACEssO COM EsCADA COM PAtAMAR sEQUêNCIA DE MONtAgEM 
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sOLUçÕEs PARA Os CANtOs

Cantos externos 

Quando os módulos do andaime se 
juntam formando cantos, eles devem 
ser unidos por braçadeiras giratórias 
encaixadas no reforço superior do 
quadro lateral, e no tubo, na parte 
inferior. Quadros laterais unidos ficam 
apoiados em apenas uma sapata. 
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Cantos internos
Montagem ideal para 
cantos internos.

AtENçÃO!
sobrepor os quadros. No módulo sobreposto 
utilizar proteção frontal com guarda-corpo 
telescópico e rodapé reduzido.
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MÃOs-FRANCEsAs PARA AMPLIAçÃO DO ANDAIME 
EM 0,36 M E 0,73 M 

Mão-francesa de 0,36 m

A mão-francesa de 0,36 m pode ser utilizada na parte interna, externa ou de 
ambos os lados em todos os níveis do andaime.

Mão-francesa de 0,73 m 

Figura 40

Figura 41 

Mão-francesa de 0,73 m 

1. Fixar a mão-francesa no reforço do 
quadro lateral. Ver opção de montagem 
da mão francesa nas figuras 46 e 47. 

Mão-francesa reforçada de 0,73 m
 
1. A montagem da mão-francesa 
reforçada pode ser realizada sem a 
diagonal de reforço. (Figura 44).

2. Encaixar as plataformas de trabalho a 
partir de uma área segura.  (Figura 45). 

2. Girar a mão-francesa com a 
diagonal para fora.

3. Parafusar a diagonal na parte 
inferior do quadro lateral. (Figura 43). 

4. Apertar a braçadeira.

7.1 MONtAgEM DAs MÃOs-FRANCEsAs

Figura 42

Figura 43

Figura 44

Figura 45

Na mão-francesa reforçada de 0,73 m (Figura 41) pode-se dispensar a 
diagonal de reforço. Pode ser utilizada na parte interna e externa ou de ambos 
os lados em todos os níveis do andaime. Quando montado em ambos os lados, 
verificar com o fabricante a carga máxima admissível.

Figura 39
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Mão-francesa 0,36 m

A montagem da mão-francesa de 0,36 m ocorre de maneira semelhante, do lado 
seguro. 

Alturas máximas para montagem em mãos-francesas (Figura 49) e as correspondentes 
forças de ancoragem podem ser solicitadas a TUPER.

1. Instalar os suportes para guarda-corpo e suportes para guarda-corpo lateral. 
2. Montar a tripla proteção frontal. 

Quando mãos-francesas forem aplicadas, as plataformas do andaime 
principal devem ser travadas com o uso do perfil ‘‘U’’ lateral com travas a 
fim de evitar elevações (Figura 48).

Figura 46                                Figura 47

Figura 48

Figura 49

Colocação de plataformas sem vãos abertos 

Ordenar as plataformas do piso de acordo com as figuras 
50 a 55. A plataforma complementar deve ser utilizada 
no vão entre a plataforma principal e a plataforma da 
ampliação com mão-francesa. 

AtENçÃO!
A estabilidade precisar ser 
comprovada, em todo caso. 
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Mão-francesa 0,36 m

Mão-francesa 0,73 m

Mão-francesa 0,73 m 

Mão-francesa 0,36 mMão-francesa 0,36 m 

Figura 50

Figura 53

Figura 51

Figura 54

Figura 52

Figura 55

Mão-francesa 0,73 m
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PAssARELAs 

Fixar a treliça com braçadeiras no tubo do quadro lateral.

Figura 56: Passarelas de vigas treliçadas

Figura 57 Figura 58

Encaixe das treliças. Os terminais da treliça devem ser engatados na ponteira 
do quadro lateral.

Encaixar o perfil de união da treliça na ponteira do 
quadro lateral para a colocação das plataformas.

Sempre posicionar plataformas sobre a treliça para 
possibilitar o tráfego

Engatar as plataformas, encaixar os quadros laterais 
e, por fim, montar a proteção frontal.

Figura 59

Figura 60

AtENçÃO! 
Informações sobre ancoragem e estabilidade das 
vigas treliçadas devem ser solicitadas a tUPER. 
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QUADRO LAtERAL DE PAssAgEM

O quadro lateral de passagem serve para permitir a passagem de pedestres sob 
andaimes deixando o tráfego mais seguro de uma maneira simples. 

Os quadros laterais de passagem devem ser reforçados em pares na 
parte interna e externa através de barras horizontais e de diagonais, com 
alinhamento perpendicular.

Cada coluna do quadro deve ser ancorada a 4 m de altura. Acesso através das 
plataformas com alçapão e escada. 

Ancoragens e reforços devem ser instalados em cumprimento a regra, se 
necessário realizar teste estático. 
 

Em terrenos muito inclinados, utilizar um tudo de 2m com 2 braçadeiras 
para nivelar o quadro de passagem conforme figura 62.

Sistema de proteção contra quedas de objetos do telhado.

Figura 63

Figura 61: Montagem do quadro lateral de passagem

Se for prevista a utilização de revestimento com lona. Solicitar informações 
à TUPER.

Figura 62
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REvEstIMENtO

Revestimento com rede.

Se for previsto um revestimento com rede deve-se observar a permeabilidade 
exigida e o espaçamento correto. A fixação é feita com prendedores 
descartáveis nos tubos do quadro lateral na distância máxima de 20 cm.

Figura 65

Se for prevista a utilização de revestimento com tela.  Solicitar informações  
à TUPER.

Figura 64: Fixação com redes  

AtENçÃO!
Ao utilizar redes e lonas de revestimento deve-se 
observar a ancoragem.
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8. sEQUêNCIA DE DEsMONtAgEM

    •  Para a desmontagem, a sequência dos passos descritos deve ser 
        invertida.
    •  A ancoragem somente poderá ser retirada quando o nível do andaime     
        acima dela estiver completamente desmontado. 
    •  Peças cujas conexões foram soltas devem ser desmontadas    
       imediatamente.
    •  Peças retiradas não devem ser armazenadas nas áreas de passagem para   
       evitar acidentes.
   •  Peças desmontadas não devem ser jogadas do andaime.
   •  As peças devem ser devidamente guardadas.
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Classe de carga 1: 0,75 kN/m², Largura do andaime 0,73 m
Andaime para inspeções e serviços leves com ferramentas mas sem 
depósito de materiais.
Classe de carga 2: 1,5 kN/m², 
Largura do andaime 0,73 m
Para trabalhos leves como pintura, instalação de janelas, encanadores ou 
trabalhos de isolamento.
Classe de carga 3: 2,0 kN/m², 
Largura do andaime 0,73 m
Para trabalhos de peso médio como pintura e trabalhos de limpeza sem 
aparelhos na plataforma de trabalho.

Classe de carga 4: 3,0 kN/m², Largura do andaime 1,09 m
Para trabalhos de alvenaria com depósito de material.
Classe de carga 5: 4,5 kN/m², Largura do andaime 1,09 m e mais largo
Para trabalhos com depósito de materiais e, por exemplo, utilização de 
carrinho-de-mão para os trabalhos de alvenaria.
Classe de carga 6: 6,0 kN/m², Largura do andaime 1,09 m e mais largo
Andaime de trabalho onde grande quantidade de material é depositado.

REgULAMENtAçÃO PARA O tRAbALHO EM ANDAIMEs

Classe de carga 1, 2 e 3

Classe de carga 4 e 5, com 
plataformas de aço de 2.07 e  2.57 
também para a classe 6.

9. CAPACIDADEs

AtENçÃO!
A altura máxima de montagem é de 24 m. Construções que exijam 
andaimes superiores a este limite podem ser montados sob consulta 
da equipe tuper.
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Plataforma 
com Largura 0,32m

Resistência da Plataforma:

Comprimento do módulo

1,57m 

2,07m

2,57m

3,07m

Classe Máxima permitida (distribuída)

4,5 kN /m

4,5 kN/m

4,0 kN/m

3,0 kN/m

Tab.1: Classe de carga conforme DIN EN 12811

1

2

3

4

5

6

0,75

1,50

2,00

3,00

4,50

6,00

1,50

1,50

1,50

3,00

3,00

3,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

-

-

-

5,00

7,50

10,00

-

-

-

0,40

0,40

0,50
(sob consulta)

Classe de carga
Carga de área parcialCarga distribuída

uniforme
Q1 (kN / m²)

Carga concentrada em área de 
500 mm x 500 mm

 Carga F1 (kN)

Carga concentrada em área de 
200 mm x 200 mm 

Carga F2 (kN) Fator de área 
parcial a1Q2 (kN/m²)

Peso (kg)

10,84

13,98

17,12

20,26

2

2

2

2

Os testes evidenciaram uma resistência para o Andaime Fachadeiro conforme a tabela abaixo:
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Quadro lateral

2m x 0,73m

2m x 1,09m

Esforços de compressão do quadro lateral:

Peso (kg)

19,43

24,31

Carregamento máximo admissível

48,0 kN

62,0 kN

Comprimento do módulo

2,00m

2,57m

3,07m

Dados de referência para diagonais:

Peso (kg)

6,22

7,01

7,85

D R,d 

7,65 kN

6,51 kN

5,37 kN

D R,d

D R,d

Esforços de compressão na sapata roscada:

Peso Kgsapata

Ø38 x 4,5mm passo da rosca 8,1mm
Altura: 600mm

Altura de utilização: 450mm

3,5 (c/ porca)
3,25 (s/porca)

Carregamento máximo admissível Carregamento de ruptura

50,0 kN 82,5 kN

Carregamento de ruptura

79,5 kN

105,0 kN

baseado nestes valores podemos determinar a altura máxima de 
construção do andaime Fachadeiro:
Largura 0,73m: 50 – 80 m dependendo do revestimento de tela 
e forças de ventos.
Largura 1,09m: 50 – 80 m dependendo do revestimento de tela
e forças de ventos.

Lembramos que para alturas acima de 24m a realização de cálculo 
estático deve sempre ser realizada para a estrutura.
Alturas maiores poderão ser montadas, utilizando-se outras 
técnicas de ancoragem, reforço de estruturas, ou mesmo quadros 
duplos. Para estes casos sempre a equipe técnica tuper deverá ser 
consultada.
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10. DEsCRItIvO DOs COMPONENtEs

Código Nome Dimensão (m) Peso (Kg) Embal.

2.021.001

2.021.002

2.021.049

2.021.035

Quadro Lateral 2,00 x 0,73

Quadro Lateral de compensação 1,00 x 0,73

Quadro Lateral de compensação 0,66 x 0,73

Quadro Lateral de compensação 1,00 x 1,09

1,00 x 0,73

2,00 x 0,73

0,67 x 0,73

1,00 x 1,09

13,20

19,43

10,91

16,62

Descrição: Quadro lateral de sustentação do andaime. sua montagem é perpendicular à fachada. Fabricado 
em aço carbono com tratamento superficial anticorrosão. (galvanização a fogo).

2.021.048 Quadro Lateral de compensação 0,66 x 1,09 0,66 x 1,09 13,83

2.021.036 Quadro Lateral 2,00 x 1,09 2,00 x 1,09 24,31

25

Código Nome Dimensão (m) Peso (Kg) Embal.

2.021.003

2.021.037 suporte guarda-Corpo superior 1,09

suporte guarda-Corpo superior 0,73 1,00 x 0,73

1,00 x 1,09

3,29

4,28

Descrição: suporte para montagem do guarda-corpo no último andar do andaime. Fabricado em aço carbono 
com tratamento superficial anticorrosão. (galvanização a fogo).

24
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Código Nome Dimensão (m) Peso (Kg) Embal.

2.021.004 suporte guarda-Corpo Extensor 1,00 1,60

Descrição: suporte para montagem do guarda-corpo, quando for utilizado o extensor da plataforma. 
Fabricado em aço carbono com tratamento superficial anticorrosão. (galvanização a fogo).

24

Código Nome Dimensão (m) Peso (Kg) Embal.

2.021.005

2.021.038 Quadro Lateral superior 1,09

Quadro Lateral superior 0,73 1,00 x 0,73

1,00 x 1,09

6,17

8,59

Descrição: Quadro lateral superior. sua montagem é perpendicular à fachada e realizada no último andar do 
andaime. Fabricado em aço carbono com tratamento superficial anticorrosão. (galvanização a fogo).

25

Código Nome Dimensão (m) Peso (Kg) Embal.

2.021.009 Mão-Francesa 0,73 Reforçada 0,73 6,62

Descrição: suporte reforçado que possibilita o alargamento da plataforma de trabalho, para fixação no lado externo do 
andaime. Fabricado em aço carbono com tratamento superficial anticorrosão. (galvanização a fogo).

24

Código Nome Dimensão (m) Peso (Kg) Embal.

2.021.052 Mão-Francesa 0,73 0,73 5,23

Descrição: suporte que possibilita o alargamento da plataforma de trabalho, para fixação no lado externo do 
andaime. Fabricado em aço carbono com tratamento superficial anticorrosão. (galvanização a fogo).

24
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Código Nome Dimensão (m) Peso (Kg) Embal.

2.021.019 Mão-Francesa 0,36 0,36 4,69
Descrição: suporte que possibilita o alargamento da plataforma de trabalho, para fixação no lado interno do 
andaime, adaptando-se à fachadas irregulares. Fabricado em aço carbono com tratamento superficial 
anticorrosão. (galvanização a fogo).

24

Código Nome Dimensão (m) Peso (Kg) Embal.

2.021.010

2.021.011

2.021.027

Diagonal Frontal 2,57

Diagonal Frontal 3,07

Diagonal Frontal 2,07

3,60

3,20

2,80

7,85

7,01

6,22

Descrição: Componente responsável pela estabilidade do andaime. Fabricado em aço carbono com tratamento 
superficial anticorrosão. (galvanização a fogo).

50

Código Nome Dimensão (m) Peso (Kg) Embal.

2.021.069

2.021.054

2.021.055

guarda-Corpo Lateral 0,73 x 1,00

guarda-Corpo Lateral 0,36 x 1,00

guarda-Corpo Lateral 1,09 x 1,00

0,36 

0,73

1,09

3,31

4,98

6,46

Descrição: Componente responsável pela proteção quanto ao risco de queda de pessoas e materiais. Fabricado 
em aço carbono com tratamento superficial anticorrosão. (galvanização a fogo).

25
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Código Nome Dimensão (m) Peso (Kg) Embal.

2.021.030

2.021.046 Perfil “U” Inferior 1,09

Perfil “U” Inferior 0,73 0,73

1,09

2,84

4,08

Descrição: Componente utilizado para montagem da primeira plataforma no andar térreo. Fabricado em aço 
carbono com tratamento superficial anticorrosão. (galvanização a fogo).

12

Código Nome Dimensão (m) Peso (Kg) Embal.

2.021.012

2.021.013

2.021.014

2.021.015

guarda-Corpo simples 2,57

guarda-Corpo simples 3,07

guarda-Corpo simples 2,07

guarda-Corpo simples 1,57

3,07

2,57

2,07

1,57

5,03

4,25

3,47

2,69

Descrição: Componente responsável pela proteção quanto ao risco de queda de pessoas e materiais.  Fabricado 
em aço carbono com tratamento superficial anticorrosão. (galvanização a fogo).

50

Código Nome Dimensão (m) Peso (Kg) Embal.

2.021.050

2.021.057

2.021.032

2.021.059

guarda-Corpo Frontal Duplo 2,57 x 1,00

guarda-Corpo Frontal Duplo 3,07 x 1,00 

guarda-Corpo Frontal Duplo 2,07 x 1,00

guarda-Corpo Frontal Duplo 1,57 x 1,00

3,07

2,57

2,07

1,57

12,75

11,19

9,63

8,06

Descrição: Componente responsável pela proteção quanto ao risco de queda de pessoas e materiais. Fabricado 
em aço carbono com tratamento superficial anticorrosão. (galvanização a fogo).

15
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Código Nome Dimensão (m) Peso (Kg) Embal.

2.021.017

2.021.056 guarda-Corpo Lateral 1,09 x 1,20 (NR-18)

guarda-Corpo Lateral 0,73 x 1,20 (NR-18) 0,73

1,09

6,73

8,94

Descrição: Componente responsável pela proteção quanto ao risco de queda de pessoas e materiais.  Fabricado 
em aço carbono com tratamento superficial anticorrosão. (galvanização a fogo).

25

Código Nome Dimensão (m) Peso (Kg) Embal.

2.021.018

2.021.031

2.021.058

2.021.033

guarda-Corpo Frontal Duplo 2,57 x 1,20 (NR-18)

guarda-Corpo Frontal Duplo 3,07 x 1,20 (NR-18)

guarda-Corpo Frontal Duplo 2,07 x 1,20 (NR-18)

guarda-Corpo Frontal Duplo 1,57 x 1,20 (NR-18)

3,07

2,57

2,07

1,57

12,72

11,16

9,60

8,04
Descrição: Componente responsável pela proteção quanto ao risco de queda de pessoas e materiais.  Fabricado 
em aço carbono com tratamento superficial anticorrosão. (galvanização a fogo).

15

Código Nome Dimensão (m) Peso (Kg) Embal.

2.002.010

2.002.003

2.002.013

2.002.022

Rodapé Lateral 0,73

Rodapé Lateral 1,09

Rodapé Lateral 0.36

Rodapé Lateral 1,09 x 0,20 (NR-18)

1,09

0,73

0,32

1,09

3,52

2,41

1,34

4,13

Descrição: Utilizado como elemento de proteção contra quedas de objetos da plataforma de trabalho. 
Fabricado em madeira tratada com engate rápido que facilita a sua montagem.

2.002.014 Rodapé Lateral 0,73 x 0,20 (NR-18) 0,73 2,82

25
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Código Nome Dimensão (m) Peso (Kg) Embal.

3.003.000

3.003.004

3.003.005

3.003.006 

Plataforma 2,57

Plataforma 3,07

Plataforma 2,07

Plataforma 1,57

3,07 x 0,32

2,57 x 0,32

2,07 x 0,32

1,57 x 0,32

20,26

17,12

13,98

10,84

Descrição: Plataforma de trabalho com piso antiderrapante. Fabricado em aço carbono com tratamento 
superficial anticorrosão. (galvanização a fogo).

3.003.033 Plataforma 0,73 0,73 x 0,32 6,24

30

Código Nome Dimensão (m) Peso (Kg) Embal.

3.003.008 Plataforma de acesso 3,07 3,07 x 0,64 39,51

Descrição: Plataforma com alçapão, possibilitando o acesso entre os andares do andaime. Fabricado em aço 
carbono com tratamento superficial anticorrosão. (galvanização a fogo).

15

Código Nome Dimensão (m) Peso (Kg) Embal.

3.003.040

3.003.035

3.003.039

3.003.022

Plataforma Complementar 2,57 x 0,16

Plataforma Complementar 2,57 x 0,12

Plataforma Complementar 3,07 x 0,12

Plataforma Complementar 3,07 x 0,16

2,57 x 0,12

2,57 x 0,16

3,07 x 0,12

3,07 x 0,16

13,53

16,79

16,15

18,84
Descrição: Plataforma com piso antiderrapante, aplicada quando se utiliza o extensor de andaime . visa a 
segurança dos operadores, eliminando o vão entre as plataformas do andaime e  extensor. Fabricado em aço 
carbono com tratamento superficial anticorrosão. (galvanização a fogo).

10
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Código Nome Dimensão (m) Peso (Kg) Embal.

2.021.064 Perfil “U” treliça 0,73 0,73 2,91

Descrição: Componente utilizado para montagem da plataforma sobre a treliça. Fabricado em aço carbono com 
tratamento superficial anticorrosão. (galvanização a fogo).

122.021.072 Perfil “U” treliça 1,09 1,09 4,21

Código Nome Dimensão (m) Peso (Kg) Embal.

2.021.047

2.021.061

2.021.062

treliça 6,14

treliça 7,72

treliça 5,14

0,40 x 7,72

0,40 x 6,14

0,40 x 5,14

76,60

60,72

51,33

Descrição: Utilizada quando há necessidade de aumentar o vão entre módulos, principalmente em portões e 
garagens. Fabricado em aço carbono com tratamento superficial anticorrosão. (galvanização a fogo).

2

Código Nome Dimensão (m) Peso (Kg) Embal.

2.021.053 Quadro Lateral de Passagem 1,50 2,20 x 1,50 34,34

Descrição: Utilizado no andar térreo do andaime, quando houver necessidade do tráfego de pessoas. Ex: calçadas 
ou corredores. Fabricado em aço carbono com tratamento superficial anticorrosão. (galvanização a fogo).

4
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Código Nome Dimensão (m) Peso (Kg) Embal.

2.002.002

2.002.004

2.002.005

2.002.006

Rodapé Frontal 2,57

Rodapé Frontal 3,07

Rodapé Frontal 2,07

Rodapé Frontal 1,57

3,07

2,57

2,07

1,57

9,85

8,28

6,72

5,15

Descrição: Utilizado como elemento de proteção contra quedas de objetos da plataforma de trabalho. 
Fabricado em madeira tratada com engate rápido que facilita a sua montagem.

2.002.012

2.002.016

2.002.018

2.002.020

Rodapé Frontal 2,57 x 0,20 (NR-18)

Rodapé Frontal 3,07 x 0,20 (NR-18)

Rodapé Frontal 2,07 x 0,20 (NR-18)

Rodapé Frontal 1,57 x 0,20 (NR-18)

3,07

2,57

2,07

1,57

11,96

10,03

8,11

6,18

25

Código Nome Dimensão (m) Peso (Kg) Embal.

3.001.002 braçadeira giratória Dupla * 1,08

Descrição: Permite unir dois tubos independente do ângulo entre si. Fabricado em aço forjado com tratamento 
superficial anticorrosão. (galvanização a fogo).

15
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Código Nome Dimensão (m) Peso (Kg) Embal.

3.004.000 trava * 0,14

Descrição: Utilizado para travar a montagem entre os quadros laterais. Fabricado em aço carbono com
tratamento superficial anticorrosão. (galvanização a fogo).

50

Código Nome Dimensão (m) Peso (Kg) Embal.

3.010.047

3.010.048

3.010.049

3.010.050

tubo 4,00 

tubo 6,00

tubo 3,00

tubo 2,00

6,00

4,00

3,00

2,00

22,28

14,85

11,14

7,43

Descrição: tubo multifinalitário. Fabricado em aço carbono com tratamento superficial anticorrosão. 
(galvanização a fogo).

3.010.051 tubo 1,00 1,00 3,71

25

Código Nome Dimensão (m) Peso (Kg) Embal.

3.021.000 Escada Plataforma de Acesso 2,14 x 0,34 7,57

Descrição: Permite acesso e mobilidade entre os níveis. Fabricado em aço carbono com tratamento superficial 
anticorrosão. (galvanização a fogo).

15
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Código Nome Dimensão (m) Peso (Kg) Embal.

2.021.008

2.021.060 tubo de Ancoragem 1,09

tubo de Ancoragem 0,73 1,07

1,25

3,32

5,08

Descrição: Utilizado para ancoragem do andaime na parede de trabalho. Fabricado em aço carbono com 
tratamento superficial anticorrosão. (galvanização a fogo).

502.021.063 tubo de Ancoragem 1,45 1,45 5,82

Código Nome Dimensão (m) Peso (Kg) Embal.

3.021.013

3.021.014 sapata Ajustável 0,40

sapata Ajustável 0,60 0,60

0,40

3,50

2,76

Descrição: Permite regulagem e nivelamento do andaime. Fabricado em aço carbono com tratamento 
superficial anticorrosão. (galvanização a fogo).

50

Código Nome Dimensão (m) Peso (Kg) Embal.

3.001.003 braçadeira Dupla * 0,92

Descrição: Permite unir dois tubos perpendiculares entre si. Fabricado em aço forjado com tratamento 
superficial anticorrosão. (galvanização a fogo).

15

Código Nome Dimensão (m) Peso (Kg) Embal.

2.006.028 suporte com braçadeiras * 1,40

Descrição: Permite unir dois tubos perpendiculares entre si. Fabricado em aço forjado com tratamento 
superficial anticorrosão. (galvanização a fogo).

15



48

Código Nome Dimensão (m) Peso (Kg) Embal.

2.021.070 suporte trava com braçadeira * 0,77

Descrição: tubo multifinalitário. Fabricado em aço carbono com tratamento superficial anticorrosão. 
(galvanização a fogo).

15

Código Nome Dimensão (m) Peso (Kg) Embal.

2.021.075 braçadeira com suporte Rodapé 0,16 0,94

Descrição: tubo multifinalitário. Fabricado em aço carbono com tratamento superficial anticorrosão. 
(galvanização a fogo).

15

Código Nome Dimensão (m) Peso (Kg) Embal.

2.021.076

2.021.077 suporte Rede 2,00 x 1,09

suporte Rede 2,00 x 0,73 0,73

1,09

10,87

11,64

Descrição: tubo multifinalitário. Fabricado em aço carbono com tratamento superficial anticorrosão.
 (galvanização a fogo).

15

Código Nome Dimensão (m) Peso (Kg) Embal.

2.021.078 guarda-Corpo Retrátil 1,57 a 2,37 5,43

Descrição: tubo multifinalitário. Fabricado em aço carbono com tratamento superficial anticorrosão.
(galvanização a fogo).

25
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11. LINHA tUPER DE ANDAIMEs E EsCORAs MEtÁLICAs

ANDAIME MODULAR

• Robustez, suporta maior carga de peso.

• Versatilidade nas opções de montagem.

• Desenvolvimento para aplicações internas e externas.

• Possibilidade de utilização como escoramento.

ANDAIME MULtIUsO

• Sistema prático e de fácil montagem.

• Melhor custo x benefício.

• Tratamento anticorrosão, galvanizado a fogo.

• Rapidez na montagem e desmontagem.

• Plataforma metálica com sistema antiderrapante.

• Fabricação própria dos tubos e componentes.

EsCORAs MEtÁLICAs tUPER

• Rapidez na montagem e desmontagem.

• Fácil manuseio e ajuste fino de medidas.

• Rastreabilidade de todos os componentes.

• Reforço estriado no tubo inferior.

• Durabilidade.

• Produto reutilizável e ecologicamente correto.

• Material 100% galvanizado.
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Equipe técnica tuper
andaimes@tuper.com.br
tel: +55 47 3631-5425
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tuper s.A.
Av. Pref. Ornith bollmann, 1441
bairro brasília 
CEP 89288-900

são bento do sul - sC
tel: +55 47 3631-5000
Fax: +55 47 3631-5170

www.tuper.com.br tuper@tuper.com.br tuper - todos os direitos reservados 
tEC MAFp 001-0713


