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RESUMO 

 

Os andaimes, como são conhecidos hoje, são fabricados com uma finalidade 

aparentemente única, servindo como construções auxiliares provisórias que possibilitam 

executar trabalhos em qualquer altura, e atendem principalmente ao enorme mercado da 

construção civil. Com as evoluções operadas ao longo dos últimos 100 anos, provenientes de 

décadas de pesquisas contínuas, associadas com inúmeras experimentações de ordem prática, 

esses componentes vêm se tornando cada vez mais atraentes devido à grande flexibilidade que 

nos proporcionam. O nível tecnológico em que o sistema de andaime se encontra atualmente 

já nos permite vislumbrar novas possibilidades de uso, além do que estamos acostumados a 

ver. Exemplos de aplicações alternativas nos mostram as novas formas de utilização que vêm 

acontecendo ao longo dos anos e que ainda devem ser bastante aprimoradas, pois se 

encontram carentes de pesquisas que orientem da melhor forma a aplicação dos andaimes 

nesse uso não planejado inicialmente para eles. Este estudo pretende abordar a história e a 

evolução dos sistemas de andaimes e avaliar e destacar as principais características da 

produção contemporânea de edificações que vêm utilizando os andaimes convencionais como 

estrutura primária, ou seja, edifícios nos quais a estrutura principal é predominantemente 

composta pelo andaime, sejam construções de caráter temporário, sejam edificações 

permanentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras- chaves: andaimes, aço, sistema construtivo, inovação, arquitetura, 

construções efêmeras, flexibilidade.  



 

ABSTRACT 

 

Scaffolding, as they are known today, have a strong presence in the construction 

industry and are manufactured with a seemingly unique purpose, serving as auxiliary 

temporary constructions that make possible work at any height. With all the developments 

acquired over the last 100 years, by decades of continuous research, along with numerous 

practical experiments, these components are becoming increasingly attractive due to the 

great flexibility they provide to us. The technological level that this system has already 

achieved allows us to experiment new ways of use, different from what we are used to see. 

Examples of alternative uses show us what has been happening in recent years and what 

should be improved, since there is a lack of research that guides how best to apply scaffolding 

to this unplanned use. This study intends to approach the history and evolution of the scaffold 

and evaluate and highlight the main characteristics of the contemporary production of 

buildings that have been using conventional scaffolding as a primary structure, in other 

words, a building in which the main structure is predominantly composed by scaffolding, 

whether temporary or permanent buildings. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O crescimento das cidades vem acontecendo em um ritmo cada vez mais acelerado e a 

construção civil tem acompanhando essa escalada ao longo da história. Diretamente ligados a 

esse setor estão os inúmeros fabricantes e fornecedores de andaimes e os equipamentos 

associados a eles, essenciais para viabilizar, otimizar e acelerar essa produção no canteiro de 

obras. 

Atualmente, as pesquisas ocorridas com os andaimes lidam predominantemente com 

as questões voltadas para segurança do trabalho, visto que infelizmente o número de acidentes 

relacionado ao uso desse elemento continua em ascensão no nosso país. Segundo dados mais 

recentes da Previdência Social a queda em altura está entre os principais acidentes fatais na 

indústria da construção (LEME, 2016). 

A história por trás desses elementos tão populares na construção civil e a constante 

evolução das suas aplicações de uso ainda são pouco difundidas e extremamente carentes de 

referências bibliográficas. Talvez por isso ainda encontre-se pouco explorado para outros fins 

fora da Engenharia de Acesso - termo bastante relacionado aos andaimes, que consiste em 

buscar a melhor solução para prover acesso temporário de pessoas, ferramentas e materiais a 

locais remotos ou fora de alcance. 

Contudo, inicialmente esta pesquisa tem o objetivo de conhecer as origens dos 

andaimes no contexto mundial, compreender a evolução desse sistema ao longo das últimas 

décadas, para enfim focar na investigação e difusão dos usos alternativos dessa estrutura, isto 

é, qualquer uso que não seja voltado para o campo da Engenharia de Acesso. De fato este 

fenômeno já vem ocorrendo no cenário atual, conforme mostra o levantamento que vem 

sendo realizado pelo autor, em que estão reunidas uma seleção de obras publicadas em 

periódicos e sites especializados no período de 2010 a 2016. 

Ao conhecer melhor o assunto podemos lidar com essa evolução de maneira 

inteligente, ficando mais seguro para explorar novas possibilidades de uso de forma mais 

sustentável. 
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1.1 Objetivos 

A questão a ser abordada por esta dissertação diz respeito à evolução do uso dos 

tradicionais andaimes disponíveis no mercado e na criação arquitetônica de espaços 

temporários e/ou permanentes em situações nas quais esse componente esteja 

predominantemente inserido no contexto. Foca exclusivamente os andaimes de apoio, ou seja, 

aqueles que possuem a base da estrutura em contato direto com o solo. Não é de interesse aqui 

abordar informações sobre os outros tipos existentes, como, por exemplo, os andaimes 

suspensos. 

Embora se trate de uma pesquisa exploratória, com a premissa de investigar e difundir 

o uso alternativo do andaime, entende-se que a fabricação atual é quase que exclusivamente 

voltada para um tipo específico de utilização, tornando estritamente necessário avaliar as 

possíveis lacunas que poderão aparecer a fim de viabilizar o uso diferenciado em um escala 

maior. Nesse contexto, a intenção é contribuir para a criação de um referencial de boas 

práticas de projeto e construção com andaimes para outros fins. Acredita-se com isso que o 

andaime será entendido de modo diferente por seus projetistas e os usuários (profissionais 

atuantes no mercado, professores e estudantes).  

Portanto, a dissertação se debruçará sobre a história por trás desses elementos e em 

espaços projetados recentemente tendo como base o uso desse sistema construtivo ainda 

pouco desenvolvido para fins alternativos. Tem como objetivo geral investigar a adoção do 

sistema construtivo com andaimes como opção para estruturar edifícios, tanto efêmeros 

quanto permanentes. Esse caminho, além de alimentar a curiosidade do pesquisador, mostra-

se importante para difundir novos conceitos e para a formação de novos profissionais e 

entusiastas. São objetivos específicos deste trabalho: 

a) Apresentar uma breve narrativa sobre a evolução tecnológica e uso dos 

andaimes de apoio ao longo da história; 

b) Identificar e destacar as particularidades dos principais sistemas e modelos 

utilizados, bem como seus componentes e acessórios básicos; 

c) Abordar detalhadamente alguns exemplares tanto de caráter temporário quanto 

permanente, a fim de identificar as principais características dos projetos, 

detalhes e informações relevantes para melhor compreensão por parte dos 

profissionais, estudantes e entusiastas da área; 
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d) Realizar um mapeamento de obras do gênero publicadas em periódicos e sites 

especializados no período de 2010 a 2016, e, a partir de uma análise 

comparativa entre elas, apresentar dados de forma gráfica que visam identificar 

as tendências desse novo uso. 

 

1.2 Justificativa  

Para garantir a evolução dos produtos o ideal é sempre estar em busca de novos 

caminhos acompanhando os conceitos que o mundo vem demandando- rapidez, agilidade, 

sustentabilidade, entre outros. Essa estrutura tubular de seção reduzida, popularmente 

conhecida como andaime, vem ampliando o seu leque de funções. Basta enxergá-los fora do 

canteiro de obras, servindo como estrutura principal de espaços munida com todos os 

conceitos citados acima.  

Ao explorar o potencial de novos usos de um sistema que foi previamente 

desenvolvido para outra função, torna-se algo multiplicador e relevante nos âmbitos da 

sustentabilidade. Esse novo uso tende a criar edificações sustentáveis, uma vez que se trabalha 

com elementos flexíveis, minimizando os impactos sobre o meio ambiente, especialmente 

quanto ao consumo de água, energia e produção de resíduos. A prática de Arquitetura com 

andaimes ainda não é muito comum, é preciso divulgar suas vantagens e passar credibilidade 

ao público que deseja se informar. Questões relacionadas à praticidade, associadas ao custo e 

à sustentabilidade são bons argumentos iniciais para se interessar pelo assunto. É interessante 

avaliar quão difundido se encontra o uso do andaime como método construtivo para o uso 

prolongado, a fim de analisar a viabilidade econômica e social do sistema. 

De acordo com as premissas básicas do andaime, que serão descritas no capítulo 3,  

veremos a natureza prática desse sistema, e por isso acredita-se que a demanda de operários 

tende a ser significativamente menor do que em outros métodos construtivos, além do tempo 

de execução, tornando o sistema bastante atrativo. Acredita-se também que, por se tratar de 

um material bastante conhecido em todos os continentes, não haverá grandes dificuldades 

para conseguir mão de obra capacitada para trabalhar com essa estrutura.  

E ainda, conforme veremos no capítulo 5 desta pesquisa, uma das vantagens de 

trabalhar com os andaimes é a flexibilidade projetual que o sistema pode oferecer; mesmo 

com o uso quase que exclusivamente de barras ortogonais, ficamos abertos à criação de um 
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número ilimitado de configurações espaciais, desde um grid tridimensional simples a 

volumetrias amórficas e balanços em várias escalas (figura 1.1). Sua adaptabilidade é uma 

forte característica, podendo ser utilizada em diferentes apropriações, basta explorar a 

criatividade. Essas utilizações vão desde pequenos módulos a grandes pavilhões, passando por 

residências, escolas, escritórios, comércios, restaurantes, hotéis, alojamentos, entre outras 

infinidades de uso. 

Por fim, adiantando algumas conclusões, o grande desafio talvez seja resolver uma boa 

integração entre os componentes-padrões do andaime e os outros elementos construtivos, 

principalmente os fechamentos, esquadrias e cobertura, que ainda são pouco desenvolvidos 

pela indústria pelo fato de ainda não existir demanda de consumo suficiente para viabilizar 

uma pesquisa e produção desses elementos. Mas para que isso ocorra da melhor forma 

possível, primeiramente é de extrema importância conhecer a fundo a história desses 

elementos para entender como vem ocorrendo sua evolução ao longo do tempo.  

 

 

Figura 1.1- Exemplos que demonstram a flexibilidade projetual das estruturas de andaime. (a) Grid ortogonal, 
(b) volumetria amórfica, (c) grandes balanços. 

 Fonte: (a) http://yourshot.nationalgeographic.com/photos/7616917/; (b) http://www.archdaily.com.br/br/782254 
(c) http://www.layher.co.nz/layher-scaffolding-skills-training.html 
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1.3 Estrutura do Trabalho 

A primeira etapa do trabalho compreende uma revisão histórica, mostrando a evolução 

tecnológica dos andaimes ao longo dos anos e o seu panorama atual no país. Em seguida, 

apresentamos as definições gerais do sistema, visando à familiarização com as nomenclaturas 

específicas, conhecendo os materiais utilizados, os tipos de componentes, as diversas técnicas 

de conexão e as aplicações que fazem parte dessa tecnologia. 

Após introduzir os princípios e conceitos de uma forma geral, o quinto capítulo aborda 

especificamente o andaime como solução construtiva, exibindo exemplos de obras em que o 

andaime foi aplicado como estrutura principal, com o intuito de compreender e visualizar 

melhor o andaime aplicado na prática. Nessa abordagem será destacado as principais 

características e métodos utilizados nas obras selecionadas, buscando refletir sobre as lacunas 

existentes para o sistema se consolidar como método alternativo de construção e o papel do 

arquiteto na harmonização desse processo. 

Por fim, debruçamos sobre o levantamento realizado pelo autor, onde estão reunidas 

uma seleção de obras publicadas em periódicos e sites especializados no período de 2010 a 

2016, fazendo uma análise comparativa dos exemplares coletados afim de identificar quais 

são as particularidades desse novo uso. O último capítulo apresenta as considerações finais, 

bem como a indicação de sugestões para pesquisas futuras. 
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2 OS ANDAIMES AO LONGO DO TEMPO 

A bibliografia específica sobre o uso de andaimes é restrita se comparada a outras 

áreas da construção civil, por exemplo. A grande maioria das informações encontradas 

atualmente são estritamente técnicas, proveniente dos catálogos, sobretudo as normas, que 

apontam quase que exclusivamente para o lado da segurança do trabalho, fato que realmente 

não poderia deixar de ser amplamente estudado por se tratar de algo extremamente 

preocupante para os operários e para os empregadores, uma vez que são os responsáveis 

diretos pelo cumprimento das normas. 

Apesar do mercado em constante desenvolvimento, a literatura continua bastante 

limitada, basicamente podem ser encontrados apenas alguns artigos e relatórios de pesquisa 

em sites e veículos especializados. Por outro lado, existe uma abundância de catálogos e 

manuais técnicos dos fabricantes publicados pelos meios empresariais, mas nem todos trazem 

informações completas. 

Recentemente, foi publicado no Brasil o livro Andaimes - Tecnologia europeia 

(RAMOS FILHO, 2012) que se dedica exclusivamente ao assunto, sendo considerado uma 

obra pioneira e inédita no país devido a inexistência de publicações do gênero, segundo 

afirma o próprio autor. Nesse livro, aborda-se de forma bem completa a tecnologia do 

andaime, baseado no padrão europeu, desde a sua história e desenvolvimento até os tipos, 

normas e técnicas aplicadas aos andaimes modernos. Além dessa publicação, outras duas 

grandes fontes de referencias para realização desse trabalho foram os livros Scaffolding - The 

Handbook for Estimating and Product Knowledge (MARKS, 2016) e Temporary Structures 

in Construction (D'ALESSIO, 2012), autores estrangeiros que possuem vasta experiência 

prática sobre o tema. 

 

2.1 Breve Histórico dos Andaimes 

O andaime é uma das partes vitais do processo da construção, sem eles não seríamos 

capazes de acessar determinados locais e nem mesmo deslocar materiais necessários para 

construir de forma segura. Para melhor entender como esse ofício tão importante evoluiu até o 

nosso tempo é importante compreender brevemente como esse processo vem sendo utilizado 

pelo homem há milhares anos. Segundo D'Alessio (2012) é de se imaginar que a primeira 

forma de andaime tenha sido desenvolvida usando troncos de árvores amarrados com laços 
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feitos a partir de raízes e galhos, com o objetivo de possibilitar a execução de abrigos mais 

altos, em uma época em que o homem ainda só habitava abrigos simples ao nível do chão. 

Algumas fontes indicam que foi no antigo Egito que com mais frequência apareceram 

relatos e registros sobre técnicas de utilização desses artefatos que hoje denominamos  

andaime, feitos então em madeira. Infelizmente, esses registros, por vezes anteriores a 1160 

a.C, são muito escassos (RAMOS FILHO, 2015b). Mesmo na história contemporânea pouco 

se fala de andaimes, por terem sido sempre tratados como meros equipamentos de suporte 

auxiliar, sem importância. “Isto pode estar relacionado à transitoriedade dos andaimes, ao 

problema econômico, e à mentalidade dos mestres de obras que davam pouco valor a eles em 

função das belas construções erguidas” (RAMOS FILHO, 2012). 

Uma das teorias existentes sobre as técnicas construtivas utilizadas na execução das 

pirâmides é a chamada inside out, defendida recentemente pelo engenheiro Peter James. 

Segundo ele, os trabalhadores esculpiam essa forma piramidal de dentro para fora através de 

rampas internas enquanto externamente se apoiavam em andaimes feitos de madeira, 

possibilitando executar os demais acabamentos (figura 2.1). 

 

Acredito que empregaram esses métodos por serem mais simples e, portanto, mais 
viáveis do que muitas teorias propõem. É a minha opinião que as pirâmides foram 
construídas usando rampas internas, combinadas com algum andaime adicional, e 
não com rampas externas enormes, como a teoria favorecida por muitos arqueólogos 
atualmente. (...) Quanto mais alto e mais perto do ápice a pirâmide avançava, a 
utilidade dos andaimes crescia, tendo sido indispensável para completar a estrutura. 
(JAMES, 2014, p. 44) 

 

Figura 2.1- Hipótese da utilização de andaimes de madeira pelos egípcios. 
Fonte: http://www.structuremag.org/wp-content/uploads/SF-EgyptPyramid-Apr141.pdf 
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 Outros registros antigos dessas estruturas datam em torno de 1450 a.C. Em um túmulo 

localizado em Tebas, no Egito, foram encontradas pinturas ilustrando andaimes que foram 

utilizados na construção de um obelisco (figura 2.2). Nessa época, a madeira tinha um valor 

econômico elevado e possivelmente era reutilizada em outro lugar após a desmontagem do 

andaime. “Na Idade Média, na Renascença e no Barroco encontramos mais facilmente 

informações de como eles resolviam diferentes problemas técnicos com andaimes em pontes, 

igrejas, castelos, etc” (RAMOS FILHO, 2015b). A seguir, apresentam-se os principais 

materiais utilizados na construção de andaimes ao longo da história.  

 

 

Figura 2.2– Andaime de trabalho de um escultor desenhado no mural de um túmulo em Tebas, por volta de 
1450 a.C. 

Fonte: (RAMOS FILHO, 2012) 

 

2.1.1 Bambu 

Além da madeira tradicional, outro material amplamente utilizado como andaime no 

Extremo Oriente e na China é a vara de bambu, técnica também existente há mais de 4.000 

anos. Embora o bambu seja material leve, sua capacidade de suporte de cargas é bem elevada, 

segundo Ramos Filho (2012), a resistência à compressão de uma peça curta pode ser seis 

vezes maior que a do concreto. A vida útil desse material é bastante prolongada e suas 

conexões são muito simples. Existem cerca de 190 espécies catalogadas de bambus que 

podem obter aproveitamento para fins industriais e comerciais. É considerada a planta com 

maior rapidez de crescimento no mundo, podendo chegar a mais de um metro de crescimento 

em apenas um dia (RAMOS FILHO, 2012). 
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Segundo Dan Waters (2014), em relação à tecnologia dos andaimes de bambu poucas 

mudanças ocorreram ao longo dos séculos. É válido destacar apenas a evolução das 

amarrações, que eram feitas anteriormente com tiras vegetais extraídas da própria casca do 

bambu que eram deixadas submersas em água para torná-las mais flexíveis. A partir do fim da 

década de 1970 surgiram as amarras de nylon preto, substituindo de uma vez por todas o uso 

das tiras vegetais nas conexões (figura 2.3). Apesar de tornar o sistema mais seguro, perdeu-

se no quesito sustentabilidade, pois o plástico não é biodegradável e as amarras que são 

consumidas em abundância não podem ser reaproveitadas, uma vez que são cortadas para 

desmontar o andaime. Mesmo sendo considerada primitiva a utilização desse tipo de andaime, 

o bambu pode ser visto até hoje na construção de modernos arranha-céus em regiões asiáticas, 

onde certamente ainda é a opção predominante, muitas vezes por ser mais prático e 

econômico que os tubos metálicos. Embora o bambu possa parecer bastante frágil, ele 

apresenta alto grau de ductilidade, podendo apresentar grandes deslocamentos antes da 

ruptura, tornando-se uma opção mais segura para o emprego de andaimes em regiões com 

histórico de terremotos.  

 

 

Figura 2.3– Andaimes de bambu em Hong Kong em diferentes épocas.(a) detalhe da conexão antiga, executada 
com amarrações de tiras vegetais, em 1965, (b) detalhe da conexão atual, executada com amarrações de nylon 

preto, em 2013. 
Fonte: http://www.hkmemory.hk/collections/bamboo/about/index.html 
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Essas são as principais vantagens do bambu e, justamente por ser simples, leve e 

durável, isso torna ainda mais viável deslocá-lo para outros locais, acelerando o processo de 

montagem e desmontagem, juntamente com as conexões extremamente simples, que 

dispensam o uso de ferramentas, braçadeiras, parafusos ou grampos. Por outro lado, o fator 

segurança é bastante questionável durante a montagem e utilização desse sistema. Como 

podemos ver na figura 2.4 os trabalhadores constroem uma trama simples com as varas de 

bambu e não existem plataformas de piso. Eles são acostumados a se deslocar apoiando-se 

diretamente sobre as próprias varas, o que torna mais complicado a utilização de cintos de 

segurança para se movimentar ao redor da trama, sendo comum ver o montador enganchar a 

perna sobre uma vara de bambu e temporariamente ancorar-se para baixo para realizar as 

amarrações. Interessante destacar que o trabalhador não carrega consigo nenhuma ferramenta 

durante a montagem, apenas o EPI (capacete, luva e cinto) e um estoque de tiras de nylon.  

 

 

Figura 2.4- Posição típica do montador para execução da amarração das varas de bambu. 
Fonte: http://www.hkmemory.hk/collections/bamboo/about/index.html 
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2.1.2 Madeira 

Em registros fotográficos de construções notáveis do século XIX é interessante 

observar a complexidade dessas estruturas auxiliares nos processos de execução. Nesse 

período, apesar de já existir a fabricação de estruturas de ferro fundido, as peças metálicas 

ainda não era utilizadas nos andaimes. Eram comumente utilizados para esse fim troncos de 

madeira de variadas espécies e diâmetros, geralmente amarrados por cordas e associados às 

tábuas que conformavam os pisos. Segundo D'Alessio (2012), as irregularidades dos postes e 

pisos de madeira, juntamente com as limitações das conexões primitivas, não possibilitavam 

um cálculo preciso e nem tampouco uma montagem organizada das peças, gerando na maioria 

das vezes um aspecto caótico e bastante majorado estruturalmente (figura 2.5). 

 

 

Figura 2.5- Andaime tipo “fachadeiro”, na construção da Galeria Vittorio Emanuele II, 1866, Milão. Nota-se 
melhor a dimensão da estrutura ao ver a escala humana no lado esquerdo da imagem.  

Fonte: http://www.ingalleria.com/en/history/1866-67 
 

Algumas soluções foram engenhosamente criadas para suprir demandas específicas de 

acesso, como no caso da construção do domo da Galeria Vittorio Emanuele II1, no centro de 

Milão. Para essa obra foi cuidadosamente criado um engenhoso sistema de andaime, que 

conformava uma torre móvel na qual se podia deslizar sobre rolos através de trilhos instalados 

sobre uma plataforma temporária de piso (figura 2.6). Esse exemplo, registrado em 1867, 

                                                 
1 Projetada em 1861 pelo arquiteto por Giuseppe Mengoni e construída entre 1865 e 1877, essa galeria continua 
em pleno funcionamento até hoje e é considerada  um dos centros comerciais mais antigos do mundo. 
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pode ser considerado pioneiro, sendo uma antecipação do conhecido andaime tipo torre móvel 

amplamente utilizado pela indústria atual. 

 

 

Figura 2.6- Torre móvel criada para a construção da cúpula da Galeria Vittorio Emanuele II, 1867, Milão. 
Fonte: http://www.ingalleria.com/en/history/1866-67 

 

Além de se adaptar às mais variadas geometrias, os andaimes tinham que alcançar 

alturas desafiadoras que muitas vezes superavam a própria edificação. Percebe-se que a 

importância desses suportes temporários já era reconhecida ao notar o cuidado na sua 

concepção. Apesar das limitações técnicas que o sistema de madeira possuía, seja pelas 

conexões precárias ou pelas irregularidades das peças, os quesitos de estabilidade eram muito 
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bem detalhados,  principalmente nas estruturas mais altas, como podemos ver nas fotografias 

a seguir. Entre os anos de 1877 e 1885 há registros de imagens que mostram a Estátua da 

Liberdade envolvida por andaimes de madeira durante o período de sua construção na capital 

francesa, conferindo-lhe uma estrutura auxiliar bastante complexa, atingindo uma altura 

próxima a 60 metros (RAMOS FILHO, 2015b). Outra estrutura notável pela complexidade 

também foi registrada nessa mesma época. Em fotografias datadas de 1887 podemos ver a 

Torre Eiffel durante seu primeiro estágio de obra acompanhada de um andaime de madeira 

com altura similar ao registrado anteriormente na Estátua da Liberdade (figura 2.7).   

 

 

Figura 2.7– Registros das estruturas de andaime erguidas em Paris durante a execução de obras notáveis. (a) 
Estátua da Liberdade, em 1883, antes de ser enviada para a America do Norte (b) Torre Eiffel em seu primeiro 

estágio da construção, em 1887. 
 Fonte: https://digitalcollections.nypl.org/collections/album-de-la-construction-de-la-statue-de-la-libert 

https://www.google.com/culturalinstitute/beta/partner/tour-eiffel 
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2.1.2.1  Transição para os Metais 

 

Com a industrialização bem consolidada no início do século XX, a produção de aço 

vinha sendo desenvolvida em larga escala, ao mesmo tempo em que os cálculos estáticos iam 

sendo aperfeiçoados, permitindo dimensionar mais precisamente as estruturas, deixando-as 

cada vez mais esbeltas. Mas foi somente a partir do início dos anos 1920 que esse conceito de 

perfis leves de aço com seção tubular, fixados entre si por braçadeiras metálicas, começou a 

ocupar o espaço da madeira na construção de andaimes na América do Norte e na Europa 

Ocidental. Esse avanço tecnológico trouxe bastante economia para os andaimes, reduzindo o 

tempo de montagem, além de possibilitar uma análise mais precisa das cargas e resistência 

geral da estrutura (D'ALESSIO, 2012). 

Segundo Collin Waters (2016) foi nesse período que houve a transição do uso comum 

do andaime de madeira, sem nenhuma espécie de normatização, para o início do padrão 

cuidadosamente regulamentado que temos hoje. Um dos grandes responsáveis por essa 

transição foi sem dúvida um inventor inglês chamado Daniel Palmer-Jones, carinhosamente 

conhecido como o "Avô dos Andaimes". Ele, juntamente com seu irmão, David Henry-Jones, 

montou na Inglaterra em pleno ano de 1906 uma empresa especializada em andaimes, 

chamada Patent Rapid Scaffold Tie Company Ltd., onde se iniciou o processo de 

padronização das práticas e normas do ramo, juntamente com pesquisas e o desenvolvimento 

de novas técnicas. Envolvidos nesse comércio há algum tempo eles perceberam a necessidade 

de elaborar um conjunto padronizado de fixações que unisse de forma mais segura não só os 

populares troncos de madeira, mas também os tubos de metal recentemente introduzidos no 

mercado e que tinham uma tendência a deslizar quando eram amarrados com os métodos 

tradicionais de laço. Após um grande número de experimentos, os irmãos desenvolveram uma 

solução batizada rapid scaffixers, que utilizava correntes de ferro amarradas a pequenas peças 

cravadas na madeira (figura 2.8). 
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Figura 2.8- Scaffixer: sistema de encaixe metálico para peças de madeira, ano 1911. 
Fonte: https://patents.google.com/patent/US998776A e https://goo.gl/Uvcd21 

 

O invento se tornou popular rapidamente, consolidando de vez o sucesso da empresa, 

principalmente após o ano de 1913, quando ganhou bastante visibilidade ao ser contratada 

para trabalhar na reforma do Palácio de Buckingham (figura 2.9). Nessa obra, usaram-se 

exaustivamente esses encaixes, conseguindo reduzir consideravelmente o tempo de execução, 

provando assim a eficiência desse sistema (WATERS, 2016). 



32 

 

Figura 2.9- Reforma do Palácio de Buckingham em 1913, utilizando o sistema de andaimes Scaffixer. 
Fonte: https://flic.kr/p/fD4VDQ 

 

2.1.3 Metais: Aço e Alumínio 

Com o avanço da metalurgia, por volta do início dos anos 1920, a indústria passou a 

fabricar tubos de aço com diâmetros padronizados, inicialmente para substituir os 

encanamentos de água, que nessa época ainda eram feitos de ferro fundido ou chumbo. 

Devido a uma boa compatibilidade de padrões, esses tubos de aço logo começaram a ser 

utilizados também nas estruturas de andaimes. Principalmente depois que Daniel Palmer-

Jones, apontando o início dessa transição tecnológica, fundou a SGB2, onde desenvolveu e 

lançou um sistema de conexão metálico batizado Universal Coupler (figura 2.10). Esse 

sistema procurava unir os tubos por meio de parafusos e porcas, de maneira muito mais 

robusta que a antiga junção por meio de correntes ou cordas. Esse novo item, conhecido como 
                                                 
2 Scaffolding Great Britain (SGB), originalmente registrada como Scaffolding, GB Ltd, é uma das empresas 
pioneiras no mercado de andaimes. Fundada em 1919 no Reino Unido, atualmente faz parte da Brand Energy 
Group. 



braça

encai

utiliz

civil,

edifí

mesm

adeira metá

ixar perfeit

zado nos an

, tornando-

cios altos, c

 

Figura

 

Naturalm

mo tempo 

álica, era re

tamente no 

ndaimes des

-se um sím

com maior v

a 2.10- Univer
Fon

mente foram

em que iam

elativament

padrão exi

sde então. D

mbolo para

velocidade e

rsal Coupler: 
nte: https://pat

m surgindo i

m sendo ap

e simples, 

istente da in

De certa for

a o desenv

e segurança

sistema de en
tents.google.c

inúmeras va

primoradas 

mas fora e

ndústria de

rma, esse in

volvimento 

a, marcando

ncaixe para tub
com/patent/US

ariações des

por meio 

estrategicam

e tubos e po

nvento revo

moderno, 

o uma nova 

bos de aço, pa
S1445410A 

sse invento 

de muitos 

mente pensa

or isso com

olucionou a 

pois perm

era de arran

atente de 1923

ao longo d

refinament

33

ado para se

meçou a ser

construção

mitiu erguer

nha-céus. 

3.   

dos anos, ao

tos em sua

3 

e 

r 

o 

r 

 

o 

a 



34 

qualidade e segurança. De qualquer maneira, a base e os princípios desse sistema pouco 

mudaram e praticamente permanecem os mesmos até hoje (MARKS, 2016). 

Assim, esse novo sistema metálico começou a substituir os tradicionais postes de 

madeira, que passaram a ser vistos cada vez menos nas estruturas de andaimes na América do 

Norte e na Europa Ocidental. A partir disso, seguindo o exemplo inglês, vários outros países 

do mundo também adotaram os tubos metálicos para montagem dos andaimes, impulsionando 

o desenvolvimento de inúmeras variações de braçadeiras e outros novos componentes. Nesse 

período já era possível encontrar tubos e braçadeiras fabricados com alumínio, cerca de duas 

vezes e meio mais leves que os de aço, assegurando uma montagem e desmontagem muito 

mais rápida. Mas, ainda assim, na maioria dos casos a relação inicial de custo-benefício não 

se sustentava, deixando esse material restrito a casos especiais em que o peso e a aparência 

eram muito importantes (D'ALESSIO, 2012). 

Com os tubos já amplamente disseminados no mercado, foi em meados dos anos 1930 

que se iniciou a prática de soldá-los entre si, formando os quadros pré-fabricados (figura 

2.11). Esse modelo de andaime surgiu na cidade de Milwaukee, nos Estados Unidos, criado 

por um trabalhador, Reinhold Uecker, que havia sobrevivido a uma queda, devida ao colapso 

de um andaime de madeira, em que ele trabalhava. Enquanto se recuperava dos ferimentos, 

Uecker concebeu um quadro de aço que seria mais seguro e prático do que os cavaletes de 

madeira que ele costumava usar. Com a ideia amadurecida, ele, juntamente com outros 

colegas, conseguiu fabricar os primeiros quadros de andaimes de aço da história, inicialmente 

apenas para uso próprio. Após algum tempo de uso, amigos e parceiros de negócios viram o 

potencial do produto e estabeleceu-se uma demanda fixa que estimulou Uecker a fabricar e 

fornecer o invento no mercado de andaimes por meio da empresa Safway®3 (MARKS, 2016). 

                                                 
3 Safway® é uma empresa norte-americana, fundada em 1936, considerada hoje uma das maiores fabricantes de 
andaimes das Américas, com forte presença no Canadá e Estados Unidos, além de braços operacionais no 
México e no Brasil. 
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Figura 2.11- Andaime de quadro: sistema concebido a partir de tubos de aço soldados entre si,  patente de 1936.   
Fonte: https://patents.google.com/patent/US2043498A 

 

Bastante adotado até hoje, esses elementos foram pensados sob medida para 

montagem de torres fixas e móveis (figura 2.12), sendo frequentemente utilizados para 

serviços de fachada ou em reformas de ambientes internos. Como são previamente soldados 

em fábrica, os quadros chegam prontos à obra, simplificando o trabalho em campo. Cada peça 

é capaz de substituir ao menos três tubos e até quatro braçadeiras, reduzindo bastante o tempo 

gasto para erguer a estrutura completa. Ao se utilizar esse tipo de andaime, sua volumetria 

espacial torna-se menos versátil quando comparada ao tubo e braçadeira, mas de qualquer 

forma é suficientemente boa para cumprir diversas funções demandadas pela indústria da 

construção civil e por isso foi sendo rapidamente incorporado por ela. Já no final da década de 

1950 se tornou o tipo de andaime mais utilizado nos Estados Unidos (D'ALESSIO, 2012). 
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Figura 2.12- Anúncios da década de 1950 mostrando exemplares de andaimes de quadro, conformando uma 
torre fixa (à esquerda) e uma torre móvel (à direita). 

Fonte: https://goo.gl/tdHlxV (revista Popular mechanics, fev.1954) e https://goo.gl/iuvNw6 (Layher Brasil).   

 

Na Europa o primeiro sistema de quadro foi introduzido em 1944 pela SGB, que nos 

anos seguintes passou a adotar esse tipo de andaime em obras por todo o Reino Unido. Nesse 

período pós Segunda Guerra a região passava por um programa de reconstruções intensas, que 

impulsionou o negócio de andaimes de tal maneira que algumas firmas se estabeleceram de 

vez no mercado, consolidando como grandes empresas atualmente (WATERS, 2016). 

Um importante avanço ocorrido nesse período foi a adoção do piso metálico de 

encaixe (figura 2.13), que se tornou uma alternativa para substituir as tábuas de madeira, que 

até hoje são grandes responsáveis por acidentes no uso de andaimes. Segundo D'Alessio 

(2012), como a madeira é um material orgânico, vários fatores podem influenciar sua 

característica física, tais como região de plantio, condição de umidade no momento do corte, 

condições de uso e manutenção, entre outras. Algumas influências naturais dificultam a 

utilização exata de dados científicos para a definição da resistência do material, ao contrário 

dos demais componentes homogêneos em aço. Por isso, ao ser executado com pranchas de 
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extremidades adaptadas para um encaixe rápido. Nos anos seguintes, entre 1975 e 1985, 

dezenas de novos projetos de andaimes multidirecionais apareceram no mercado pelo mundo 

a fora. Inspirados pelo kwikstage, alguns dos novos sistemas introduzidos naquela época eram 

bastante semelhantes a ele, além de outros modelos que apresentavam dispositivos de 

conexões exclusivos, juntamente com melhorias que proporcionavam mais recursos e 

benefícios que o sistema original (MARKS, 2016). 

 

 

Figura 2.14- Andaime multidirecional kwikstage: Primeiro modelo de encaixe rápido, desenvolvido na década 
de 1960. 

 Fonte: (MARKS, 2016) 

 

 Segundo Marks (2016), dentre os andaimes multidirecionais que vieram logo após o 

kwikstage podemos citar os sistemas Haki, Sgb Cuplok, Layher Allround, QES, Safway® 

Systems™, Coffral Ringlok, Entrepose Crab System, Plettac Perfect System, Plettac/bil-jaxc 

Contur, Atlantic Excel, Montage Skafot, Riverside Fas-bilt System, Mill's Fixobloc, Waco® 

Wedgelock, Superscaf System, Spritebrand System, entre outros. Na década de 1980, esse 

sistema tornou-se a escolha número um para projetos de estruturas de acesso em todos os 

setores industriais, incluindo usinas de energia, estaleiros navais, refinarias de petróleo, 

plantas petroquímicas e fábricas de celulose e papel. Nesse mesmo período passou a ser 

utilizado também em muitas aplicações comerciais, construções em geral e na indústria de 

entretenimento. Ironicamente, mesmo sendo o primeiro local do mundo a utilizar o andaime 

multidirecional, o Reino Unido continua a utilizar predominantemente o andaime de tubo e 

braçadeira em projetos de construção até hoje (MARKS, 2016).  
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Portanto, no quesito conexões, desconsiderando as inúmeras variações em cima dos 

mesmos princípios, praticamente nada tão revolucionário aconteceu desde a década de 1960. 

Por outro lado, diversos outros desenvolvimentos vieram aparecendo nessa indústria ao longo 

dos últimos 50 anos. Evoluções que vão desde o aperfeiçoamento dimensional dos tubos até 

as normas de segurança, que estão cada vez mais exigentes, obrigando os fabricantes a 

garantirem sempre uma qualidade melhor. Segundo Ramos Filho (2015a), na Europa existe 

um comitê técnico que se reúne para discutir questões relacionadas à evolução dos andaimes. 

As normas vigentes por lá foram elaboradas entre os anos de 2002 e 2003 e especificam os 

requisitos para os fabricantes e fornecedores de andaimes de 22 países da União Europeia, 

assim como as avaliações e certificações de conformidade. As normas anteriores, publicadas 

na década de 1990, foram substituídas pelas EN 12810 (2003) e EN 12811 (2002), tornando a 

utilização dos andaimes ainda mais segura. 

Entre outras definições, segundo Ramos Filho (2015a) essas normas pré-configuraram 

uma série básica de montagens confiáveis para andaimes com até 25 metros de altura, 

dispensando assim cálculos específicos para eles. A partir dessa altura são necessários estudos 

e cálculos adicionais para garantir a estabilidade da estrutura. 

Nas décadas de 1980 e 1990 houve a criação e o desenvolvimento de uma série de 

componentes e acessórios até então inexistentes no mercado, complementando ainda mais o 

repertório dos andaimes. Nessa época apareceram novos produtos projetados para se adaptar 

perfeitamente aos encaixes e geometrias dos andaimes multidirecionais, possibilitando nova 

gama de atuações. Alguns produtos eram voltados para atender a um nicho específico de 

eventos temporários, como palcos e arquibancadas modulares. Paralelamente, outros 

elementos adicionais também foram se desenvolvendo, como sistemas de fechamento e 

cobertura, visando a possibilitar o trabalho contínuo em situações adversas. Como exemplo, 

podemos ver na figura 2.15 alguns produtos lançados durante esse período pela fabricante de 

andaimes Layher4 (SISTEMA ALLROUND, 2014). 

 

                                                 
4 Layher é uma empresa alemã fundada em 1945 e opera hoje em 38 países. Uma das maiores fabricantes de 
andaimes do mundo, a empresa possui atualmente dois centros de produção na Alemanha. 
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Figura 2.15- Componentes adicionais compatíveis com os andaimes metálicos: (a) sistema de coberturas, 1984, 
(b) sistema de eventos, 1985, (c) sistema de fechamento lateral protect, 1998. 

Fonte: http://bauma-en.layher.com/ 

 

Junto com o aparecimento dos novos elementos, o processo de fabricação do aço 

também está evoluindo, potencializando as propriedades do material em si. Os tubos estão se 

tornando mais leves devido à utilização de aços de alto desempenho e ainda passam a ter o 

seu limite elástico mais elevado, conferindo maior resistência ao material. No ano de 2013, 

essa fabricante alemã anunciou uma nova linha de tubos de aço5 que possuem uma 

composição ainda mais leve do material, porém, com uma capacidade de carga maior. Com o 

aperfeiçoamento do projeto e dos métodos de beneficiamento do aço, atualmente tornou-se 

                                                 
5 Lightweight é uma linha especial da Layher, resultado de um projeto de pesquisa e desenvolvimento com 
objetivo de tornar o andaime mais leve, rápido e forte. 
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possível obter produtos com maior resistência, possibilitando minimizar a quantidade de 

material gasto nos componentes básicos dos sistemas de andaimes multidirecional e quadro. 

Em números reais, esse tubo agora pode ser fabricado mantendo o mesmo diâmetro (48,3 

mm), porém, com uma redução de 4 mm na espessura da sua parede interna, sem afetar a sua 

capacidade de carga, alterando o padrão atual de 3,2 mm para uma nova dimensão final igual 

a 2,8 mm. Segundo dados da fabricante, em termos de massa, esse avanço tecnológico 

consegue trazer uma redução de até 14% para o peso global da estrutura. 

Mesmo com tecnologia existente para utilizar outros materiais mais leves e duráveis, 

como o alumínio, por exemplo, que pode reduzir em até 50% o peso global de uma estrutura 

padrão6, até hoje o aço galvanizado continua sendo o material predominantemente empregado 

na utilização da maioria dos tipos de andaimes devido à sua relação custo-benefício. 

Conforme podemos verificar nos catálogos de fabricantes, o alumínio pode ser encontrado 

mais frequentemente em componentes isolados, como chapas de piso, escadas e 

principalmente nos quadros que conformam os andaimes do tipo torre móvel, em que o peso 

reduzido se torna bastante eficiente para facilitar o deslocamento. Apesar de existir a 

utilização do andaime multidirecional na versão em alumínio em alguns canteiros de obra 

civil da Europa (figura 2.16), sua presença não é muito frequente. 

 

 

Figura 2.16- Andaime multidirecional em alumínio, material  pouco utilizado na construção civil. 
Fonte: http://www.deltasystem.co.uk/scaffolding/scaffold-alum/ 

 

                                                 
6 Dados relativos ao sistema ALEX- andaime multidirecional em alumínio da Delta System (Fast Engenharia). 



42 

Sabendo lidar com os princípios da boa concepção estrutural, optar pelo andaime de 

tubo e braçadeira pode permitir uma flexibilidade espacial maior, uma vez que a mesma peça 

(tubo) pode ser aplicada em todas as direções e posições possíveis da estrutura. Essa 

peculiaridade traz uma liberdade projetual maior, diferentemente do sistema multidirecional, 

em que cada peça possui uma geometria exclusiva que predetermina a sua posição, ou seja, os 

elementos verticais não podem ser utilizados horizontalmente e assim consecutivamente. Essa 

característica pode ser determinante na escolha do fornecedor, pois alguns fabricantes desse 

sistema possuem uma variedade limitada de tipos e tamanhos dos componentes. 

Viabilizar grandes vãos livres nas montagens das estruturas de andaimes é sempre um 

grande desafio. Como o diâmetro da maioria das peças não chega a cinco centímetros, deve-se 

respeitar certas limitações para garantir uma estabilidade confiável. Geralmente, em uma 

montagem simples utilizando o andaime multidirecional, utiliza-se o espaçamento de vão 

máximo com até três metros, distância determinada pelo comprimento padrão da peça 

(travessa) disponível no sistema. Para vãos superiores, algumas empresas possuem uma linha 

de treliça adaptada com os encaixes do sistema, permitindo trabalhar vãos livres de até seis 

metros, porém, cada peça pode chegar a pesar até 80 kg, complicando uma montagem manual 

sem auxílio de máquinas, que foge do ideal de praticidade dessas estruturas. 

Recentemente, em 2016, a empresa alemã Layher lançou no mercado um novo 

componente para o sistema multidirecional (figura 2.17) que permite montar vigas treliçadas 

capazes de suportar cargas elevadas, trabalhando grandes vãos de maneira mais simples. Essa 

estrutura é bem leve, sendo conformada a partir de módulos independentes, travados por meio 

de tensores diagonais de cabos de aço e dotados com encaixes-padrão do sistema que 

dispensam o uso de parafusos e possibilitam uma montagem manual simples. Esses módulos 

chegam a pesar no máximo 17,4 kg e, ao ser associados entre si, podem vencer vãos 

superiores a 18 m, sendo ideais para ser utilizados em passarelas ou em situações em que se 

deseja manter a estrutura em balanço (SISTEMA ALLROUND FW, 2016).  
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Figura 2.17- Allround FW System, 2016: componente de viga treliçada modular para andaime multidirecional. 
Fonte: (SISTEMA ALLROUND FW, 2016) 

 

Por meio das novas melhorias e do desenvolvimento contínuo ocorrido ao longo dos 

anos o sistema vem se completando como um todo e as estruturas de andaime encontram-se 

hoje de tal forma que possibilitam ir mais além, explorando novas formas de aplicações e 

conferindo-lhes funções mais elaboradas. Nessa evolução é interessante ressaltar que uma 

tecnologia não substituiu a outra, muito pelo contrário, elas se complementam de alguma 

forma. Por isso, todos esses sistemas de conexão continuam sendo utilizados atualmente e 

podem ser vistos aplicados em andaimes de várias formas, isolados ou em conjunto. Os 

sistemas sofrem pequenas variações de fabricante para fabricante, por meras questões de 

patente, mas as tecnologias por trás das conexões são basicamente as mesmas desde a sua 

criação nos anos 1920 (tubo braçadeira), anos 1940 (quadro) e nos anos 1960 

(multidirecional). É válido destacar também que, mesmo com todas as melhorias adquiridas 

com o advento dos metais, a utilização das varas de bambu ainda se mantém predominante em 

alguns países orientais. 
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Com esse avanço acelerado dos últimos anos a abertura de novos segmentos de 

mercado para essas estruturas é uma consequência natural. Prestes a completar um século de 

evolução, os andaimes metálicos vêm se tornando uma opção cada vez mais interessante para 

utilização como estrutura principal de algumas edificações de pequeno porte, principalmente 

em casos em que a flexibilidade é um fator-chave, conforme vamos abordar mais 

detalhadamente no capítulo 5. Após esse breve panorama histórico, somos capazes de 

enxergar melhor a trajetória evolutiva desse objeto de pesquisa ao longo dos anos, facilitando 

assim a compreensão do momento atual em que ele se encontra. Esse processo é contínuo e, 

devemos prever a direção que tende a seguir para apontarmos o melhor caminho. 

 

2.2 O Andaime no Brasil 

Observando registros fotográficos no Brasil ao longo do século XX - como Augusto 

Malta, Hans Gunter, Marcel Gautherot, entre outros, é possível verificar que, até a primeira 

metade do século XX, o uso do aço não havia se estabelecido nesse ofício (figura 2.18). 

Segundo consta no histórico da fabricante Mills7, nos anos 1950 ainda se empregava 

predominantemente a madeira como material principal da maioria dos andaimes utilizados em 

obras do país, prática que resultava em um desmatamento maior e extrema falta de segurança 

para os trabalhadores, principalmente devido aos processos empregados na época, que a rigor 

não levavam em conta as particularidades estruturais do material.  

Atualmente, o aço é o material predominantemente utilizado nos andaimes brasileiros, 

embora, mesmo que raramente, a montagem de andaimes com estrutura de madeira ainda 

ocorra em algumas regiões do país. Mesmo sendo a tecnologia mais antiga, a prática é 

regulamentada pela NBR 6494 (1990), conforme descrito no item 4.5.1, "Podem ser metálicos 

ou de madeira e devem ter os montantes apoiados sobre bases capazes de resistir às cargas 

transmitidas, e compatíveis com a resistência do solo", e também pela Norma 

Regulamentadora 18, com algumas restrições, conforme item 18.15.16, "Os andaimes de 

madeira somente podem ser utilizados em obras de até três pavimentos ou altura equivalente e 

devem ser projetados por profissional legalmente habilitado". 

Impulsionadas pela corrente desenvolvimentista da época, foi somente a partir da 

década de 1950 que se iniciou uma lenta transição para a utilização dos andaimes de metal, 

                                                 
7 Fundada em 1952 pelo Romeno José Nacht, a Mills é uma das empresas pioneira em andaimes tubulares de aço 
no Brasil.  
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marcando assim o início da evolução dessas estruturas no país. Segundo o levantamento feito 

pelo autor, nesse período firmaram-se as primeiras empresas especializadas em andaimes 

tubulares, como a Mills, em 1952, no Rio de Janeiro e a Rohr, na capital paulista, no ano de 

1963, sendo as pioneiras no fornecimento desse tipo de estrutura para grandes obras da época. 

 

 

Figura 2.18- Andaimes de madeira utilizados em antigas construções no Brasil. (a) Biblioteca Nacional no Rio 
de Janeiro, 1909, (b) anexo da Light no Rio de Janeiro, 1928, (c) Faculdade de Medicina em São Paulo, 1929. 

Fonte: http://ims.com.br 
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Dentre as obras notáveis desse período, uma das principais foi a construção de 

Brasília, entre os anos de 1956 e 1960. Ao analisar os registros fotográficos durante a 

construção do Congresso Nacional, já é possível identificar a presença do aço em andaimes de 

quadro, objeto incomum nos canteiros de obra da época, onde predominavam as tábuas e 

troncos de madeira. Possivelmente esses elementos foram trazidos dos Estados Unidos onde 

eram bastante populares nessa época juntamente com a própria estrutura metálica utilizada 

para a construção dos anexos do Congresso (figura 2.19) e dos Ministérios. Segundo Dias 

(1993), ao todo foram importadas 15.000 toneladas de aço norte-americano e, como não 

tínhamos técnicos capacitados para trabalhar com esse material, a montagem das estruturas foi 

coordenado pela empresa americana Raymond Concrete Pile Company8, estabelecida no 

Brasil como Construtora Planalto. 

 

  

Figura 2.19- Andaimes de quadro no canteiro de obras do Congresso Nacional em Brasília, entre 1958 e 1960. 
 Fonte: http://www.archdaily.com.br/br/765694 

                                                 
8 Raymond Concrete Pile Company é uma firma norte americana que surgiu no início do século XX, em 
Chicago, especializada em estacas de concreto (piles) para fundações. 
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É importante destacar também a presença do andaime tubo e braçadeira em algumas 

situações específicas, como na cúpula da Câmara dos Deputados, onde foi montada uma 

engenhosa torre móvel com tubos de aço, possibilitando executar os acabamentos finais dessa 

volumetria esférica (figura 2.20). É interessante observar como essa estrutura evoluiu no 

decorrer de quase um século, ao se comparar com torre móvel da Galeria Vittorio Emanuele, 

referida anteriormente na figura 2.6. 

 

 

Figura 2.20- Torre móvel montada com o andaime tubo e braçadeira em Brasília, 1960. 
Fonte: http://www.archdaily.com/303639 

 

Portanto, em relação a esse avanço tecnológico ocorrido com a chegada do andaime de 

aço podemos considerar uma diferença de algumas décadas quando comparado aos 

continentes europeu e norte-americano. Por outro lado, de lá para cá, muita coisa vem 

mudando e a utilização de andaimes no Brasil evoluiu bastante nos últimos anos, 
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acompanhando de perto as tendências europeias e norte-americanas e hoje em dia podemos 

contar praticamente com as mesmas tecnologias disponíveis em qualquer país de ponta. 

Infelizmente, a falta de informação sobre as atualizações que chegaram ao país faz 

com que essa imagem ainda seja a mesma de décadas atrás. A realidade é que encontrar 

instituições que oferecem opções de cursos para capacitação e treinamento em andaimes é 

uma tarefa complicada por aqui e isso é um dos fatores determinantes para difusão e estímulo 

do conhecimento. Uma das poucas opções no país é o curso do SENAI9, que tem contribuído 

muito para a formação técnica de profissionais especializados, que são extremamente escassos 

nesse setor. Além desse, esporadicamente algumas empresas privadas também promovem 

palestras e cursos para treinamento de profissionais e fomento da indústria. 

Devido a essa escassez de institutos especializados em pesquisa e capacitação desses 

artefatos, podemos ver que até hoje o andaime é um assunto pouco difundido no país e grande 

parte da imagem que se tem a respeito deles é de serem sistemas extremamente perigosos e 

desorganizados, feitos com retalhos de madeiras e outros materiais de segunda categoria, 

esteticamente pobres e frequentemente compostos por "gambiarras" artesanais. Mesmo com a 

chegada de tantos progressos e com uma maior rigidez dos órgãos do governo na fiscalização 

em trabalhos em altura, infelizmente essa imagem descrita acima pode ser vista 

frequentemente na maioria das obras que temos no país, potencializando os riscos de 

acidentes (figura 2.21). 

 

 

Figura 2.21- Situações de andaimes em desacordo com as normas são a realidade na prática de muitas obras. 
Fonte: Acervo do autor.  

                                                 
9 O SENAI, criado em 1942 por iniciativa do empresariado do setor, é um dos maiores polos de geração e 
disseminação de conhecimentos aplicados ao desenvolvimento da indústria do Brasil. 
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Um grande marco para a legislação brasileira no quesito segurança do trabalho ocorreu 

em 1978. Nesse ano foram introduzidas as normas regulamentadoras (NR) do Ministério do 

Trabalho, presentes no capítulo V do título II da CLT, dentre as quais a de número 18, 

subitem número 15, que versa especificamente sobre andaimes e plataformas de trabalho. Nas 

últimas décadas vêm sendo feitas constantes revisões nesse subitem, e, segundo Lozilla 

(2015), apesar de visar a melhorias para o setor, ao mesmo tempo geram um cenário de 

incertezas e desconfianças para o mercado, pois os fabricantes muitas vezes se veem à mercê 

dessas discussões e de uma hora para outra podem ver seus produtos entrarem em desacordo 

com a legislação, levando a consequentes prejuízos. 

Para se ter uma ideia, em 2011 foi divulgada por meio de uma portaria da Secretaria 

de Inspeção do Trabalho (SIT) a última grande revisão do subitem 15 da NR-18, que 

modificou cerca de 30% dos artigos existentes e inseriu por volta de 15 novos dizeres sobre o 

assunto. Dessa vez, segundo Abdala (2015), houve a presença de fabricantes na discussão e o 

resultado foi mais satisfatório de um modo geral. Esse aperfeiçoamento contínuo da norma, 

envolvendo de fato todos os interessados, é um grande passo para o avanço do setor, que aos 

poucos vem se consolidando e atraindo mais investimentos nos últimos anos. Sem dúvida, 

contribuiu para um maior controle e utilização dos andaimes no território brasileiro.  

Um fato curioso é que somente após essa recente revisão, em 2011, é que passou a ser 

exigido um documento de responsabilidade técnica (RT) assinada por um profissional 

legalmente habilitado para fazer o projeto e o dimensionamento de andaimes. Antes disso, 

muitas vezes não se fazia planejamento algum, deixando muitas vezes a solução e a 

montagem a cargo de pessoas desqualificadas para o serviço. Na prática, ainda vemos 

constantemente diversas irregularidades no uso de andaimes. 

Até hoje, dentre as normas escritas pela ABNT, existe apenas uma específica sobre o 

assunto, lançada em agosto de 1990, e ela aborda apenas questões relacionadas à segurança10. 

É de extrema importância, pois a montagem e a utilização dessas estruturas é uma profissão 

de risco e devem-se tomar todas as precauções devidas. Sem dúvida, foi também um grande 

avanço para o setor, contribuindo para uma maior conscientização da classe de operários e 

empregadores. Apesar de existirem outras normas da ABNT que tratam da fabricação de 

tubos de aço para uso geral, infelizmente ainda não existe no Brasil, ao contrário dos países 

europeus, uma norma específica para fabricação de andaimes. 

                                                 
10 A norma NBR 6494- Segurança nos andaimes foi lançada em 1990, substituindo a antiga NB- 56 de 1972. 
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2.2.1 Panorama da Indústria 

Existem centenas de firmas brasileiras atuantes nesse segmento, porém, a maioria 

delas oferece apenas serviços de locação, projeto e montagem das estruturas, restando apenas 

um número restrito de empresas que de fato fabricam os próprios produtos que 

comercializam. Para restringir ainda mais, boa parte dessa minoria produz apenas as 

tecnologias mais antigas, que são os andaimes de quadro, ou somente a braçadeira e 

acessórios para ser acoplados em tubos padrão. A grande maioria das fábricas nacionais de 

andaimes não produz o tubo metálico, geralmente esse produto chega terceirizado das grandes 

indústrias especializadas em fabricação de perfis tubulares estruturais. Com isso, uma fábrica 

simples de andaimes pode se resumir apenas à produção de braçadeiras metálicas, acessórios 

ou a linhas de soldagem para conformar os andaimes de quadro padronizados. 

No país existem fábricas de todos os portes, produzindo os três tipos de andaimes de 

apoio disponíveis no mercado mundial: tubo e braçadeira, quadro e multidirecional. Dentre 

eles, o mais utilizado é o quadro, popularmente conhecido como "fachadeiro", está 

amplamente disseminado nos canteiros de obras de norte a sul, pois se adequa perfeitamente 

aos simples padrões volumétricos que são ofertados pelo setor imobiliário nacional. 

A falta de normatização específica para a fabricação de andaimes no país acaba sendo 

um limitador para desenvolvimento dessa indústria no Brasil, de modo que o cenário nacional 

esteja resumido atualmente a poucas fábricas de andaimes sem muita expressividade no 

circuito global, visto pela ausência de representantes brasileiros em grandes feiras mundiais 

do setor, como a BAUMA11. Os produtos fabricados aqui seguem como referência os padrões 

internacionais, o que é uma boa prática, porém, pouco estimula a expansão e o 

desenvolvimento de tecnologias genuinamente locais. Por essas razões, hoje podemos 

perceber que o mercado brasileiro encontra-se tomado por filiais estrangeiras que são 

detentoras dos melhores produtos. 

Como ainda não existe essa norma que regulamente a fabricação, é possível esbarrar 

com produtos de qualidades variadas, por isso devemos estar atentos e conhecer bem o 

assunto para evitar problemas. De acordo com as normas europeias, o fabricante de andaimes 

é obrigado a fornecer ao consumidor um conjunto de instruções formando um manual do 

produto, que deve conter, entre outras coisas, os fundamentos do projeto estrutural, indicando 

                                                 
11 BAUMA é considerada a maior e mais importante feira internacional no ramo da construção. É realizada a 
cada três anos em Munique, onde são apresentadas as mais recentes tecnologias e inovações para a indústria do 
setor. 
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claramente as limitações de cargas, acompanhado dos respectivos laudos que comprovam os 

testes destrutivos de resistência e rigidez. Deverá conter também instruções para uso com a 

sequência de montagem e desmontagem dos componentes, bem como sugestões de alguns 

arranjos pré-configurados. O uso de normas técnicas torna a oferta de produtos e serviços 

competitiva, segura, eficiente e eficaz, tanto para as empresas como para os consumidores 

(RAMOS FILHO, 2012).  

No Brasil, além de fábricas mais simples, localizadas em pequenos galpões com 

produção 100% manual, temos alguns parques fabris com alta tecnologia, que são capazes de 

produzir andaimes multidirecionais com um ótimo padrão de qualidade, garantido por linhas 

de solda robotizadas (figura 2.22).  

 

 

Figura 2.22- Processos de soldagem em fabricas de andaimes no Brasil: (a) soldas manuais na fábrica da 
Brastub, em Belo Horizonte- MG, (b) soldas robotizadas no parque fabril da Mecan, em Vespasiano- MG.  

Fonte: (a) http://www.brastub.com.br/ (b) http://www.grupoorguel.com.br 

 

No quadro 1 a seguir temos um panorama geral das principais fábricas que produzem 

os três tipos de tecnologias dessas estruturas no país. 
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Quadro 1- Principais fabricantes de andaimes no Brasil que oferecem as três tecnologias: (Tb) tubo e braçadeira, 
(Q) quadro, (Md) multidirecional.  

 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

Com o avanço da globalização do comércio nas últimas décadas, além da evolução do 

mercado interno, a partir dos anos 2000 houve no país a entrada de diversas filiais 

estrangeiras trazendo a tecnologia importada dos tradicionais andaimes europeus, que são 

fabricados na Alemanha, Espanha, França, Portugal, entre outras localidades, como podemos 

ver no quadro 2. 

No entanto, como é percebido na prática, infelizmente nem sempre é possível arcar 

financeiramente com os produtos dessas empresas de ponta, pois paga-se um custo alto pela 

importação da tecnologia, tornando esse segmento restrito apenas a consumidores e empresas 

de grande porte. Das multinacionais listadas no quadro 2, apenas a PERI começou a fabricar 

recentemente os seus andaimes em solo brasileiro. Em 2014, essa empresa inaugurou a sua 

primeira fábrica fora da Europa, escolhendo o Brasil para dar seguimento a sua expansão 

comercial. 

Por meio dos catálogos comerciais dessas empresas estrangeiras é possível notar que a 

linha de peças, componentes e soluções desenvolvidas pelos fabricantes europeus são bem 

mais amplas do que as ofertadas por nossos fabricantes. Essa variedade de produtos faz com 

que determinadas demandas sejam direcionadas exclusivamente às empresas estrangeiras. 
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Quadro 2- Principais fabricantes europeus com filiais, depósitos ou representações no Brasil e suas tecnologias 
disponíveis: (Tb) tubo e braçadeira, (Q) quadro, (Md) multidirecional.  

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Vimos no item anterior que as fontes de informações sobre o emprego do andaime no 

Brasil, principalmente ao longo do século XX, são muito escassas, ficando restrito 

basicamente a análise de registros fotográficos e ao histórico e relatos das empresas mais 

antigas como a Mills e a Rohr, que começaram a atuar no país em 1952 e 1963 

respectivamente. Após esse panorama atual, vemos que essa indústria continua em processo 

de transformação no Brasil e encontra-se carente de normas técnicas a ser desenvolvidas. 

Apesar dos avanços conquistados nos últimos anos, ainda temos uma grande lacuna a ser 

preenchida e podemos perceber na prática que o processo de mudança cultural pela difusão do 

conhecimento é bastante lento e por isso ainda não vemos frequentemente as novas leis 

corretamente aplicadas na prática. 

No capítulo seguinte vamos conhecer algumas definições e termos básicos trazidos em 

grande parte das normas estrangeiras, visto que a norma brasileira ainda é reduzida. Essas 

informações são úteis para compreender melhor como os andaimes são classificados ter como 

exemplo o tipo de informação disponível em outros países.  
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3 DEFINIÇÕES E TERMOS BÁSICOS 

De acordo com a norma brasileira, os andaimes são definidos atualmente como: 

"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" 
NBR 6494 (1990).  

Segundo as boas práticas da técnica, o andaime tem como premissa ser uma estrutura 

que pode ser montada e desmontada sem dificuldades, preferencialmente sem o auxílio de 

máquinas. Devem ser suficientemente estáveis, resistentes e permitir ser arranjados de 

maneira que não prejudiquem nem impeçam os trabalhos ou o tráfego neles e em seus 

arredores. O ideal é que o peso de cada componentes em si não exceda 25 kg, para ser 

transportado e manuseado facilmente por uma pessoa apenas. Por essa razão, após o 

aperfeiçoamento dos cálculos e das experiências práticas, em geral, a indústria adota o tubo 

metálico com diâmetro de 48,3 mm e 3,2 mm de espessura de parede, resultando um peso em 

torno de 3,6 kg por metro linear. Com essas dimensões podemos considerar que um tubo de 

aço com seis metros de comprimento, que por padrão da indústria é o comprimento máximo 

adotado, pesaria algo em torno de 22 kg, estando dentro do limites ideais de manuseabilidade 

(RAMOS FILHO, 2012). No outro extremo, o menor tubo permitido na utilização de 

andaimes, segundo consta no item 4.5.5 da NBR 6494 (1990), deve possuir o diâmetro de 

42,2 mm por 2,65 mm de espessura de parede. 

Segundo os conceitos da norma alemã DIN 4220 (2006) os andaimes são construções 

auxiliares provisórias que permitem executar trabalhos em qualquer altura. Podem ser fixos 

ou móveis, auxiliando tanto o acesso de trabalhadores quanto o transporte de ferramentas e 

materiais. Simultaneamente, exercem a função de proteger as pessoas de acidentes e de queda 

de objetos. Portanto, segundo essa definição, o andaime cumpre uma dupla função: acesso e 

proteção (RAMOS FILHO, 2012).  

Ao ser utilizado no canteiro de obras, o andaime é considerado um equipamento de 

proteção coletiva (EPC), que, como o próprio nome sugere, é o dispositivo ou sistema de 

âmbito coletivo destinado à preservação da saúde e integridade física geral dos trabalhadores, 

bem como a de terceiros. Por isso, é extremamente importante ser manejado por profissionais 

devidamente habilitados e sempre mantê-lo em bom estado de conservação (RAMOS FILHO, 

2016). 
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3.1 Componentes Típicos 

Os elementos-chaves do sistema de andaime são os postes, travessas e longarinas. Na 

ausência de algum desses membros se torna impossível erguer uma estrutura. Os postes são os 

tubos verticais que transferem toda a carga do andaime para o solo através da placa de base 

(sapata) que amplia o contato com o piso. Se o local for plano, pode-se escolher a sapata fixa, 

mas, em casos de superfície irregular, opta-se pela placa de base ajustável que permite nivelar 

o andaime. As travessas são os elementos horizontais direcionados na menor dimensão e 

definem a largura da estrutura. Normalmente, são neles que as placas de piso ficam apoiadas. 

As longarinas são os elementos horizontais direcionados na maior dimensão do 

andaime e definem o comprimento da baia. Na maioria das montagens são utilizadas 

diagonais que enrijecem a estrutura travando os componentes na horizontal e na vertical. A 

figura 3.1 mostra um exemplo clássico, tipicamente utilizado em serviços de fachada. Essa 

estrutura pode ser facilmente executada com qualquer tipo de tecnologia de conexão. Segundo 

Ramos Filho (2012) nas normas européias EN 12810 (2003), EN 12811:1 (2002) e EN 

12811:3 (2002) estão descritos os diversos termos e definições dos componentes, conforme 

podemos ver alguns exemplos a seguir:  

 Sapata fixa: base de apoio para transmitir a carga dos postes dos andaimes em 

uma área maior;  

 Sapata ajustável: base de apoio ou sustentação a qual possui dispositivo para 

ajuste vertical; 

 Poste: elemento que deve estar em posição vertical ou inclinada destinado a 

transmitir diretamente uma carga sobre uma superfície de apoio; 

 Longarina: membro que une dois postes no sentido da maior dimensão da base 

do andaime; 

 Travessa: membro que une dois postes no sentido da menor dimensão da base 

do andaime; 

 Nó: ponto teórico onde dois ou mais membros são conectados juntos. Pode ser 

nó simples, nó duplo e nó de contraventamento. O acoplamento de dois tubos 

com uma braçadeira giratória não constitui um nó, mas uma rótula; 

 Diagonal vertical: montagem de componente que proporciona 

contraventamento no plano vertical. Pode ser transversal ou longitudinal; 
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 Diagonal horizontal: montagem de componente que proporciona 

contraventamento no plano horizontal; 

 Treliça: pode substituir a travessa ou longarina para viabilizar vãos e cargas 

maiores; 

 Plataforma: uma ou mais unidades de piso em um nível dentro do andaime;  

 Guarda-corpo: conjunto de componentes, incluindo o rodapé, formando uma 

barreira para proteger pessoas do risco de quedas e para reter materiais; 

 Montante: elemento vertical que não transmite diretamente uma carga sobre 

uma superfície de apoio; 

 Console: elemento que permite alargar o andaime para dentro ou para fora; 

 Ancoragem: dispositivo para instalar ou prender a estrutura através de um 

tirante ou cabo de aço, fixando-a em outro elemento existente no local, 

garantindo a estabilidade necessária. 

 

 

Figura 3.1- Principais componentes de uma estrutura típica de andaime. 
Fonte: (RAMOS FILHO, 2012), adaptado pelo autor. 
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3.2 Classes de Carga 

Andaimes de trabalho e de proteção devem ser projetados de acordo com as boas 

técnicas de engenharia. Os andaimes e seus componentes devem ser dimensionados para 

absorver todas as cargas corretamente e transferi-las para o solo ou para ancoragens 

auxiliares. A transferência de carga também pode se aproveitar de estruturas existentes desde 

que elas possuam a capacidade necessária. Esses requisitos devem ser cumpridos durante todo 

o uso do andaime, como também durante a montagem e desmontagem da estrutura (RAMOS 

FILHO, 2012). Segundo o Instituto Americano de Construção em Aço (AISC), quando se 

dimensiona uma estrutura de andaime, independente do tipo de tecnologia escolhida, deve ser 

considerado no cálculo estrutural um fator de segurança igual a 4,0 utilizando o método dos 

estados limites. Os andaimes e seus componentes devem ser capazes de suportar sem falhas 

ao menos quatro vezes a carga máxima pretendia na sua utilização12. A única exceção é o 

suporte com roldana, também conhecido como moitão, utilizada para o deslocamento vertical 

de materiais, cujo fator de segurança deve ser igual a 6,0 (D'ALESSIO, 2012). 

Após vários anos de prática comum, os andaimes vêm sendo classificados de acordo 

com seu tipo de uso e consequentes cargas de serviços. A norma alemã DIN 4220 (2006) 

possui uma gama bem ampla de grupos de cargas, que variam de 1 a 6, satisfazendo variadas 

condições de serviços. A escolha do andaime adequado deve seguir as recomendações de cada 

grupo (RAMOS FILHO, 2012). 

 Grupo 1- 0,75 kN/m²: acesso limitado a uma pessoa apenas, seu uso acontece 

geralmente em inspeções de rotina e serviços leves com pequenas ferramentas, 

sem nenhum tipo de armazenagem de material. 

 Grupo 2- 1,5 kN/m²: voltado para trabalhos leves como pintura e instalações 

gerais na qual o material utilizado não necessite armazenamento. 

 Grupo 3- 2,0 kN/m²: para trabalhos de peso médio, uso voltado para realização 

de atividades gerais com baixo estoque de armazenagem. Permite serviços de 

limpeza, reboco, pintura e assentamento de alguns tipos de revestimentos.  

 Grupo 4- 3,0 kN/m²: geralmente adotados para trabalhos de alvenaria com 

depósito e estocagem de material. 

                                                 
12 Carga máxima pretendida é definida pelo número total de pessoas, equipamentos, ferramentas e materiais aos 
quais os andaimes e seus componentes serão submetidos (D'ALESSIO, 2012). 
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 Grupo 5- 4,5 kN/m²: permite a estocagem e depósito de materiais e a 

realização de atividades auxiliadas por ferramentas e acessórios pesados como, 

por exemplo, carrinho-de-mão para os trabalhos com blocos de alvenaria. 

 Grupo 6- 6,0 kN/m²: uso voltado para aplicações restritas, com tráfego e 

estocagem de grandes quantidades de pessoas, material e ferramentas.  

O padrão americano definido pela OSHA 3150 (2002) é mais resumido nesse quesito, 

definindo apenas três tipos de classes de cargas, que são denominadas da seguinte maneira 

(D'ALESSIO, 2012): 

 Trabalho leve: 1,2 kN/m² (122 kg/m²) de carga máxima admitida para o 

suporte de pessoas e pequenas ferramentas (sem armazenamento de material e 

equipamentos na plataforma). 

 Trabalho médio: 2,4 kN/m² (244 kg/m²) de carga máxima admitida para o 

suporte de pessoas, ferramentas e determinados materiais que não excedam 

esse valor. É o tipo mais utilizado na construção civil, pois atende bem às 

demandas de serviços comuns, como reboco, pintura ou revestimento. 

 Trabalho pesado: 3,6 kN/m² (366 kg/m²) de carga máxima admitida para o 

suporte de pessoas, ferramentas e determinados materiais que não excedam 

esse valor. Utilizado para trabalhos de escoramentos ou situações específicas, 

como restauro de construções antigas feitas com blocos de pedra maciça. 

Segundo D'Alessio (2012), é mais comum ver a aplicação de andaimes de classes altas 

para trabalhos de escoramento e demolição. A grande maioria dos andaimes são projetados 

para trabalhar com cargas médias; a partir de uma determinada demanda elevada de carga 

torna-se mais usual a opção por guindastes para o deslocamento de materiais e ferramentas, 

aliviando as cargas na estrutura. 

De acordo com Ramos Filho (2015), podemos dizer que andaimes que não 

ultrapassam 5 kN/m² e possuam altura inferior a 20 m podem utilizar o tubo de 48,3 mm x 3,2 

mm, pois ele é o material mais econômico e flexível. Em casos de carga e altura superiores é 

interessante avaliar o uso e cálculos adicionais deverão ser realizados. 

Segundo Ramos Filho (2012) a largura mínima dos andaimes de trabalho, conforme o 

grupo de carga, são: 

 Andaime do grupo 1: 0,50 m. 

 Andaime dos grupos 2 e 3: 0,60 m. 
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 Andaimes dos grupos 4, 5 e 6: 0,90 m 

Cada estrutura de andaime deve ser projetada e construída para assegurar que o 

colapso ou movimentos indesejados não ocorram e também para que possa ser usado de 

forma segura. Isso se aplica a todos os estágios, incluindo montagem, modificação e 

desmontagem completa. Segundo Ramos Filho (2012), para saber a carga máxima admissível 

em um andaime do grupo 3, composto por cinco baias medindo 2,50 m x 0,60 m cada uma, 

segue-se o seguinte raciocínio: 1,50 m² (área da plataforma) x 2 kN/m² = 3 kN por baia x 5 = 

15 kN total. Ou seja, uma estrutura como essa está apta a sustentar uma carga máxima de 

aproximadamente 1,5 toneladas sem oferecer risco de colapso aos seus usuários. 

Nesse capítulo percebemos também que a flexibilidade do andaime está diretamente 

ligado à premissa inicial de ser um sistema criado por componentes suficientemente leves 

para serem manuseados por um pessoa apenas, preferencialmente sem o auxílio de máquinas. 

Para tanto, deve possuir dimensões modulares reduzidas, possibilitando ser montado e 

desmontado sem dificuldades, e ainda, ser transportado facilmente.  

Apesar dessa leveza, ficou constatado nas definições das normas estrangeiras, que a 

estrutura do andaime pode ser suficientemente forte para abrigar qualquer tipo de uso, pois 

resistem à variadas classes de cargas, por vezes, superiores as classes adotadas para 

edificações comuns, como edifícios residenciais, comércios, hospitais, cinemas, ginásios entre 

outros, conforme descrito na NBR 6120 (1980). Portanto, partindo do princípio que os 

componentes não apresentem avarias, provenientes de desgaste por mau uso ou manutenção, 

uma estrutura de andaime dificilmente entrará em colapso por ruptura de alguma peça, visto  

Nas estruturas de andaime, o mais importante a ser considerado em projeto é, sem 

dúvida, o fator estabilidade, pois caso não esteja bem solucionado, fatalmente será o grande 

responsável por fatalidades. De acordo com Guarnier (2009) uma estrutura será 

geometricamente estável se existir resistência na eminência ao movimento. Isto requer a 

presença de no mínimo três forças não-convcorrentes e não simultaneamente paralelas, caso 

contrário o sistema ficará hipostático e se não estiver equilibrado poderá entrar em colapso. 

Na prática comercial, segundo D'Alessio (2012) umas das causas frequentes que 

costumam levar estruturas de andaimes ao colapso é a falta de clareza na definição das 

finalidades nas quais essas estruturas serão submetidas. Um cenário de incertezas durante o 

diálogo entre cliente, fornecedor e engenheiro, podem induzir a alterações in loco tanto na 

montagem quanto à exposição de cargas durante o uso final da estrutura, comprometendo de 
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alguma forma a sua integridade. Portanto, apesar de parecer óbvio, é muito importante saber 

definir essas necessidades e respeitá-las do início ao fim do processo.  

A partir desses conceitos e da familiarização com as nomenclaturas dos componentes 

típicos do andaime, o leitor compreenderá melhor o modo como esses elementos são 

empregados nos principais sistemas de andaimes que serão apresentados no capítulo seguinte. 
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4  PRINCIPAIS SISTEMAS DE ANDAIMES 

Ao lidar com esse tipo de estrutura a primeira grande questão é a escolha de qual 

sistema utilizar. Conforme vimos nas definições, o sistema ideal deve ser leve e flexível para 

ser erguido de maneira rápida e inteligente. Porém, existem diversos tipos de andaimes de 

apoio com essas características e tal escolha pode não ser uma tarefa simples. De maneira 

geral não existe uma regra pré-definida, tudo dependerá de condicionantes específicos em 

cada situação, seja no âmbito executivo quanto no econômico. Na prática, em quase todos os 

casos, as pessoas tendem a escolher o método mais barato disponível para eles. Isto é, desde 

que o andaime cumpra naturalmente todos os requisitos de segurança e, ao mesmo tempo, se 

encaixe no escopo de trabalho (MARKS, 2016). Por isso, é fundamental conhecer um pouco 

mais cada sistema, para saber extrair o que ele pode oferecer de melhor e nortear a escolha. A 

seguir veremos os principais tipos de andaimes metálicos disponíveis no mercado global 

atualmente, destacando seus métodos de conexões e componentes essenciais. 

 

4.1 Tubo e Braçadeira 

Do original inglês, tube and clamp, esse é o pioneiro dos andaimes metálicos, 

desenvolvido no início do século XX; ainda é amplamente utilizado em várias regiões do 

mundo, principalmente no Reino Unido, berço de sua criação e onde sua cultura permanece 

forte há mais de 100 anos. Segundo Viunov (2011), é o sistema mais versátil do mercado, 

constituído basicamente por tubos e braçadeiras metálicas, além de dezenas de componentes e 

acessórios complementares. Pode ser montado com inúmeras variações volumétricas, sendo 

extremamente flexível em qualquer plano espacial. A grande vantagem desse sistema, além 

do baixo custo inicial, é a liberdade modular que se pode obter ao posicionar as braçadeiras 

livremente em qualquer ponto do tubo. Isso permite a criação de pisos em qualquer nível e ao 

mesmo tempo a criação de vãos com qualquer modulação desejada, ficando limitado apenas 

por questões de engenharia. Segundo Marks (2016), certamente é o que possui menos 

restrições em geral e é o único sistema onde um mesmo elemento (tubo) é utilizado em todos 

os eixos espaciais. E ainda, podemos dizer que é muito mais fácil fazer ajustes de projeto em 

campo com o andaime de tubo e braçadeira do que com qualquer outro sistema. Devido a essa 

liberdade é o preferido para trabalhar com volumetrias curvas e irregulares, como cúpulas e 

abóbodas, entre outras. 
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Esse sistema é configurado a partir de um tubo metálico com 48,3 mm de diâmetro por 

3,2 mm de espessura13, que é empregado nos três elementos estruturais básicos: o poste, que 

se inicia a partir do solo ou de qualquer outra base rígida; a travessa, que une dois postes e 

serve de apoio para as plataformas de piso; e a longarina, que é inserida logo abaixo da 

travessa, conectando os postes longitudinalmente. Nesse sistema, respeitar a correta posição 

desses elementos horizontais é uma questão de segurança, pois caso a braçadeira responsável 

por sustentar o piso falhe ou deslize, ainda encontrará suporte na longarina posicionada logo 

abaixo (VIUNOV, 2011). Em alguns casos, ao invés do tubo padrão, a longarina pode ser 

substituída por uma treliça metálica para suportar vãos ou cargas maiores, conforme a 

estrutura da figura 4.1. 

 

 

Figura 4.1- Componentes estruturais básicos de uma estrutura formada pelo sistema tubo e braçadeira.  
Fonte: https://ridleys.org, adaptado pelo autor. 

 

Os três elementos estruturais básicos podem ser acoplados por braçadeiras fixas 

(figura 4.2a) que promovem uma união a 90º, formando assim um módulo básico que pode 

                                                 
13 Medida padrão da indústria. O diâmetro do tubo sofre variações de acordo com cada fabricante. 
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ser repetido sucessivamente nos planos horizontais e verticais para construir um andaime do 

tamanho e forma que desejar. Para dar a rigidez necessária à estrutura são utilizadas 

diagonais, que são requisitadas principalmente no sentido longitudinal, onde a estrutura 

possui menor estabilidade. Estes elementos são feitos geralmente com o tubo de mesmo 

diâmetro externo (48,3 mm) e são conectados aos postes por meio de braçadeiras giratórias 

(figura 4.2b) que se ajustam a 360º, permitindo pivotar o tubo livremente, unindo os 

elementos paralelos em qualquer ângulo desejado. Apesar de não ser muito usual conectar 

dois tubos paralelamente, pode se utilizar também uma braçadeira paralela (fixa), que é mais 

resistente. Ao instalar uma diagonal deve-se tomar o cuidado para manter a menor 

excentricidade possível, principalmente em situações com vários cruzamentos de tubo em um 

mesmo nó. Podemos também conectar um tubo ao outro para ampliar o seu comprimento por 

meio de uma braçadeira de choque, também chamada de luva (figura 4.2c); estas não podem 

receber cargas de tração e a recomendação é fazê-las próximo ao nó, em uma distância 

máxima de 30 cm. É possível também aplicar um tubo com diâmetro diferente, para isso é 

necessário utilizar braçadeiras de redução, que existem em variados tamanhos (RAMOS 

FILHO, 2012). 

 

 

Figura 4.2- Tipos de conectores mais comuns. (a) braçadeira fixa, (b) braçadeira giratória, (c) luva.  
Fonte: Rohr, catálogo tubular, ano 2008. 

 

Um ressalva desse andaime encontra-se justamente em suas conexões, que possuem a 

capacidade de carga relativamente reduzida se comparada aos outros sistemas, pois a 

transmissão dos esforços entre os tubos é feita por meio de atrito. A qualidade do material e as 

técnicas de fabricação das braçadeiras têm grande influência na capacidade estrutural, mas em 

média, a braçadeira fixa é fabricada para suportar até 8,0 kN de carga e a giratória até 6,0 kN 

(RAMOS FILHO, 2012). 
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Podemos dizer também que o tubo e braçadeira é o que exige melhor técnica do 

montador, por isso não é o mais indicado para principiantes. Essa liberdade que o sistema 

oferece, por outro lado expõe o profissional a frequentes situações passíveis de erro, podendo 

tornar o processo de montagem mais demorado e oneroso. A montagem requer o auxílio de ao 

menos um ajudante, além de ferramentas auxiliares para aparafusar as braçadeiras e aprumar 

corretamente os componentes. Nesse sistema, pelo fato dos principais componentes serem 

iguais, a organização dos tubos de acordo com os comprimento é outro fator que consome 

uma grande parte do tempo de planejamento e execução da montagem. Uma prática comum 

que muitas vezes é adotada pelos profissionais de mercado é a marcação das extremidades dos 

tubos com cores primárias, de acordo com a terminação numérica do seu comprimento, 

facilitando a identificação visual das peças (figura 4.3). Geralmente utilizam-se quatro 

variações de cores: amarelo, vermelho, verde e azul. Com elas é possível distinguir 

respectivamente os tubos com comprimentos terminados em zero (100, 200, 300, 400, 500, 

600), vinte e cinco centímetros (25, 125, 225, 325, 425, 525), cinquenta centímetros (50, 150, 

250, 350, 450, 550) e setenta e cinco centímetros (75, 175, 275, 375, 475, 575) de maneira 

visual, sem a necessidade de realizar constantes medições em loco. 

  

 

Figura 4.3- Prática de marcação dos tubos para facilitar a identificação visual das medidas.  
Fonte: http:/www.ppoequipamentos.com.br/ 
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4.2 Quadro Pré-fabricado 

Após o tubo e braçadeira ser formalmente introduzido na Inglaterra nos anos 1920, a 

invenção do quadro pré-fabricado foi o avanço mais importante ocorrido no segmento de 

andaimes de aço. Do original norte-americano, welded tubular frame, esse é o tipo de 

andaime metálico mais rápido para composição de estruturas básicas, com layout simétrico e 

contínuo (MARKS, 2016). Apesar de possuir características muito simples, os quadros são 

capazes de fornecer uma estrutura muito prática, relativamente fácil de erguer e com baixo 

custo de material e mão-de-obra. Por isso ficou consagrado na construção civil, e 

provavelmente é o sistema mais conhecido pelos operário de obra sendo bastante utilizado em 

serviços de fachada. São incontáveis modelos, medidas e acessórios que oferecem alternativas 

de montagem que atendem a vários tipos de serviços. Alguns desenhos mais típicos podem 

ser visto na figura 4.4a. 

 

 

Figura 4.4- Detalhes da estrutura do quadro de andaime. (a) exemplos de seções típicas, (b) tipos de solda, (c) 
exemplos de modelos de travas de encaixe das diagonais. 

Fonte: (D'ALESSIO, 2012) 

 

O dimensionamento adotado pelos fabricantes variam de acordo com a necessidade, 

mas em média é utilizado o tubo de 42,2 mm de diâmetro externo, que é a seção mínima 

permitida pela norma brasileira, conforme descrito no item 4.5.5 da NBR 6494 (1990). O 

processo de união dos tubos de aço é realizado em fábrica, e segundo D'Alessio (2012) é feita 

por meio de soldagem circular ou reta (figura 4.4b), dependendo do tipo de acabamento na 
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extremidade do tubo. Geralmente, a solda circular é mais resistente e por isso é a mais 

utilizada atualmente. Também costuma-se soldar uma trava de encaixe (figura 4.4c), no 

quadro para tornar mais eficiente o processo de conexão das diagonais durante a montagem. 

Como mencionado anteriormente, existem inúmeros modelos de componentes, pois cada 

fabricante desenvolve o seu próprio detalhe, alguns muito parecidos entre si, tornando 

praticamente inviável descrever aqui todos os modelos existentes. 

O princípio construtivo desse andaime metálico é uma composição bem simples de 

pequenas estruturas padronizadas, formadas pelo encaixe de 2 quadros tubulares travados 

entre si por meio de diagonais que garantem à rigidez necessária para estabilizar a estrutura. 

Em alguns modelos europeus, ao invés das diagonais em "x", é utilizado o próprio guarda-

corpo para travar os componentes. O conjunto formado por dois quadros e seus dispositivos 

de travamento é chamado de módulo, que pode se multiplicar, encaixando um sobre o outro, 

compondo uma torre simples ou uma estrutura mais elaborada (figura 4.5). 

 

 

Figura 4.5- Elementos estruturais básicos do sistema de quadros. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O uso do desse andaime possui algumas desvantagens em relação aos outros sistemas. 

Em geral, uma estrutura erguida apenas com esse tipo de andaime tende a ser menos rígida 

que uma estrutura similar construída com outros sistemas, como por exemplo, o tubo e 

braçadeira e o multidirecional. Além do quadro geralmente ser constituído por um tubo com 

diâmetro menor, outro fator que influencia diretamente na sua resistência é o próprio formato. 

Em geral quanto menor for a sua largura, maior será a capacidade de carga do quadro. De 

qualquer maneira, como é possível mesclar componentes de outros andaimes, podemos 

enrijecer qualquer seção, por exemplo, com a inserção de um reforço extra, através de um 

tubo e braçadeiras tradicionais (MARKS, 2016). 
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Além da resistência, outro ponto negativo é a falta de flexibilidade dos quadros, que 

restringe bastante as configurações de montagem, tornando o sistema pouco confiável para 

trabalhar formas estruturais atípicas, principalmente quando não há uma continuidade linear. 

Vale dizer que, em espaços pouco conhecidos, sem informações precisas de topografia ou 

onde há tendências de acontecer imprevistos durante a montagem, como obstáculos, 

adaptações de altura, entre outros, esse sistema possivelmente não é o mais indicado. Uma vez 

que a estrutura do andaime esteja montada no lugar, é mais complicado fazer modificações. 

Definitivamente, não é um sistema muito utilizado em ambientes industriais, pois o quadro 

não é a melhor opção para montar estruturas complexas, expostas à muitas irregularidades, ou 

em espaços confinados onde o local de acesso do material é limitado à pequenas aberturas, 

como em caldeiras por exemplo. Mais uma vez, algumas dessas desvantagens são 

mencionadas apenas como considerações, ou como comparativo de outros sistemas 

disponíveis (MARKS, 2016).  

Apesar de tudo, não implica que o quadro seja sempre um limitador de soluções, a 

ponto de descartá-lo sem avaliar os prós e os contras de cada situação. Independente da 

finalidade, também é possível fugir do convencional e criar soluções diferenciadas a partir de 

seu módulo básico, com mais rapidez e economia de recursos, conforme essa estrutura 

circular mostrada no exemplo da figura 4.6. 

 

 

Figura 4.6- Sistema de quadros criando um arranjo circular. 
Fonte: http://enormestudio.es/urban-spa, com adaptação do autor. 
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4.3 Multidirecional 

Introduzido no mercado há cerca de 50 anos, esse tipo de andaime vem sendo 

predominantemente utilizado atualmente nos países mais desenvolvidos. Após décadas de 

aprimoramentos, pode ser considerado o sistema mais eficiente para a maioria dos usos, sendo 

capaz de minimizar atrasos e custos trabalhistas, por isso vem tornando-se o modelo preferido 

pelos profissionais da área. Do termo original inglês, modular system scaffolds, o primeiro 

exemplar do andaime multidirecional revolucionou a forma de montagem dessas estruturas, 

trazendo uma série de novos princípios e conceitos que prevalecem modernos até hoje. 

Para definir esse novo modelo, pode-se dizer que uniu-se a rapidez da montagem do 

andaime de quadro com a flexibilidade do sistema de tubo e braçadeira. Nesse modelo, os 

dispositivos de conexões são previamente soldados nos postes de aço, formando esperas mais 

resistentes que as braçadeiras, tornando o poste apto a receber outros componentes, tais como 

travessas, longarinas e diagonais. Estes componentes, por sua vez, possuem suas 

extremidades adaptadas com um interessante sistema de estribos e pinças com chavetas auto-

basculantes que eliminam a necessidade de parafusos e porcas, dispensando o uso de 

ferramentas auxiliares durante a montagem. 

O grande diferencial do sistema multidirecional é a capacidade de garantir a chamada 

"montagem lógica" da estrutura, sem riscos de distorções causadas por desalinhamentos 

eventuais."Nesse termo, entende-se um tipo de construção que possibilita somente um único 

procedimento de montagem evitando erros de execução, garantindo os ângulos certos e não 

necessita de ferramentas especiais" (RAMOS FILHO, 2012, p. 157). 

O sistema modular multidirecional é constituído basicamente por três componentes 

básicos. O poste, que é um perfil tubular metálico equipado com dispositivos fixos que 

recebem as conexões dos demais elementos. Esses pontos de conexões são fixados por meio 

de solda, previamente realizada em fábrica, e espaçados em intervalos equidistantes, 

geralmente a cada 50 cm de altura. Os conectores podem possuir formatos variados, tais como 

estribo, disco, copo, entre outros, variando de acordo com o princípio, conforme veremos nos 

exemplos que serão apresentados nos subitens à seguir.  Essas conexões multidirecionais 

possuem uma alta rigidez nas juntas, que o permite suportar mais cargas e também atingir 

alturas maiores com mais segurança. Os limites máximos de cargas variam de acordo com 

cada fabricante, sendo fortemente recomendável solicitar o manual do produto ao fabricante 

ao projetar qualquer tipo de estrutura com andaime multidirecional. 
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A travessa e a longarina, que representam os componentes horizontais do sistema, são 

dispostos no sentido transversal e longitudinal, respectivamente. Ao contrário do sistema de 

braçadeiras, o processo de conexão do andaime multidirecional permite que esses dois 

elementos fiquem alinhados no mesmo nível, evitando excentricidades indesejáveis na 

estrutura. Por outro lado, esses componentes possuem tamanhos fixos, pré-estabelecidos pelos 

fabricantes, que muitas vezes podem ser incompatíveis com as demandas de projeto, 

principalmente quando o objetivo for a montagem de estruturas atípicas. E por último, assim 

como os elementos horizontais, a diagonal que é outro componente com dimensões fixas pré-

estabelecidas pelos fabricantes, também restringe da mesma forma o sistema a apenas uma 

determinada gama de modulação (figura 4.7). 

 

 

Figura 4.7- Componentes básicos de uma estrutura formada pelo sistema multidirecional. 
Fonte: Imagem elaborada pelo autor. 

 

A maioria dos componentes desse andaimes são fabricados com tubos de aço 

estrutural de alta resistência com diâmetro externo de 48,3 mm diâmetro por 3,2 mm de 

espessura, que torna-o plenamente compatível com o andaime de tubo e braçadeira 

convencional. Essa combinação entre dois sistemas é uma alternativa que potencializa as 

capacidades do andaime multidirecional, pois além de fornecer um reforço estrutural extra, 

abre um leque ilimitado de soluções volumétricas possíveis de serem alcançadas (figura 4.8). 

Sem esse recurso, projetar estruturas com volumetrias atípicas exclusivamente com elementos 
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da tecnologia multidirecional pode ser bastante complicado em alguns casos. Por isso, antes 

de qualquer decisão, é interessante sempre consultar a gama de dimensionamento dos três 

componentes principais desse sistema; postes, horizontais e diagonais. Os fabricantes que 

oferecem uma maior variedade de medidas possibilitam alcançar um número maior de 

soluções volumétricas sem a necessidade de associação com outro sistema. 

 

 

Figura 4.8-  Andaime multidirecional, (a) trecho utilizando apenas componentes do sistema e (b) trecho 
associado com o sistema de tubo e braçadeira. 

 Fonte: DETAIL 10/2013 - Temporary Structures. 

 

Utilizando exclusivamente esse tipo de andaime é possível alcançar a proficiência de 

montagem dos componentes com muito pouco tempo de treinamento prático. Em comparação 

com os outros sistemas que não possuem o conceito de montagem lógica, os princípios por 

trás dos componentes são tão eficientes que torna o andaime multidirecional muito rápido e 

fácil de montar. Em geral, para erguer um estrutura básica, esse sistema requer um número de 

peças significantemente menor por metro, se comparado a outros similares. Levando em 

consideração o aspecto de planejamento e projeto, quando estabelecidos corretamente, o 

andaime multidirecional pode ser montado em qualquer superfície com 30% a 50% a mais de 

rapidez do que o sistema convencional de tubo e braçadeira, e ainda reduzir o peso global da 

estrutura em até 25% (MARKS, 2016). 

Do ponto de vista econômico, certamente o investimento inicial para aquisição de um 

andaime multidirecional é mais alto, e, consequentemente, seu aluguel também torna-se mais 
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oneroso. No entanto, os custos adicionais atribuídos ao investimento inicial podem ser mais 

do que compensados ao longo do tempo por meio das economias de material e mão-de-obra 

(MARKS, 2016). Até hoje já foram desenvolvidos diversos modelos de andaimes 

multidirecionais. A seguir veremos alguns dos principais exemplares disponíveis e alguma de 

suas peculiaridades. 

 

4.3.1 Roseta (ring-lock) 

Esse modelo possui o nó central de conexão em formato de disco perfurado, também 

conhecido como roseta. O princípio desse dispositivo permite receber simultaneamente até 

oito componentes, de forma que todos os membros horizontais e diagonais possam ser 

instaladas 360º em torno do poste. Esse recurso pode ser muito prático para a construção de 

volumetrias circulares. Nos modelos atuais, geralmente encontramos oito perfurações no 

disco, sendo quatro delas propositalmente mais estreitas para instalar os componentes 

horizontais em ângulos de 90º da maneira mais precisa possível. As outras quatro aberturas 

existentes são mais largas, permitindo ajustes mais livres, em ângulos múltiplos de 15º. Nota-

se no detalhe abaixo que esses ajustes só poderão acontecer quando não houver nenhum 

elemento adjacente instalado, caso contrário o ângulo será invariavelmente 45º. Os desenhos 

desses dispositivos variam de acordo com cada fabricante, sendo possível encontrar modelos 

onde os furos possuem configurações diferentes (figura 4.9). 
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Figura 4.9- Detalhe dos ângulos e conexões possíveis da roseta do sistema Plettac Contur  (acima) e variações 
dos desenhos de alguns dos principais fabricantes (abaixo). 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos catálogos dos respectivos fabricantes. 

 

Nesse modelo de roseta, o tubo dos elementos horizontais e diagonais possuem as 

extremidades adaptadas em forma de cunha, com uma chaveta especial que bloqueia a ligação 

ao deslizar-se sobre as perfurações do disco (figura 4.10). Após conectar as extremidades do 

tubo aos anéis é necessário apenas um golpe simples de martelo sobre essa peça para deixar a 

conexão estruturalmente rígida. O mesmo processo é realizado para a desmontagem, porém 

no sentido inverso. 
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Figura 4.10- Ring-lock: detalhe da extremidade do tubo horizontal, com a chaveta de auto bloqueio. 
Fonte: http://www.catari.pt 

 

 

4.3.2 Estribo  

É o modelo mais antigo dos encaixes multidirecionais, oriundo do pioneiro kwikstage 

que revolucionou a forma de montar andaimes no final da década de 1960, conforme vimos 

no capítulo 2.1.3. 

O princípio em geral é semelhante ao ring-lock, mas nesse caso o nó central de 

conexão é composto por 4 estribos soldados no poste, formando um desenho cruciforme, 

sendo que alguns modelos possuem as laterais perfuradas, permitindo receber 

simultaneamente até oito conexões no mesmo nó. A diferença é que, ao contrário da roseta, o 

estribo perfurado só admite conectar todos os componentes de uma só vez se forem 

distribuídos igualmente em planos horizontal e verticais, ou seja, até no máximo quatro 

travessas horizontais associados com até quatro diagonais verticais. Em geral, na utilização 

convencional em canteiro de obras, esse modelo atende bem a praticamente todas as 

demandas de montagem, porém em algumas situações, principalmente em montagens de 

estruturas atípicas, pode ser necessário conectar um quinto elemento na horizontal, como por 

exemplo uma diagonal horizontal em um nó que já esteja tomado por quatro travessas. Nesse 

caso, a montagem exclusivamente com  peças desse modelo não é possível, sendo necessário 

fazer a associação com o tubo e braçadeira. 

As travessas horizontais possuem as extremidades em forma de pinça, adaptadas com 

uma chaveta de auto bloqueio que permite travar a peça no estribo. A montagem, como em 

qualquer modelo desse sistema, pode ser realizada por uma única pessoa com toda a 

segurança. Logo que a travessa é apoiada no suporte, a chaveta cai automaticamente por 
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gravidade, bloqueando a conexão. As configurações das travessas podem ser distribuídas em 

todas as direções entre 0° e 180° num único estribo (figura 4.11). 

 

 

Figura 4.11- Estribo: detalhes gerais dos componentes e configurações possíveis da travessa. 
Fonte: (a) Acervo do autor. (b) e (c) Catálogo MecanFlex, Junho 2013 

  

 

4.3.3 Copo (cup-lock) 

O cup-lock é um modelo de encaixe multidirecional com princípios semelhantes aos 

demais, porém com uma característica singular. Ao contrário dos modelos mais conhecidos, 

que apresentam chavetas de auto bloqueio nas extremidades das travessas e diagonais, esse 

tipo de andaime possui o dispositivo de trava localizado direto no nó de conexão do poste. Em 

geral, isso faz com que os outros principais componentes desse modelo sejam ainda mais 

simples e resistentes. Apesar disso, esse modelo possui algumas restrições que o faz ser 

menos difundido no mercado atualmente. 

No poste, ao invés das rosetas ou estribos perfurados, esse modelo traz dispositivos 

conectores em forma de copo circular, que possibilita um engate bem rígido, dispensando a 

utilização de chavetas de auto bloqueio. O princípio desse nó se dá pela união de dois copos 

invertidos que se travam conectados à extremidade de outros componentes. Enquanto o copo 
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inferior encontra-se fixo, soldado diretamente no poste, o copo superior é solto, ficando livre 

para movimentar-se para cima e para baixo. Segundo Viunov (2011) os copos são fabricados 

geralmente com materiais diferentes, sendo utilizado um aço de alta qualidade no elemento 

fixo, enquanto os copos superiores são feitos com aços mais macios (figura 4.12). 

 

 

Figura 4.12- Estrutura executada com o andaime multidirecional tipo cup-lock. Ao lado, detalhe do nó, 
mostrando (1) copo fixo e (2) copo móvel.  

Fonte: http://www.mikejanga.nl/projecten/prijsvraag-en-concept/steigerhut/, adaptado pelo autor. 

 

Na maioria das fábricas, os componentes horizontais e diagonais são produzidos com 

as extremidades adaptadas em forma de lâminas de aço forjado. No processo de montagem, 

em primeiro lugar, uma lâmina é inserida no copo inferior e devidamente posicionada. 

Posteriormente, é necessário deslizar o copo superior para que o mesmo caia sobre a outra 

lâmina da peça horizontal e então gira-lo com um aperto firme a fim de bloqueá-lo 

firmemente na posição desejada. Por fim é necessário um golpe simples de martelo, para 

proporcionar a rigidez necessária e deixar a conexão segura para uso (figura 4.13). 

Se por um lado os componentes horizontais possuem a vantagem de poderem ser 

livremente posicionadas em torno desse copo, sem absolutamente restrição de posição, por 

outro lado esse princípio é limitado a receber somente quatro peças simultaneamente, ficando 

restrito a geometrias de 90º apenas. Esse é o grande ponto negativo, pois limita muitas 

possibilidades de montagem ou o mantém dependente de associação com tubo e braçadeira. 
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Figura 4.13- Sequência mostrando o processo de funcionamento do dispositivo de conexão na montagem do 
andaime multidirecional cup-lock 

Fonte: http://www.fastengenharia.com.br/secoes/page/18/Tec-Fast 

 

4.3.4 Systems™ 

Patenteado pela mesma empresa que inventou os andaimes de quadro na década de 

1930, Safway®, esse é um modelo de andaime multidirecional encontrado mais 

frequentemente na América do Norte. Possui um desenho exclusivo, onde o nó de conexão é 

composto por um par de anéis cônicos, ambos fixos, soldados diretamente no poste. O 

espaçamento de 3½ polegadas entre os anéis, combinado com a robustez dos conectores das 

travessas e diagonais, fornecem uma conexão extremamente firme que proporciona uma 

ótima rigidez ao conjunto do andaime. Esse conector é capaz de proporcionar um encaixe com 

pega e apoio simultâneo, tornando a união entre poste e travessa bem rígida. Nesse princípio, 

assim como no modelo cup-lock, os componentes horizontais e diagonais podem ser 

posicionados livremente em todas as direções, entre 0° e 360° ao redor do poste. Esse modelo 

de nó é apto a receber até oito peças simultaneamente, distribuídas em ângulos de 45º, de 

maneira tão eficiente quanto o ring-lock, pois consegue aceitar qualquer combinação de 

componentes (figura 4.14). 
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Figura 4.14- (a) Estrutura executada com o andaime multidirecional systems™ Ao lado (b), detalhes do nó, 
mostrando dispositivo de trava do conector.  

Fonte: Revista DETAIL 10/2013, Temporary Structures (a) e catálogo Safway® Systems™, 2016 (b) 
 

 

A sequência de montagem é bem semelhante aos demais modelos (figura 4.15), basta 

apoiar uma extremidade do membro horizontal ou diagonal no poste e aplicar um golpe 

simples de martelo para que o dispositivo de trava pressione a garra sob o nó, encaixando os 

componentes de forma precisa. Para desmontagem, basta liberar a trava da garra, levantando o 

dispositivo com a parte de trás do martelo, permitindo desta forma o desengate total do 

membro horizontal ou diagonal. Esse processo de montagem e desmontagem é bem eficiente, 

em média cada operação dessa leva apenas alguns segundos, podendo ser feita sem perturbar 

os membros adjacentes (SYSTEMS™ SCAFFOLD, 2016).  
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Figura 4.15- Sequência mostrando o processo de funcionamento do dispositivo de conexão na montagem do 
andaime multidirecional Systems™. 

Fonte: Catálogo Safway® Systems™, 2016 

 

Para facilitar o conhecimento dos modelos multidirecionais existentes no Brasil, foi 

elaborado o quadro 3, que traz um resumo dos principais sistemas disponíveis atualmente no 

mercado brasileiro. As informações contidas nele foram extraídas de catálogos dos próprios 

fabricantes, e estão sujeitos à alterações ao longo do tempo. Esse quadro tem o intuito de 

servir como uma referência para realizar estudos e projeto com esse tipo andaime e também 

como fonte para consulta rápida das modulações disponíveis dos postes e horizontais, que são 

componente-chave para uma estrutura de andaime multidirecional. 
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Quadro 3- Sistemas multidirecionais disponíveis no Brasil e as principais modulações de cada fabricante. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base nos fabricantes referenciados no APÊNDICE A. 

 

4.4 Componentes e Acessórios 

Existem inúmeros tipos de componentes e acessórios complementares, projetados 

especificamente para os mais diversos tipos de aplicações. Algumas peças são exclusivas para 

determinados sistemas, mas existem outros itens intercambiáveis, como determinadas chapas 

de piso por exemplo, que podem ser utilizados em qualquer andaime, como o tubo e 

braçadeira, quadro ou multidirecional. A seguir, descreveremos alguns acessórios mais 

comuns de andaimes, de acordo com a sua função. O objetivo aqui é mostrar apenas alguns 

itens mais relevantes, visto que atualmente, a quantidade e variedade de peças são 

incontáveis, tornando impossível descrevê-las aqui por completo. 

Ao iniciar qualquer montagem de andaime tubular, o primeiro elemento à ser 

posicionado é a placa de base, que deve ser inserida sob todos os postes da estrutura. A função 



80 

primária desse elemento é transmitir carga de compressão axial da extremidade inferior do 

poste para uma superfície de apoio maior. Em essência, as placas ajudam a criar uma base 

mais segura, reduzindo a concentração de tensão ou carga pontual do tubo vertical ao longo 

de uma superfície maior. Na maioria dos casos, essa peça é representada por uma sapata 

metálica, podendo ser fixa, ajustável ou articulável, dependendo da necessidade de cada 

estrutura, ou ainda, para o caso de estruturas móveis, temos a opção de substituí-las por um 

rodízio fixo ou ajustável, (figura 4.16). As bases fixas são mais utilizadas em andaimes de 

tubo e braçadeira e as bases reguláveis são utilizadas em maioria no sistema multidirecional. 

As placas de base giratórias servem o mesmo propósito das outras, porém permitem girar a 

haste que se conecta ao poste, possibilitando o nivelamento em casos de superfícies 

inclinadas. 

 

 

Figura 4.16- Tipos de placa de base: (a) sapata fixa, (b) sapata ajustável, (c) sapata articulável e (d) rodízio 
ajustável com freio. 

Fonte: Catálogo Catari US®, 2017 

 

Antes de mais nada, em qualquer estrutura, é de suma importância o conhecimento e a 

preparação do solo. A base do andaime deve ficar sempre em algum tipo de superfície de 

contato estável, de modo que possa suportar o carregamento pretendido sem deformação 

durante todo o tempo de uso. Para alcançar uma estabilidade ainda maior, recomenda-se 
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colocar sempre uma prancha de madeira, entre a placa de base e a superfície de contato. Em 

algumas aplicações pesadas, ao invés da madeira, esses assentos podem ser feitos de concreto 

ou chapas de aço com até 1 polegada de espessura. As dimensões das sapatas e dos assentos 

geralmente são padronizados, mas em casos especiais devem ser determinados de acordo com 

a carga de compressão que será aplicada a partir dos postes, levando em consideração ainda o 

tipo de superfície em que será construído (MARKS, 2016). 

É importante mencionar também um outro elemento de base chamado colarinho. Essa 

peça, que é exclusiva do andaime multidirecional, é utilizada para simplificar e reduzir 

consideravelmente o tempo de configuração da base, recebendo os postes verticais de forma 

mais eficiente. Apesar de sua importância, não é obrigatória para a execução de estruturas de 

andaimes e por isso alguns fabricantes não a comercializam em sua linha de componentes. 

Porém, quando utilizado, esse acessório demonstra-se muito prático, sendo especialmente útil 

para erguer a estrutura em situações complicadas, como por exemplo, superfícies inclinadas, 

ou em postes que não se iniciam diretamente no chão (figura 4.17). O colarinho de base 

possui um único nó de conexão, localizado em sua parte inferior, e geralmente mede em torno 

de 25 cm, mas existem modelos mais longos com até 50 cm de altura que garantem uma 

estabilidade ainda maior. Dependendo do modelo, chegam a pesar entre 1,6 e 3,2 kg, 

respectivamente. Essa peça é essencial para possibilitar que a estrutura seja executada por 

uma única pessoa apenas, sem maiores dificuldades. Ao ser posicionada, o colarinho auxilia 

no correto alinhamento do poste, assegurando o ângulo correto de conexão dos elementos 

verticais, horizontais e diagonais durante a primeira parte da montagem. Com isso 

aumentamos a rapidez de execução de toda a estrutura em geral, uma vez que garante a 

estrutura prosseguir em perfeito alinhamento após o arranque (MARKS, 2016). 
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Figura 4.17- Exemplos de aplicação do colarinho: na base, logo acima da sapata (à esquerda)  ou  em ligações 
aéreas (à direita). 

 Fonte: Catálogo layher Brasil, 2008 e www.archdaily.mx/mx/790924 

 

Outra peça importante que está presente na maioria dos andaimes é o piso. É o 

componente que fornece a superfície útil para uso e ocupação da estrutura, além de enrijecer 

horizontalmente o conjunto, principalmente quando utilizado os modelos com ganchos de 

encaixe. Existem vários tipos de plataformas de pisos fabricados a partir de uma variedade de 

materiais, incluindo madeira compensada, madeira laminada, alumínio, aço, plásticos e 

combinados com de alguns desses materiais. Recentemente foram desenvolvidas plataformas 

de piso feitos a partir de compostos plásticos e fibras de vidro, mas ainda são praticamente 

inexistentes no mercado (MARKS, 2016). 

As plataformas de piso metálicas foram originalmente projetadas no final da década de 

1940 para serem utilizadas nos andaimes de quadro, no entanto, atualmente este tipo de 

componente é aplicado em qualquer sistema de andaimes.  A maioria dos pisos metálicos que 

são utilizados nos andaimes possuem ganchos nas extremidades, planejados para travá-los de 

forma segura no perfil tubular. Outros modelos, mais utilizados em andaimes de quadro, são 

misto de madeira e aço, e ao invés dos ganchos, possuem pequenos orifícios nas 

extremidades, próprios para encaixar em pinos de espera. Como regra, a maioria dos pisos 

metálicos possuem formatos e dimensões muito similares às chapas de piso feitas em madeira, 

sendo fabricados com comprimentos padronizados de acordo com a modulação das travessas 

(MARKS, 2016). Salvo em raras exceções, é possível encontrar as plataformas de piso com 

outras geometrias, como triângulo por exemplo (figura 4.18). 
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Figura 4.18- Exemplos de pisos para andaimes: (a) diferentes materiais utilizados, (b) modulação das 
plataformas metálicas e (c) formatos não-convencionais utilizados.  

Fonte: http://www.agpandaimes.com.br/, www.peri.com.br,  www.dss.net 

 

Outro componente muitas vezes útil nos andaimes, principalmente para montagem de 

estruturas atípicas, são as treliças. São elementos feitos em aço ou alumínio, que podem ser 

aplicados em projetos que demandam um suporte de carga adicional, como o exemplo 

anterior (figura 4.1), bem como em montagens de estruturas com aberturas e grandes vãos, 

superiores às modulações disponíveis das travessas, que em geral não passam de 3,0 m. 

Algumas treliças chegam a pesar mais de 70 kg, medindo até 8,20 m de comprimento14, e 

podem ser utilizadas em qualquer sistema através de braçadeiras. Existem também modelos 

específicos dos andaimes multidirecionais, como a travessa reforçada e a viga-ponte, 

adaptadas com encaixes próprios do sistema (figura 4.19). 

 

                                                 
14 Dimensões relativas à treliça de aço H40 da ALTRAD plettac assco. 
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Figura 4.19- Exemplos de treliças e componentes horizontais de reforço do sistema multidirecional "alllround". 
 Fonte: Catálogo layher Brasil, 2008 

 

Os sistemas e modelos de andaimes descritos neste capítulo podem ser encontrados em 

várias partes do mundo e representam as principais maneiras de como são realizadas as 

montagens desse tipo de estrutura. Por outro lado, os componentes e acessórios referidos são 

apenas uma pequena introdução da enorme variedade de produtos disponíveis no mercado 

atualmente.  

O objetivo nesse capítulo foi proporcionar ao leitor o conhecimento básico dos 

sistemas e dos principais modelos e acessórios existentes para poder compreender melhor 

como serão aplicados nos projetos que serão discutidos a seguir. Além disso, conforme 

veremos no capítulo 6, será realizada uma síntese dessas informações, analisando quais os 

sistemas são mais utilizados em aplicações adversas. 
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5 O ANDAIME COMO SOLUÇÃO CONSTRUTIVA  

Atualmente integramos uma geração que vivencia mudanças velozes e constantes, por 

isso estamos sempre buscando maior praticidade para resolver nossas demandas com o menor 

tempo possível. Seguindo nessa ideologia, os novos sistemas de andaime vem se valorizando 

cada vez mais, pois respondem muito bem às demandas de rapidez e flexibilidade, 

possibilitando gerar uma economia final satisfatória em vários sentidos.  

Segundo Robert Kronenburg (2007), arquitetura flexível consiste em construções que 

são projetadas para responder facilmente à mudanças ao longo de sua vida útil. Os benefícios 

desse conceito são consideráveis, pois podem permanecer em uso por mais tempo, se 

adequando melhor a sua finalidadee e acomodando a experiência e a intervenção do usuário. 

Aproveitar uma inovação técnica dessa natureza pode ser ainda economicamente e 

ecologicamente mais viáveis. 

A arquitetura flexível é organizada em torno de quatro características básicas: 

adaptação, transformação, mobilidade e interação. O conceito de adaptação inclui 

edifícicações projetadas para se ajustar a diferentes funções, usuários e mudanças climáticas. 

É uma arquitetura de suporte que premite ajustes, também chamado de "open building”. O 

conceito de transformação inclui construções que alteram a sua geometria, espaço ou a 

aparência pela modificação física de sua estrutura, fechamentos ou superfícies internas. É uma 

arquitetura que se abre e fecha, pode se expandir ou se contrair. O conceito de mobilidade 

inclui edifícios que se deslocam de um local para outro para melhor cumprir suas funções. É 

uma arquitetura sobre rodas ou até mesmo flutuate. E por fim, o conceito de interação inclui 

edifícios que respondem aos requisitos do usuário de forma automática ou intuitiva. É a 

arquitetura que usa sensores para iniciar mudanças na aparência e ambiente ou operação que 

são habilitadas por sistemas cinéticos e materiais inteligentes (KRONENBURG, 2007). 

Conforme as pesquisas continuam avançando para atender essas demandas, os 

sistemas pré-fabricados de andaime vão se tornando mais eficiente e com uma maior 

variedade de opções disponíveis no mercado. Contudo, essas otimizações são quase sempre 

focadas na Engenharia de Acesso, principalmente para atender o campo da construção civil 

onde concentra-se a grande demanda. A indústria hoje busca garantir qualidade e segurança 

dentro das normas, com rapidez e economia, mas o principal objetivo hoje é oferecer 

melhores soluções para trabalho em altura em qualquer tipo de edificação em reforma ou 

construção. 
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5.1 Repensando a Função dos Andaimes 

É interessante pensar como toda essa tecnologia já desenvolvida possibilita a criação 

de segmentos alternativos e outros tipos de espaços flexíveis de forma descomplicada. Por 

mais que pareça simples, é importante conhecer os conceitos a fundo para usá-los com 

propriedade desde a concepção inicial. Existem muitas estruturas interessantes desenvolvidas 

utilizando o andaime, mas para atingir um alto nível de qualidade é necessário muito trabalho 

envolvido em todas as etapas do processo. De fato, como o sistema de andaime ainda não é 

muito otimizado para esse uso alternativo, seja temporário ou definitivo, as soluções e os 

detalhamentos complementares de fechamento e cobertura passam a ser um escopo muito 

importante no contexto. É nesse momento que a função da arquitetura começa a fazer mais 

sentido, tornando-se extremamente necessária. Sabendo lidar bem com a concepção estrutural 

e as limitações de cada sistema, o papel do arquiteto vai muito além do objetivo de erguer a 

estrutura: seu trabalho supera a simples montagem componentes, a medida que consegue 

manipular de forma integrada todo o ambiente funcional para propiciar a melhor sensação e 

utilização possível aos ocupantes e contempladores da forma e do espaço. A arquitetura deve 

estar consciente de seu entorno, precisa saber das implicações do impacto sobre uma área e de 

seu contexto geral. Essa compreensão dos sentidos de uso e ocupação é o que distingue a 

arquitetura da construção comum (MOURNING, 2016). 

Um exemplo interessante para introduzir essa discussão sobre as novas 

potencialidades do andaime, é o projeto "Pump up the blue house", idealizado em 2007 pelo 

designer Hervé Paraponaris. É uma espécie de transição entre o uso convencional e o 

alternativo do andaime, uma vez que aplica-se o sistema de forma semelhante ao canteiro de 

obras porém com uma finalidade diferente. Segundo Paul O’Neill (2009) o propósito desse 

projeto foi trazer de volta os andaimes para exterior da casa, localizada em um novo distrito 

urbano de Amsterdam, com o intuito de aumentar as dimensões do espaço durante um período 

temporário. Com a inserção do andaime, além da estrutura refletir o processo contínuo de 

construção que o próprio bairro se encontrava, praticamente dobrava a área útil do edifício, 

criando os espaços extras necessários para atender a demanda imediata de abrigar um centro 

de eventos no local, com shows, reuniões, exposições e performances durante seis meses. Ao 

final desse período, toda estrutura pode ser desmontada, devolvendo o aspecto original da 

edificação (figura 5.1). 

Na grande maioria das vezes esses espaços são erguidos para permanecerem apenas 

um determinado tempo, seja dias ou até mesmo anos. Essa condição de efemeridade acaba 
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oferecendo uma liberdade extra para o projetista, que deve se beneficiar dessas condições 

excepcionais para explorar novas espacialidades e formas de ocupação. É importante saber 

condicionar o projeto utilizando a legislação a seu favor, enxergando o leque de opções que se 

abre ao ter a possibilidade de ser temporário, removível ou portátil. O simples fato de não se 

apossar do espaço, podendo devolvê-lo sem marcas, preservando a sua forma nativa após o 

uso, muitas vezes vem acompanhado de benefícios, como, por exemplo, a permissão de 

ocupar locais proibidos para as edificações convencionais. No cenário ideal, uma edificação 

que venha a funcionar muito bem, mesmo que fora inicialmente pensada para ser temporária, 

pode chegar ao ponto de tornar-se definitiva de maneira espontânea. 

 

 

Figura 5.1- "Pump up the blue house", 2007 - Andaime multidirecional acoplado à edificação convencional para 
acréscimo temporário de área útil. Ao final do período de uso a edificação retoma sua forma original. 

 Fonte: http://www.jeanneworks.net 
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5.2 Estudos de Caso 

De coadjuvante a protagonista: com a consolidação da era digital no início século 

XXI, podemos dizer que estamos novamente em plena época de mudanças sociais e 

tecnológicas significativas. Como ocorrido em outros momentos da história, vimos que são 

em períodos como esse que surgem os novos paradigmas. São padrões diferentes, que devido 

à falta de informação vêm acompanhados de muitas incertezas, gerando inicialmente certa 

resistência. 

A partir do momento que o andaime passa a assumir o papel principal no processo 

construtivo ele deve ser tratado como um material nobre, onde todas as decisões giram em 

torno dele. Para trazer um caráter mais informativo a este estudo, a seguir vamos exemplificar 

os sistemas de andaimes apresentados no capítulo 4, mostrando de forma mais detalhada 

algumas obras recentes que adotaram esse sistema de forma predominante na construção e 

definição da imagem final da edificação. São exemplos construídos a partir do zero, tanto de 

caráter temporário quanto permanente com as mais variadas escalas, e estão organizados por 

categorias de uso, como pavilhões, habitações, escolas entre outros.  

Para dar sequência a esse estudo, veremos ainda no capítulo 6 um mapeamento que 

reúne um número maior de obras do gênero, buscado visualizar de forma mais ampla algumas 

tendências e características dessa nova prática com andaimes.  

 

5.2.1 Pavilhão Humanidade  

 

Figura 5.2- Pavilhão Humanidade, 2012. Estrutura temporária formada por uma grelha permeável de andaimes. 
Fonte: Revista Monolito/2012 - ed. nº 11: Jovens arquitetos 
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Trata-se de uma enorme estrutura erguida para permanecer apenas dez dias, abrigando 

atividades relacionadas ao Rio+20, encontro mundial sobre desenvolvimento sustentável, 

ocorrido em junho de 2012 na cidade do Rio de Janeiro. É um exemplo prático que demonstra 

a potencialidade do uso dos andaimes na construção de estruturas temporárias, não só pela 

escala e rapidez do projeto, mas também pela permissividade de ocupar locais proibidos para 

edificações convencionais. Implantado à beira-mar, a edificação ficaria exposta à elevadas 

cargas de ventos da região, que podem chegar até 120 km/ h, fator decisivo para a escolha do 

partido, que permite o vento fluir naturalmente por meio de uma grelha metálica permeável 

feita com 500 toneladas de andaimes, capaz de abrigar caixas suspensas (figura 5.2) 

(SERAPIÃO e SEGRE, 2012). 

Segundo a arquiteta responsável pelo projeto, Carla Juaçaba, devido à escala 

monumental do empreendimento, foi necessário buscar uma rede de fornecedores locais e de 

outros estados para conseguir reunir tamanha quantidade de andaimes. Medindo 170 metros 

de extensão, 40 metros de largura e 20 metros de altura, o esqueleto metálico foi resolvido 

através de cinco grandes eixos estruturais, dispostos paralelamente no sentido longitudinal e 

espaçados 5,40 metros entre si. O vazio gerado entre esse espaçamento foi ocupado pelas 

caixas suspensas e por circulações e rampas que percorrem todo o conjunto, passando pelas 

salas expositivas até chegar à cobertura (figura 5.3a). 

 

 

Figura 5.3- (a) Planta nível térreo. Organizados a partir do módulo-base de 2,40x1,80 m, andaimes 
multidirecionais formam cinco eixos estruturais travados horizontalmente. (b) Corte longitudinal, mostrando a 

linha de travamentos verticais a cada três módulos.  
Fonte: Revista Monolito/2012 - ed. nº 11: Jovens arquitetos 
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No sentido longitudinal, as cinco linhas estruturais foram erguidas utilizando andaimes 

de roseta (ring-lock), a partir da repetição de um módulo-base com dimensões de 240 por 180 

cm, medidas procedentes do sistema multidirecional utilizado. Devido ao alto volume de 

cargas, foram aplicadas diagonais verticais a cada três módulos e diagonais horizontais em 

todos os módulos (figura 5.3b). Estas linhas longitudinais foram interligadas 

transversalmente por meio da associação de componentes do sistema de tubo e braçadeira, 

possibilitando estruturar as circulações, rampas e os volumes suspensos do edifício com maior 

flexibilidade. Além dos tubos, foram utilizadas treliças convencionais, com 75 cm altura, 

conectadas com braçadeiras, vencendo os vãos e suportando os volumes das caixas. Foram 

utilizados também treliças metálicas com 200 cm de altura para vencer o vão de 19,80 m do 

auditório principal. Estas caixas, construídas com chapas de aglomerado de madeira (OSB), 

além de abrigar os conteúdos programáticos, também ajudaram no travamento da estrutura no 

sentido transversal (figura 5.4). Essa edificação, com área total de 6.500 m², recebeu cerca de 

200 mil visitantes durante os dez dias de funcionamento e não teve os custos finais revelados. 
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Figura 5.4- Pavilhão em construção. (a) Detalhe das caixas suspensas, mostrando os módulos de 1,80 m do 
andaime multidirecional, interligados por treliças com 75 cm de altura, através de braçadeiras metálicas. (b) 

treliças metálicas com 2 m de altura que foram utilizadas para vencer o vão de 19,80 m do auditório principal. 
Fonte: Revista Monolito/2012 - ed. nº 11: Jovens arquitetos 
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5.2.2 Pavilhão Schaustelle 

 

Figura 5.5- Pavilhão Schaustelle, 2013. Estrutura formada por andaimes multidirecionais. 
 Fonte: http://www.archdaily.com/420787 

 

Construído ao lado da Pinakothek der Moderne em Munique, esse pavilhão temporário 

teve a incumbência de abrigar o acervo e as atividades desse museu durante oito meses, 

período previsto para concluir a reforma do edifício principal, realizada no ano de 2013. O 

arquiteto alemão Jürgen Mayer, responsável pelo projeto, definiu o andaime multidirecional 

como elemento principal, criando uma malha tridimensional aberta, inspirada em conceitos e 

referências da arquitetura modular da década de 1960, que segundo o próprio autor, ajudou a 

orientar o processo de criação desse edifício (figura 5.5). O espaço conta com 

aproximadamente 900m² de área construída e foi configurado a partir da repetição de um 

módulo-base com dimensões procedentes do sistema multidirecional de 207 por 257 cm. No 

total, a edificação possui 39,50 metros de extensão, 15,50 metros de largura e 18 metros de 

altura, sendo inteiramente composto por andaimes multidirecionais (figura 5.6). 
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Figura 5.6- (a) Planta nível intermediário com  módulo-base de 207x257 cm (em destaque), andaimes 
multidirecionais com travamento horizontal em todos os módulos. (b) Corte longitudinal, mostrando os 

travamentos verticais, também aplicados em todos os módulos. 
Fonte: (HELBIG, JUNGJOHANN e OPPE, 2013). 

 

Segundo a equipe de engenheiros da Knippers Helbig15, a estrutura final utilizou 4.250 

componentes do sistema multidirecionais de roseta (ring-lock), e foram fornecidos por dois 

fabricantes diferentes, a Layher e a Altrad. Além disso, foram utilizadas diagonais extras por 

meio da associação de tubo e braçadeira (figura 5.7). 

                                                 
15 Knippers Helbig é um escritório alemão especializado em engenharia estrutural avançada, fundado em 2001 
pelos professores Jan Knippers e Thorsten Helbig. 
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Figura 5.7- Análise da estrutura (a) diagonais extras, que foram feitas por meio da associação de tubo e 
braçadeira (b) análise das cargas estáticas e dinâmicas nos 4.250 componentes utilizados. 

Fonte: (HELBIG, JUNGJOHANN e OPPE, 2013). 

 

Também foi utilizado perfis metálicos de seção I, para cobrir o vão de 10 m do salão 

principal localizado no nível térreo (figura 5.8a). Internamente, esse salão é uma caixa branca 

sem janelas que não revela nenhuma informação sobre a tecnologia utilizada na sua 

construção (figura 5.8b). Nos terraços e circulações dos pavimentos superiores, foram 

utilizados outros componentes com o sistema de encaixes rápidos, como pisos metálicos, 

vigas vagão e treliças com 40 cm de altura. Externamente, os painéis de vedação feitas de 

policarbonato translúcido fornecida pela fabricante Layher, e podem ser conectadas 

diretamente nas rosetas dos postes, realizando o fechamento lateral da base (figura 5.8c). Para 

ancoragem do pavilhão, foi executada uma grande laje de concreto armado in loco, com 30 

cm de espessura, que pôde ser removida ao final da desmontagem da estrutura (figura 5.8d). 
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Figura 5.8- (a) perfil metálico seção I utilizado no salão térreo, (b) vista interna do salão térreo, (c) detalhe da 
interface da placa de vedação com o poste multidirecional, (d) remoção da laje de ancoragem. 

 Fonte: https://www.detail.de/artikel/von-der-schaustelle-zurueck-auf-die-baustelle-11692/ 

 

Nesse caso o uso de estacas de fundações perfurando o solo não era uma opção viável, 

pois necessitava de realização de sondagens complexas devido ao grande número de bombas 

existentes na região, remanescentes da Segunda Guerra Mundial. O custo final dessa 

edificação ficou em torno de R$3 milhões ( €750.000), representando algo próximo a 

R$3.300/m² (HELBIG, JUNGJOHANN e OPPE, 2013).  

 



96 

5.2.3 Pousada Baubrasil: Studio Andaime 

 

Figura 5.9- Edificação permanente executada com estrutura de andaime multidirecional, implantada em um 
terreno acidentado. 

Fonte: Acervo do autor 

 

Localizada nos arredores de Tiradentes, em Minas Gerais, a pousada Baubrasil é um 

empreendimento que reúne um conjunto de habitações contemporâneas, oferecidas como 

opção de hospedagem aos visitantes que frequentam à região. São edificações executadas com 

diferentes métodos de construção rápida, tais como Light Steel Framing, CLT (cross 

laminated timber), container e andaime. 

Nesse projeto (figura 5.9) idealizado em 2013, foi utilizado o andaime multidirecional 

como sistema construtivo, sendo um exemplo prático que demonstra a flexibilidade desse 

material, que também pode ser implantado de forma permanente e em qualquer situação de 

topografia. Segundo o proprietário, durante o processo de montagem, foram gastos quatro 

semanas, trabalhando com uma equipe formada por quatro pessoas. A casa tem um pavimento 

e possui aproximadamente 65m² de área interna além de 15m² de varanda externa, sendo 

totalmente estruturada por andaimes do tipo multidirecional de roseta (ringlock) fornecido 

pela fabricante alemã Layher. Além da estrutura a empresa forneceu os painéis de 

policarbonato para realizar os fechamento laterais, mesmo modelo mostrado no projeto 

anterior (figura 5.8c). O espaço interno é um grande vão com 921 cm por 723 cm de 

extensão, configurado a partir da repetição de um módulo-base com 307 cm de lado, e 

travados com diagonais verticais nas extremidades. Entre os módulos há um espaçamento 

central de 109 cm de largura, dimensões procedentes das travessas do sistema. Externamente 

o módulo possui alturas que variam entre 350 cm a 650 cm, devido à forte inclinação natural 



97 

modulação utilizada foi de 307 cm por 257 cm, sendo finalizada com uma escada feita de 

componentes próprios do sistema (figura 5.10). 

 

 

Figura 5.10-Planta e elevação lateral da edificação, mostrando os módulos utilizados.  
Fonte: http://www.studioveneziano.com.br/ 

 

O piso interno e a cobertura foram estruturados com vigas H2016, material leve e 

resistente que geralmente são utilizadas para serviços de escoramento, mas se adaptam muito 

bem ao sistema de andaime. Com 20 cm de altura, estas vigas vencem um vão máximo de 307 

cm, correspondente ao módulo-base. No piso ficam dispostas transversalmente a cada 40 cm, 

e, por meio de um calço de madeira adaptado, ficam apoiadas diretamente em travessas 

reforçadas, feitas com a viga ponte do andaime multidirecional. Dessa forma cria-se uma base 

para receber uma laje seca, feita com placas estruturais de OSB 18 mm sobre a viga de 

                                                 
16 H20 é uma viga de madeira com perfil I que possui elevada capacidade de carga e momento de inércia, sendo 
leve, de grande maneabilidade e estável (CG SISTEMAS). 
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madeira. Acima dessas placas foi instalado o piso final, feito com chapas de compensado 

plastificado na cor preta.  

A cobertura possui duas águas e uma calha central, ficando sustentada por vigas H20 

dispostas no sentido longitudinal da casa. Na extremidade, essas vigas estão apoiadas em 

forcados, instalados na parte superior do poste por meio de braçadeiras, e servem de suporte 

para fixar as telhas termo-acústicas na inclinação devida. Internamente a divisão dos 

ambientes foi resolvido com caixotes de CLT, conferindo um peso extra deixando a casa mais 

rígida e travada, de modo que a estrutura não balança e praticamente não vibra (figura 5.11). 

 

 

Figura 5.11- Detalhes gerais (a) calço de madeira adaptado entre a viga ponte e as vigas H20 (b) cobertura com 
duas águas com calha central (c) forcado metálico com a viga H20 que apóia as telhas sanduíche. (d) caixotes de 

CLT utilizados na divisão dos ambientes (e) fundação com estaca de eucalípto.  
Fonte: Acervo do autor e http://www.studioveneziano.com.br/ 

 

A fundação foi resolvida de forma simples, utilizando estacas de eucalipto tratado, 

sem nenhum uso de concreto. Ao total são 20 estacas cravadas no solo, criando uma base 

sólida capaz de apoiar as sapatas ajustáveis para iniciar a montagem do andaime. Apesar de 

permanente, essa construção é totalmente desmontável, inclusive a sua fundação é totalmente 

reversível, podendo ser extraída e reutilizada em outro local sem deixar marcas. Além dos 
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componentes principais do sistema, foram utilizadas plataformas metálicas de encaixe nos 

pisos externos e na parte central da cobertura, e painéis de vedação lateral fornecidas pelo 

próprio fabricante. Segundo o proprietário essa edificação teve o custo final aproximado de 

R$250.000, correspondendo um valor próximo a R$3.000/m². 

 

5.2.4 Módulo RESSÒ 

 

Figura 5.12- Habitação coletiva permanente com estrutura de andaime multidirecional.  
Fonte: http://www.resso.upc.edu/ 

 

Desenvolvido por uma equipe de estudantes e professores da escola de Arquitetura da 

Universidade Politécnica da Catalunha (ETSAV-UPC), RESSÒ é um projeto inovador, tanto 

no aspecto construtivo quanto social. Foi uma proposta elaborada para a edição de 2014 da 

competição internacional Solar Decathlon Europe, que reúne universidades do mundo inteiro 

para projetar, construir e operar uma habitação auto-suficiente movida à energia solar. 

A livre experimentação e o uso de andaimes nessa edificação permanente, instalada 

nos arredores de Barcelona, foram determinantes para desenvolver os conceitos deste espaço 

com aproximadamente 180 m² de área útil, onde as pessoas se reúnem para realizar atividades 

cotidianas (figura 5.12). Durante o processo de projeto, foram consideradas duas variáveis 

principais: o protótipo deveria ser montado em apenas dez dias e todas as partes teriam que 

caber em caminhões para serem transportáveis. 

O andaime utilizado foi do tipo multidirecional de roseta (ringlock) fornecido pela 

fabricante PERI, e segue por todo o perímetro da edificação, formando um anel estrutural 

capaz de apoiar a cobertura e abrigar as instalações e equipamentos da casa. Configurado a 
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partir de um módulo-base com 200 x 72 cm, cada lateral desse anel possui 11,44 m de 

extensão e 4,86 metros de altura, sendo os arremates das quinas feito por módulos com 72 x 

72 cm, ambos travados verticalmente. Com essa estratégia criou-se um grande espaço interno 

com pé-direito duplo, onde foi possível adicionar módulos extras com 200 x 200 cm, 

aumentando a área do mezanino (figura 5.13). Nessa montagem todos os componentes fazem 

parte do sistema multidirecional, exceto as diagonais verticais instaladas nos vão de 72 cm, 

que foram feitas com andaimes de tubo e braçadeira. 

 

 

Figura 5.13- Planta, elevação e vista isométrica mostrando a esquema estrutural organizado a partir dos módulos 
(em destaque), formando o anel que serve de apoio para a cobertura.  

Fonte: http://www.resso.upc.edu/ 

 

As vedações laterais e cobertura desse projeto foram resolvidas com elementos pré-

fabricados sob medida e não fazem parte do sistema de andaimes. A interface desses 

elementos com a estrutura do andaime é uma questão fundamental nesse processo, e por isso 

foi realizado um planejamento muito preciso e otimizado no processo de detalhamento e 

montagem das fachadas, telhados e pisos. Os painéis da fachada foram construídos com 

materiais leves, como policarbonato e chapas de OSB, e ficam à frente do plano da estrutura 

de forma a não revelar o sistema de andaimes para o pedestre. Os painéis são otimizados para 

filtrar o calor e possuem soluções diferenciadas nos lados norte e sul, de acordo com a 

incidência solar recebida. A cobertura é feita por uma trama de vigas de madeira laminada 

com 50 cm de altura, espaçadas 2 m entre si, formando uma estrutura que funciona de forma 
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bidirecional, distribuindo as cargas uniformemente nas quatro paredes. A peça inteira, já com 

todos os acabamentos prontos, pode ser erguida e posicionada com o auxílio de uma grua 

(figura 5.14a). 

 

 

Figura 5.14- (a) elementos pré-fabricados sendo instalados  (b) base da estrutura de andaimes e ancoragem com 
parafusos de solo.  

Fonte: http://www.resso.upc.edu/ 

 

Ao contrário do que ocorre no lado exterior, internamente toda estrutura de andaimes 

fica revelada de maneira proposital, assim como todas as instalações e equipamentos 

complementares que são deixados à vista. Além de facilitar a execução, economiza-se 

material e dinheiro evitando esconder elementos que podem ser vistos. O resultado é um 

ambiente diferente e ao mesmo tempo muito didático, uma vez que esses objetos viram uma 

ferramenta de ensino na prática, tornando fácil a compreensão e o funcionamento geral da 

edificação. No seu interior, móveis e equipamentos foram modulados de acordo com a 

estrutura, com isso suas posições podem ser modificadas, atendendo a diferentes atividades. 
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Apesar de permanente, a edificação possui uma fundação totalmente reversível, 

podendo ser extraída e reutilizada em outro local sem deixar vestígios. Para a ancoragem da 

estrutura foram utilizados parafusos de solo com 8 cm de diâmetro e 160 cm de profundidade 

(figura 5.14b). Segundo os dados do projeto, o custo total dessa habitação completa, 

incluindo todos os mobiliários e equipamentos que a tornaram praticamente auto-suficiente, 

foi de aproximadamente R$1.300.000 ( €345.000), o que representa algo em torno de 

R$7.600/m². Desse montante total, a estrutura de andaime, fornecida pela fabricante alemã 

PERI teve o custo aproximado de R$135.000 ( €35.600 euros), representando 10% do custo 

global. 

 

5.2.5 Pavilhão-Escola Hamlet 

 

Figura 5.15- Hamlet, 2015- Edificação permanente, sistema construtivo a partir de estrutura de andaime tubo e 
braçadeira. 

Fonte: http://www.archdaily.com/782058 

 

Essa edificação passa inicialmente por duas fases bem distintas. Em um primeiro 

momento, teve seu protótipo instalado temporariamente no Museu de Arte Moderna de 

Louisiana na Dinamarca, como parte da mostra África: Arquitetura, Cultura e Identidade, que 

ficou em cartaz de junho a outubro de 2015. Além de abrigar conteúdos da exposição, esse 

período de quatro meses serviu como teste para avaliar o desempenho geral desta edificação 

antes de ser desmontada e exportada para o seu destino final. Em um segundo momento, a 

estrutura foi remontada no continente africano, onde passou a abrigar uma escola com 
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aproximadamente 150 m² de área útil, capaz de atender até 600 alunos de uma região carente 

do Quênia.  

Mesmo com a implantação final sendo permanente, a edificação também precisava ser 

suficientemente flexível para ser desmontada e transportada de maneira eficiente. Com esse 

desafio, o arquiteto espanhol Jose Selgas, um dos responsáveis pelo projeto, teve como 

premissa o uso de materiais leves e duráveis, sobretudo de baixo custo. Após várias 

investigações, optou-se por um sistema construtivo pouco convencional, resolvido à base de 

andaimes de tubo e braçadeira associado a outros materiais de baixo custo, como telhas de 

policarbonato e chapas de OSB. Além de receber uma nova função, os tubos metálicos 

tradicionais ganharam uma nova pintura, conferindo um aspecto mais elegante para esse 

material (figura 5.15). 

 

 

Figura 5.16- Sequência de montagem do módulo mostrando, (a) o andaime aplicado como um sistema tipo 
framing, (b) os travamentos verticais e o avanço da cobertura. 

Fonte: http://arqa.com/en/architecture/kibera-hamlets-school.html 

 

O espaço, resolvido em dois pavimentos, é composto por quatro blocos principais que 

abrigam as salas de aula. Cada módulo possui 4,64 metros de comprimento, 2,20 metros de 

largura e 5,61 metros de altura máxima, sendo inteiramente estruturado por andaimes de tubos 

e braçadeiras. Nessa concepção estrutural, a modulação dos postes segue um princípio 

semelhante ao sistema construtivo Light Steel Framing, criando uma espécie de gaiola em 

torno do espaço. Nesse caso, todas as extremidades foram reforçadas com postes duplos para 

distribuir melhor as cargas, visto que as braçadeiras são menos resistentes que o encaixe 

multidirecional. Interessante perceber que essa modulação tipo framing não segue para o 

segundo pavimento, onde a estrutura fica exposta à cargas menores. Em seguida foram 

inseridas diagonais em todas as laterais e fundos dos módulos, completando o travamento 
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vertical. A estrutura da cobertura foi modulada com tubos, espaçados 80 cm em média, que 

avançam sobre a projeção da sala até curvar-se sobre o solo, formando uma grande varanda 

(figura 5.16). Por fim os quatro blocos, dispostos lado a lado de forma irregular, são 

unificados por essa grande cobertura, criando um volume único que demonstra a 

potencialidade espacial do tubo e braçadeira. Internamente, recipientes plásticos cheios de 

água foram assentados na base dessa cobertura, ancorando o prédio ao chão e também 

servindo como bancos, dispostos ao redor da grande varanda (figura 5.17). 

 

 

Figura 5.17- (acima) Sequência de 1 a 3, mostrando a disposição dos módulos independentes, que são 
posteriormente unificados pela cobertura. (abaixo) Execução dos módulos com estrutura de andaimes, ao lado, 

os tubos organizados antes do início da montagem e detalhe da solução de ancoragem com galões de água.  
Fonte: http://www.louisiana.dk 

 

Se comparado ao sistema multidirecional, esse tipo de andaime é infinitamente mais 

flexível na hora de projetar, uma vez que quase não possui restrições dimensionais, além de 

ser mais econômico financeiramente. Segundo o autor do projeto, essa edificação que além do 
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andaime utilizou somente materiais simples, teve o custo final aproximado de R$110.000 

(£25.000), valor que representa algo em torno de R$750/m². 

 

5.2.6 Re:Build 

 

Figura 5.18- Re:Build, 2015 - Edificação permanente com estrutura de andaime multidirecional. 
Fonte: http://www.archdaily.com/770749 

 

Trata-se de um empreendimento humanitário que surgiu da necessidade de 

proporcionar melhores condições aos que se encontravam deslocados de suas regiões de 

origem por motivos de guerras ou desastres naturais. Os primeiros protótipos, executados na 

Jordânia em 2015, tiveram o uso destinado à escolas (figura 5.18), mas futuramente também 

podem servir como habitação, posto de saúde, refeitório ou qualquer outro espaço necessário. 

Desenvolvido pela Building Peace Foundation17, com a coordenação dos arquitetos 

Cameron Sinclair e Pouya Khazaeli, o módulo Re:build é um sistema construtivo à base de 

andaimes que não depende de água ou eletricidade para edificar estruturas resistentes, 

confortáveis e economicamente viáveis. O grande diferencial desse sistema é a mistura da alta 

tecnologia do andaime multidirecional com técnicas vernáculas, permitindo que a população 

local participe do processo construtivo, mesmo sem conhecimento especializado. Além de 

criar empregos para os refugiados, ocorre a transmissão do conhecimento, deixando a 

comunidade local independente para reconstruir a edificação em outros locais, uma vez que a 

estrutura pode ser desmontada e transportada sem grandes dificuldades. 

O andaime utilizado foi do tipo multidirecional de roseta (ringlock), fornecido pela 

empresa Pilosio, que criou alguns componentes especialmente fabricados para essa nova 

                                                 
17 Building Peace Foundation é uma organização sem fins lucrativos que convoca empresas internacionais, 
governos, ONGs e indivíduos para desenvolver projetos com forte impacto social e cultural. 
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finalidade. Ao contrário dos exemplos mostrados anteriormente, os andaimes desse projeto 

possuem os postes com menos rosetas, que ficam espaçadas a cada 125 cm, ao invés do 

espaçamento padrão de 50 cm. Dessa maneira, o consumo do aço foi reduzido e não há sobra 

de rosetas, que geralmente ficam excedentes nesse tipo de aplicação. As salas de aula são 

blocos formados por um pavimento, com altura máxima de 263 cm, configurados a partir da 

repetição de quatro módulos-base com 300 x 300 cm, espaçados 90 cm entre si de maneira a 

criar um bloco com aproximadamente 47 m² de área útil. O módulo-base possui travamentos 

verticais em todas as faces e são unidos por travessas horizontais formando um pequeno pátio 

interno (figura 5.19). No total, a escola é composta por quatro blocos que juntos somam 256 

m² de área útil. 

 

 

Figura 5.19- Esquema estrutural mostrando a organização da planta a partir do módulo básico de 300 cm x 300 
cm. Abaixo,  trecho de elevação, com a altura final de 263 cm. Do lado direito, detalhe ampliado da sala de aula 

(690x690 cm), com destaque dos travamentos verticais. 
Fonte: http://www.archdaily.com/770749, adaptado pelo autor. 

 

Com a estrutura de andaime configurada, é iniciado os fechamentos laterais fazendo 

uma espécie de sanduíche de telas metálicas com recheio de cascalho, areia ou terra. Com 

esse preenchimento forma-se uma parede maciça que incorpora a estrutura, criando um 

conjunto rígido de alto desempenho termo-acústico. O travamento horizontal é realizado 



107 

posteriormente com a instalação da laje de cobertura, feita com plataformas de piso metálicos 

de encaixe e um recobrimento vegetal (figura 5.20). Internamente, os pisos são construídos a 

partir dos próprios pallets utilizados durante o transporte e armazenamento do material. 

 

 

Figura 5.20- Sequência construtiva dos módulos: (a) montagem da estrutura com andaime multidirecional e 
preenchimento das paredes com cascalho, (b) instalação da laje de cobertura feita com  plataformas de piso e 

cobertura vegetal. 
 Fonte: http://www.archdaily.com/770749 

 

Essa técnica de amarração das paredes com o andaime foi baseada em um experimento 

simples, conforme descrito no site The World Design Organization. Ao colocar uma vara (que 

representa o tubo de andaime) em um cilindro vazio (que representa a tela) e encher com 

areia, basta um pequena sacudida para que a vara, areia e o cilindro se conectem fortemente, 

criando uma estrutura única e resistente. Em seguida, ao puxar a vara, todo o conjunto se 

move junto e, mesmo com muito esforço, não é mais possível retirar a vara da areia (figura 

5.21). 
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Figura 5.21- Experimento realizado para simular a relação entre estrutura e alvenaria. Ao lado, corte transversal 
mostrando a estrutura de andaime incorporada após o enchimento das paredes.  

Fonte: http://wdo.org/site-project/rebuild/, adaptado pelo autor. 

 

A execução completa da escola, que possui 16 x 16 metros e consegue receber até 120 

alunos, foi realizada em apenas 15 dias. Nessa montagem todos os componentes fazem parte 

do sistema multidirecional, não havendo nenhuma associação com o tubo e braçadeira. 

Segundo os dados do projeto, o custo total dessa edificação, incluindo a mão de obra foi 

aproximadamente R$115.000 ( €30.000), representando algo em torno de R$450/m². 

 

5.2.7 Santuário (Shinto Shrine) 

 

Figura 5.22- Shinto Shrine, 2016- Edificação temporária com sistema construtivo de andaime tubo e braçadeira.  
Fonte: http://www.archdaily.com/791307 

 



109 

Desenvolvido por uma equipe formada por dez estudantes e um professor da 

Universidade de Tecnologia de Kochi, essa edificação religiosa foi um projeto de auto-

construção iniciado em junho de 2016, com o objetivo de re-abrigar o santuário de uma ilha 

ao sul do Japão que havia sido devastada após a passagem de um tufão no ano anterior. Essa 

estrutura, que foi executada em apenas cinco dias, utilizou-se uma solução construtiva 

simples, resolvida à base de andaime tubos e braçadeira, combinado a outros materiais de 

baixo-custo, como madeira e telhas de policarbonato (figura 5.22). 

Com a coordenação do arquiteto japonês Kikuma Watanabe, essa pequena edificação 

foi engenhosamente solucionada à partir de um arranjo espacial triangular, feito com tubos de 

andaimes apoiados diretamente no solo, sem a utilização de sapatas. O módulo conta com 6 m 

de frente, 4 m de profundidade e possui 3,14 metros de altura máxima, cobrindo uma projeção 

total de 24 m² por meio de uma cobertura inclinada a 45º . Internamente, a estrutura segue em 

formato cúbico, com 2 m de largura por 2 m de profundidade, compondo um espaço de 

aproximadamente 4 m², onde encontra-se um pequeno altar sagrado. Interessante destacar que 

a concepção estrutural deste projeto utilizou dois tamanhos de tubo, facilitando bastante a 

organização da montagem. Para configurá-la, foram empregados apenas tubos de andaime 

com 4 m e 2 m de comprimento, criando um esqueleto metálico leve que serviu de suporte 

para instalação dos fechamentos laterais e cobertura. Nota-se que a dimensão de seis metros 

verificada na base só foi possível devido ao trespasso de dois metros realizado entre dois 

tubos de 4 m, conferindo uma base ainda mais rígida (figura 5.23). 
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Figura 5.23- Planta e elevação mostrando as principais dimensões; ao lado: estrutura de andaime tubo e 
braçadeira montada com elementos de 2m e 4m.  

Fonte: http://www.archdaily.com/791307, adaptado pelo autor. 

 

Nesse módulo, além das braçadeiras fixas e giratórias empregadas na conexão dos 

tubos metálicos, foram utilizadas braçadeiras paralelas nos pontos da base onde os tubos estão 

trespassados e também braçadeiras especiais que fazem a transição do aço para a madeira. 

Esse componente é adaptado com uma cantoneira em "L" que possibilita aparafusar perfis de 

madeira, criando uma base para fixação dos painéis de vedação lateral e cobertura. Essas 

braçadeiras especiais são semelhantes às utilizadas como suporte de degrau em escada feitas 

com o andaime de tubo convencional, e podem ser adaptadas para esse propósito. Por fim, é 

aplicado uma fina camada de policarbonato ondulado por cima das chapas de madeira, 

recobrindo toda a superfície diretamente exposta à umidade, preservando a madeira e a vida 

útil da edificação (figura 5.24). Apesar de se apresentar como um solução de baixo custo, 

segundo conta nas descrições do projeto, essa pequena edificação não teve os custos finais 

revelados. 
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Figura 5.24- Sequência construtiva da edificação (acima). Detalhes da instalação dos perfis que fazem a 
transição do aço para madeira (ao centro), braçadeira adaptada com a cantoneira em "L" utilizada para fixação 

dos perfis e instalação das telhas de policarbonato (abaixo).  
Fonte: https://youtu.be/HuLEBisE-aI 

 

Conforme vimos nesse apanhado de projetos, existem várias maneiras de empregar as 

estruturas de andaimes. São projetos resolvidos com diferentes tecnologias, que trazem 

soluções de implantação e métodos diversos de fechamentos, coberturas e fundações, dando 

uma pequena amostra do potencial que o uso do andaime pode alcançar. 

Percebe-se também que ainda não existe um padrão construtivo muito bem definido 

para essa prática. É interessante notar que cada edificação possui técnicas e soluções bem 

específicas, sendo algumas delas ainda experimentais. Com a intenção de buscar uma visão 

mais ampla sobre como as edificações de andaimes vem sendo utilizadas, reunimos uma série 

de obras que serão listadas no quadro a seguir, para que, a partir delas, seja possível extrair 

características que apontem algumas tendências dessa prática.  
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6 MAPEAMENTO E ANÁLISE DA PRODUÇÃO ATUAL (2010-2016) 

Além de ser uma fonte de referência e consulta rápida do assunto, esse levantamento 

tem o propósito de relacionar projetos feitos com o emprego de sistemas de andaime como 

elementos portantes de edificações, indo além da aplicação tradicional na chamada 

Engenharia de Acesso. No quadro 4, encontram-se catalogadas 33 obras recentes, incluindo 

as estudadas no capítulo anterior, organizadas de acordo com ano em que foram executadas. 

Os projetos listados foram coletados de publicações ocorridas ao longo dos últimos sete anos 

em periódicos, portais e sites especializados em arquitetura, como ArchDaily, Dezeen, The 

Architecture Review, Vitruvius, entre outras fontes que podem ser visualizadas nos Apêndices 

B e C desta dissertação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 

Quadro 4- Lista de projetos executados com andaimes, coletados em publicações ocorridas entre 2010 e 2016. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base nas referências indicadas nos APÊNDICES B e C. 

 

O recorte temporal definido pelo autor (2010-2016) foi determinado pelo volume 

maior de exemplares encontrados no período, visto que as principais fontes de consulta foram 

provenientes de portais de arquitetura que começaram disponibilizar conteúdos online com 

maior frequência a partir no final dos anos 2000. Também, pelo fato da grande maioria das 

obras com andaimes possuírem um caráter temporário, conforme veremos nos gráficos à 

seguir, é possível que a documentação de muitas obras do gênero não tenham sido 

disponibilizadas publicamente nesse período posterior a 2010, e com isso não fazem parte 
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desta lista. De fato, as 33 obras consultadas não abrangem todo o universo da produção de 

edificações com andaimes, porém representam uma amostra real do cenário recente, 

revelando como esse método construtivo vem sendo utilizado ao redor do mundo. 

Apesar de ser bastante usual encontrar projetos ou intervenções que utilizam estruturas 

de andaimes executadas em ambientes internos, ou seja, inseridas dentro de espaços pré-

existentes, é importante ressaltar que o quadro 4 não contempla nenhuma obra que se 

enquadre nessa categoria. O foco dessa seleção foi reunir apenas obras executadas a partir do 

zero e implantadas exclusivamente em ambientes externos, onde estão expostas às 

intempéries da natureza da mesma forma que uma edificação comum. 

Mais do que uma simples fonte de consulta, esse quadro resume as principais 

características das obras, como tipologia de uso, tempo de permanência, tecnologia do 

andaime, o porte da edificação (área e altura) e localização. Esses foram os únicos critérios 

possíveis de reunir em todos os projetos coletados. Infelizmente, outras informações 

relevantes como custo e fornecedores gerais, não foram disponibilizados na maioria dos 

projetos e por isso não fazem parte da lista. 

A partir da análise desses critérios, serão extraídas informações que revelam de forma 

gráfica algumas tendências relacionadas a essa prática de construção com andaimes. A 

intenção com esta análise é buscar uma maneira de enxergar o cenário atual de forma mais 

abrangente, tentando entender melhor como vem acontecendo essa nova utilização do 

andaime aplicado como estrutura principal de edificações. 

 

6.1 Localização dos Projetos Coletados 

Inicialmente, a primeira análise gráfica foi a distribuição dos projetos no mapa-múndi, 

com o intuito de enxergar globalmente onde estão situadas as obras coletadas, identificando as 

regiões com maior incidência. Conforme podemos observar na figura 6.1, apesar de registros 

em quase todos os continentes, exceto na Oceania, há uma concentração maior dessa prática 

de construção com andaimes no continente europeu, possivelmente devido à proximidade 

com as principais fábricas do mundo, que de certa forma, tornam o produto mais acessível e 

culturalmente mais difundido. 
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Figura 6.1- Visão global da localização dos projetos listados no quadro 4. 

 

6.2 Caráter de Uso e Duração 

Em seguida, os gráficos da figura 6.2 mostram uma relação percentual sobre o caráter 

de uso das edificações coletadas, determinando uma média entre aplicações permanentes e 

temporárias, e ainda, sobre o tempo de duração das estruturas temporárias. Como podemos 

perceber, o índice de aplicação do andaime como solução construtiva em edificações 

permanentes representa pouco menos de um quarto (22%), sendo que o uso é 

predominantemente superior para estruturas com caráter temporário de curta duração (até um 

mês). 
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Figura 6.2- Gráfico das relações percentuais de caráter e duração dos projetos coletados no quadro 4. 

 

À primeira vista, a porcentagem de obras permanentes pode parecer baixa e 

inexpressiva, porém não deixa de ser significativamente valiosa, podendo ser tomada como 

indício de uma transformação cultural, revelando que esse tipo de aplicação, até então pouco 

debatida, vem acontecendo e tende a difundir-se cada vez mais a ponto de se consolidar como 

um sistema construtivo aceitável e eficiente para qualquer caráter de uso. 

 

6.3 Tipologias Recorrentes 

Os dados levantados pela análise dos gráficos da figura 6.3 indicam os principais usos 

abrigados por essas edificações feitas com andaime. Entre as mais variadas utilizações, vale 

destacar que ocorreram apenas duas tipologias de uso nas edificações de caráter permanente: 

escolas e habitações. Apesar de encontrar somente dois usos específicos, é importante 

ressaltar que essas mesmas estruturas seriam aptas à abrigar outros usos, como bibliotecas, 

clínicas, escritórios, feiras, galerias, entre outros, sem grandes ressalvas. Podemos considerar 

que o emprego do andaime para criar edificações com ambientes de uso prolongado ainda está 

em processo experimental e os usos encontrados também seguem essa mesma condição. 

Por outro lado, a utilização predominante está concentrada em pavilhões erguidos para 

abrigar eventos temporários, que geralmente são de curta duração. Para esse uso específico, os 

andaimes já se consolidaram como uma alternativa viável, sendo muito prático para atender 
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esse tipo de demanda. Certamente, dentro do campo alternativo, essa é a aplicação mais 

conhecida pelo público em geral, pois sua prática vem sendo realizada com maior frequência. 

 

 

Figura 6.3- Gráfico das relações percentuais das tipologias de uso entre os projetos permanente e temporários 
coletados no quadro 4. 

 

6.4 Porte e Altura Média das Edificações 

Os gráficos da figura 6.4, trazem uma relação do porte médio dessas estruturas, 

examinando as áreas e alturas médias encontradas nas edificações de andaime, com o intuito 

de encontrar parâmetros de referência que de alguma forma possam orientar na utilização 

desse sistema. Pelos resultados, vemos que não houve uma predominância acentuada no 

tamanho das edificações, que vão desde pequenos módulos com um pavimento, até grandes 

pavilhões que ultrapassam 1000 m² de área construída e possuem alturas superiores a 20 m, o 

que representa uma edificação de aproximadamente sete pavimentos. 
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Figura 6.4- Gráfico das relações percentuais de tamanho e de altimetria dos projetos coletados no quadro 4. 

 

6.5 Tecnologias e Modelos Utilizados 

E por fim, os gráficos da figura 6.5 fazem uma importante análise sobre as tecnologias 

mais utilizadas nessa nova função dos andaimes, e ainda, sobre os modelos multidirecionais 

predominantemente escolhidos nos projetos dessa natureza. Pelo comparativo percentual, 

podemos perceber que o sistema de quadro, modelo bastante utilizado na construção civil, é 

muito pouco empregado nessa nova função, pois sua limitação espacial faz com que os outros 

sistemas prevaleçam. O andaime de tubo e braçadeira, apesar de ser economicamente mais 

viável e volumetricamente mais flexível, ainda perde para o sistema multidirecional, que é o 

mais adotado nas edificações encontradas. Dentre os vários modelos existentes, não foi 

encontrada nenhuma obra utilizando o estribo, apresentado no item 4.3.2. 
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Figura 6.5- Gráfico do percentual de uso das tecnologias e dos modelos multidirecionais utilizados nos projetos 
coletados no quadro 4. 

 

O modelo de roseta (ring-lock), é amplamente o mais empregado, representando 84% 

do total, indicando ser esse o modelo preferido na maioria das ocasiões. Além de ser um 

modelo de andaime multidirecional típico em várias regiões do mundo, outro fator que 

contribui para essa intensidade é sua capacidade de fazer até oito conexões simultâneas no 

mesmo plano, que de fato proporciona uma boa liberdade quando se projeta estruturas dessa 

natureza. 

Em geral, esses resultados representam apenas uma tendência momentânea, mas de 

fato, conforme apontado pelos gráficos, o sistema predominantemente utilizado hoje em dia 

para esse tipo de prática, é o andaime multidirecional de roseta, edificando principalmente 

pavilhões temporários com até um mês de duração. Curiosamente, dentre os projetos 

catalogados no quadro 4, a edificação mais alta, possuindo 22 m de altura, foi executada com 

o andaimes de tubo e braçadeira, enquanto no outro extremo, a edificação mais baixa, com 

apenas 2,63 m de altura, foi executada com o sistema multidirecional. 

 Portanto, percebe-se também que não há relação entre o porte da edificação e a 

escolha da tecnologia, sendo essa decisão determinada sobretudo por disponibilidades do 

material na região. Independente do sistema e do modelo, cada tipo de andaime pode ser 

capaz de cumprir a função desejada, mesmo porque os sistemas podem associar-se para 

trabalhar em conjunto de acordo com a necessidade. 
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A partir dessas análises, juntamente com as obras exemplificadas no capítulo anterior, 

espera-se que o leitor sinta-se mais embasado com o tema, de modo que facilite a discussão e 

difusão inicial desse conhecimento, uma vez que esse tipo de aplicação encontra-se carente de 

informação. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Desde o princípio desta investigação ficou nítido que a literatura existente sobre 

andaimes é bastante escassa em geral, independente de sua aplicação, estes elementos são 

tratados com pouca importância pelas áreas da arquitetura e construção. Apesar disso foi 

possível reunir um apanhado geral dos principais fatos históricos que ocorreram ao longo do 

tempo até culminar nos andaimes que conhecemos hoje. 

Na última década foi perceptível a presença de um movimento crescente no uso 

diferenciado do andaime, de modo que eles vêm se tornando cada vez mais populares entre os 

arquitetos e designers, principalmente para criação de espaços públicos temporários como 

vimos no capítulo 5. Com essa tendência em alta, juntamente com o desenvolvimento 

contínuo de novos componentes, é possível esperar um crescimento ainda maior do uso e 

experimentação desse material tanto para as edificações temporárias quanto para edificações 

permanentes, de forma que, em um futuro próximo, os andaimes possam se consolidar como 

um tipo de sistema construtivo mais difundido. 

Apesar desse crescimento, também ficou perceptível que se tem pouco conhecimento 

sobre o tema, e de fato, a aplicação do andaime como um sistema construtivo voltado para um 

propósito permanente ainda é considerado excêntrico demais e no momento busca uma 

credibilidade suficiente para ser adotado em escala maior. Muitas vezes o preconceito por 

parte do usuário é a primeira reação, com a falsa idéia de que o andaime é um subproduto da 

construção civil, sem capacidade suficiente para suportar as cargas de estrutura principal em 

edificações. É importante que não deixemos esse preconceito inicial impedir o 

desenvolvimento de uma aplicação com um potencial muito interessante.  

Além disso, percebe-se uma tendência imediata em pensar que o andaime é 

obrigatoriamente um material barato, quando na verdade há uma diversidade tão grande de 

qualidade e soluções disponíveis, que torna possível atuar em várias faixas de preços. 

Conforme visto nos estudos de caso, detectou-se a ocorrência de exemplares tanto de baixo 

custo quanto de alto luxo, com diferentes níveis de sofisticação, variando de R$450 a 

R$7.600/m². 

Também fica constatado que, sem dúvida, o grande trunfo do andaime como solução 

construtiva é a sua flexibilidade em geral. O sistema foi criado para ser montado e 

desmontado de forma mais eficiente que todos os outros métodos construtivos. Se esse 

conceito não for importante para projeto, a escolha pelo andaime como estrutura principal 



122 

pode não se sustentar. Além disso, há também a opção pela escolha conceitual do produto, 

estimulados pelos conceitos de auto-construção ou apenas dispostos a assumir o estilo 

industrial diferenciado que essas estruturas proporcionam. 

As estruturas de andaimes possuem um território muito vasto para estudos e 

desenvolvimento de projetos futuros, tanto em termos arquitetônicos que exploram as novas 

aplicações, quanto em termos tecnológicos que otimizam o produto para o canteiro de obras e 

criam novos componentes complementares para o sistema. O cenário ideal para esses estudos 

é um ambiente multidisciplinar, em que arquitetura e a engenharia caminhem juntas, 

chegando a ser complementares e quase coincidentes nas buscas de resultados. 

Ainda no sentido de avançar nos estudos aqui iniciados, se faz necessário prosseguir 

com o mapeamento dos projetos futuros, de forma a alimentar continuamente a fonte de dados 

para obter resultados percentuais mais abrangentes, e por fim, entender ainda mais o quão 

amplo esse campo é, não poderia deixar de sugerir os seguintes desdobramentos para futuros 

estudos e pesquisas: 

 

a) Fazer um estudo comparativo entre as tecnologias dos andaimes 

multidirecionais fabricados no Brasil, a fim de se obter maior conhecimento 

sobre a produção local.    

b) Fazer um estudo prático e teórico a fim de verificar os possíveis entraves na 

interface da estrutura de andaime com os sistemas verticais de fechamento 

existentes na indústria comum. 

c) Estudo sobre patologias em edificações realizadas com andaimes. 
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