BENEFÍCIOS
SÍNDICOS, CONDOMÍNIOS E CONSTRUÇÃO CIVIL
A Técnica de Acesso Por Cordas, também conhecida como Alpinismo ou
Escalada Industrial, já usada no mundo a pelo menos 20 anos, principalmente
Europa e Estados Unidos, vem crescendo dentro da indústria no Brasil e
conquistando sucesso por proporcionar segurança, redução de tempo e menor
custo dos serviços.
A técnica de Alpinismo Industrial possibilita a diminuição no tempo dos trabalhos
feitos em altura, gerando, assim, um aumento de produtividade e diminuição nos
custos, pois exclui-se a necessidade de montagem de andaimes, balancins ou
outros procedimentos que venham a ocupar espaço desnecessariamente,
diminuindo os riscos.
Estes procedimentos adotados são realizadas em altura usando a técnica de
alpinismo industrial dentro dos padrões de segurança estabelecidos pelas NR18 e NR-35 e com equipamentos de última geração, EPIs e EPCs com CA.
Para qualquer serviço onde irá ser empregado o Alpinismo Industrial, é realizado
uma Análise Prévia de Risco para identificar os perigos, causas, modos de
detecção, efeitos, atividades executadas em paralelo, e as recomendações
necessárias para que a tarefa possa ser executada com segurança. Geralmente
participam desta análise, os profissionais das seguintes atividades: Processo,
Planejamento, Segurança Industrial, Manutenção, Inspeção e Alpinismo. Após
conclusão das análises é gerado um documento constando às ações e
recomendações decididas, o qual é divulgado a todos os envolvidos nos
serviços. Essa análise de risco tem que ser sustentada por uma técnica
conhecida e consagrada, como matriz de riscos, e deve ser rediscutida, toda vez
que a condição inicial dos serviços forem alteradas, principalmente no que se
refere a agentes externos e alterações climáticas.
O número da equipe de alpinismo varia em função do tipo de serviço e grau de
dificuldade que este possui, porém a equipe mínima são dois alpinistas. Este
número deve ser pré-estabelecido durante a análise de riscos, inclusive os
instrumentos de comunicação a serem utilizados.
Contamos com um sistema de trabalho que, além de oferecer maior segurança
e estabilidade, oferece também credibilidade aos nossos clientes.
Nossa equipe é composta por profissionais treinados e certificados sob os
critérios da NR 35 e NR 18 certificação IRATA nos níveis I, II e III, onde
oferecemos soluções para operações de difícil acesso.
A técnica não elimina o uso de andaime dentro da indústria, pois poderá não ser
a melhor alternativa para alguns casos na manutenção ou outra atividade.

Porém, dá maior flexibilidade à execução das atividades, principalmente na
inspeção, com respostas mais rápidas e menor custo.

ATUAMOS NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, ALPINISMO INDUSTRIAL E
OFFSHORE, DE ACORDO COM A SEGURANÇA E MEDICINA DO
TRABALHO, COM OS SEGUINTES SERVIÇOS:
- Limpeza e Manutenção de fachadas;
- Inspeção visual;
- Projeto e Instalação de linhas de vida;
- Caldeiraria;
- Montagens e desmontagens de estruturas, painéis e elementos decorativos
para eventos e shoppings centers;
- Resgate;
- Espaço confinado;
- Hidro jateamento;
- Limpeza em todo o tipo de estruturas;

