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INSPEÇÃO TÉCNICA DE ESTRUTURA
PORTA PALLET



a) Treinamento equipe interna

b) Inspeção de Sistema de Armazenagem

INTRODUÇÃO

A responsabilidade do procedimento de inspeção, de acordo com a referência 
normativa supracitada, recai sobre o usuário, que também é o responsável pela 
metodologia operacional empregada no procedimento, pela segurança daqueles 
que utilizam do produto e pela integridade de eventuais pessoas que estejam no 
entorno dos sistemas de armazenagem.

A Radke oferece aos seus clientes 2 (duas) modalidades distintas de serviços, 
vinculados a inspeção técnica de sistemas de armazenagem, com o objetivo de 
garantir que todos os tópicos requeridos pela ABNT-NBR 15524-2 sejam 
atendidos.

Nossos técnicos realizam visitas nas instalações logísticas do cliente, durante um 
período determinado pelas partes, promovendo a inspeção dos sistemas de 
armazenagem existente, conforme norma ABNT-NBR 15524-2. 

As informações coletadas são repassadas ao cliente em forma de laudo técnico de 
diagnóstico, juntamente com a ART (Anotação de responsabilidade Técnica) do 
serviço. Conforme instruções normativas, recomenda-se que, no mínimo, a 
inspeção anual seja realizada por corpo técnico especialista no segmento, com o 
objetivo de validar as ações de todos os colaboradores do cliente envolvidos com 
a cadeia.

Curso técnico de apresentação aos 
usuários e responsáveis pelas instalações 
logísticas, o conceito e os critérios que 
devem ser adotados no procedimento de 
inspeção de sistemas de armazenagem, 
com base nas informações prestadas pela 
ABNT-NBR 15524-2 e dados do 
fabricante, tornando o cliente apto à 
realização do procedimento.
O treinamento é complementado com 
simulação no local de uma inspeção, com 
o objetivo de melhor fundamentar  a 
conceituação teórica exposta.

Visando a manutenção dos níveis 
adequados de segurança e seguindo a 
determinação da ABNT-NBR-15524-2, 
faz-se necessária a realização de 
inspeções periódicas (diária, semanal, 
mensal e anual).

A inspeção garantirá a maximização da 
vida útil das instalações, maior segurança 
operacional e será determinante para 
indicar a necessidade de intervenções na 
estrutura, como a substituição ou a 
manutenção de componentes, isolamento 
(parcial ou total) dos equipamentos ou, 
a inda,  a evacuação da área de 
armazenamento.
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SERVIÇOS OFERECIDOS
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MÉTODO RADKE DE INSPEÇÃO

A Radke através de pedido, vai até o cliente e realiza a avaliação “in loco” através 
de medições técnicas específicas para cada tipo de estrutura.

• Todas as informações coletadas são confrontadas com os padrões normativos, 

após transferidos para o laudo técnico, informando a real condição da estrutura;

• Criação do mapa de calor dos pontos identificados;

• Relatório fotográfico;

• Emissão de ART do laudo técnico;

• Na estrutura inspecionada, são identificados fisicamente todos os pontos de 

não conformidade, e que necessitam de reparo;

• Quando necessário, elaboramos uma proposta comercial para regularização da 

estrutura, para que os níveis de segurança sejam reestabelecidos.
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MANUTENÇÃO DE PORTA PALLET

Manutenção Corretiva – Realizamos a manutenção de porta pallets nas 
instalações dos clientes, diretamente na parte da estrutura oxidada ou danificada 
pelo impacto de empilhadeira ou outro equipamento de força motriz.

A manutenção de porta pallets pode ser realizada retirando-se a parte avariada 
inserindo uma nova peça, com o uso da tala de junção. Pode ser ainda, realizada a 
substituição de todo o montante ou partes da estrutura. Após finalizada reavalia-
se o nível, o prumo e alinhamento das estruturas para garantir seu pleno 
funcionamento.

Manutenção Preventiva – As vistorias são realizadas com o depósito em operação, 
sem prejudicar seu funcionamento. Um layout esquemático do depósito é criado 
e todos os pontos de inspeção são mapeados e identificados com número de 
batismo. Após cada intervenção periódica da equipe de manutenção, é gerado 
um relatório de diagnóstico do sistema de armazenagem. 
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SITUAÇÕES DE RISCO EVIDENCIADAS
NA INSPEÇÃO 
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ALGUNS CLIENTES


