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IMP: 501.00 

ÂMBI TO  

As Fichas de Procedimentos de Segurança têm por objetivo prevenir os riscos laborais das atividades 

desenvolvidas no estaleiro. Estas fichas foram introduzidas no quadro legal pelo Decreto-Lei nº. 273/2003, de 29 

de outubro e, substituem o Plano de Segurança e Saúde nas obras em que este não é obrigatório. O artigo 14º 

estipula o conteúdo mínimo das referidas fichas, devendo estas estar acessíveis, no estaleiro, a todos os 

subempreiteiros e trabalhadores independentes, bem como aos representantes dos trabalhadores para a 

Segurança Higiene e Saúde que nele trabalhem. Relembramos o facto de as fichas terem de ser alteradas, 

adaptadas, especificadas e desenvolvidas para a realidade do Estaleiro / Atividade / Processo Construtivo. 

 

MATERIAL 

 Blocos de cimento e estruturas de betão armado; 

 Alvenarias; 

 Argamassas. 

 

EQUIPAMENTO 

 Bulldozers; 

 Pás mecânicas; 

 Tratores.  

 

MODO OPERATÓRIO 

 Preparação do local de trabalho; 

 Sinalizar e vedar a área de trabalho; 

 Desligar as instalações de energia elétrica, gás, água, telefones, etc.; 

 Colocação de plataformas de trabalho; 

 Retirar previamente todos os materiais frágeis e ligeiros (vidros, estuques, etc.); 

 Demolir primeiro os elementos suportados e depois os suportantes e sempre de cima para baixo  

 

RISCOS 

 Queda ao mesmo nível e em altura; 

 Queda de materiais; 

 Esmagamentos; 

 Projeção de partículas; 

 Desmoronamento incontrolado de partes da construção; 

 Poeiras; 

 Rebentamento do cabo; 

 Análise de riscos provenientes dos materiais que compõem o edifício (ex. Amianto, etc.). 

 

TÉCNICAS DE PREVENÇÃO 

 O local deve-se encontrar vedado e sinalizado (Perigo queda de objetos); 

 Providenciar iluminação artificial caso os locais não disponham de iluminação natural; 

 Durante a fase de demolição e remoção dos materiais, devem ser previamente humedecidos para evitar 

o levantamento de poeiras desnecessárias; 

 Demolições feitas muito perto do bulldozer exigem que este tenha cobertura; 

 Escolher o tipo de cabo mais indicado consoante a resistência exigida; 

 A altura da construção não deve ser maior do que o comprimento do braço da máquina medido na sua 

projeção horizontal para uma eventual queda não atingir a máquina; 

 A atuação da máquina não deve abalar prematuramente os alicerces da construção, para evitar um 

desmoronamento incontrolado; 
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 Não deve ser aplicado a construções velhas, cuja falta de solidez provoque desmoronamentos 

prematuros; 

 Os trabalhadores só podem frequentar o local de trabalho com o seu devido equipamento de proteção 

individual adequado; 

 Devem ser proporcionados acessos aos postos de trabalho com vigilância sobre os mesmos; 

 Tanto as paredes como as chaminés não devem ser puxadas para cair como um todo. Deve-se ter em 

atenção este tipo de elementos em relação ao vento e outras forças para não serem deitadas abaixo; 

 As peças de betão só devem ser demolidas depois de identificar os respetivos apoios; 

 No caso da demolição de estruturas com pré-esforço é necessário ser feito o estudo por técnicos 

responsáveis para não alterar por completo as condições de estabilidade e resistência; 

 Em demolições feitas com bola o edifício em causa não deve exceder 26 m de altura; 

 As gruas torre devem limitar-se ao levantamento e à deslocação das partes já demolidas, uma vez que a 

sua estabilidade é incompatível com os esforços de tração, compressão e pendulares que são exigidos. 

 

 

 

 


