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TEMA nº32: Demolição (Parte1) 

RESPONSÁVEL: Wanderson Monteiro 

   

MEDIDAS DE SEGURANÇA 
 

A demolição mecânica é a opção quando a 

manual não atende às necessidades. 

 

 
 

MAS ANTES DE COMEÇAR A USAR AS 

MÁQUINAS PARA JOGAR O PRÉDIO CHÃO 

ABAIXO, CHEQUE OS EQUIPAMENTOS DE 

SEGURANÇA: 

 

• Calçado com biqueira de aço, 

• Máscara para evitar contato com a 

poeira, óculos de proteção, 

• Capacete, 

• Protetor auditivo e 

• Cinturão do tipo paraquedista (em 

trabalhos a mais de dois metros). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDAÇÕES: 

 

✓ Se a pintura for a base de           

substância tóxica, o figurino muda, 

com roupas especiais e 

respiradores com filtros adequados. 

 

✓ As partes ligadas à edificação 

vizinha são destruídas 

manualmente, para depois 

derrubar as paredes. 

 

✓ Comece de fora para dentro e 

pelos andares de cima. 

 

✓ A máquina deve pisar em terra 

firme e nivelada com seis metros 

de faixa livre, ou seja, ninguém 

circula nesse raio. 

 

✓ Para evitar que o material caia em 

cima do equipamento, mantenha 

distância maior que a altura do 

prédio. 

 

✓ Quanto mais longe a cabine 

estiver da estrutura, melhor. 

 

✓ Além disso, nunca dirija em via 

pública. 

 

✓ Antes da derrubada, é importante 

fazer um reconhecimento com 

estudo prévio do terreno, para 

saber que cuidados tomar. 

 

 

 

 

 



 

 

 

wanderson.sesmt@outlook.com 

 

www.wandersonmonteiro.wordpress.com Prevenção Online 

DEMOLIÇÃO  
Sistema Mecanizado  

 

 

 

 

 

 

 

Se o edifício for feito de alvenaria e tiver 

mais de 20 metros, não pode ser demolido 

por tração. Use os cabos ou cordoalhas de 

arame de aço inspecionados duas vezes 

por dia, por um profissional habilitado. 

 

A corda deve ter, no mínimo, duas vezes a 

altura do prédio, e o diâmetro de no 

mínimo 12mm precisa aguentar toda a 

força. Os cabos devem ser protegidos com 

material resistente e adequado para 

aguentar o atrito com quinas e arestas. 

 

Prenda bem as pontas nos extremos. Com 

tudo preparado, aplique a força devagar e 

sempre. Mantenha a direção dos pneus 

paralela às cordas e proteja contra 

rompimento e pequenos materiais 

lançados em quem comanda a máquina. 

 

Antes de derrubar tudo, veja se o tamanho 

do martelete é o mais adequado e revise a 

mangueira e os encaixes do equipamento. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não substitua as braçadeiras de aperto 

por arame! Cuidado onde pisa. 

 

A superfície deve resistir à vibração 

provocada pelo martelete. Use o 

andaime para esse tipo de serviço, 

nunca escadas. 

 

MAIS ALGUMAS REGRAS BÁSICAS A 

SEREM SEGUIDAS DIARIAMENTE PARA 

GARANTIR A TRANQUILIDADE: 

 

• A entrada de pessoas estranhas é 

proibida mesmo fora do horário de 

trabalho; 

• Sinalize as aberturas e proteja-as 

por guarda-corpo ou assoalho; 

• Confira o estado dos prédios da 

vizinhança; 

• Para a estrutura não virar ruína 

antes do tempo, proteja o edifício 

contra ventos fortes; 

• Escorar requer um profissional 

legalmente habilitado; 

• Jogue água no entulho para não 

levantar poeira; 

• Logo depois de derrubados, os 

escombros devem ser removidos. 

• Mantenha a organização! Entulho 

não pode ficar na beirada das 

lajes; 

• Poças e lama não são bem-vindas, 

use bombas para tirá-las do 

caminho quando necessário. 

 

Por fim, deixe os equipamentos 

bem longe das redes elétricas. 

 

O importante é seguir as regras de 

proteção. 
 

FONTE: SESI - Projeto 100% Seguro  


