
NR 18 - CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO 
 

18.5  Demolição  
 
18.5.1 Antes de se iniciar a demolição, as linhas de fornecimento de energia elétrica, água, inflamáveis líquidos e 

gasosos liquefeitos, substâncias tóxicas, canalizações de esgoto e de escoamento de água devem ser desligadas, 

retiradas, protegidas ou isoladas, respeitando-se as normas e determinações em vigor.  

 
18.5.2 As construções vizinhas à obra de demolição devem ser examinadas, prévia e periodicamente, no sentido de 

ser preservada sua estabilidade e a integridade física de terceiros.  

 
18.5.3 Toda demolição deve ser programada e dirigida por profissional legalmente habilitado.  

 
18.5.4 Antes de se iniciar a demolição, devem ser removidos os vidros, ripados, estuques e outros elementos frágeis.  

 
18.5.5 Antes de se iniciar a demolição de um pavimento, devem ser fechadas todas as aberturas existentes no piso, 

salvo as que forem utilizadas para escoamento de materiais, ficando proibida a permanência de pessoas nos 

pavimentos que possam ter sua estabilidade comprometida no processo de demolição.  

 
18.5.6 As escadas devem ser mantidas desimpedidas e livres para a circulação de emergência e somente serão 

demolidas à medida em que forem sendo retirados os materiais dos pavimentos superiores. 

 
18.5.7 Objetos pesados ou volumosos devem ser removidos mediante o emprego de dispositivos mecânicos, ficando 

proibido o lançamento em queda livre de qualquer material.  

 
18.5.8 A remoção dos entulhos, por gravidade, deve ser feita em calhas fechadas de material resistente, com 

inclinação máxima de 45º (quarenta e cinco graus), fixadas à edificação em todos os pavimentos.  

 
18.5.9 No ponto de descarga da calha, deve existir dispositivo de fechamento.  

 
18.5.10 Durante a execução de serviços de demolição, devem ser instaladas, no máximo, a 2 (dois) pavimentos 

abaixo do que será demolido, plataformas de retenção de entulhos, com dimensão mínima de 2,50m (dois metros e 

cinqüenta centímetros) e inclinação de 45º (quarenta e cinco graus), em todo o perímetro da obra.  

 
18.5.11 Os elementos da construção em demolição não devem ser abandonados em posição que torne possível o seu 

desabamento.  

 
18.5.12 Os materiais das edificações, durante a demolição e remoção, devem ser previamente umedecidos.  

 
18.5.13 As paredes somente podem ser demolidas antes da estrutura, quando esta for metálica ou de concreto 

armado.  
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