
OBRAS 
PARALISADAS



DICAS DE SEGURANÇA PARA OBRAS PARALISADAS

Seguindo as determinações dos Governos Estaduais e dos Órgãos da Saúde 
diante do novo tipo de coronavírus, canteiros de obras podem passar por períodos 
de paralisação.

Com este cenário, roubos de materiais, acidentes e problemas com água podem 
acontecer. É muito importante seguir orientações de gerenciamento de riscos 
para mitigar possíveis problemas ao empreendimento e conservar o local.

Este boletim traz medidas que contribuem na preservação de bens e pessoas no 
período de pandemia.

Importante: A Tokio Marine deve ser informada caso obras sejam paralisadas. 
Esta situação necessita de análise de endosso de “Obras Paralisadas” no caso 
de Seguro de Riscos de Engenharia ou de análise de prorrogação de prazo para 
o Seguro Garantia.
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SEGURANÇA

• É preciso verificar se o local ao entorno da obra, como cercas, muros e qualquer 
fechamento, encontra-se em bom estado de conservação e seguro. Se a paralisação 
se mantiver por um período prolongado, uma estrutura de vigilância permanente deve 
ser mantida. Caso não seja possível, será necessário implementar um sistema de 
monitoramento para garantir que tentativas de roubo ou danos por incêndio ou por água 
sejam evitados. Neste caso, pode ser considerado um sistema de proteção e vigilância 
por câmera de segurança (CFTV).

• Qualquer escavação realizada no local precisa estar protegida e sinalizada para evitar 
quedas caso alguma pessoa acesse a obra. Se a paralisação se prolongar, o indicado 
é cobrir ou preencher a abertura. Além disso, é importante que as proteções sejam 
adequadas para evitar erosão nas escavações e terraplenagens em andamento.

• Inspeções regulares precisam ser conduzidas nos andaimes, cimbramentos e demais 
estruturas provisórias, especialmente após condições severas de chuvas ou vendavais.

• É preciso se certificar que os sistemas de proteção contra queda de raio e incêndio 
estejam operantes.
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ARMAZENAMENTO DE BENS E MATERIAIS

• Os materiais perecíveis, sensíveis ao clima ou inflamáveis devem ser armazenados 
em um local protegido no edifício ou em contêineres. Se possível, todos os materiais 
de alto valor devem ser retirados do local (exemplo: cabos, equipamentos de pequeno 
e médio porte, de escritório e informática).

• Todas as chaves devem ser removidas e máquinas e equipamentos pesados devem 
ser imobilizados.

• Durante a paralisação, o ideal é que sejam removidos os contêineres de resíduos, 
lixos e materiais inflamáveis do local. Isso reduz o risco de incêndio criminoso.

• Cilindros de corte e solda devem ser em armazenados em áreas adequadas, com 
separação de potenciais fontes de ignição dos materiais combustíveis.
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CUIDADOS COM ÁGUA

• Instalações de água no local devem ser fechadas e os sistemas hidráulicos, drenados.

• Deve ser considerada a impermeabilização de estruturas e componentes críticos, 
considerando a resistência dos materiais quando do contato com a água.

• Sistemas de proteção contra incêndios devem permanecer ligados e os elétricos devem 
ser isolados.

• Os equipamentos de combate a incêndio precisam ser mantidos adequadamente, 
dispondo extintores em quantidade suficiente e em condições de uso imediato, caso 
exista a vigilância física.

COVID-19

É sempre importante se lembrar dos cuidados básicos para prevenção da COVID-19:

• Lave e higienize as mãos, diversas vezes ao dia e sempre antes de se alimentar, ao 
sair ou chegar em casa, ao dividir algum equipamento e após tossir ou espirrar.

• Utilize lenço descartável para tossir ou espirrar. Caso não tenha no momento, cubra 
nariz e boca com o braço, na altura do cotovelo.

• Evite tocar nas mucosas dos olhos, do nariz e da boca.

• Evite contatos próximos, como beijos, abraços e apertos de mão.

• Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos e garrafas.

• Mantenha os ambientes bem ventilados.

• Sempre que possível use álcool em gel a 70% para higienizar as mãos e aparelhos 
celulares. 

• E mais o mais importante, #FiqueEmCasa.




