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INTRODUÇÃO
A Ibera, empresa de referência no fabrico do betão pronto em Portugal, rege-se
pelos mais elevados padrões de qualidade, segurança e meio ambiente, cujos
compromissos de melhoria contínua estão patentes nas suas Politicas de
Qualidade e de Saúde Ocupacional e Segurança.
A Ibera tem o seu Sistema de Gestão da Qualidade e Segurança certificado pela
APCER, segundo as normas ISO 9001 (Qualidade) e OHSAS 18001/NP4397
(Segurança e Saúde no Trabalho).
A Ibera associada do grupo InterCement, grupo situado entre as 10 maiores
cimenteiras mundiais, que tem como valores a Segurança, Saúde e Meio
Ambiente, cuja meta é a inexistência de qualquer acidente entre os seus
colaboradores diretos, indiretos e terceiros.
Os colaboradores da Ibera assumiram o compromisso de zelarem pela sua
saúde e segurança, assim como pela dos seus companheiros e terceiros,
através:


da adoção de comportamentos preventivos,



do cumprimento de todas as regras de segurança,



da colaboração com os seus companheiros de trabalho,



na participação na melhoria continua.

A Ibera disponibiliza-se também para COLABORAR COM OS SEUS CLIENTES na
prevenção dos riscos profissionais em obra, nomeadamente os decorrentes da
colocação do betão em obra, conscientes de que evitar o acidente é uma
responsabilidade transversal de todos, com todos e para todos os envolvidos nas
atividades.
Nesse sentido, e num espirito meramente colaborativo, editou este informativo
para apoio ao conhecimento das condicionantes associadas ao desempenho da
sua atividade nas instalações do cliente, com recomendações preventivas para
mitigar a probabilidade de ocorrência de acidentes durante a colocação do
betão em obra.
Sempre disponíveis para colaborar com os nossos parceiros do negócio.
A Administração
Dez.2014
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REGRAS DE SEGURANÇA E SAÚDE ESPECIFICAS DA OBRA
Os colaboradores da Ibera cumprirão todas as regras de segurança constantes
no PSS - Plano de Segurança e Saúde da Obra e outras que lhes forem
comunicadas.
Para garantir o cumprimento de todas as exigências
do PSS, o cliente deverá informar a Ibera de todas
as instruções de segurança aplicáveis aos
colaboradores envolvidos na colocação do betão
em obra e no controlo da qualidade em obra.
A Ibera compromete-se a divulgar junto dos seus colaboradores os excertos do
PSS aplicáveis e dinamizar o seu integral cumprimento.

ACESSOS AO LOCAL DE DESCARGA DO BETÃO
A colocação do betão em obra é efetuada através de um camião betoneira,
veículo de características especiais que necessita de condições mínimas para
aceder ao local de descarga em segurança.
Na preparação dos acessos à obra deverá ser considerado o seguinte:




Um camião betoneira:
o pesa aproximadamente 33 toneladas;
o tem uma largura, com espelhos abertos, de aproximadamente 2,90 m;
o pode atingir uma altura de 3,95 m.
o possui um movimento rotativo lateral, da cuba, que provoca
desequilíbrio.
Um camião bomba pesa entre 24 e 30 toneladas.
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Os acessos deverão possuir largura e altura suficiente para as manobras,
devendo o pavimento ter uma consistência/resistência que suporte as várias
passagens de viaturas com peso superior a 30 toneladas.
No estaleiro, os locais circulação e
parqueamento dos camiões quer na
descarga, que na espera para descarga,
deverão estar regularizados, possuir
resistência para suportar a carga e
permitir uma distância de, no mínimo,
um metro do lado das fundações
ancoradas e de 2 metros do lado do
talude.
Os caminhos para passagem deslocação dos operadores da autobetoneira,
autobomba e de laboratório deverão estar nivelados e
desimpedidos de obstáculos
Nos acessos e parqueamentos em zonas urbanas há a considerar
as autorizações camarárias e a presença de policiamento, tendo
em consideração a ocupação parcial ou total da via pública,
incluindo a necessidade de entrar em sentido proibido.
Os acessos dentro do estaleiro deverão ter em consideração a
segurança na envolvência do local onde vão estacionar e/ou descarregar os
camiões.
Nos acessos de difícil visibilidade deverá ser disponibilizado um sinaleiro para
orientar a totalidade das manobras necessárias à entrada, posicionamento e
saída dos camiões.

DESCARGA DIRETA DO BETÃO
Na descarga diretamente do
camião betoneira para o local de
descarga deverá ser tomada em
consideração a necessidade de
uma distância mínima de 1 m à
berma das fundações ou vala,
quando caso disso. O camião
betoneira possui uma extensão da
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caleira que permite garantir a distância de segurança.
Se a descarga for efetuada para o balde de uma pá-carregadora, bobcat,
manitou, etc., a máquina tem de estar estabilizada e travada antes de se iniciar
a descarga do betão e só pode sair após instruções do operador do camião
betoneira.

DESCARGA DO BETÃO PARA O BALDE
Na descarga para o balde do betão deverá existir, no local, um colaborador do
cliente para orientar a descida, apoio e colocação do balde do chão, e a subida
após enchimento.
O balde suspenso não deverá passar por cima do camião betoneira.
O operador da grua ou giratória deverá possuir total visibilidade do local de
enchimento do balde de forma a garantir a segurança dos colaboradores
durantes as manobras de aproximação, poiso no chão e elevação.
O operador do camião betoneira tem instruções para se posicionar fora da área
de movimentação do balde e do alcance da eventual oscilação do balde durante
a sua aproximação ao local de enchimento.

DESCARGA ATRAVÉS DE AUTOBOMBA (BOMBAGEM DO BETÃO)
A bombagem do betão exige um local suficientemente espaçoso para colocação
dos camiões bomba e betoneira e com condições para elevação da lança de
bombagem em segurança.
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LOCAL PARA COLOCAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DA AUTOBOMBA
O local onde vai ser colocada a autobomba necessita de possuir as seguintes
características:
1.

Ser amplo de forma a permitir a abertura total das sapatas estabilizadoras
da autobomba. A abertura incompleta das sapatas compromete a
segurança
do
equipamento
e
dos trabalhadores
durante
a
bombagem, por
aumentar
a
possibilidade da
autobomba
tombar.
 Se não existir
espaço
suficiente para abrir a totalidade das sapatas, como por exemplo nas
ruas estreitas, no mínimo, as do lado onde vai decorrer a bombagem têm
de estar totalmente abertas.
 Os locais onde vão apoiar as bases das
sapatas estabilizadoras têm de possuir
resistência e consistência para suportar
toda a carga da autobomba, não
podendo existir tubagens subterrâneas,
fossas, caixas diversas, etc. nesse local.
o

2.

A inclinação do terreno não pode ultrapassar os 3 .

3.

O espaço para colocação da autobomba, com as sapatas abertas, não pode
ser inferior a 1 m do lado das fundações ancoradas e de 2 m do lado do
talude.
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4.

5.

Não poderão existir cabos elétricos de média ou alta tensão em carga na
zona de movimentação da lança da autobomba, devendo o corte de
energia ser solicitado com a devida antecedência.


Na impossibilidade de desligar a energia elétrica, a distância mínima
entre a ponta da lança, incluindo mangueira, e os cabos elétricos de
média e alta tensão não pode ser inferior a 5 m.



Quando não existe a garantia de se conseguir manter a distância de
segurança ao cabos elétricos, a bombagem só poderá ser efetuada com
recurso a uma linha de tubos.

Deve ser garantido uma área de
segurança em redor da autobomba
de raio igual ou superior ao
comprimento da lança da bomba
(6).
Dentro da área de segurança
só é permitido a presença do
operador da autobomba(1), do
trabalhador que manobra a
mangueira (2), do vigilante/
sinaleiro (3) se aplicável e do
operador da autobetoneira (5).

Fonte: Manual Putzmeister (2006)



BOMBAGEM DO BETÃO
Para aumentar a segurança da bombagem, o operador da autobomba necessita
ver, permanentemente, o local de aplicação do betão tendo muitas vezes de
subir às lajes ou aproximar-se das fundações.
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1.

Deverá ser disponibilizado um espaço isento de obstáculos e afastado um
mínimo de 2 m da berma dos desníveis para o operador da autobomba se
colocar.

2.

Para subir à laje deverá ser disponibilizada uma escada com corrimão que
garanta a subida e descida em
segurança.


Se for através de uma
escada portátil (de mão),
esta
deve
estar
devidamente presa em
baixo e em cima,
o
o
inclinada entre 65 e 75
em relação ao solo e
sobressaindo um metro
no topo.

3.

A laje deverá possuir guarda-corpos, linha de vida ou pontos de ancoragem
para prender o cabo do arnês de segurança. Os operadores de autobomba
são portadores de arnês de segurança.

4.

Para garantir a segurança de todos os colaboradores durante a colocação
do betão recomenda-se:
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Nunca trabalhar com a mangueira dobrada.

5.

A instalação de linhas de tubos para bombagem do betão:


Necessita de local adequado para colocação da linha de tubos. Quando
a bombagem é no interior da estrutura já construída o local de entrada
deverá possibilitar a entrada e montagem da tubagem.



Na instalação de linhas verticais é necessário providenciar pontos
resistentes para ancoragem da prumada de tubos e plataformas/apoios
para os trabalhadores efetuarem a montagem.



Os trabalhadores do cliente deverão colaborar na montagem e
desmontagem da linha de tubos e efetuarem a movimentação da
mangueira flexível.

LIMPEZA DOS CAMIÕES ANTES DE SAIREM DA OBRA
A legislação ambiental não permite que os camiões sujem a via pública, nem
façam qualquer limpeza/lavagem nos espaços públicos.
A Ibera possui equipamento de reciclagem nos seus Centros de Produção para a
limpeza mais profunda dos camiões, no entanto, antes de saírem da obra as
autobetoneiras têm de lavar as suas caleiras e a autobomba tem de limpar toda
a linha de bombagem.
Para o efeito é necessário que o cliente disponibilize um local de lavagem
adequado:


O tanque de lavagem
tem de estar isolado
através de uma
proteção geotêxtil.



O espaço envolvente
deverá permitir a
movimentação dos
colaboradores sem
necessidade de se
aproximarem
do
tanque.
O
piso
deverá estar regularizado e sem obstáculos.
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LABORATÓRIO DE BETÃO EM OBRA
A deslocação do laboratório de betão à obra exige a criação de condições para o
operador de laboratório desempenhar as suas funções em segurança,
nomeadamente:


O local destinado à recolha de amostras deverá:
o

Permitir
o
acesso
e
parqueamento da viatura
do laboratório.

o

Estar num local de fácil
acesso às autobetoneiras
mas afastado da zona de
circulação de viaturas ou de
locais onde possa ocorrer a
queda de objetos.

o

Possuir um pavimento
regularizado e desimpedido de obstáculos.

o

No caso em que o laboratório tem que permanecer várias horas em
obra deverá ser providenciado um local coberto para os ensaios,
recolha e preparação das amostras e com espaço dimensionado à
quantidade de amostras a recolher.

TRABALHAR EM SEGURANÇA
Permite que cada um dos nossos profissionais volte a casa, todos os dias, com
saúde, por isso o nosso lema é…
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1.

Ficha n.º 22.3

IDENTIFICAÇÃO DA PREPARAÇÃO E DA EMPRESA
1.1. Identificação da preparação:
Betão Pronto, Argamassas e Outros Produtos de base cimentícia, produzidos pela Ibera.
Constituído por uma mistura de cimento, agregados e água, com ou sem incorporação de
adjuvantes, adições e pigmentos, desenvolvendo as suas propriedades por hidratação do
cimento.
A mistura é fornecida no estado fresco, pronta a ser aplicada.
1.2. Utilização da preparação:
O Betão Pronto, Argamassas e Outros Produtos de base cimentícia são utilizado na
construção de edifícios e estruturas de engenharia civil.
1.3. Identificação da empresa:
Ibera, Indústria de Betão, S.A.
Quinta da Madeira, EN 114, km 85
7006-805 Évora
Tel.: 266 758 500; Fax: 266 758 511 email: dfonseca@cimpor.com
1.4. Contatos de emergência:
Número Nacional de Emergência: 112
CIAV: Tel. 808 250 143 (Centro de Informações Anti Veneno do INEM)

2.

IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS
2.1. Classificação:
Xi: Irritante
2.2. Produto Fresco:
Em contato direto com a pele poderão ocorrer queimaduras e dermatites irritantes devido ao
facto do produto fresco ser alcalino e abrasivo. Podem também ocorrer dermatites alérgicas
em peles sensíveis devido a eventuais vestígios de óxido de crómio presentes na
composição do cimento.
Em contato direto com os olhos poderão ocorrer irritações, inflamações e eventuais
queimaduras.
2.3. Produto Endurecido:
As ações mecânicas sobre o produto endurecido, nomeadamente a perfuração ou corte,
podem causar problemas respiratórios se não forem tomadas as devidas precauções, devido
à inalação de poeiras respiráveis contendo sílica cristalina.

3.

COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS CONSTITUINTES
3.1. Substâncias:
Água: Aproximadamente 8% da massa.
Cinzas Volantes: Pode conter cinzas volantes (aproximadamente 4% da massa), um
subproduto da combustão do carvão, utilizado nas estações geradoras de energia elétrica.
Pó fino que, apesar de inerte, exige a adoção de precauções contra a inalação do mesmo.
Escórias: Pode conter escórias de alto-forno (aproximadamente 7% da massa), um
subproduto da produção de aço, constituído por óxido de cálcio, silício, alumínio e magnésio.
Tem propriedades semelhantes ao cimento no respeitante aos perigos associados.
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3.2. Misturas:
O Produto geralmente inclui outras misturas: Cimento Portland, com ou sem adições (cinzas
volantes ou escória de alto forno) e pequenas quantidades de adjuvantes químicos.
Clínquer de cimento Portland (o principal componente do cimento Portland, número EINECS
266-043-4; número CAS 65997-15-1) está presente no Produto fresco com 1 a 15% da
massa. Classificado como Xi (irritante), está associado às seguintes frases de risco: R36
(irritante para os olhos) ou R41 (risco de lesões oculares graves); R37 (irritante para as vias
respiratórias); R38 (irritante para a pele); R43 (pode causar sensibilização em contacto com a
pele).
3.3. Outros constituintes:
Agregados (aproximadamente 80% da massa), são classificados como artigos no âmbito do
REACH.

4.

PRIMEIROS SOCORROS
Independentemente das medidas indicadas, procurar aconselhamento médico se os sintomas
persistirem.
4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros:
Produto Fresco:
Em caso de contato com os olhos não esfregar. Se tiver lentes de contato retirar. Manter as
pálpebras totalmente abertas e lavar com soro fisiológico, ou em alternativa água limpa,
fazendo-a correr do canto interior para o exterior do olho, durante 15 minutos no mínimo.
Consultar o médico.
Em caso de contato com a pele lavar com água limpa, preferencialmente corrente, para
retirar o produto. Não esfregar.
Produto Endurecido:
Em caso de contato com os olhos não esfregar. Se tiver lentes de contato retirar. Manter as
pálpebras totalmente abertas e lavar com soro fisiológico, ou em alternativa água limpa,
fazendo-a correr do canto interior para o exterior do olho, durante 15 minutos no mínimo.
Consultar o médico.
Em caso de inalação afastar-se para uma zona de ar puro, lavar a boca com água, e respirar
profundamente. Se persistir dificuldade respiratória consultar o médico.
Em caso de ingestão não beber água nem forçar o vómito. Lavar unicamente a boca com
água e consultar o médico.
4.2. Sintomas e efeitos
Produto Fresco: Pode ser irritante para os olhos e pele.
Produto Endurecido: Se o pó for respirado ou ingerido pode causar inflamação da garganta e
vias respiratórias.

5.

MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS
Não aplicável. O Betão Pronto, Argamassas e Outros Produtos de base cimentícia não são
inflamáveis.
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6.

Ficha n.º 22.3

MEDIDAS A TOMAR PERANTE FUGAS ACIDENTAIS (Produto Fresco)
6.1. Precauções individuais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência:
Evitar o contato com os olhos e a pele. Utilizar os equipamentos de proteção definidos na
subsecção 8.2. Em caso de contato com os olhos seguir as medidas indicadas na subsecção
4.1. Em caso de contacto com a pele, lavar imediatamente e aplicar creme hidratante.
6.2. Precauções ambientais:
Evitar a eliminação, ou entrada, em quaisquer linhas e/ou redes de água ou esgotos.
6.3. Métodos e materiais para contenção e limpeza:
O Produto Pronto normalmente não flui sob a forma de líquido. Qualquer derrame deve ser
imediatamente removido, enquanto possui plasticidade, e encaminhado para reciclagem no
Centro de Produção de Betão.
O Betão Endurecido pode ser considerado com um resíduo inerte de construção.
6.4. Referência a outras secções:
Secções 4, 8 e 13

7.

MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM
7.1. Precauções para o manuseamento em segurança:
Produto Fresco: Tomar as precauções indicadas na subsecção 8.2. Evitar o contato direto
com a pele e/ou olhos. Evitar contatos com o Produto antes de este ter endurecido.
Produto Endurecido: Minimizar a formação de poeiras durante a perfuração, corte ou
tratamentos mecânicos. Utilizar máscara de proteção respiratória, de acordo com a
subsecção 8.2.
7.2. Condições de armazenagem em segurança:
Não relevante.
7.3. Utilização:
O Produto Fresco pode exercer elevadas pressões na cofragem, pelo que esta deve ser
suficientemente resistente para suportar essas pressões.

8.

CONTROLO DA EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL
8.1. Parâmetros de controlo:
VLE – Valores limite de exposição:
Total de partículas inaláveis: 10 mg/m³;
Partículas respiráveis: 3 mg/m³;
Sílica Cristalina Quartzo: 0,25 mg/m³.
8.2. Controlo da exposição e equipamentos de proteção individual
Produto Fresco:
Proteção das mãos: Luvas de proteção impermeáveis, fortes;
Proteção dos olhos: Óculos de proteção;
Proteção da pele: Roupa de proteção fechada (mangas compridas, calças compridas) e
botas impermeáveis;
Proteção dos joelhos (se necessário ajoelhar para, por exemplo, efetuar o acabamento do
betão): joelheiras apropriadas.
Betão Endurecido - poeiras:
Proteção respiratória: Máscara com filtro FPP2, no mínimo, quando exposto a poeiras acima
dos valores limite;
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Proteção dos olhos: Óculos de proteção.

9.

PROPRIEDADES FISICO-QUIMICAS
9.1. Informação das propriedades físicas e químicas:
Aparência (Produto Fresco): Cinzento, granulado, pasta plástica e inodoro;
pH (a 20º C): 11 – 13,5;
Densidade relativa: Betão normal: entre 2 e 2,6;
Betão leve: inferior a 2,0;
Betão pesado: superior a 2,6 e até 3,5;
Argamassas: entre 1,5 e 2,0.
Viscosidade: Não determinada.
Taxa de evaporação: Não determinada.
Outras propriedades (ponto de ebulição, ponto de inflamação, inflamabilidade, propriedades
explosivas, propriedades comburentes, pressão de vapor, solubilidade, solubilidade em água,
partição coeficiente, densidade de vapor): Não aplicável.
Outras informações: Não aplicável.

10. REATIVIDADE E ESTABILIDADE
10.1. Reatividade:
Durante a aplicação e endurecimento ocorre um aumento de temperatura, que afeta a
superfície do Produto, local mais acessível ao contato das pessoas.
10.2. Estabilidade química:
Estável quando endurecido
10.3. Possibilidade de reações perigosas:
Não aplicável.
10.4. Condições a evitar:
Não aplicável.
10.5. Materiais incompatíveis:
Não aplicável.
10.6. Produtos de decomposição perigosa:
Não aplicável

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS
11.1. Efeitos toxicológicos imediatos:
Contato com a pele: Pode provocar queimaduras e dermatites alérgicas em pessoas
hipersensíveis aos compostos do crómio.
Contato com os olhos: Pode provocar irritação da pálpebra, conjuntivite e lesões do globo
ocular.
Inalação: Pode provocar irritação na garganta e trato respiratório. Tosse, espirros e
dificuldade respiratória podem surgir se estiver exposto acima dos valores limite de
exposição.
Ingestão: Pode provocar queimaduras na garganta, esófago e estômago.
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11.2. Efeitos toxicológicos crónicos:
Inalação: Pode provocar tosse, espirros e dificuldade respiratória e desencadear doença
pulmonar obstrutiva crónica, se exposto a valores acima dos valores limite de exposição.
Contato com a pele: O elevado pH pode provocar dermatites de irritação por contato.

12. INFORMAÇÃO ECOLÓGICA
12.1. Toxicidade:
Ecotoxicidade: Relevante apenas em derrames acidentais de Produto Fresco. Se atingir
água pode originar um ligeiro aumento no pH. O Betão Endurecido é inerte, não
apresentando riscos de ecotoxicidade.
12.2. Persistência e Degradabilidade:
Não aplicável.

12.3. Potencial de Bioacumulação:
Não aplicável.
12.4. Mobilidade no solo:
Não aplicável.
12.5. Resultados da avaliação de PBT e vPvB:
Não aplicável.
12.6. Outros efeitos adversos:
Nenhum

13. CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO
Os Produtos de base cimentícia não são resíduos perigosos. A eliminação deve ser feita de acordo
com a legislação local.
Código LER: 10 13 14 (resíduos de betão e lamas de betão) ou
17 01 01 (resíduos da construção e demolição – betão).

14. INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE
O transporte do Betão Pronto, Argamassas e Outros Produtos de base cimentícia é realizado em
autobetoneiras.
Não está abrangido pela regulamentação internacional para o transporte de matérias perigosas.
As autobetoneiras carregadas devem cumprir a legislação aplicável aos limites de carga.

15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÃO
15.1. Classificação e rotulagem (Decreto-Lei 98/2010 de 11 de Agosto):
Frases R (indicadoras de Risco):
R36/37/38 – Irritante para os olhos, vias respiratórias e pele.
R41 – Risco de lesões oculares graves.
R42 – Pode causar sensibilização por inalação.
R43 – Pode causar sensibilização em contato com a pele.
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Frases S (recomendações de segurança):
S2 – Manter fora do alcance das crianças.
S22 – Não respirar as poeiras.
S24/25 – Evitar o contato com a pele e com os olhos.
S26 – Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente e abundantemente
com água e consulta um especialista.
S36/37/39 – Usar vestuário de proteção, luvas e equipamento protetor para os
olhos/face adequados.
15.2. Legislação e normativos:
Decreto-Lei n.º 98/2010 de 11 de Agosto.
Decreto-Lei n.º 301/2007 de 23 de Agosto.
Regulamento (CE) n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho de 18 de Dezembro
de 2006.
Portaria n.º 209/2004 de 3 de Março (código LER).
NP EN 206-1 – Betão. Parte 1: Especificação, desempenho, produção e conformidade.
EN 998-1 – Specification for mortar for masonry - Part 1: Rendering and plastering mortar.
EN 998-2 – Specification for mortar for masonry - Part 2: Masonry mortar.
EN 13813 – Screed material and floor screeds - Screed material – Properties and
requirements
NP ENV 13670-1 – Execução de estruturas em betão. Parte 1: Regras gerais.
NP 1796 – Segurança e Saúde no Trabalho. Valores limites de exposição profissional a
agentes químicos.

16. OUTRAS INFORMAÇÕES
A informação constante nesta ficha de dados de segurança reflete o conhecimento disponível à
data.
É fiável desde que o produto seja utilizado de acordo com as condições indicadas e com a
aplicação especificada na literatura técnica. Qualquer outra utilização do produto, incluindo a sua
utilização em combinação com qualquer outro produto ou qualquer outro processo, é da
responsabilidade do utilizador.
O utilizador é responsável por determinar as medidas adequadas de segurança e por aplicar a
legislação que abranja as suas próprias atividades.
Esta ficha de dados de segurança será revista sempre que se justificar.
Revisão n.º 3 efetuada em 03-04-2014
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