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1.1 Por que fazê-lo?

Pouquíssimas coisas acontecem neste mundo sem que haja boas 

razões para que aconteçam. Há três motivos principais pelos 

quais o reaproveitamento e a reciclagem de produtos e materiais 

de construção civil já são uma realidade e apresentarão cresci-

mento nos próximos anos:

1 Reduzir o impacto ambiental causado pela construção civil.

2 Trazer benefícios aos projetos de construção, como a obtenção de 

alvarás de construção e a redução de custos.

3 Melhorar a reputação dos profissionais envolvidos com esse setor.

1.1.1 Pelo bem do meio ambiente
O principal motivo para reúso ou reciclagem de materiais e 

produtos é reduzir o impacto que nossa sociedade causa no meio 

ambiente, o mundo em que vivemos (Berge, 2001). A maneira como 

é conduzida a construção de novos prédios ou a reforma de prédios 

antigos como resposta às demandas da sociedade por um padrão 

de vida cada vez melhor tem impactado grandemente nosso meio 

ambiente. Tal impacto manifesta-se de várias maneiras:

 ⊡ esgotamento dos recursos naturais não renováveis, tanto de 

combustíveis minerais como fósseis;

 ⊡ poluição do ar pelo processo de industrialização e transporte 

rodoviário;

 ⊡ degradação da paisagem natural - pedreiras, desmatamento e 

áreas de aterro.

Se, por um lado, a sociedade aprecia o padrão de vida melhor 

proporcionado pelos novos empreendimentos, por outro, ela também 

enxerga que o impacto ambiental sofrido pode surtir efeitos prejudi-

ciais na qualidade de vida como um todo. Nos últimos anos, tanto fora 

como dentro da construção civil, o resultado desse conflito tem sido 
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2.1 República estudantil sueca feita de     
 materiais reaproveitados 

A cidade sueca de Linköping foi local de dois projetos em que 

prédios abandonados foram usados como fonte de materiais e 

componentes para se construir uma nova república estudantil. 

Isso inclui componentes como janelas e pias, elementos estrutu-

rais de concreto armado e alvenaria.

2.1.1 O projeto Udden
Em 1997, quando foi preciso construir uma nova república 

estudantil em Linköping, a maior associação habitacional da 

cidade decidiu construí-la usando materiais de dois prédios de 

apartamentos abandonados, da década de 1960, em uma cidade 

perto dali. Os prédios estavam para ser demolidos por causa de 

uma severa queda na economia da região. Eles foram construídos 

principalmente com concreto armado feito in loco e cortados 

com uma serra diamantada em pedaços manuseáveis. Materiais 

retirados de aproximadamente 50 apartamentos grandes foram 

usados para fazer 22 dormitórios estudantis de menor tamanho. 

Os principais elementos reutilizados foram:

 ⊡ 73 componentes de paredes de concreto;

 ⊡ 41 vigas de concreto;

 ⊡ 30 m2 de fundações de concreto;

 ⊡ 220 m2 de tijolos de barro;

 ⊡ 236 m2 de isolante de lã de rocha;

 ⊡ 636 m2 de placas de isolamento;

 ⊡ 600 m2 de pisos de madeira;

 ⊡ 63 m2 de aquecedores;

 ⊡ 45 portas;

 ⊡ 89 janelas;

 ⊡ 26 peitoris;

 ⊡ 78 guarda-roupas;

Estudos de caso em 
reúso e reciclagem



3.1 Projetos e suprimento - uma abordagem “não habitual” 
A abordagem necessária para a incorporação de produtos e 

materiais extraídos de um fluxo de resíduos, reutilizados e recicla-

dos é, em alguns aspectos, inteiramente diferente do “normal” 

praticado para materiais novos e, em outros, bastante semelhante. 

É importante reconhecer essas diferenças e semelhanças no início 

de um projeto, e a questão central é a disponibilidade desses 

produtos ou materiais (Figs. 3.1 e 3.2).
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Fig. 3.1 Fluxograma do projeto normal

Fig. 3.2 Fluxograma de um projeto com produtos e materiais reaproveitados
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Guia de projeto: Fundações e 

Estruturas de contenção

4.1 Construindo fundações
As construções feitas por nossos antepassados deixaram dois 

legados importantes: acima do solo, construções que constituem 

um importante aspecto da nossa própria cultura; e abaixo do 

solo, restos de edificações que a história julgou não serem dignas 

de preservação. As fundações deixadas no terreno após a remoção 

de um prédio variam de acordo com o tipo de solo e seu teor de 

água, que afeta as características do solo em suportar carga, bem 

como a carga que as fundações podem suportar, o que geralmente 

reflete na altura do prédio. A construção de fundações é feita de 

duas maneiras básicas.

Fundações em sapatas isoladas ou em sapatas corridas são trian-

gulares, em seções transversais, e distribuem a carga a partir de um 

pilar ou de uma parede sobre uma grande área de terra, para evitar 

que a estrutura afunde. Elas também fornecem uma boa base, na 

altura certa, sobre a qual uma coluna, um pilar ou uma parede serão 

construídos. Essas fundações são utilizadas quando o solo é relativa-

mente resistente e as cargas que vêm de cima, relativamente baixas. 

Para prédios baixos, as fundações em sapatas isoladas ou corridas são 

normalmente feitas de mistura de concreto, muitas vezes com fragmen-

tos de rochas. Quando as cargas são maiores, ou o solo mais fraco, as 

sapatas isoladas ou corridas são feitas de pedras de cantaria ou tijolos 

resistentes. Uma capacidade de carga ainda maior poderia ser atingida 

usando uma grade constituída de várias camadas de vigas feitas de 

madeira ou, desde a década de 1870, de aço, colocadas umas sobre as 

outras, formando uma pirâmide. Os espaços vazios entre as vigas eram 

preenchidos com entulho ou concreto. Muitas catedrais medievais 

foram construídas em grades de madeira, e muitos prédios de 10 ou 

12 andares foram construídos no final do século XIX em gradeado de 

aço, em Chicago, onde o solo é notoriamente fraco.

Sempre que uma maior capacidade de carga for requerida, serão 

necessárias fundações por estacas. Dos tempos romanos até o século XIX, 
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4.5.2 Dearborn Center, Chicago
Concluída em 1892, a Fair Department Store, na Dearborn Street, 

em Chicago, é conhecida por ser um dos primeiros prédios 

construídos inteiramente em aço, em vez de ferro forjado, com 

Fig. 4.6 Detalhes da fundação e do sistema de reabastecimento de água  

 para assegurar que as estacas de madeira não ressecarão

FoNte: Ove Arup & Partners.



5Guia de projeto: Estrutura

5.1 Coleta de materiais usados, reúso e reciclagem
 na estrutura de edifícios

Os elementos estruturais de uma construção representam uma 

grande parte do seu total e, por essa razão, o seu reúso traz em si 

o potencial de benefícios ambientais significativos. Isso implica 

não somente a redução da necessidade de materiais novos, mas 

também do volume de resíduos de demolição que poderiam 

acabar em aterros. Reutilizar um prédio in loco traz ainda outras 

vantagens: boa parte das atividades envolvidas na construção 

será evitada, incluindo tráfego, e o novo prédio vai se encaixar 

harmoniosamente no contexto cultural e de patrimônio histórico. 

5.1.1 Reúso in loco
O valor do reúso in loco

O principal benefício em reaproveitar a estrutura de um edifí-

cio é que isso vai estender a sua vida útil, em geral a um custo 

menor em comparação ao de demolição e reconstrução. Em nível 

igual de importância pode estar a preservação dos materiais de 

construção originais, que tanto contribuem para o valor cultural 

ou histórico de uma construção. Isso pode ocorrer por três razões:

1 a preservação do uso de materiais produzidos localmente em 

construções nativas, como tijolos ou estruturas em madeira;

2 a utilização de materiais de construção típicos de um tipo de 

edificação, como ferro fundido ou forjado em fábricas ou estações 

ferroviárias do século XIX;

3 a utilização de materiais de construção típicos de uma época, como 

concreto armado em muitos prédios art -deco da década de 1930.

A reabilitação de construções existentes pode trazer benefícios 

específicos para um incorporador ou cliente:

 ⊡ Os prédios antigos, especialmente aqueles utilizados como fábri-

cas, têm um pé -direito alto, fornecendo bastante espaço para 
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6.1 Coleta de materiais usados, reúso e 
 reciclagem na fachada 

Várias palavras são usadas para descrever a parte visível, o 

invólucro de um prédio – fachada, envoltória, parede, revesti-

mento, telhamento. Cada uma tende a refletir quem a está usando 

e por quê. Não há um conjunto consistente de definições que se 

aplique a todos os usos em todos os países. É mais provável um 

arquiteto preocupar-se com a aparência; um engenheiro de estru-

turas, com o fato de os materiais visíveis suportarem carga ou 

não; um engenheiro de sistemas prediais, em como o “sanduíche” 

completo de diferentes camadas atua como filtro seletivo para 

manter água e vapor d’água fora, manter o calor dentro e permi-

tir iluminação dentro ou fora de um prédio. É de se esperar que 

engenheiros responsáveis por fachadas cuidem de todos esses 

aspectos. Ao se pensar em reúso e reciclagem, os materiais utili-

zados na fachada são de interesse primordial, e como eles serão 

utilizados para alcançar o desempenho desejado.

Nas construções de alvenaria, as paredes sujeitas a cargas servem 

tanto como parte da estrutura como da fachada. Nos edifícios moder-

nos, as respectivas funções da estrutura e da fachada são bastante 

separadas em sistemas construtivos independentes – geralmente uma  

estrutura de aço ou de concreto armado e um sistema de revestimento 

suportado pela estrutura do edifício. Em ambos os casos, a fachada do 

prédio tem de executar uma série de funções distintas, e estas devem 

ser consideradas quando houver a reutilização de uma fachada ou 

telhado, ou o uso de materiais reaproveitados ou de conteúdo reciclado, 

assim como de materiais e componentes novos.

6.1.1 O valor do reúso
Sendo a parte mais visível de um prédio, a fachada contribui mais 

do que qualquer outra para a impressão que as pessoas têm de um 

prédio, especialmente de seu estilo de arquitetura. A natureza da 
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tar qualquer alteração nas aberturas. Nenhum movimento significa-

tivo foi detectado.

Local: Covent Garden, Londres

Data: Edifício original, 1910; reforma concluída em 2002

Cliente: The Hospital Group

Engenheiro de estruturas para a manutenção da fachada: Price & Myers 

Consulting Engineers

Empreiteiro: Griffiths McGee

Refs.: Bussell et al., 2003

Fig. 6.2 Endell Street, Londres: planta do local 

FoNte: Price & Myers Consulting Engineers, Londres.
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Guia de projeto: Obras em espaços

interiores e exteriores

7.1 Espaços interiores: divisórias, isolamento, tetos,   
 pisos elevados

O espaço de um recinto em um edifício é estabelecido de diferen-

tes maneiras para paredes, tetos e pisos.

Paredes e divisórias

Paredes divisórias internas são feitas de uma das três seguintes 

maneiras:

1 Construção de alvenaria de tijolos ou blocos de concreto. De acordo 

com o tipo de construção, uma parede divisória de alvenaria pode ser 

pintada, com acabamento em gesso úmido ou revestida com placas de 

gesso seco, que, por sua vez, podem ter acabamento em gesso úmido.

2 Uma estrutura leve, de aço ou madeira, suportando um revesti-

mento feito de folhas rígidas, geralmente placas de gesso, madei-

ra compensada ou produtos similares. Nos prédios mais antigos 

(antes do desenvolvimento de placas de gesso, por volta de 1900), 

o revestimento era feito com madeira torneada e gesso. De acordo 

com o tipo de construção, uma parede divisória deve fornecer um 

grau de isolamento acústico entre espaços adjacentes e resistên-

cia adequada contra propagação de fogo. Hoje, isso é conseguido 

usando -se uma ou duas camadas de placas de gesso em ambos os 

lados da estrutura de suporte.

Apesar de as paredes divisórias de alvenaria poderem ser removi-

das e reconstruídas em um novo local para atender a mudanças no 

layout interno, não podem ser chamadas de “desmontáveis”. Para 

atender à necessidade de mover paredes internas com frequência, 

pode -se utilizar divisórias móveis e desmontáveis. Painéis fabricados 

com acústica adequada e resistentes ao fogo são fixados entre o piso e o 

teto e podem incorporar portas e janelas internas. Divisórias deslizan-

tes também estão disponíveis, para permitir que grandes salas sejam 

temporariamente divididas.



8
Guia de projeto: Sistemas

mecânicos e elétricos

8.1 Sistemas mecânicos e elétricos
8.1.1 Coleta, reúso e reciclagem de sistemas mecânicos  
 e elétricos usados
Tanto no seu projeto quanto no que diz respeito a fatores como 

coleta de itens usados, recondicionamento, reúso e reciclagem, os 

sistemas mecânicos e elétricos têm muito em comum. Eles também 

compartilham muitas das características que os diferenciam dos 

outros elementos construtivos abordados nos capítulos anteriores. 

A diferença fundamental é que os sistemas prediais compreendem 

dois tipos fundamentalmente diferentes de artigos. Há muitos 

itens fixos, como tubos, dutos, cabos e vários racks e quadros onde 

os meios de distribuição estão instalados, e que podem ser trata-

dos da mesma forma que outros produtos instalados em edifí-

cios, como janelas, divisórias, louças sanitárias etc. Além disso, é 

grande a variedade de máquinas, instalações e equipamentos que, 

pelo curso natural de uso, estão sujeitos a um regime regular de 

serviços de reparação, manutenção, substituição e recolocação. A 

maioria dos equipamentos de sistemas prediais são submetidos 

regularmente a ensaios para garantir que cumpram um conjunto 

definido de metas de desempenho. As partes grandes dos equipa-

mentos são projetadas para sofrer reparo e manutenção no local. 

Pequenos itens que não estejam funcionando bem são removidos 

e substituídos, como prática comum. Equipamentos de sistemas 

prediais geralmente são fáceis de remover de um prédio.

Muitos componentes, tais como geradores, motores, cabos 

elétricos grandes, ventiladores embutidos e transformadores, depois 

de recondicionados, são completamente adequados para reúso. Há 

também itens que não estão sujeitos a desgaste, como bandejas de 

cabos, facilmente desmontadas, limpas e reutilizadas. Ao contrário 

de muitos materiais e produtos removidos dos edifícios, como tijolos e 

concreto, equipamentos de sistemas prediais são fabricados de metais 

e plásticos de alto valor, que podem ser colocados de volta na cadeia de 



A
A prática e a gestão de

atividades de demolição

Mudanças recentes no setor de demolição
Embora este livro não pretenda ser um guia de demolição de 

edifícios, alguma compreensão dos processos nela envolvidos 

fornece uma visão valiosa a respeito de como componentes e 

materiais de construção vão parar no mercado de reutilização 

e reciclagem. Ela também destacará a necessidade de influen-

ciar as práticas de demolição convencionais, se equipamentos, 

produtos e materiais forem ser reaproveitados na construção de 

outro edifício.

 ⊡ Atividades e processos de demolição devem ser realizados em 

conformidade com códigos de prática que garantam que eles 

sejam realizados de forma responsável e segura (no Reino Unido, 

BS 6187:2000, Código de práticas de demolição).

 ⊡ A separação dos materiais é essencial para garantir o máximo 

de benefícios dos diversos fluxos de materiais produzidos pelo 

processo de demolição.

 ⊡ O tipo e o método de demolição empregados dependem: 

 – da localização do prédio; 

 – do tipo de estrutura, construção e materiais envolvidos;

 – do espaço disponível no local para separação e armazenamento;

 – de como os materiais são eliminados;

 – da segurança dos operários que realizam trabalhos de demolição;

 – do tempo e do dinheiro disponíveis para realizar a demolição.

 ⊡ Os mais valiosos equipamentos e componentes com potencial de 

reúso são removidos durante o estágio de soft strip (“primeira 

limpeza” de um prédio em demolição, com a retirada dos elemen-

tos mais fáceis de remover, e geralmente de maior valor).

 ⊡ A desconstrução cuidadosa de um edifício geralmente demora 

mais do que a sua demolição.

 ⊡ A análise custo -benefício vai ajudar a determinar o verdadeiro 

custo dos diferentes meios de descarte de materiais e as oportu-

nidades para maximizar seu potencial para reciclagem.
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Soft strip ou “tira fora” 

O estágio de soft strip de um prédio é uma etapa -chave em todas 

as formas de demolição, seja durante a reforma, demolição parcial 

em que parte de uma estrutura principal ou de estruturas de um 

local em desenvolvimento são mantidas, ou na demolição total. 

É geralmente a primeira fase de qualquer projeto de demolição, 

após as fases iniciais de planejamento terem sido concluídas e 

as instalações, desconectadas. Ela pode preceder ou seguir -se 

imediatamente à remoção de qualquer amianto; pode também 

fazer parte do contrato principal de demolição ou ser deixada 

como um serviço separado.

Essa fase do processo de demolição é, em geral, de trabalho inten-

sivo e oferece oportunidades importantes para recuperar componentes 

e materiais para reúso ou reciclagem. 

O escopo da soft strip vai depender do projeto e da concepção dos 

edifícios em questão; no entanto, há alguns fatores comuns, como a 

remoção de carpetes, equipamentos e acessórios. Todas as obras reali-

zadas são programadas e fazem parte do programa do projeto principal.

A sequência típica de atividades de uma soft strip poderia ser 

a seguinte:

 ⊡ As obras de vistoria e investigação, que incluem a localização e a 

separação de todas as instalações supérfluas existentes. Trata -se 

de um processo complicado, que deve ser gerido seguindo -se 

diligentemente uma estratégia pré -acordada de localização, 

separação, realização de ensaios, certificação e registro.

 ⊡ Um exame minucioso dos materiais perigosos existentes, 

incluindo o amianto; o controle dos registros também é essencial 

para proteger a saúde e a segurança dos trabalhadores envolvi-

dos e outras partes.

 ⊡ Iluminação temporária, eletricidade e sinalização de emergência 

instaladas para uso durante os trabalhos de soft strip.

 ⊡ Realiza -se uma primeira triagem para remover todos os carpe-

tes, cortinas, móveis em excesso e lixo acumulado, bem como 

portas, arquitraves e outros dispositivos e acessórios. Essa 

primeira triagem começa no topo do prédio, e vai descendo, a fim 

de permitir que outras atividades de demolição sejam realizadas 

rápida e sucessivamente.

 ⊡ Remoção e eliminação segura dos materiais perigosos, como o 

amianto, geralmente realizadas por empresas especializadas.
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