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ABSTRACT 

 
The advance of the technology provides the appearance of alternative methods of demolition of buildings, 
aiming the substitution of weakened structures for new constructions integrated in an essential social 
mesh to the development and progress of the modern world.  The demolition and recycling of materials 
industry is presented as a basic component in the constant effort of change and adaptation of the 
conditions human beings to the involving environment, proving the most diverse techniques of demolition 
as instruments that will propitiate the development of this change. The present study is inserted in the 
technical studies of the legal, technical and operational procedures used in the demolition process of one 
of the most traditional building of the graphical industry located in Porto Alegre/RS,Brazil.  

RESUMO 

O avanço da tecnologia proporciona o aparecimento de métodos alternativos de demolições de edifícios, 
com vista à substituição de estruturas antigas por novas construções integradas numa malha social 
essencial ao desenvolvimento e progresso do mundo moderno. A técnica da prática de demolir, conforme 
se avança no tempo, vai adquirindo um peso cada vez maior por força de várias circunstâncias, dando 
origem a um tipo específico de serviços altamente especializados denominados como indústria da 
desconstrução.  O presente trabalho apresentado, se insere dentro deste contexto de proposta de mudança 
comportamental e visionária da cadeia produtiva da construção civil baseado num “case” de sucesso da 
maior obra de desconstrução de edificação verticalizada, na cidade de Porto Alegre /RS, Brasil.  
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1. INTRODUÇÃO 

 
O prédio referendado abrigou o parque gráfico da tradicional Livraria do Globo nos anos 60 que 
se caracterizava pela sua extrema robustez estrutural em função da carga das máquinas que lhe 
era submetido e de sua arquitetura industrial. A necessidade de desconstrução surgiu em função 
de que o prédio encontrava-se em estado de obsolescência geral e sem condições de reintegração 
ao mercado imobiliário local. Foram estudados todos os procedimentos legais, técnicos e 
operacionais que envolveram a desconstrução, desde a tomada de decisão em investir nela e até 
as mais detalhadas e complexas que envolveram aprofundamentos técnicos em planejamento, 
controle, engenharia e segurança do trabalho e de análise estrutural. Os resultados obtidos no 
estudo desta multidisciplinaridade de conteúdos e do acerto da escolha do tipo de demolição 
apropriada propiciaram a obtenção do êxito completo na realização de uma obra de extremo risco 
em engenharia e conseqüentemente a viabilização do empreendimento imobiliário que será 
desenvolvido em regime de incorporação sobre o local . 
 

2. METODOLOGIA CIENTÍFICA UTILIZADA NA PESQUISA 

O projeto de pesquisa evoluiu abrangendo cinco elementos metodológicos, quais sejam: 

a) descrição dos imóveis a serem desconstruídos; 

b) identificação das medidas preliminares adotadas; 

c) escolha do tipo de demolição adequado; 

d) identificação do programa de condições e meio ambiente do trabalho utilizados na 
desconstrução; 

e) identificação das medidas de tomadas para a retirada de resíduos sólidos oriundos da 
desconstrução. 

3.  DESCRIÇÃO DOS IMÓVEIS A SEREM DESCONSTRUÍDOS 

O imóvel escolhido para o estudo de caso situa-se sobre um terreno de aproximadamente 7.217,00m² 
composto por um prédio em concreto armado de 14.520m² de área construída, com seis pavimentos, 
localizado junto à testada do dito terreno e em completo estado de obsolescência e por depósitos em 
alvenaria com aproximadamente 1.000m² de construção, disposto em apenas um pavimento. O prédio 
de concreto armado e os depósitos de alvenaria foram construídos a partir de 1960, sendo que o 
prédio de concreto armado é caracterizado pela sua rigidez estrutural, pois se tratava de uma gráfica 
verticalizada, onde a atuação de cargas era intensa, por possuir pavimentos com pé direitos duplos e 
principalmente pela falta de aproveitamento arquitetônico em função de  

possuir pilares redondos com robusteza acentuada no centro dos pavimentos e de que o mesmo 
praticamente absorvia todo índice construtivo do terreno.  

A concepção estrutural hiperestática do prédio em concreto armado foi dimensionada para absorver 
grandes vibrações, cargas acidentais de máquinas e estoque de grandes quantidades de papel além de 
cargas móveis como pessoas e equipamentos para transporte tipo pallets, resultando em peças de 
grandes dimensões, com alta taxa de armadura e concreto executado com seixo rolado. Sua estrutura 
é composta por lajes alveoladas apoiadas em vigas biapoiadas  de 0,90m de altura descarregadas em 
pilares dispostos no perímetro do prédio com dimensões de 1,00 x 0,50m  
e pilares centrais circulares com 1,20m de diâmetro. 
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                                         Figura 1: vista aérea das edificações desconstruídas 

   

A fachada do prédio encontra-se em péssimo estado de conservação exigindo cuidados, com várias 
áreas apresentando descolamentos em seu revestimento externo das alvenarias, ou das plaquetas de 
litocerâmica. As janelas metálicas apresentam-se irrecuperáveis devido ao alto grau de corrosão. 

Do ponto de vista da estrutura de concreto armado propriamente dita, apresenta-se em ótimo estado 
de conservação e rigidez ausente de manifestações patológicas, tanto do ponto de vista de análise 
visual como através de teste de carga realizado e atestado por empresa especializada em análise de 
estruturas.  

Para investigação da estabilidade estrutural foram contratadas empresas especializadas do ramo da 
construção civil e realizados os seguintes trabalhos em tempos diferentes para investigação de seu 
carregamento e de sua estabilidade estrutural, quais sejam: 

a) identificação do comportamento estrutural através de levantamentos e ensaios 
realizados no local tais como: extração de corpo-de-prova de concreto, ensaios 
esclerométricos, ensaios do aço, determinação da espessura de carbonatação; 

 
b) relatório de prova de carga em laje e viga para avaliação o comportamento da 

carga x deslocamento definindo as características da capacidade de carga; 
 
c) laudo técnico com finalidade de definir a segurança e estabilidade do prédio de concreto 

armado existente, baseado nas documentações estruturais descritas acima. 
 

Com base nas vistorias e na análise dos resultados da prova de carga pode-se concluir que a estrutura 
do antigo prédio de concreto armado é estável, podendo ser providenciado, com um carregamento de 
até 4 kg/m² por pavimento.  

4. IDENTIFICAÇÃO DAS MEDIDAS PRELIMINARES ADOTADAS 

 

4.1 Vistoria Dos Prédios Vizinhos 

Um dos primeiros trabalhos preliminares que antecedeu a obra de desconstrução foi o de vistoria dos 
prédios lindeiros com emissão de laudo técnico desenvolvido por empresas especializadas no 
mercado da construção civil. 
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O trabalho de vistoria realizado, também denominado AD PERPETUAM REI MEMORIAM teve por 
objetivo levantar e apontar os danos ou as imperfeições existentes decorrentes do mau uso ou 
desgaste físico dos imóveis e estados de conservação em seu estado atual, deixando assim registrado 
o estado atual dos prédios lindeiros e/ou próximos aos mesmos e que poderão ser envolvidos na 
demolição. 

4.2  Realização De Licenças Municipais Pertinentes 

Os serviços iniciaram após a liberação da Prefeitura Municipal, mais precisamente na Secretaria de 
Obras e Viação (SMOV) quanto à solicitação do alvará para execução da demolição e para execução 
de tapumes. 

Os documentos exigidos pelo órgão municipal foram: preenchimento de formulário padrão da 
Prefeitura Municipal, cópia da matrícula atualizada, comprovante de pagamento de IPTU e desenho 
de croqui esquemático. O prazo de liberação do alvará de demolição foi de aproximadamente 30 
(trinta) dias após a solicitação formal. 

Após a realização da demolição foi necessário informar o órgão municipal para que o mesmo possa 
vistoriá-lo e emitir certificado de demolição para que a mesma possa ser averbada no Registro de 
Imóveis da Comarca respectiva. 

4.3  Serviços Primários De Proteção A Pedestres No Local Da Desconstrução 

Mediante a liberação formal do alvará para a demolição, os serviços propriamente ditos, foram 
iniciados com a execução do fechamento da área, com tapumes de isolamento e de proteção, fixação 
de tela plástica, cobertura do telhado do restaurante lindeiro, proteção com bandejas, túnel sobre a 
calçada, sinalização com fita zebrada nos locais de trânsito de caminhões e locais de carregamento do 
entulho removido dos andares superiores. Também foi desativado o ponto de ônibus frontal ao prédio 
demolido, removidos os outdoors dispostos sobre o terreno e desativada a energia elétrica das 
edificações a serem demolidas. 

Os tapumes foram executados com compensado frente ao prédio de concreto armado a ser demolido, 
avançando 0,50cm na calçada, com 3,30m de altura e no fundo, junto ao muro divisório, 
ultrapassando 2,20m em sua altura por 25m de extensão. 

O túnel sobre a calçada na frente do edifício demolido foi executado com tábuas de 20mm de 
espessura, fixadas em estrado de vigas a cada metro, apoiados em pontaletes e travamentos de 
sarrafos sobre o tapume e o outro lado da calçada. 

As bandejas foram executadas em compensado de 10mm, fixados na largura de 1,10m em sarrafos de 
150mm duplos na horizontal e simples na inclinação de 45º, totalizando 2,5m de distância da parede, 
instalados nas paredes laterais e frontais na primeira e quinta laje do prédio demolido. 

As telas de proteção adotadas foram de nylon nobre extra-verde, fixadas com cordas no topo do 
edifício demolido, nas bandejas intermediárias e nos tapumes do pavimento térreo. 

4.4  Realização De Seguros Pertinentes 

Os tipos de seguros praticados para esta obra de demolição foram: a) o de acidente do trabalho, que 
visa cobrir os empregados do contrato contra qualquer acidente de trabalho e é feito de acordo com as 
normas do Ministério do Trabalho e as do Ministério de Previdência e assistência Social; b) seguro 
de responsabilidade civil, que tem a finalidade de cobrir o contratante e o contratado contra danos 
causados a terceiros que acarretem em despesas imediatas ou ações judiciais, assim como danos 
ocasionados a qualquer propriedade. Entretanto, uma das maiores dificuldades encontradas foi a de 
estabelecer uma seguradora que apresentasse seguros condizentes com o porte do risco estabelecido 
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pela obra de demolição aos seus lindeiros, pois se tratou de uma obra de demolição e não de 
construção civil. O grande êxito desta procura foi quando se conseguiu demonstrar as seguradoras 
qual o modelo de trabalho que iria ser empregado bem como o elevado grau de segurança que iria ser 
adotado naquela operação.  

5.  ESCOLHA DO TIPO DE DEMOLIÇÃO ADEQUADO PARA DESCONSTRUÇÃO 

Para se chegar ao sistema mais adequado de demolição, em função das características do prédio a ser 
desconstruído, se pesquisou dentre os principais métodos de execução apresentados pela NBR 
5682/1977- contratação, execução e supervisão de demolições. 

Em função da operacionalidade e da difícil localização das edificações, se optou, preliminarmente, 
pelo estudo e análise de três sistemas para execução dos trabalhos de demolição, a saber: 

a) demolição convencional, com mão-de-obra intensiva, demolição mecânica com 
rompedores pneumáticos; 

b) demolição controlada, com equipamentos hidráulicos equipados com discos 
diamantados para cortar as peças estruturais; 

c) demolição por colapso mecânico planejado. ð  sistema adotado 

5.1  Sistema Convencional Utilizando Rompedores Pneumáticos 

No sistema de demolição convencional utilizando rompedores pneumáticos é necessária a utilização 
de sistemas de escoramento da estrutura que receberá os impactos e vibrações decorrentes do 
processo de demolição. Além disso, a mão-de-obra envolvida demanda um grande número de 
funcionários para operar marteletes e cortar as ferragens pelo processo de oxicorte (mistura de 
oxigênio e acetileno). Há necessidade do corte da ferragem, pois com os rompedores pneumáticos 
não se consegue cortar as barras de ferro, apenas há a fratura do concreto. Com base nos dados 
fornecidos pelos fabricantes de rompedores pneumáticos, sistema tradicional, constatou-se que os 
mesmos não atendem a dois fatores importantes que são segurança e prazo de execução pretendido 
que era de 120 (cento e vinte) dias corridos. Uma das características principais deste processo é o alto 
nível de barulho dos impactos causados pelas  

ferramentas e pelo ruído dos motores a diesel que produzem o ar comprimido necessário para o 
funcionamento dos rompedores.  

 

Figura 2: exemplo de utilização do Sistema Convencional com rompedor pneumático 
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O sistema de demolição convencional pode também colocar em risco as edificações lindeiras devido 
à propensão de tombamento ou queda de peças estruturais, lançamento à distância de fragmentos 
devido a impactos causados pelas ferramentas. Inclui-se a este processo a necessidade de um grande 
número de operários que estariam circulando entre os escombros em alturas elevadas para remoção 
das peças. Isso porque é necessário liberar áreas para circulação e instalação de equipamentos ou 
ainda para remoção dos elementos de escoramento. Este fato resultaria num fator com alto risco para 
acidentes de trabalho. Baseados nestes dados, concluiu-se que o sistema convencional não era o mais 
adequado para o prédio em questão, especialmente quando executado nos andares superiores devido à 
altura dos elementos a serem removidos, pois apresenta riscos de segurança na execução dos serviços 
de demolição, além do excessivo prazo necessário 12 (doze) meses para a conclusão dos trabalhos. 

5.2  Sistema de Desconstrução Controlada Com Ferramentas De Corte Diamantado 

Para o uso desta técnica, buscou-se uma empresa fornecedora dos equipamentos a serem utilizados, 
com base no maior reconhecimento tanto nacional como mundial. Uma vez definida a empresa se 
buscou a tecnologia para definir o melhor equipamento e ferramenta para as especificações da obra 
de demolição, os quais atendessem as necessidades e o alto fator de segurança no processo de 
demolição, rendimento, reduzida mão-de-obra envolvida no processo e níveis de ruído aceitáveis aos 
moradores no entorno.  

Para o seccionamento das seções da estrutura de concreto foi pesquisada a possibilidade de uso de 
equipamentos hidráulicos que impulsionam discos diamantados de diâmetros entre 800mm a 
1600mm que permitem cortar as peças estruturais, lajes-vigas-pilares, sem causar impactos e 
vibrações decorrentes da alta rotação (400 a 900 rotações por minuto) dos discos. Estes discos 
diamantados permitem o corte de quaisquer materiais existentes nos elementos a serem demolidos, 
conforme pode ser visto no exemplo pesquisados de uma obra de reservatório na cidade de Passo 
Fundo/RS. 

  Este sistema necessita de equipamentos auxiliares para o transporte de remoção das peças, que serão 
cortadas e retiradas inteiras, sendo depositadas em local apropriado para posteriormente serem 
fraturadas, facilitando, assim, a retirada do canteiro de obras por caminhões basculantes ou similares. 

Em virtude das dimensões da obra, foram pesquisados os equipamentos para transportes verticais tais 
como: gruas, pontes rolantes e guindastes sobre esteira e auto-propelidos disponíveis no mercado em 
diferentes dimensões. Para atender as características da obra seria necessário uma grua com mastro 
de 40 metros de altura, lança com 20 metros de comprimento e capacidade de carga de 15 toneladas 
na ponta da lança. O emprego destas gruas, além de serem transportadas em três carretas do 
fabricante até o local da demolição levariam 20 (vinte) dias para serem montadas ou desmontadas, 
processo este que se repetiria três vezes durante a obra resultando em um elevado alto custo de 
locação, próximo ao custo do guindaste.  

Baseado nos custos elevados levantados e no prazo dado para a execução da obra 12 (doze) meses 
para este sistema de demolição, o mesmo foi considerado inviável dentro do estudo de viabilidade 
econômico e da óptica operacional. 

5.3 Sistema De Desconstrução Por Colapso Mecânico Planejado (sistema adotado) 

Em função do custo e do baixo envolvimento com mão-de-obra humana, além de rapidez na 
execução do projeto, se optou por este tipo de demolição. O método consiste em remover peças 
fundamentais da estrutura, ocasionando colapso total ou parcial das seções. 
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6.  DESCRIÇÃO DO MÉTODO DE TRABALHO DO SISTEMA ADOTADO 

O início da desconstrução se deu pela elaboração de um plano de trabalho que envolveu uma 
programação do layout e de um sistema rígido de controle e fiscalização do plano de trabalho 
elaborado pela ocasião da elaboração do contrato com intuito de garantir a produtividade das 
atividades desenvolvidas no cronograma de serviços e também preservação da saúde do trabalhador.  

Os primeiros trabalhos de desconstrução constituíram-se na retirada total das esquadrias, das telhas 
de fibrocimento e também pela demolição manual de toda estrutura de concreto armado do telhado, 
bem como sua laje, conforme mostram as Figuras 3 e 4, respectivamente. 

 Figura 3: vista da retirada das esquadrias do térreo       Figura 4: vista da desconstrucão do telhado 

 

Após a retirada de esquadrias, telhas de fibrocimento e demolida a estrutura do telhado com a laje de 
cobertura foram colocadas na laje do 5º pavimento três retroescavadeiras conduzidas com guindaste. 
A demolição com as três retroescavadeiras teve o objetivo de garantir maior produtividade da obra, 
sendo que iniciaram seus serviços dos fundos em direção à frente do prédio. As paredes laterais 
foram desvinculadas em lances de 7,0 a 10,0m, cortadas juntamente, com pilares próximo a laje e 
trazidos para a parte interna  com o uso destas máquinas. Durante o processo de desvinculação das 
paredes, foram mantidos tencionados um tirfor de 5.000 kg amarrado à parede por questões de 
segurança e cortados com maçarico os ferros de amarração com os pilares de concreto armado e 
deslocados para dentro com a lança da retroescavadeira e após demolidas com o rompedor. 

  Após a retirada da alvenaria de vedação, os pilares internos foram tombados para o interior da 

edificação demolida, conforme pode ser visto na Figura 5 e triturados inteiramente com o  
rompedorda retroescavadeira e cortadas as barras de armaduras com o maçarico, vide Figura 6. 
 

       Figura 5: vista do colapso na peça estrutural                     Figura 6 : vista do colapso da peça estrutural 
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Na medida em que a frente de desconstrução avançava, a fixação da tela de proteção era  remanejada 
para os pilares remanescentes. As armaduras das lajes, pilares e vigas foram cortadas com auxílio de 
maçaricos em pedaços pequenos que permitiam o manuseio e carregamento manual no caminhão. 

O entulho foi conduzido por gravidade até o nível do piso, em um único local junto a lateral do 
prédio demolido conforme mostra a Figura 15, e mantido irrigado com água para contenção da 
poeira. O mesmo tratamento era utilizado quando do carregamento dos caminhões. 

Ao concluir a demolição de 50% da laje do 5º pavimento, duas das retroescavadeiras foram 
novamente içadas para a laje inferior iniciando assim a demolição da laje do 4º pavimento. Ao se 
aproximarem do último lance de pilares interligados por vigas, a outra retroescavadeira foi conduzida 
através de colchão de entulhos formado na estrutura do antigo poço do elevador. A operação se 
repetiu sucessivamente para os outros pavimentos, com exceção das movimentações das 
retroescavadeiras que passavam de um pavimento para outro sem a ajuda de guindastes, mas sim 
através de plataformas formadas pelo próprio entulho proveniente da desconstrução. A retirada do 
entulho era feita gradativamente após da formação de colchão de entulho ao lado do prédio. 

O equipamento principal de desconstrução colocado sobre a laje, foi a retroescavadeira (03 
máquinas) equipada com martelo hidráulico de 500 kg, com peso total de 6000 kg. 

Estas retroescavadeiras tinham que estar com o peso distribuído em sete pontos, se colocadas no caso 
mais desfavorável, somente sobre um módulo de laje, acarretaria uma carga distribuída de 335 kgf/m² 
sobre a mesma.  

Esta carga foi perfeitamente compatível com a estrutura existente (carga limite confirmada na prova 
de carga de 400 kg/m²) e não havendo a necessidade de nenhum escoramento adicional na laje de 
piso. Sobre a laje, além das retroescavadeira, foram depositados os entulhos provenientes da 
demolição da laje superior, sendo importante destacar a necessidade de observação da distribuição 
uniforme desse entulho, e sua gradual remoção, evitando acúmulo e conseqüente sobrecarga sobre 
parte da laje. 

Para o cumprimento das condições de estabilidade e segurança da estrutura do prédio demolido foram 
observados os seguintes procedimentos: 

a) demolição realizada por pavimento, com o deslocamento do equipamento ao longo do 
comprimento do prédio, preservando os pavimentos inferiores; 

b) remoção das paredes laterais de alvenaria, garantindo o tombamento para o interior do 
prédio com o prévio atirantamento; 

c) orientação da demolição do interior para o exterior do prédio; 

d) seqüência de demolição da estrutura de concreto. 

Os procedimentos executados durante a obra de demolição garantiram a integridade da estrutura ao 
longo de todo o trabalho de demolição que perfizeram oitenta e dois dias quase que ininterruptos. 

7.  IDENTIFICAÇÃO DO PCMAT ADEQUADO 

O Programa de Condições e Meio Ambiente do Trabalho - PCMAT elaborado na desconstrução 
contemplou as exigências contidas na NR9 – Programa de Prevenção e Riscos Ambientais – PPRA e 
o item 18.3 da Norma Regulamentadora 18 (NR 18) que contemplou os requisitos para a elaboração e 
cumprimento do PCMAT. 
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O PCMAT foi desenvolvido com o objetivo de: i) garantir a saúde e a integridade dos trabalhadores; 
ii) definir atribuições, responsabilidades e autoridade ao pessoal que administra, desempenha e 
verifica as atividades que influem na segurança e que intervêm no processo produtivo; iii) fazer a 
previsão dos riscos que derivam do processo de execução da obra; 
iv) determinar as medidas de proteção e prevenção que evitem ações e situações de risco; 
v) aplicar técnicas de execução que reduzem ao máximo riscos de acidentes e doenças. 

O PCMAT desta obra teve que ser adequado às normas regulamentadoras, pois as mesmas dão ênfase 
as atividades de serviços ou construção e não especificamente as atividades de desconstrução, 
conforme demonstrado em anexo.  

Todos os dezoito empregados envolvidos na desconstrução, independentemente de suas funções, 
foram equipados com todos os equipamentos de segurança EPIs – os maçariqueiros estavam 
equipados também com caneleiras, luvas de cano longo, avental e óculos de maçariqueiro, conforme 
visto nas Figuras 7 e 8. 

 

       Figura 7: vista dos EPIs do maçariqueiro                            Figura 8: vista dos EPIs dos operários 

    

Em frente ao prédio desconstruído, foram adotados alguns procedimentos extras de segurança como 
por exemplo: a permanência de um operário uniformizado, inclusive com faixas corporais 
sinalizadoras e bandeira de atenção, orientando os transeuntes e a entrada e saída de caminhões. 
Todos os empregados envolvidos realizaram treinamento e qualificação para a execução dos serviços 
com registros em carteira profissional. 

Para a execução da obra de desconstrução foi desenvolvido um programa especial de condições e 
meio ambiente do trabalho que norteou todas as atividades que envolviam o trabalhador. A obra de 
desconstrução não registrou qualquer abertura de ocorrências de acidente do trabalho em todo o seu 
período de execução, devido à realização de PCMAT adequado às necessidades e também pelo rigor 
da fiscalização deste. A obra de desconstrução possuía um prazo contratual de término de execução 
de 120 (cento e vinte) dias corridos e foi realizada em 82 (oitenta e dois) dias ininterruptos, sem 
qualquer comunicação de acidente do trabalho (CAT). 

8. IDENTIFICAÇÃO DAS MEDIDAS DE TOMADAS PARA A RETIRADA DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS ORIUNDOS DA DESCONSTRUÇÃO 

Para a realização da obra de demolição foi necessária a obtenção de licenciamento junto à Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente, com respaldo na Lei Municipal nº 8.267/96 e com base nos autos do 
Processo Administrativo nº 01.06313400.4, o que originou uma licença de operação. 
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Para abertura do processo administrativo foram vários documentos necessários tais como: memorial 
descritivo ou de procedimentos para a demolição, croqui do terreno identificando as edificações a 
serem demolidas, cópia do IPTU devidamente pago e matrícula do imóvel. 

A referida licença de operação propiciou a liberação da obra de desconstrução e também a 
localização das centrais apropriadas para receber entulhos oriundos desta, bem como resíduos 
arbóreos, podas, madeiras e outros. 

A obtenção da licença Municipal para a desconstrução foi considerada nesta operação como uma das 
atividades burocráticas que demandaram mais tempo - cerca de 60 (sessenta) dias úteis - em função 
da quantidade de entulho que seria depositado nessas centrais. 

O resíduo liberado para estas centrais basicamente foi composto de resíduos originados de restos de 
concreto fragmentado. O concreto é separado da armadura existente e triturado por braços mecânicos 
dispostos nas retroescavadeiras e/ou em marteletes. Os procedimentos utilizados para retirada dos 
resíduos sólidos seguiram rigorosamente o estabelecido pela Resolução n° 307 do CONAMA - 
Conselho Nacional do Meio Ambiente e demais exigências ambientais. 

              Figura 9: vista da separação do RCD                             Figura 10: vista da separação do RCD      

          

 

9.   CONCLUSÕES 

A obra de desconstrução atingiu seu término de forma antecipada ao seu prazo contratual 120 (cento 
e vinte) dias úteis, onde foram alcançados os seguintes resultados dignos de análise: 

a) a viabilidade econômica e financeira do empreendimento tornou-se praticável ao se 
conseguir ajustar o sistema de demolição ao custo final da obra; 

b) a demolição do prédio de concreto armado existente representou um alto risco em 
engenharia e exigiu cuidados especiais em seu planejamento e principalmente à 
segurança dos vizinhos lindeiros como dos operários envolvidos; 

c) todas as medidas tomadas no planejamento e execução da obra de demolição exigiram 
uma multi disciplina de conhecimentos, dos quais, através de um sinergismo 
interdisciplinar garantiram o seu sucesso; 

d) o intenso controle e fiscalização da obra nas normas e planos desenvolvidos 
preliminarmente pela equipe de profissionais, garantiram a inexistência de acidente de 
trabalho, bem como o cumprimento do prazo estabelecido em contrato; 
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e) atualmente, os processos de demolição de edificações são considerados verdadeiras 
caixas pretas em estudos de viabilidades econômicas e financeiras, pois inexistem 
bibliografias e estudos adequados devido o processo de demolição não se tratar de uma 
especialização acadêmica, mas sim da experiência de quem a pratica; 

f) a norma existente para contratação, execução e supervisão de demolições, a NBR 
5682/1977, abrange a matéria de uma forma genérica, mas serviu de parâmetro para a 
montagem do contrato da obra de demolição; 

g) o programa de condições e meio ambiente do trabalho na indústria da construção teve 
que ser elaborado especialmente para esta tipologia de obra; 

h) para a contratação, execução de obras de demolição ainda existem campos a serem 
explorados, tendo em vista a dificuldade encontrada nas diligências para a pesquisa 
deste estudo de caso. 
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