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RESUMO 
 

A geração de resíduos da construção civil pode estar ligada a muitas causas e decisões, 

por exemplo, no planejamento de construção, problemas de execução, entre outras. Durante a 

fase de construção, os resíduos de materiais estão relacionados a fatores como danos no 

transporte, manuseio inadequado, excessos causados por mão de obra não qualificada, 

armazenamento não planejado e clima. Existe um mapeamento de causas diretas e indiretas de 

resíduos de materiais da construção civil de diferentes tipos comuns em construções 

brasileiras, apontando problemas recorrentes relacionados à falta de padronização. Na área de 

pavimentação asfáltica, diversas técnicas de reciclagem de materiais antigas surgem com o 

objetivo de diminuir a exploração da natureza. Entre os materiais alternativos que vêm sendo 

utilizados, pode-se destacar o material fresado, que pode ser incorporado a outros materiais, 

como o cimento Portland e a emulsão asfáltica, para dar origem a novas camadas de 

pavimento. Com este trabalho foi realizado o estudo da viabilidade do reuso de material 

fresado de pavimento na confecção de uma camada absorvedora de calor em uma caixa 

d’água, possibilitando o fornecimento de água quente a residências utilizando exclusivamente 

a energia solar. Os ensaios foram conduzidos nas dependências do laboratório de 

biocombustíveis e controle de qualidade da Universidade Nove de Julho. Os resultados 

mostraram que é possível reutilizar o resíduo de asfalto para aquecer por maior tempo a água. 

Além disso foi avaliado a aplicabilidade do negócio no qual determinou que com essa nova 

forma de reutilizar esse resíduo, há uma economia de R$92,25 (US$23,96 para dólar a 

R$3,85) por mês pelos dez anos de vida vida útil da caixa d’água, o que equivale a 

R$11.000,00 (US$2857,14 para dólar a R$3,85) no período, ou seja, os resultados trazem 

benefícios ambientais e econômicos. 

Palavras-chave: Resíduos da construção civil; fresa de pavimento; viabilidade econômica; 

energia solar 



 
 

ABSTRACT 

USE OF ASPHALT WASTE IN THE MANUFACTURE OF A WATER BOX WITH 

SOLAR HEATING 

 

The generation of construction waste can be linked to many causes and decisions, for 

example, in construction planning, execution problems, among others. During the 

construction phase, material wastes are related to factors such as transportation damage, 

improper handling, excesses caused by unskilled labor, unplanned storage, and weather. There 

is a mapping of direct and indirect causes of waste from construction materials of different 

types common in Brazilian constructions, pointing to recurrent problems related to the lack of 

standardization. In the area of asphalt paving, several techniques for recycling old materials 

appear with the aim of reducing the exploitation of nature. Among the alternative materials 

that have been used, we can highlight the milled material, which can be incorporated into 

other materials, such as Portland cement and asphalt emulsion, to give rise to new layers of 

pavement. This work was carried out to study the feasibility of the reuse of ground milling 

material in the preparation of a heat absorber layer in a water tank, allowing the supply of hot 

water to residences using exclusively solar energy.   The tests were conducted at the Biofuels 

and Quality Control Laboratory of Nove de Julho University, the results showed that it is 

possible to reuse the asphalt residue to heat the water for longer. In addition, it was evaluated 

the applicability of the business in which it determined that with this new way of reusing this 

waste, there is an economy of R$92.25 (US$23.96) per month for the ten years of life of the 

water tank, which is equivalent to R$11,000.00 (US$2857.14) in the period, that is, the results 

bring environmental, social and economic benefits. 

 

Keywords: Construction waste, pavement mill, economic feasibility; solar energy 
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1 INTRODUÇÃO 

A indústria da construção é considerada um dos impulsionadores da economia e da 

construção da nação. A sua contribuição para o produto interno bruto é considerável e as suas 

ramificações positivas na economia local e regional podem ser imensa, pois abre 

oportunidades de emprego e negócios. Projetos de infra-estrutura, como estradas, pontes, 

ferrovias, portos / aeroportos e outras grandes obras civis são as principais vias de entrada de 

capital nas áreas onde o trabalho será realizado (Campos, 2018). 

O impacto na economia pode ser imediato no início da construção e pode continuar 

durante as operações em si. É por esta razão que os residentes locais ficam entusiasmados 

quando novas infra-estruturas são estabelecidas na sua localidade. Juntamente com os 

prometidos benefícios econômicos e financeiros da indústria da construção, as próprias 

atividades geram resíduos consideráveis nos locais de trabalho, acampamentos e instalações 

auxiliares. Esses resíduos, geralmente denominados resíduos de construção, fazem parte as 

embalagens de materiais de construção, contêineres e peças usadas de máquinas e 

equipamentos que não são mais utilizáveis (Monteiro, 2001). 

Segundo Sapuay (2016), sem o uso prático desses materiais na construção, não há 

razão para mantê-los e, portanto, subsequentemente são descartados. Se esses materiais não 

forem gerenciados e descartados de forma adequada, eles podem causar danos irreparáveis e 

irreversíveis impactos adversos ao meio ambiente. Consequentemente, a saúde e o bem-estar 

das pessoas podem ser comprometidos; acima de tudo serão os trabalhadores e, 

posteriormente, os próprios moradores nas proximidades dos locais do projeto. Pode acabar 

em um cenário em que o desenvolvimento prometido é ofuscado por uma catástrofe 

ambiental.  
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A tendência é que uma nova perspectiva deve ser analisada, onde os materiais 

acumulados nos locais de trabalho não serão problemas a serem removidos, mas sim como 

oportunidades a serem utilizadas, que podem ser de alguns benefícios financeiros, bem como 

meios para conservar os recursos do meio ambiente. Posteriormente, esse ponto de vista pode 

contribuir para atividades de construção sustentável que a indústria deve, com razão, aspirar, 

como sua participação nos esforços gerais de proteção ambiental (Mmereki, 2018).  

São conhecidos como fonte de impactos ambientais os materiais provenientes de obras à 

extração de matérias-primas e a execução de seus projetos. Alguns dos impactos mais 

significativos são gerados através de resíduos de materiais desprezado das obras da 

construção civil, que, segundo Solís-Guzmán (2009), tem sido significativo devido ao 

crescimento acelerado das cidades (Yang et al. 2017).  

Os resíduos de construção são geralmente mais volumosos, mais pesados e tóxicos do 

que os resíduos domésticos. Sua disposição a um aterro sanitário ou lixão local pode revelar-

se menos uma solução, mas um agravamento da questão a longo prazo.  Em alguns casos, o 

contratado recorre a práticas inadequadas ou mesmo ilegais, tais como: (i) prática comercial 

em que uma ou mais empresas vendem mercadorias para outros países a preços cujo o valor é 

abaixo do fixado pelo mercado, com a finalidade de prejudicar empresas concorrentes 

(dumping) em áreas desertas; (ii) esconder lixo em áreas arborizadas ou florestadas; (iii) 

misturar com lixo doméstico; (iv) enterrar em locais abandonados; v) descarga em cursos de 

água; e (vi) queimando.  Por outro lado, uma boa parte desses resíduos de construção ainda 

pode ser usada com planejamento adequado e seu uso pode ser uma solução para os 

crescentes problemas de resíduos que as comunidades e a indústria da construção enfrentam. 

Seria preciso ser criativo e engenhoso para encontrar soluções para esses problemas.  

No trabalho de monitorização ambiental, para a construção de grandes infra-

estruturas financiadas por instituições de financiamento internacional (IFI's), a gestão de 
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resíduos sólidos nos locais de trabalho é sempre uma questão recorrente. Já no ambiente 

urbano, os números da indústria da construção civil no setor imobiliário, onde as questões 

sobre os resíduos gerados são regulamentos com base nas localidades. Uma considerável 

atenção é dada a este setor, uma vez que foram mais visíveis e expostos a opiniões 

públicas em suas localidades vizinhas (Sapuay, 2016). 

De acordo com a Associação brasileira de empresas de limpeza pública e resíduos 

especiais (ABRELP,2015) pesquisas apontam que 4,5 milhões de toneladas de resíduos 

foram produzidos no Brasil em 2015. A eliminação de resíduos está associada a 

contaminação água, solo e aos materiais desprezados como amianto e compostos 

orgânicos voláteis – COVs (Esin Cosgun, 2007). Nesse contexto, os projetos de 

infraestrutura urbana, como a extensa área de intervenção e serviços de escavação - são 

grandes geradores de resíduo de asfalto.  

No entanto, como destacado por Li et al. (2015), em muitos casos, os designers 

não possuem o conhecimento de ferramentas para tomada de decisões informadas por 

critérios ambientais. Assim, é importante alinhar estratégias visando tanto processos e 

produtos a serem racionalizados, quanto os que estão contribuindo para redução de 

impactos. Segundo, Lean Construction (LC) os métodos verdes da construção podem 

constituir abordagens adequadas para o desenvolvimento de projetos com menor impacto 

ambiental, considerando a redução do desperdício de materiais (Nahmens, 2009)  

Embora existam várias certificações orientando projetos de construção, métodos 

para avaliação em projetos de infra-estrutura urbana são bastante superficiais ou mesmo 

inadequado (Wang et al. 2015).               

De acordo com o Instituto brasileiro de geografia e estatística (IBGE, 2012) a área 

da construção civil atua na economia sendo encarregado por cerca de 4,6% do produto 

interno bruto (PIB) mas dados indicam que em 2017 o PIB referente a construção civil 
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sofreu uma queda de 5%, de acordo com balanço divulgado pelo IBGE, mesmo com o 

resultado negativo a retração é menor do que apresentada nos três anos anteriores, antes 

disso , o PIB do setor só vinha apresentando crescimentos. O banco de dados da câmara 

brasileira da indústria da construção (CBIC, 2016) mostra que houve evolução de 2% nos 

investimentos da construção em comparado ao trimestre anterior. 

Segundo Marques (2015) a indústria da construção civil é decorrente de 

preocupação devido a enorme geração de resíduos que retrata de 51 a 70% dos resíduos 

sólidos urbano. A Figura 1 apresenta a composição da cadeia produtiva da construção, no 

qual é possível observar que o setor da construção compõe a maior porcentagem. 

Figura 1 : Composição da cadeia produtiva da construção 

 

Fonte : CBIC Banco de dados (2016) 

 

Destaca-se na composição do material fresado o concreto asfáltico de petróleo 

conhecido como CAP e o reaproveitamento dos resíduos provenientes das obras de 

manutenção e restauração do sistema de manutenção do pavimento dos corredores segregados 

e viários estratégicos permite a conservação do meio ambiente.  

Na NBR 7207/82 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT,2012), diz 

que “O pavimento é uma estrutura construída após a terraplenagem e destinada 

economicamente e simultaneamente em seu conjunto a: resistir e distribuir ao subleito os 
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esforços verticais produzidos pelo tráfego; melhorar as condições de rolamento quanto à 

comodidade e segurança; e resistir aos esforços horizontais que nele atuam tornando mais 

durável a superfície de rolamento.”  

Existem atualmente dois tipos de reciclagem para rejeitos de fresagem: 

 O material recebe uma nova dosagem de asfalto (CAP) e é aplicado 

imediatamente no pavimento; 

 O material utilizado na fabricação do Concreto Betuminoso Usinado a Quente 

(CBUQ ) como agregado, numa proporção adequada.   

Tendo em vista a realidade precária de muitas vias brasileiras e a importância 

econômica que as malhas rodoviárias representam, é preciso a manutenção das rodovias que 

geram grandes quantidades de resíduo resultante da fresagem de trechos de revestimento 

deficiente. Este excedente gerado, muitas vezes, é depositado em locais irregulares e, como 

solução de baixo custo para esta problemática, aponta-se o caminho da utilização deste 

material contribuindo para a preservação ambiental. 

 Uma das possibilidades de reutilizar esse material é na obtenção de uma caixa d'água 

com aquecimento solar.  

Leng (2018) elaborou o estudo sobre a produção de um material de pavimentação 

sustentável através da reciclagem química de resíduos de polietileno tereftalato (PET) em 

asfalto modificado de borracha, já Zanna (2017) falou sobre o uso de mistura de argila / 

resíduos sólidos resíduos de materiais provenientes das obras.  

Desta forma, este trabalho de pesquisa pretende verificar se é possível reutilizar 

material fresado de asfalto na obtenção de revestimento para aquecimento de caixa d'água 

elaborando o estudo de viabilidade econômica. 
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1.1 Questão De Pesquisa  

 

Em quais condições ambientais é viável o reuso do material fresado de pavimento na 

confecção de uma camada absorvedora de calor em uma caixa d’água, possibilitando o 

fornecimento de água quente a residências utilizando exclusivamente a energia solar. 

1.2 Justificativa 

A indústria da construção é conhecida como uma das maiores geradoras de emprego, 

porém também é a maior geradora de resíduos produzidos das obras.  Existem diversas 

medidas para a redução destes resíduos, como o reuso na terraplanagem de estradas e na 

compactação de solos em diversos tipos de construções (Sakai et al. 2014). 

Os principais objetivos da reciclagem de pavimentos são o reaproveitamento de 

materiais, o controle na utilização de recursos naturais e a mudança  das propriedades físicas e 

mecânicas dos materiais (Lucena et al. 2010).  

 

1.3 Exemplos De Reuso De Material Fresado De Pavimento 

 

De acordo com Lucena et al. (2010) o grupo de métodos de reciclagem de pavimentos 

surgiram do pensamento mundial com o destino correto dos resíduos gerados em obras de 

construção civil. Abaixo estão alguns dos destinos desse material:  

- Aterro rodoviário 

- Reutilização do material betuminoso fresado nas camadas de sub-base e base de 

pavimentos 
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- Materiais fresados para o uso em camadas de pavimentos flexíveis 

- Reuso de material fresado em camadas estruturais de pavimento 

A Figura 2 mostra o esquema de caixas d’água em inox com sistema de aquecimento 

solar utilizadas no conjunto habitacional PAC. 

Figura 2: Conjunto habitacional PAC 

 

Fonte: google imagens (2017) 

 

                De acordo com Castro et. al, (2007) “Quando as rodovias estão com os pavimentos 

envelhecidos e o desgaste é intenso não adianta passar uma nova capa asfáltica. A solução 

utilizada normalmente para corrigir esses problemas no pavimento é a fresagem do mesmo. 

Encontra-se um desafio para um destino razoável a esse material que por muito tempo foi 

considerado um rejeito da construção civil. O material rejeitado é constituído de: brita, areia, 

filler e Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP). Normalmente esse material é descartado nos 

bota-fora determinado pela fiscalização da obra Conselho nacional do meio ambiente 

(CONAMA, Resolução Nº. 307 de 05 de julho de 2002) órgãos ambientais estão 

intensificando quanto ao que se diz respeito aos impactos ambientas em obras civis e aos seus 

resíduos exigências”. Em geral o aquecimento de água em residências é realizada através do 

uso de resistências elétricas, ou aquecedores a gás e ambos os custos com energia e isso pode 

ser “inviável” o uso de água aquecida para as comunidades mais carentes. 
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A utilização de energia solar pode diminuir os custos com a aquisição de energia para 

aquecer a água. Existem no mercado brasileiro caixas d’água que utiliza esta fonte energética 

para aquecer a água, mas seu preço é de aproximadamente R$1700,00 (US$441,56 para dólar 

a R$ 3,85) e pode ser inviável para comunidades pobres. 

 É evidente que as camadas de asfalto absorvem calor do sol espontaneamente, o que 

comprova o seu poder de aquecimento. Portanto o material retirado do pavimento, conhecido 

como fresa, para obtenção de uma camada aquecedora em uma caixa d’água pode reduzir os 

custos e ornar esta tecnologia acessível ás comunidades carentes.               
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2. OBJETIVOS 

2.1 Geral 

Analisar as viabilidades técnica e econômica do uso do material retirado do 

pavimento  na obtenção de uma caixa d'água com aquecimento solar. 

2.1.1 Específicos         

Simular caixas d’água com diversos volumes revestidos com material fresado de 

asfalto 

( MFA); 

Verificar a absorção de calor pelos sistemas em ambiente real; 

Avaliar a viabilidade econômica do sistema. 
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3. FUDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Existe um volume considerável de literatura referente aos resíduos de construção e 

demolição. Contudo, a maioria refere-se à edifícios erguidos e não à infraestrutura de obras 

civis. Há muitas literaturas sobre resíduos de construção disponíveis na internet, assim como 

em artigos impressos, em alguns por exemplo, os aspectos de gestão de resíduos de obras 

civis envolvem a reciclagem de asfalto, concreto, aço e outros metais. A transformação de 

concreto velho em agregados, para ser agregado com a nova mistura de concreto, foi discutida 

em um documento técnico, o que falta é uma deliberação mais abrangente de resíduos em 

obras civis na construção e implementação (Bhatt et al. 2013). 

              Segundo Bakshan (2017) a eliminação de resíduos em grandes áreas urbanas causa 

problemas como a degradação das paisagens. Além disso, a eliminação de resíduos está 

associada a contaminação do solo e da água, devido ao descarte de materiais como amianto e 

compostos orgânicos voláteis – COVs (Esin e Cosgun, 2007). 

De acordo com CBIC (2016) uma pesquisa apresentada pelo IBGE registrou queda de 

3,6% do produto interno bruto (PIB) nacional e de 5,1% na atividade da construção civil. Em 

2017, o PIB da construção civil caiu 5,0% o desempenho foi o pior entre todos os subsetores 

da economia. Apesar do resultado negativo, a retração é menor do que a apresentada nos três 

anos anteriores conforme mostra a Figura 3. 
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Figura 3: PIB Brasil x PIB construção civil 

 

Fonte : CBIC Banco de dados (2016) 

Segundo Magalhães (2017) o campo de resíduos da construção é percebido como um 

dos principais contribuintes para o meio ambiente e a degradação, e está associado à origem 

de resíduos de construção civil (RCC). Em geral, resíduos de construção e demolição são 

definidos como uma mistura de material diferente, incluindo resíduos inertes, resíduos não 

perigosos não inertes e resíduos perigosos, gerados a partir de atividades de construção, 

renovação e demolição. Além disso, o RCC inclui os materiais que podem ser gerados 

repentinamente desastres naturais, como terremotos, inundações, furacões e tsunamis. 

 

3.1 Resíduos da Construção Civil 

 

De acordo com Bonfim (2007), uma das técnicas aplicadas em manutenção do sistema 

rodoviário é o reuso de fresa retirada dos pavimentos danificados, com a intenção de diminuir 
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preocupações com o greide (elevação da linha longitudinal do perfil da estrada) e também 

reduzir o surgimento de trincas. 

Resíduos sólidos em geral e resíduos de construção em particular, estão entre as 

questões ambientais que precisam ser cobertas nos aspectos de proteção ambiental do projeto. 

A pesquisa sobre abalos ambientais se concentra em proteger tanto o ambiente físico quanto o 

social.  Juntamente com outras questões, a geração de resíduos domésticos por pessoas que 

trabalham e permanecem nos locais do projeto está incluída (Monteiro, 2001). 

De acordo com Abiko, A., & Moraes (2009), a acumulação de resíduos de construção 

tornou-se inevitável, devido ao rápido ritmo com que os materiais estão sendo utilizados 

durante a construção. Embora o tema dos resíduos sólidos e resíduos de construção sejam 

reconhecidos durante a elaboração do contrato, tendem a ser eficazes na realização dos 

objetivos da gestão de resíduos sólidos ecológicos. 

Segundo Sapuay (2016), a construção do novo pavimento, os materiais velhos de 

asfalto devem ser removidos e substituídos por novas camadas betuminosas. O asfalto velho 

moído em tamanhos adequados pode ser agregado em novas misturas asfálticas betuminosas. 

Fazer isso irá minimizar as pedras a serem extraídas, resultando em conservação de materiais 

e minimização de atividades de exploração de pedreiras. 

 Em algumas instâncias, o asfalto antigo pode ser usado como pavimentação em 

algumas estradas rurais menores como pavimentação de superfície em estradas de terra 

conforme ilustra a Figura 4. Podem ser usados também em áreas rurais utilizando em suas 

calçadas como pavers (peças pré  moldadas com diferentes formas cores e texturas, que 

podem ser encaixadas dando origem ao pavimento com efeito estético diferenciado). Não 

utilizá-los pode ser nocivo para o ambiente, pois alguns componentes podem penetrar no solo, 

contaminando a área de estocagem. Concluindo, é mais prático encontrar uso para esses itens 

do que apenas deixá-los esquecidos no local de trabalho. 
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                    Figura 4: Asfalto velho triturado e colocado em nova mistura betuminosa 

 

Fonte: S. E. Sapuay, (2015) 

           Segundo o Conselho brasileiro de construção sustentável, (CBCS, 2016), de tudo o que 

extrai da natureza, apenas entre 20% e 50% das matérias-primas naturais são realmente 

consumidas pela construção civil. Dados revelam que o volume de resíduos gerado - entulho 

de construção e demolição -, chega a ser duas vezes maior que o volume de lixo sólido 

urbano.  

 

3.2 Formação e Gestão De Resíduos Da Construção Civil 

Foi constatado que, em 2014, cerca de trezentos e trinta e três milhões de toneladas de 

RCC foram produzidos, com exceção dos solos, sendo que são compostos por trezentos 

milhões de toneladas de resíduos, os quais não sofrem transformações em sua composição. 

Será agregado, também, três milhões de resíduos nocivos para o meio ambiente. 

(U.S.E.P.A,2016)  

Vale destacar que, a European Commission compõe tais resíduos a partir de metais 

ferrosos, não ferrosos, ferrosos e não ferrosos, além do vidro, plástico, madeira e outros 

resíduos compostos por amianto. Podem ser inclusos os resíduos constituídos por minerais 

utilizados em outras atividades da construção civil. 
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A Tabela 1 apresenta a quantidade de RCC gerada a partir de edifícios, estradas e 

pontes e outras estruturas (por exemplo, comunicação, eliminação de resíduos, abastecimento 

de água, etc.), nos Estados Unidos, foram gerados quinhentos e trinta e quatro milhões de 

toneladas de RCC, dos quais vinte e oito milhões e novecentas mil toneladas durante as 

atividades de demolição.  

Tabela 1.  Resíduos de construção e demolição, geração por fontes nos Estados Unidos em 2014 (em milhões de 

toneladas) 

 

Fonte: Adaptado de Menegaki, & Damigos (2018) 

 

A geração de RCC está aumentando e vem causando diversos transtornos no mundo, 

como relatado pelo Australian National Waste Report (2016), que cita uma geração de 19,5 

milhões de toneladas de RCC em 2014, na Austrália. No mesmo ano, na China, 

aproximadamente 1,13 bilhões de toneladas de RCC foram gerados (Huang, 2015).  

Só em Pequim, cerca de 40 milhões de toneladas de RCC foram gerados. Já em Hong 

Kong, foram gerados cerca de 58.000 toneladas de RCC por dia, ou seja, aproximadamente 20 

milhões de toneladas por ano, e em metrópoles como Xangai, a quantidade de RCC chegou a 

30 milhões de toneladas, no mesmo ano, de acordo com  Li, Zuo, Cai e Zillante, (2018). 

Em Jeddah, uma cidade que habita 14% do total do Reino da Arábia Saudita 

população, 4.5-6.35 milhões de toneladas de RCC são produzidos a cada ano, além disso, em 

2015, foi estimado que no Brasil houve a produção de aproximadamente 45 milhões de 

toneladas de RCC sendo que no Vietnã, foram 5,3 milhões (Nizami, 2017). 
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3.3 Práticas Atual De Gerenciamento De Resíduos De Empresa De Construção Civil 

A produção de resíduos gerados em canteiros de obras de edifícios é composta 

principalmente de madeira, aço, concreto entre outros. Os números de resíduos de construção 

civil provenientes variam de localidade e dependem do projeto de arquitetura. 

Boa parte dos locais de construção possui área limitada para armazenamento dos 

materiais. Determinados projetos precisam locar terrenos vazios nas proximidades para 

armazenamento dos resíduos. Assim como os responsáveis dos terrenos não perceberam o 

benefício de segregação de resíduos de RCC, desperdiçando tempo e dinheiro. Contudo, 

grandes problemas de segregação de RCC, são provenientes de áreas limitadas disponíveis e 

do posicionamento dos responsáveis do local sobre o referido problema. 

A Tabela 2 mostra a geração de resíduos de construção na construção de edifícios altos e 

impactos ambientais e geração de poluição. 

Tabela 2:  Geração de resíduos 

 

Fonte: Adaptado de Poombete  (2017) 
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3.4 Gestão De Resíduos Sólidos  

 

Com às crescentes preocupações das questões ambientais e escassez de recursos 

naturais, a indústria da construção é obrigada a explorar novos conceitos e soluções técnicas 

destinadas a garantir a sustentabilidade ambiental.  

 De acordo com Wang et al. (2018.a) a indústria da construção é um dos principais 

impulsionadores da economia de qualquer nação; contribui consideravelmente para o produto 

nacional bruto e tem um impacto significativo nas economias locais e regionais, uma vez que 

grandes projetos de infraestrutura, como obras nas estradas, podem infundir emprego e 

oportunidades de negócios em uma região. 

Segundo Esa et al. (2017), a geração de resíduos a partir de obras de construção e 

demolição impacta o meio ambiente por meio do alto consumo de energia, geração de 

resíduos sólidos, danos relacionados à poluição e geração de emissões de gases de efeito 

estufa. A disposição de resíduos em grandes áreas urbanas degrada a paisagem urbana e 

contamina o solo e a água com materiais perigosos, como amianto e compostos orgânicos 

voláteis (Magalhães, 2018). 

A indústria da construção produz quantidades significativas de resíduos e outros 

materiais aparentemente inutilizáveis que são facilmente descartados como resíduos sólidos. 

Os EUA geraram cerca de 170 milhões de toneladas de resíduos relacionados a construções 

em 2003. A China gerou aproximadamente 1,13 bilhão de toneladas de CO₂ em 2014, 

representando um declínio em relação à quantidade produzida durante o período de pico de 

construção do início de 2010 (Lu et al. 2017).  

No entanto, como explica Wang et al. (2018.b), contradizendo dados oficiais, um 

estudo recente estima que a quantidade de resíduos de construção e demolição gerados na 

China é de 2 a 3 bilhões de toneladas por ano  
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Esa et al. (2017) observou que o Reino Unido gerou 200 milhões de toneladas de 

resíduos em 2012, metade dos quais vieram de obras de construção e demolição. Os autores 

também relataram que a Malásia tem uma produção diária de resíduo de asfalto de cerca de 

26.000 toneladas.  

Segundo Silva et al. (2017), a Agência de Proteção Ambiental dos EUA estima que o 

país produza 170 milhões de toneladas por ano de resíduos de construção e demolição, para 

Moreira et al. (2012), a indústria da construção civil no Brasil tem adotado abordagens 

ambientalmente sustentáveis em suas atividades devido ao papel proeminente que este setor 

desempenha no desenvolvimento econômico da nação. 

 Segundo Paschoalin Filho et al. (2016), a indústria da construção civil é de grande 

importância para o desenvolvimento do Brasil. Estima-se que esse setor gere investimentos 

superiores a US $ 90 bilhões por ano e crie 62 empregos indiretos para cada 100 empregos 

diretos. A indústria da construção civil no Brasil também desempenha um importante papel 

social ao contribuir diretamente para a redução dos déficits de infraestrutura habitacional, uma 

mitigação essencial para o progresso nacional. 

Segundo Thongkamsuk (2017), cerca de 13 a 30% de toda a deposição de resíduos 

sólidos em aterros em todo o mundo compreendem resíduos de construção e demolição, e os 

principais geradores de resíduos são edifícios residenciais, contribuindo com quase 70% do 

total.  

Pozas & González (2018) afirmam que um dos fatores para a geração de resíduos de 

demolição é a substituição de edifícios antigos por residências modernas, uma tendência que 

os autores vêem como um abandono do patrimônio cultural. 

Os empreiteiros são responsáveis por manter um ambiente de trabalho sanitário e pelo 

descarte de resíduos de suas áreas de trabalho. Uma vez que a sua presença num local é 
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limitada ao período de construção, os empreiteiros eliminam principalmente o concreto 

asfáltico transportando-o para fora do local de trabalho com pouca consideração pelas 

repercussões a longo prazo das suas ações. Como o foco de conformidade na maioria dos 

canteiros de obras é na manutenção de um ambiente de trabalho sanitário, os métodos de 

gerenciamento de resíduos relativos à reutilização, reciclagem e recuperação de recursos não 

são rigorosamente seguidos (Sapuay, 2016). 

Além disso, o concreto asfáltico é geralmente mais volumoso, pesada e 

ocasionalmente mais tóxico que o lixo doméstico. O descarte em aterros sanitários ou lixões 

locais pode parecer uma solução a curto prazo, mas pode, de fato, agravar as consequências 

ambientais a longo prazo. Em alguns casos, os contratados recorrem a práticas inadequadas ou 

mesmo ilegais, como:  

(i) despejo ilegal em áreas desertas;  

(ii) encobrimento de lixo em áreas arborizadas ou florestadas;  

(iii) mistura de resíduo de asfalto com lixo doméstico;  

(iv) enterro em locais abandonados; 

 (v) despejo de resíduo de asfalto em cursos d'água; e  

(vi) queima de resíduo de asfalto  

Vários países adotaram legislação específica para incentivar essa tendência. A 

legislação alemã que rege o gerenciamento exige que geradores ou proprietários de resíduos 

classifiquem, reciclem e reutilizem. A legislação nacional da Espanha define as obrigações de 

todas as partes envolvidas nas atividades de construção. O Reino Unido exige a redução de 

resíduos no local por meio de triagem e reciclagem. Taiwan começou a monitorar locais de 

construção em 2005 e exige que os resíduos de sejam transportados para instalações de 

tratamento (Menegaki & Damigos, 2018.a). 
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Na Austrália, várias políticas foram estabelecidas pelos governos estaduais para 

promover a reutilização local, a implementação de práticas de construção sustentável e outras 

iniciativas semelhantes. Nos EUA, os contratos rodoviários federais e estaduais geralmente 

especificam o uso de materiais reciclados na construção de rodovias. O Japão determinou a 

reciclagem de certos materiais de demolição, enquanto no Brasil, o uso de agregado reciclado 

é obrigatório em obras de pavimentação. Na China, as políticas governamentais estão sendo 

desenvolvidas em nível estadual, enquanto as regulamentações em nível provincial encorajam 

o uso de materiais reciclados na fundação, na base da rodovia, no subleito e em outros 

componentes da construção. Leis semelhantes existem em Hong Kong também (Menegaki & 

Damingos, 2018.b). 

De acordo com Hossain e Poon (2017), Hong Kong gerou cerca de 58 toneladas por 

dia de resíduos em 2014, dos quais 93% foram entregues a instalações de recebimento de 

carga pública (para recuperação de terras). Os restantes 7% foram transportados para aterros 

(para a eliminação de aterro) e constituíram 27% do total de resíduos da terra em Hong Kong. 

Taiwan gera cerca de 1,2 a 1,9 milhão de toneladas por ano de resíduo de asfalto. A 

taxa de reutilização de resíduos é de cerca de 64 a 80%. Em 2014, o país tinha 64 instalações 

de tratamento e reutilização e tratou 14,5 milhões toneladas de resíduo de asfalto (Lu et al. 

2017). Outro exemplo é o Vietnã, onde a atividade de construção está em tendência de alta e 

deve aumentar em quase 50% entre 2013 e 2018 (Lockrey, 2018). 

 De acordo com Leducq e Scarwell (2018), o planejamento e a gestão do 

desenvolvimento urbano é a abordagem mais eficaz para evitar um aumento na geração de 

resíduos de asfalto devido ao espaço livre limitado disponível no país. Uma maneira eficiente 

de gerenciar e minimizar esse resíduo é utilizando o BIM (Building Information Modeling), 

que ajuda os participantes do projeto a aprimorar processos e tecnologias em várias fases do 

projeto, como planejamento, projeto, construção e demolição (Won & Cheng, 2017).  
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O BIM identifica fontes prováveis de geração de resíduos antes do início do projeto e 

ajuda a idealizar métodos para reciclar e reutilizar os resíduos, a reciclagem dos materiais 

presentes ajuda a reduzir as emissões em 4.120 toneladas de CO2 equivalente. 

A pesquisa nas últimas décadas concentrou-se em minimizar o impacto ambiental do 

resíduo de asfalto. Sáez et al. (2018) estabeleceu a viabilidade de reutilizar madeira para gerar 

energia; isso não apenas agrega valor aos resíduos, mas também reduz o custo de aquisição de 

energia.  

Jelic & Throne (2018) testaram o uso de resíduo de asfalto na absorção de rádio 

nucleados e estabeleceram que o resíduo de asfalto possui alta afinidade com os metais 

pesados Sr, Co e Ni. 

Passarini et al. (2014) trataram o efluente de uma estação de tratamento de esgoto 

(ETE Anhumas), localizada em Campinas, São Paulo, Brasil, por decantação usando resíduo 

de asfalto seguido de micro filtragem usando membranas. A decantada foi adicionada ao 

capim e transformada em húmus. O líquido micro filtrado foi caracterizado e preparado para 

reutilização na irrigação de lavouras de feijão e milho. 

Jin et al. (2017) registrou que, após a implantação dos sistemas de reciclagem de 

resíduos de materiais, a percepção do povo chinês sobre a limpeza das áreas da cidade 

melhorou e, consequentemente, melhorou a imagem das empresas de limpeza que adotam 

essas práticas sustentáveis. 

Abarca-Guerrero et al. (2016) conduziram uma extensa revisão para determinar as 

barreiras e motivações para implementar boas práticas de RCC em países de baixa e média 

renda. Park & Tucker (2017) examinaram a literatura para explorar a mesma questão da 

Austrália, Ajayi et al. (2017) investigou por meio de revisão de literatura semiestruturada 

entrevistas e discussões em grupo com funcionários governamentais e participantes da 
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indústria os desafios mais críticos e contramedidas de gerenciamento de RCC, foi utilizado 

métodos qualitativa e quantitativos para identificar legislação e políticas que são importantes 

para efetivamente minimizar o RCC. 

Embora as barreiras variem entre as regiões, geralmente elas estão relacionadas a 

fatores como ambiente regulamentar, falta de instalações de processamento de resíduos, má 

comunicação e coordenação entre as partes envolvidas, pouca consciência e comportamento 

do projeto por partes interessadas, falta de consciência das implicações ambientais da 

eliminação de resíduos, resistência cultural para implementar o desvio do RCC, e processos 

de projeto e atividades. As barreiras mais recorrentes tendem a ser o custo e tempo associado 

à triagem e reciclagem do RCC juntamente com a disponibilidade e baixo custo de matérias-

primas pura. Os impostos sobre aterros foram implementados em muitos países. No entanto, a 

utilização de taxas de eliminação de resíduos não é uma questão simples, uma vez que pode 

dar origem a um despejo ilegal de resíduos (Ajayi et al. 2017). 

Os resíduos de construção e demolição (RCD) são geralmente uma mistura de 

materiais excedentes resultantes da construção, renovação e demolição de atividades, 

incluindo a limpeza do terreno, escavação de terrenos, construção, renovação e demolição. A 

quantidade de RCD é enorme. Por exemplo, os resíduos constituíram mais de 25% dos 

resíduos sólidos eliminados nos aterros de Hong Kong em 2014, 48% na Coreia do Sul, e 

26% nos EUA. Portanto, gerenciamento eficiente e minimização de processos para resíduos 

são necessários (Valavi et al. 2016). 

Embora muitas pesquisas tenham sido conduzidas para melhorar o desperdício de 

RCC a gestão e minimização de processos, ainda existem muitas limitações nesta área a ser 

resolvida, como qualidade de projeto ruim, ineficiente manuseio de materiais, aquisição e 

planejamento.              
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Tomada de decisão inadequada e alterações de design inesperadas foram mostrados 

para aumentar o volume de RDC em 33%.  Assim sendo, estas questões devem ser 

melhoradas ou eliminadas para uma gestão eficiente dos resíduos. Informação e comunicação 

tecnologias de identificação (ICT), tais como tecnologias espaciais, tecnologias de 

identificação, aquisição de dados e tecnologias de comunicação de dados podem melhorar ou 

eliminá-los. Especialmente, as tecnologias espaciais podem ser usadas para otimização de 

roteamento e agendamento, geração de resíduos, estimação, desenvolvimento integrado do 

sistema de gestão de resíduos, avaliação e seleção do local de descarte (Wu et al. 2016) 

Construindo informação, a modelagem (BIM) é uma das tecnologias espaciais, bem 

como a comunicação de dados tecnologias comumente usadas na arquitetura, engenharia, 

indústria de construção civil (AEC) e pode ser sistematicamente eficientemente integrado com 

tecnologias de identificação e aquisição de dados. Um modelo BIM é uma representação 

digital de recursos físicos e funcionais características de uma instalação. 

Como os modelos BIM contêm informações suficientes, tais como recursos materiais e 

geometria, e podem ser integrados com a programação, informação de custo etc., o BIM 

fornece melhor planejamento e agendamento e ajuda a garantir a chegada just-in-time de mão 

de obra, equipamentos e materiais. Projeto de construção integrada através do BIM pode 

evitar problemas de design e mudanças, melhorando a coordenação entre os participantes do 

projeto, reduzindo, assim a geração de resíduos. 

 Melhor planejamento e gerenciamento da construção, o uso do BIM também pode 

reduzir significativamente a geração de resíduos de construção e demolição evitando o 

retrabalho, o manuseio desnecessário de materiais e usando matérias-primas com base em 

medições precisas para pedidos de materiais, layout e corte. Por exemplo, a implementação do 

BIM mostrou reduzir os resíduos de rebarbas em 1,6%. Além disso, o design baseado no BIM 

há a validação, que envolve detecção de choque e revisão de projeto, pode reduzir o número 
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de erros de projeto e retrabalho, reduzindo assim a quantidade de resíduos de construção no 

local em 15%  

            Carvalho & Scheer (2015) abordou o potencial do uso da tecnologia BIM para 

minimizar o desperdício de RDC. No entanto, esses esforços, focado na minimização usando 

BIM em estágios específicos do projeto métodos específicos para utilizar o BIM para o 

gerenciamento de resíduos e minimização não foram discutidos, Wu et al. (2017) propuseram 

uma decisão de design e criação de estrutura para melhorar a minimização de resíduos de 

construção e desempenho, que pode ser usado na fase de projeto de projetos. 

Estes estudos anteriores não consideraram todos os usos do BIM que podem ser 

usados nos processos de planejamento, projeto, construção e demolição. 

O BIM tem influências positivas na gestão e minimização de RCD são identificados:  

 (1) revisão de projeto,  

(2) coordenação 3D, 

 (3) quantidade de decolagem,  

(4) fase de planejamento,  

(5) planejamento de utilização do site, 

 (6) pré-fabricação digital,  

(7) controle e planejamento 3D, e  

(8) construção projeto de sistema.  
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3.5 Limitações No Gerenciamento E Minimização De Resíduos De Construção E 

Demolição 

Segundo Won & Cheng (2016) a gestão eficiente dos resíduos é baseada no cálculo da 

eliminação de quantidade de resíduos, taxa de cobrança e o número necessário de caminhões 

para monitorá-los. Portanto, estima-se quantidade, tipo e tempo de geração de resíduos 

construção e demolição é fundamental ao planejamento e execução do gerenciamento para os 

3Rs na eliminação de resíduos. A Figura 5 mostra a hierarquia no gerenciamento de resíduos, 

iniciando com a disposição e finalizando com a redução, a minimização de RCD é geralmente 

classificada em redução, reutilização e reciclagem, chamados coletivamente de 3Rs, a redução 

é o primeiro passo para minimizar a geração. Se a geração de RCD não pode ser evitada, os 

resíduos gerados de RCD devem ser reutilizados ou reciclado (Won & Cheng 2016). 

 Os resíduos que não são reutilizados ou reciclados devem ser descartados de 

instalações à disposição. Este é o passo final para o gerenciamento dos RCD. 

 

Figura 5: Hierarquia de minimização e gerenciamento de resíduos 

 

Fonte: Won & Cheng (2017) 
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3.6 Leis Da Transmissão De Calor 

 

Como qualquer análise significativa na engenharia requer uma resposta quantitativa, 

então, para se resolver os problemas de transmissão de calor devemos conhecer seus 

fenômenos e relações físicas que governam os vários mecanismos. A transferência de calor se 

dá pelos seguintes modos: condução, convecção e radiação (Incropera et al. 2008). 

a) Condução De Calor 

Como qualquer análise significativa na engenharia requer uma resposta quantitativa, 

então, para se resolver os problemas de transmissão de calor devemos conhecer seus 

fenômenos e relações físicas que governam os vários mecanismos. A transferência de calor se 

dá pelos seguintes modos: condução, convecção e radiação (Incropera et al. 2008).  

A lei fundamental que descreve a condução térmica foi proposta pelo cientista francês 

J. B. J. Fourier em 1822 e por isso é chamada de resfriamento de temperaturas (dT/dx), como 

mostrado na Equação 1  (Keith, 1977) 

                                                                                                                  

(1)  Onde k é a condutividade térmica (W/m.K) 

 
Considerando-se que o calor flui em regime permanente sobre uma placa plana a 

integração da Equação 1 da temperatura quente em x = 0 até a temperatura fria em x = L, nos 

permitirá chegar até a equação da transferência de calor por condução, dada pelas Equações 2: 

 

                                                                                      

(2.a) 
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Ou simplesmente: 

                                                                                                                         

(2.b) 

Sendo que Rk é a resistência térmica (K/W), dada pela Equação 4. 

                                                                                                                           

(3) 

Similar à resistência elétrica, a resistência térmica permite as associações dos sistemas 

térmicos em série e em paralelo, seguindo a mesma analogia, as resistências equivalentes são 

dadas por: 

- A resistência equivalente da associação em série segue a Equação 4. 

                                                                                     

(4) 

- A resistência equivalente da associação em paralelo segue a Equação 5. 

                                                                                           

(5) 

 

b) Convecção 

A convecção é o processo de transferência de calor pela ação combinada da condução 

de calor, armazenamento de energia e movimento de mistura. É o principal mecanismo de 

transferência de energia entre uma superfície sólida e um líquido ou um gás. 

De acordo com Kreith (1977), o calor transmitido por unidade de tempo por 

convecção entre uma superfície e um fluido pode ser calculado pela Equação 6. 
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(6) 

Onde: hc é o coeficiente de transferência de calor por convecção (W/m2.K). 

A resistência térmica devido a convecção é dada pela Equação 7. 

.Ach

1

eq
R   

            (7) 

c) Radiação 

A radiação ou irradiação é o processo pelo qual o calor é transmitido de um corpo a 

alta temperatura para um de baixa temperatura quando os corpos estão separados pelo espaço, 

mesmo que exista um vácuo entre eles.  

Para este caso, a quantidade de energia que deixa a superfície com calor radiante é 

dependente da temperatura absoluta e da natureza da superfície. A Equação 8, que relaciona a 

energia radiante com estas variáveis foi descoberta, experimentalmente, por (J. Stefan 1879) 

e, teoricamente, por (L. Boltzmann, 1884), ambos austríacos (Keith, 1977) ; (Feuchtmayr et 

al. 2005). 

                                                                                                                 

(8) 

Onde: σ é a constante de Stefan-Boltzmann (5,6703.10-8 W/m2.K) e ε a emissividade 

da superfície. A emissividade varia de 0 a 1, sendo máxima para os copos negros, ou 

irradiador perfeito (Tipler & Mosca, 2000). 
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O calor radiante é transmitido através de impulsos, ou quanta de energia e se propaga 

de forma semelhante à luz, podendo ser descrito pela teoria das ondas. Por isso a energia 

radiante viaja na velocidade da luz (3.10^8 m/s) diferenciando apenas no comprimento de 

onda. Tal relação é conhecida como a lei de Wien do deslocamento, mostrada na Equação 9, 

que permite identificar a temperatura de um corpo pela medição da distância de onda das suas 

emissões. Tal relação é usada para medir a temperatura de corpos celestes ou a detecção de 

tumores cancerígenos em seres humanos, além da tantas outras aplicações (Tipler & Mosca, 

2000). 

 

                                                                                                         

(9) 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Material Fresado De Pavimento (MFA) E Equipamentos 

O planejamento da pesquisa contempla uma campanha de ensaios laboratoriais, os 

ensaios foram conduzidos nas dependências do laboratório de biocombustíveis e controle de 

qualidade da Universidade Nove de Julho. O material foi seco em estufa e depois de triturado 

será acomodado (compactado) sobre o recipiente formando uma camada para revestir o 

tanque (reservatório). 

O material reaproveitado para estudo foi de obras de infraestrutura rodoviária. Utilizou 

a Caterpillar PM102 para retirar a fresa. As amostras foram caracterizadas e apresentaram-se 

com granulometria homogêneas, típicas de um concreto asfáltico faixa CBUQ - IVB do 

Instituto do Asfalto. A Figura 6 mostra o material fresado de pavimento sendo retirado de 

corredor de ônibus devido á obras de manutenção de viários estratégicos.   

Figura 6. Material fresado retirado de obras de infraestrutura rodoviária. 

 

Fonte: O autor 
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A estufa de secagem e esterilização conforme mostra a Figura 7 foi utilizado para 

aquecer o material fresado de pavimento e a emulsão asfáltica  de ruptura rápida do 

experimento dissolvendo a quente, nas temperaturas variando entre 160 e 180ºC por 15 a 20 

minutos.  

Figura 7. Estufa de esterilização e secagem. 

 

Fonte: Splabor.com 

 

Na Tabela 3, abaixo, é possível verificar as dimensões das caixas utilizadas no 

experimento. Foram usadas 2 caixas com capacidade de 2,0 litros e diâmetro de 12,5 

cm, sendo que uma caixa era revestida de MFA e a outra não. 

Tabela 3: Descrição caixa d’água 

 

Fonte: O autor 
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Foram utilizadas mais 2 caixas com a capacidade de 1,5 litros e diâmetro também de 12,5 cm 

conforme mostra a Tabela 4, sendo que uma caixa era revestida de MFA e outra não. 

Tabela 4: Descrição caixa d’água 

 

Fonte: O autor 

E também foi utilizada mais 2 caixas com volume de 290 ml e diâmetro de 6,9 cm conforme a 

Tabela 5, sendo que uma caixa era revestida de MFA e outra não.  

Tabela 5: Descrição caixa d’água 

 

Fonte: O autor 

Caixa d’água 2,0 litros                                           Circunferência externa Aço 0,5mm 

Betume espessura= 1,55 cm                                  Aluminio 1mm (0,25mm) 

H = 16,5cm               2πr = 6,283185307              Raio Interno 12,50 cm 

47,2 cm superior           49,7 cm meio                  48,2 cm superior 

Média = 49,033 cm                                               C= πd  ꟷ d= 15,6   1,5 l  
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O estudo foi realizado em duas etapas, sendo que na primeira, foi a fase experimental 

onde foi coletada as temperaturas de cada recipiente de aço inoxidável, na segunda foi 

verificada a viabilidade técnica e econômica na utilização do resíduo de asfalto na fabricação 

das caixas d’ águas que  serão montadas a partir de recipientes de aço inoxidável com uma 

camada externa de material fresado de asfalto (MFA) este servirá para a absorção de calor e 

aquecimento da água na caixa que será fixada com uma cola ligante para asfaltos. 

A Figura 8 mostra uma caixa d’água comercial da Acqualimp, que usa aquecimento 

solar, cujo preço de venda é de US$435,06. Será verificado o calor a absorção de variados, 

compostos por uma camada interna de aço inoxidável e uma camada externa de MFA com 1 

cm de espessura. A Figura 9 mostra a disposição do MFA na composição da camada externa 

das caixas e as diversas caixas d’água usadas para analisar volumes diferentes e determinar os 

parâmetros de transmissão de calor. 

Figura 8. Caixa d’água de inox comercializadas 

 

Fonte: Google.com 
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Figura 9. Esquema da caixa d’água com aquecimento solar 

 

Fonte: O autor 

Para tanto, foram expostos 03 recipientes conforme mostra a Figura 9 a radiação solar 

durante algumas horas conforme Figura 10. Inicialmente será medido a temperatura no tempo 

0 h, em sequência será medida a temperatura de 1h a 1h até o final do período experimental. 

Será determinado o poder calorífico para utilização nos cálculos com a utilização do 

equipamento CALORIMETER MS – J07051 DC:6V R:2 ; Para a medição de temperatura 

será utilizado Digital thermometer ce Measuning range, no qual será considerado a melhor 

condução de calor aquele que absorver maior energia. 

Figura 10. Caixa com resíduo de asfalto expostas ao sol 

 

Fonte: O autor 



46 
 

Foi misturado na proporção de 1:1 o material fresado com emulsão asfáltica de ruptura 

rápida e dissolveu-os a quente (160 a 180 ºC) por 15 a 20 min e inseriu nos moldes de caixas 

d'água. O volume utilizado variou com o volume da caixa. Durante os resultados será 

apresentado como experimento 1 aquele que foi usado com a caixa de 2 litros, 1,5 litros e 290 

ml, e ambos foram testados com e sem os resíduos de fresa de asfalto. 

 A empresa alugou um galpão, contratou 5 funcionários e todos equipamentos 

necessários para o seu funcionamento pleno. O material fresado de pavimento não tem custo, 

pois é o material reutilizado que mal descartado degrada o meio ambiente. 

 

Para o cálculo do preço de venda utilizou-se a equação abaixo descrita por (Indi, 2011): 

 

%) em lucro de margem  % em zaçãocomerciali de (custo - 1

produto do unitário custo
PV



    

 

(10) 

   

Para se identificar o preço de venda deve-se levar em consideração o custo do produto, 

custo de comercialização, margem de lucro desejado e o lucro operacional, este último por 

sua vez, é a diferença entre a receita operacional, que é o faturamento total da empresa, e o 

seu custo total (custos fixos, pagamento de pessoal, matéria-prima etc.) antes do pagamento 

da Contribuição Social Sobre o Lucro (Oliveira Netto e Tavares, 2006). 

Custos totais = Σ custos fixos + Σ insumos + Σ salários 

Custo de produção = Σ custos totais/produção  

Preço mínimo = custo da produção/ 1 – impostos  

Preço do produto = Custo produção/ 1 – (Σ impostos + vendedor + lucro) 

Marketing = 5%         IPI = 5%     ICMS = 18% 

Logo, o custo unitário por peça é de R$289,42 



47 
 

5. MATERIAL E MÉTODOS  

      5.1. Estudo Da Viabilidade Técnica Das Caixas D’água 

Antes de iniciar os testes com as caixas d’água foi realizado um ensaio preliminar para 

verificar se os experimentos eram viáveis. A viabilidade foi admitida caso a água aquecesse 

dentro de uma caixa d’água de aço devido a energia solar diária. 

Realizando os cálculos do início da absorção de calor pela água (pode ser observado 

pelo aumento da temperatura interna) até á sua estabilidade (quando não virou a temperatura) 

que obteve uma variação de temperatura de 18 °C de acordo com a substituição na Equação 1. 

Como se usou uma massa de 1 kg de água e o calor específico (cp) da água é igual a 

4,182kJ/kg.K (ou 1,055 Btu/h), então:  

Q = m. cp. Δt 

Q = 1,0*4,182*(18) = 75,276 kJ  

A variação do tempo durante o aquecimento da água foi de 6 h (Δt = 14-8 = 6h), então 

o fluxo de calor para a água foi de: 

q = Q/Δt  =75,362/6 = 12,560 kJ/h  

Como 1 kJ = 1,05506 Btu e 1 W = 3,41214 Btu/h, logo: 

q = 34,890 W 

A Tabela 6 apresenta as medições de temperatura da caixa usada para realizar as 

medições das temperaturas com os volumes, sem a camada externa do MFA. Analisando o 

aumento de temperatura da água foi comprovada a viabilidade do aquecimento solar na caixa 

d’água de aço inoxidável, seguiu-se com os ensaios do experimento propostos nesta 

dissertação. 
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Tabela 6: Medições de temperatura 

 

Fonte: O autor 

O experimento foi elaborado através da medição de 3 caixas de aço com volumes de 

2,0 ; 1,5 litros e 290 ml sem resíduo de asfalto e com 3 caixas de mesmas características 

porém revestidas com o material fresado de asfalto, durante o período solar (entre 08 até 20h) 

as temperaturas do centro do líquido, da parede externa e interna do recipiente e a temperatura 

ambiente com início de 22ºC e término de 30ºC. Manteve as curvas de variação da 

temperatura para ambas as medidas como pode ser analisado nas figuras a seguir, que 

representa as temperaturas das caixas sem o material fresado de pavimento. Manteve-

se as curvas de variação da temperatura para ambas as medidas e foi realizado o 

cálculo do fluxo de calor. 

A Figura 11 mostra a curva de variação de temperatura do experimento 

realizado com as 3 caixas sem os resíduos de asfalto. Pode-se observar que conforme 

aumentava a temperatura, a temperatura da água também foi elevando, porém quando 

a temperatura diminuía a temperatura da água seguia o mesmo comportamento. 
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Figura 11: Variação de temperatura do experimento realizado com as caixas sem o MFA 

 

Fonte: O autor 

A Tabela 7 apresenta o cálculo da variação de temperatura das medidas das caixas sem 

o material fresado de  asfalto.  é possível analizar que a variação de temperatura das caixas 

com menor volume foram iguais e a quantidade de calor da caixa com 0,290 litros é menor. 

 

 Tabela 7: Resumo dos cálculos para o experimento de aquecimento da água sem o material fresado 

Δt 15,50 16,50 16,50 
Q (kJ) 129,79 103,62 20,03 

q (kJ/h) 21,63 414,49 2,50 
Massa Água (kg) 2,00 1,50 0,29 

 

Fonte: O autor 

Da mesma forma mediu-se as temperaturas das 3 caixas com o resíduo de asfalto, 

onde é possível analisar conforme a Figura 12 que na medida que a temperatura aumentava, o 

MFA aquecia e transportava esse calor para dentro da água, porém ao contrário do 
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experimento como as caixas sem o MFA, na medida que a temperatura diminuía, a 

temperatura da água se matinha aquecida pois o MFA transmitia o calor que absorveu durante 

todo o dia. 

Figura 12: Variação de temperatura 

 

Fonte: O autor 

O cálculo da variação de temperatura das medidas das caixas com o material fresado 

de  asfaltoé apresentado na Tabela 8, onde é possível analizar que a variação de temperatura 

da  caixa com menor volume foi maior,  e a quantidade de calor da caixa com 2 litros é maior 

em comparado com o valor da caixa de menor volume. 

 

Tabela 8: Resumo dos cálculos para o experimento de aquecimento da água com o material fresado 

 

 

 

Fonte: O autor 

Δt 12,5 14,8 21,4 
Q (kJ) 104,67 92,947 25,9833 

q (kJ/h) 17,445 371,788 3,24791 
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Com o experimento realizado na caixa revestida de MFA, com volume de 2,0 litros de 

água, foi possível, observar um aumento na temperatura durante a manhã, sendo que no 

horário da tarde, esta diminuiu. Vale destacar, que as 20h, a referida temperatura estava em 

31°C, possibilitando o uso do banho sem precisar do uso de energia elétrica e, 

consequentemente, reduzindo despesas e economizando recursos, conforme demonstra a 

Figura 13. 

Figura 13: Caixa d’água com volume de 2,0 litros e revestida de MFA 

 

Fonte: O autor 

 

Com o experimento realizado na caixa revestida de MFA, com volume de 1,50 litros 

de água, foi possível observar um aumento na temperatura durante a manhã conforme mostra 

a Figura 14, sendo que no horário da tarde, esta diminuiu. Vale destacar, que as 20h, a 

referida temperatura estava em 29°C, possibilitando o uso do banho sem precisar do uso de 

energia elétrica e, consequentemente, reduzindo despesas e economizando recursos. 
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Figura 14: Caixa d’água com volume de 1,5 litros e revestida de MFA 

 

Fonte: O autor 

 

Com o experimento realizado na caixa revestida de MFA, com volume de 290 ml de 

água, foi possível observar um aumento na temperatura durante a manhã, sendo que no 

horário da tarde, esta diminuiu, conforme apresenta a Figura 15. Vale destacar, que as 20h, a 

referida temperatura estava em 29°C, possibilitando o uso do banho sem precisar do uso de 

energia elétrica e, consequentemente, reduzindo despesas e economizando recursos. 
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Figura 15: Caixa d’água com volume de 0,290 litros e revestida de MFA 

 

 

Fonte: O autor 

 

Analisando o comportamento da temperatura da caixa d’água de volume de 290 

ml sem o revestimento de MFA mostrada na Tabela 9, foi possível concluir que a água 

da caixa ficava mais fria, conforme diminua a temperatura, ao contrário da temperatura 

da água da caixa revestida com o resíduo de MFA. 

 

Tabela 9: Temperatura Caixa sem asfalto 

 

Fonte: O autor 
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Observando uma medição apenas com a caixa de 290 ml foi possível observar 

que a medida que a temperatura diminuía, a caixa d’água com resíduo foi esquentando 

a água, como se o asfalto estivesse liberando o calor para dentro da caixa d’água 

mesmo com a temperatura mais baixa, enquanto a água da caixa sem o asfalto ficava 

mais fria, conforme mostra a Tabela 10. 

Tabela 10: Temperatura Caixa com asfalto 

 

Fonte: O autor 

5.2. Avaliação Da Viabilidade Econômica Das Caixas D’água  

Foi avaliado a aplicabilidade do negócio para obter uma projeção do comportamento 

frente ao mercado para dar uma maior segurança ao investimento o estudo da viabilidade foi 

capaz de avaliar as condições onde o produtoo tornou-se lucrativo. Abaixo é apresentado o 

demonstrativo de resultado e também o custo de oportunidade, a Tabela 11, descreve o custo 

dos insumos utilizados (tambor d’água; betume (MFA) e emulsão) na empresa para a 

elaboração da caixa d’água revestida com o MFA. 
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Tabela 11: Custo Mensal com Insumos 

 

*Emulsão de ruptura asfáltica preço o galão de 18 litros: R$125,93 

Fonte: O autor 

Os insumos utilizados para a produção da caixa são: aluguel do galpão, forno elétrico 

tacho de aço, fôrmas de concreto, material para escritório, consumo de energia e material de 

consumo a Tabela 12 mostra os preços, quantidades e custo unitários dos custos fixos de uma 

empresa. 

 

Tabela 12: Custo Mensal Fixos 

 

Fonte: O autor 

Dentre os custos com os funcionários percebe-se que o salário do gerente e os custos 

com taxas representam mais de 60% destes custos. A Tabela 13 descreve os funcionários 

necessários para a elaboração do produto. 
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Tabela 13: Custo Mensal com funcionários 

 

Fonte: O autor 

A Tabela 14 mostra o custo total da produção da caixa d’água revestida com o resíduo 

de asfalto que são os custos ligados ao processo produtivo, podendo ser divididos em custos 

indiretos, material e mão-de-obra direta todos os itens que são obrigatórios no processo 

produtivo.  

 

Tabela 14: Cálculo do Preço Mínimo 

 

Fonte: O autor 

 

A Tabela 15 apresenta o lucro mensal e a economia em reais e o lucro em 

porcentagem na utilização da caixa d’água com revestida com o material fresado de 

pavimento bem como os preços de impostos e marketing e o custo unitário por peça. 
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Tabela 15: Variação dos ganhos com a porcentagem de lucro 

 

Fonte: O autor 

 

A variação dos ganhos da empresa com a porcentagem de lucro é mostrada na Figura 16, é 

possível analisar o preço do produto para lucro de 45% utilizado nos cálculos para verificar 

retorno financeiro da caixa d’água. 

 

Figura 16: Variação dos ganhos da empresa com a porcentagem de lucro 

 

Fonte: o autor 
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Para se verificar se o retorno financeiro da aquisição do produto (caixa d’água) pelos 

consumidores, o cálculo do payback foi realizado, como segue: 

 

De acordo com o IBGE (2019) em cada residência brasileira há em média 4 pessoas, e 

sabendo-se que o consumo de energia de um chuveiro elétrico é de 5,4 kw.h (indústria hoje, 

2019) e o preço da energia na cidade de São Paulo é de R$0,5695 kw.h (AESEletropaulo, 

2018), então: 

Supondo que 1 pessoa que toma um banho de 15 minutos por dia, então uma residência típica 

brasileira gasta, em média, por mês: 

Potencia Mensal = 5,4 kw.h x {[4 (pessoas)*15 minutos]/60 minutos}* 30 (dias/mês) = 162 

kw.h 

Custo energia chuveiro (mensal) = 162 kw.h x 0,5695 R$/kw.h = US$23,96 ou 92,258 

R$/mês 

Utilizando o preço do produto para lucro de 45%, então, o retorno financeiro da caixa d’água 

será:  

Payback = R$1071,94/ 92,25 R$/mês = 11,62 meses equivalente a 11 meses e 19 dias 

Assim, uma família de baixa renda teria a possibilidade de pagar uma caixa d’água, 

desenvolvida nesta pesquisa, em menos de um ano e economizar 92,25 R$/mês (US$23,96, 

para dólar a R$ 3,85). Como a vida útil de caixa d'água é considerada como sendo ao menos 

de 10 anos, a economia durante este período seria equivalente a R$ 11.000,00 (US$2 857,14), 

no período. 
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5.3. Vantagens Do Uso Do MFA Na Obtenção Das Caixas D’água 

 

Deixar de descartar o material no meio ambiente (aterros sanitários), irá: 

 Como o produto é de baixo custo, possibilita o acesso a famílias de 

baixa renda;  

 Deixar de descartar o material no meio ambiente (aterros sanitários), 

irá:  

 Reduzir a poluição ambiental causada pela emissão de gases tóxicos 

liberados pelo material fresado de pavimento; 

 

 Evitar a contaminação do solo e lenções freáticos devido ao arraste de 

substâncias tóxicas desse material; 

 Minimizar o uso da energia elétrica para aquecer a água; 

 Caso o item anterior aumente a escala, pode-se reduzir/evitar que as 

termoelétricas sejam ligadas  

 E evitando os seus impactos ambientais devido as emissões de gases de 

efeito estufa derivados dos combustíveis fósseis queimados em suas turbinas. 

 Com a redução do consumo de energia para o aquecimento da água, 

haverá uma economia de R$ 92,25 (US$23,96) por mês, nos custos da residência. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Os ensaios foram conduzidos no período entre 8:00h da manhã até as 20:00 horas, as 

medidas coletadas em dias que não choveram e as temperaturas da água variaram entre a 

ambiente, 22°C, no início do dia até os 45°C. foram em dias cuja a média da temperatura era 

de 32ºC. 

Foi constatado que, conforme a temperatura ambiente aumentava as caixas sem o 

material de asfalto elevavam a temperatura interna da água mais rápido do que as caixas com 

MFA e alcançaram o maior valor dentre elas, 45°C. Entretanto, ao final do dia, a temperatura 

da água nas caixas sem material fresado se igualavam à temperatura ambiente, enquanto que 

para as caixas com revestimento de MFA tinham 6°C a mais que a temperatura ambiente, 

chegando a 31°C as 20h. 

As caixas d’água com o material fresado aqueceram mais lentamente a água, devido a 

alta absorção de calor do seu revestimento, o que propiciou a manutenção da temperatura 

interna da água por um maior tempo. O aquecimento da água continuou mesmo quando não 

havia a presença da luz solar. Isso demonstra que o reuso do material fresado de pavimento na 

obtenção de caixa d’água com aquecimento solar é viável, tornando possibilitando o 

fornecimento de água quente a residências. 

Este trabalhou mostrou que o resíduo de asfalto pode ser utilizado para uso de energia 

sustentável no qual o custo desse produto chegou a R$ 289,42 (US$75,17 para dólar a 

R$3,85) com preço de venda que pode chegar a R$1071,37 (US$278,28 para dólar a R$3,85) 

e economia de 45% menor do que a taxa comercializada no mercado brasileiro no mesmo 

volume ou porte. Sobretudo mostrou-se uma nova forma de reutilizar resíduos de asfalto em 

um processo economicamente viável e ambientalmente correto. 
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6.1 Sugestões Para Trabalhos Futuros 

 

Em função de alguns fatores, é recomendável, para trabalhos futuros, a implementação 

de uma modelagem para maior precisão de resultados com o experimento realizado em, pelo 

menos, 5 caixas d'água, no qual seria possível verificar completamente a eficácia através das 

temperaturas medidas em um período de tempo maior, após as 20h, para verificar o 

comportamento das caixas quando estiver com menos calor retido. Pode-se utilizar o BIM 

para elaborar esta modelagem.  

Por fim, sugere-se um estudo que envolvam a análise das dinâmicas urbanas, das 

situações de vulnerabilidade e das políticas públicas em nível local e regional, como por 

exemplo, o benefício da caixa d’água com resíduos de asfalto para famílias de baixa renda. 
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