
A Riopar Fresagem e Reciclagem LTDA, atua no setor da 

construção civil no segmento de fresagem e reciclagem de 

pavimentos em obras viárias e rodoviárias e execução dos 

serviços de grinding (cepilhamento) e grooving (ranhuras 

transversais) em aeroportos em todo o território nacional. 

Foi criada a partir da expertise e know-how de mais de 25 

anos de atuação de seus sócios e colaboradores dentro do 

mesmo segmento.

Hoje, ocupa um posicionamento de destaque no mercado, sendo uma das 

principais empresas atuantes executando este tipo específico de serviço. 

Possui uma das frotas mais novas e versáteis de todo o segmento, contando 

com equipamentos próprios de ultima geração fabricados pela alemã 

Wirtgen, como é o caso das fresadoras W100, W100F, W200 e das reciclado-

ras WR240 e WR2000 com a exclusiva tecnologia capaz de executar serviços 

com espuma de asfalto. Além disso, dispõe do exclusivo equipamento de 

grinding e grooving da fabricante americana Diamond Products, a PC1500.

Com estrutura de apoio própria, preparada e capaz de atender 

os clientes com agilidade e qualidade, conta com veículos de 

suporte rápido, conjuntos de caminhões e carretas para 

transporte próprio do maquinário e vasta frota de mini-

varredeiras da fabricante BOBCAT. Com os preceitos de 

propiciar qualidade, inovação, tecnologia de ponta, expertise 

e preços competitivos, convidamos você à solicitar uma 

proposta e conhecer nossa empresa. Seja bem vindo!



A microfresagem do pavimento é a técnica capaz de corrigir 
pequenas irregularidades no pavimento flexível (asfalto), 
adequando o quoeficiente e irregularidade (Q.I ou I.R.I – 
International Roughness Index) às normas do DNIT. Somos uma 
das poucas empresas do mercado atuantes neste específico 
tipo de serviço. Possuímos a exclusiva fresadora Wirtgen 
W200 dotada de cilindro de microfresagem com 672 Bits e 
sensores de leitura que permitem uma correção precisa de 
acordo com as especificações de projeto.

A fresagem à frio utilizando-se das fresadoras é o corte ou 
desbaste de uma ou mais camadas do pavimento asfáltico por 
meio de processo mecânico à frio. É realizada através de 
cortes por movimentos rotativos contínuos, seguido de 
elevação do material fresado para o caminhão basculante. 
Executamos este serviço com as mais novas fresadoras do 
mercado nacional, como a fresadora Wirtgen W100, a exclusiva 
Wirtgen W100F com carregamento frontal e alta capacidade 
produtiva, e a Wirtgen W200, fresadora de grande porte capaz 
de proporcionar alta produtividade e confiabilidade.

FRESAGEM DE PAVIMENTOS

MICROFRESAGEM DE PAVIMENTOS

A reciclagem de pavimento é a técnica utilizada para reabilitar 
a estrutura de um pavimento utilizando-se de uma recicladora 
para realizar a trituração e homogeneização do solo tornando-o 
novamente apto à suportar as cargas do trafego que lhe será 
imposto. Oferecemos uma vasta gama de recicladoras / 
estabilizadoras de solo para este tipo de serviço, como a mais 
nova e tecnológica Wirtgen WR240, a mais nova recicladora 
lançada no mercado internacional, como também a exclusiva 
recicladora WR2000 com tecnologia de espuma de asfalto.

RECICLAGEM DE PAVIMENTOS

O cepilhamento, termo igualmente conhecido fora do país 

como grinding, é uma técnica internacionalmente reconhecida 

que utiliza-se de um equipamento (Cepilhador ou Grinding) 

para realizar o aperfeiçoamento e eventuais correções no 

índice de rugosidade de um pavimento rígido (concreto), 

buscando adequa-lo às normas do DNIT. Diferentemente da 

fresagem ou microfresagem, o cepilhamento ou grinding 

utiliza-se de discos diamantados para realizar a adequação 

dos índices do quoeficiente de irregularidade no pavimento 

rígido. Esta característica única do equipamento, permite que 

não haja esburcinamento das juntas de dilatação preservando 

em grau elevado o pavimento aumentando consideravelmente 

o nível de segurança da rodovia, o escoamento da água e a 

aderência entre o pneu e o pavimento. Possuímos o exclusivo 

equipamento da fabricante norte-americana Diamond 

Products, a PC1500 para a execução deste tipo de serviço.

O  groov ing  é  uma técn ica  conhecida  por  execu-

tar“ranhuras”transversais em pistas de pouso e decolagem 

principalmente em aeroportos, visando garantir escoamento 

da água advinda das chuvas propiciando maior segurança para 

os usuários dos serviços de transporte aéreo. Para a execução 

deste tipo de serviço, possuímos o exclusivo equipamento 

PC1500 da fabricante americana Diamond Products.

GROOVING GRINDING (CEPILHAMENTO)

portfolioserviços



Reciclagem in situ com adição de cimento Fresagem em Pavimento Rígido Microfresagem de Pavimento 

Bebedouro-SP - Rodovia SP-326
Ortigueira-PR – Rodovia BR-376

Orlândia-SP – Rodovia SP-322

portfolio obras

Bebedouro-SP - Rodovia SP-326

Bebedouro-SP - Rodovia SP-326 Orlândia-SP – Rodovia SP-322 Ortigueira-PR – Rodovia BR-376



portfolioequipamentos
FRESADORA Wirtgen W100

Espessura de corte: Até 30 cm | Largura de corte: 100 cm | Carregamento: Lança Traseira

FRESADORA Wirtgen W100 F

Espessura de corte: Até 32 cm | Largura de corte: 100 cm | Carregamento: Lança Frontal

fresadora Wirtgen 2000 DC

Espessura de corte: Até 30 cm | Largura de corte: 200 cm | Carregamento: Lança Frontal

fresadora Wirtgen W200

Espessura de corte: Até 33 cm | Largura de corte: 200 cm | Carregamento: Lança Frontal

recicladora Wirtgen WR 2400

Espessura de corte: Até 50 cm | Largura de corte: 240 cm

fresadora Wirtgen W1000 L

Espessura de corte: Até 25 cm | Largura de corte: 100 cm | Carregamento: Lança traseira

recicladora Wirtgen WR 240

Espessura de corte: Até 51 cm | Largura de corte: 240 cm

recicladora Wirtgen WR 2000

Espessura de corte: Até 50 cm | Largura de corte: 200 cm

GRINDING E GROOVING PC1500

A PC 1500 da Fabricante Norte Americana Diamond Products, é mais veloz, mais ágil devido 
ao seu porte mais compacto, e entrega 80% maior produtividade dos equipamentos de 
maior porte, garantindo redução de custos em sua locação. Largura: 110cm | Peso: 9147Kg



contato

Rodovia Alkindar Monteiro Junqueira, km 45 Oeste
Bairro Biriçá do Campo Novo  •  CEP 12.918-001
Bragança Paulista - SP
Fone: +55 11 4033-1152 / 11.97238-6363
contato@rioparfresagem.com.br
www.rioparfresagem.com.br   
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