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Recicladora de Asfalto e 
Estabilizadora de Solos



Reciclagem
de Asfalto

É um processo onde há a reconstrução da camada de pavimento com 

utilização de parte do pavimento existente. Portanto, mais sustentável e 

econômico, por conta da redução no transporte e consumo de materiais. 

Com ele, o pavimento existente ganha um novo ciclo de vida.



Como é feito?

Os materiais existentes são simultaneamente triturados e 
homogeneizados com ou sem adição de agregados 
estabilizantes;  O material reciclado se transforma numa
nova camada, com estrutura mais uniforme e mais resistente que 
a original, com as mesmas características de uma nova camada.

Como é feito?

Levando em conta os modelos disponíveis no mercado, 
uma recicladora pode cortar até 50 cm de uma camada, utilizando 
pequenos bits de alta precisão. Durante esse processo, é injetada uma 
quantidade precisa de água indicada pelos testes técnicos para que 
seja estabelecido o nível de umidade perfeito requerido para o 
processo de homogeneização. É um equipamento de grande porte e 
motor potente. Os modelos mais avançados como os da marca 
Wirtgen disponibilizados para locação no Brasil pela Tecvia, permitem 
mudar velocidade de rotação, abertura da porta dianteira (break bar), 
como parte do sistema inteligente para determinar a espessura 
desejada de corte. Tais modelos também ajustam a porta traseira, 
para definir com precisão a espessura da nova camada aplicada.

Quando realizar
a reciclagem?
A reciclagem profunda ou de base: Acaba 
sendo um mecanismo de estabilização.
Pode ser feita quando o pavimento 
apresenta um nível de desgaste que 
comprometa sua estabilidade ou estrutura.



Deformação permanente com ATR;02

Desagregação da base (panela);03

Insuficiência estrutura
(resistências ou espessura de camadas);04

01 Excessiva concentração de 
defeitos por unidade de área;

05 Pavimentos que já apresentam trincas em geral
(profundas, por reflexão, por fadiga, etc.);  

Os pavimentos 
candidatos são:



Com adição da capa à base 
(simples) - Estabilização 
mecânica01

Com adição de agregados - 
Estabilização granulométrica

02

Com adição de cimento - 
Estabilização química;

03
Com adição de agregados e cimento - 
Estabilização combinada, que promove 
ganho de resistência através do atrito 
interno e coesão;04

Com adição de espuma de CAP - 
Estabilização betuminosa, a 
dispersão das gotículas e CAP 
promove aumento de coesão e 
ganho de resistência à flexão;

05

Modalidades de reciclagem:



01 02

Etapas da Reciclagem

As recicladoras assumem duas das etapas da reciclagem, ou preparo do 
pavimento, que antes era realizado por equipamentos diferentes.

Espalhamento de agregados
Espalhamento de agregados - Como a 
recicladora faz o processo de espalhamento de 
agregados de modo automatizado, evitam-se 
diversos problemas como o desperdício de 
materiais, problemas com dosagem e 
distribuição uniforme e diversos outros 
problemas decorrentes da aplicação 
mecanizada simples.

Espalhamento de agregados
É nesse momento que a recicladora assume sua 
principal função, realizando o corte do pavimento, e 
fazendo a trituração e mistura dos elementos na 
medida desejada, num nível de precisão muito maior 
que qualquer processo manual, pois todo processo é 
controlado por sensores eletrônicos que medem as 
características da mistura dentro do tambor da 
recicladora.



A reciclagem  tem diversas vantagens 
frente aos demais métodos e pode ser 
utilizada com as seguintes funções:

● Restabelecimento da capacidade estrutural do pavimento;
● Correção da Insuficiência de suporte nas camadas inferiores;
● Eliminação do desnível entre pista e acostamento;
● Correção de defeitos de bordo;
● Retificação de superelevação e inclinação transversal;
● Alargamento de pista;
● Implantação de acostamento;
● Implantação de corredor de ônibus.

Vantagens e Benefícios

● Mais econômica que os outros métodos convencionais de reconstrução;
● Estrutura uniforme;
● Aproveitamento de materiais existentes no pavimento;
● Redução dos custos com transportes de materiais;
● Elimina o passivo ambiental;
● Aumento da capacidade estrutural sem elevação do greide existente;
● Adequações geométricas;
● Rapidez do processo;



Estabilização
do Solo

O uso da recicladora reduz significativamente o tempo de 
execução dos serviços de estabilização do solo, chegando a 
uma redução de até 50%, uma vez que nesse processo não há 
a necessidade de gradeamento/aeração do solo, com 
utilização de tratores de pneu com grade de discos, 
"tombamentos" de materiais com utilização de 
motoniveladoras e retrabalhos provenientes do não 
atendimento ao grau de compactação necessário. O uso da 
recicladora também resolve os problemas de má dosagem da 
água e de baixa homogeneização do solo, que são falhas 
comuns nos processos que utilizam as técnicas convencionais.



Onde é utilizada?

Utilizados em obra de terraplanagem
(corpo de aterro).
Em regularização, sub-base e base.

Técnicas de
estabilização de solos:
● Solo cimento
● Solo brita
● Solo estabilizados (por coesão) quimicamente com pó (cal, 

cimento), ou emulsões.



Destorroamento
O equipamento possui a porta dianteira 
(barra trituradora), cuja função é 
promover a pulverização de torrões de 
solo; A distância entre esse dispositivo e 
o tambor misturador é regulável, e como 
regra geral quanto mais próximo do 
tambor, mais “fino” ficará o material.

01
Homogeneização
A Recicladora possui diferentes 
velocidades de rotação (quanto maior 
melhor) para possibilitar mistura de 
excelente qualidade para todo o tipo de 
solo, inclusive solos finos que são mais 
difíceis de serem homogeneizados;

02

Profundidade de Corte
Controle eletrônico que permite 
ajustar automaticamente a 
profundidade, assegurando que a 
espessura de corte seja constante em 
toda extensão e largura da plataforma.

03
Controle Eletrônico da Injeção de Água
Ajuste preciso e instantâneo do teor de 
umidade do solo nos casos em que houver 
variação na umidade natural durante a 
operação.

04

Há um grande número de vantagens do uso da recicladora 
nessa função de estabilização do solo, são elas:



Destorroamento 
de material de 
jazida na pista01

Terraplanagem em 
rodovia e ferrovia

02
Implantação de 
pista de pouso

03

Outras aplicações como estabilizadora



Vantagens do uso 
da recicladora

● Otimização da patrulha de equipamentos 
(redução de mão de obra, combustível, 
mobilizações, manutenções, etc);

● Ganhos de produtividade;  Tempo de 
execução de obra mais curto;

● Permite aproveitar solos locais;
● Versatilidade de aplicação;
● Eliminação de retrabalhos

e desperdício;
● Eliminação da ociosidade dos rolos 

compactadores.



Conteúdo produzido tendo como fonte o trabalho 
do  Professor Paulo Arrieiro.

Oferecido por:

Quer saber mais sobre novas tecnologias de 
pavimentação e estabilização de solo?
Cadastre-se em: www.tecvia.eng.br para receber nossos 
cursos e-books e treinamentos, assim que novos 
conteúdos forem lançados.


