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RESUMO 
 
 

Observou-se que a técnica de reciclagem in situ a quente ameniza o investimento financeiro, os 
impactos ambientais causados pelos restos (bota-fora) derivados da obra e o impacto social 
causado no tráfego viário urbano e rodoviário. Trata-se de uma boa técnica para correção, por 
exemplo, de anomalias superficiais, ficando, no entanto, a regeneração do ligante betuminoso 
muito limitada, pela oxidação a que o betume envelhecido é sujeito, devido à passagem dos 
painéis radiantes. Outra limitação desta técnica é a espessura a regenerar, uma vez que, para 
se conseguirem temperaturas suficientes em espessuras mais elevadas, conduz a um 
aquecimento excessivo da superfície. As espessuras máximas recomendadas são geralmente 
da ordem de 6 ou7 cm. Essa técnica, muitas vezes designada termo-regeneração, termo-
reciclagem, envolve uma série de equipamentos, em que um deles está munido de painéis 
radiantes, que no local elevam a temperatura da superfície do pavimento, facilitando, assim, a 
desagregação do material superficial, por uma fresadora. O material depois de solto, é então 
misturado com um betume mole ou um agente rejuvenescedor. A técnica pode levar-se a cabo 
com a incorporação, ou não, de novos agregados, realizando a operação de mistura com a 
mesma série de equipamento. A reciclagem a quente em central de camadas betuminosas é a 
técnica que consiste no aproveitamento do material resultante da desagregação de camadas 
de mistura betuminosa de pavimentos envelhecidos na fabricação das misturas betuminosas a 
quente. Os materiais provenientes das misturas betuminosas retiradas do pavimento por 
fresagem deverão ser reciclados, por incorporação em algumas das novas misturas 
betuminosas a fabricar à quente em central. Para efeitos da aplicação desta técnica, uma 
mistura betuminosa reciclada incluirá uma proporção em massa do material betuminoso a 
reciclar compreendida nas porcentagens da massa total da mistura. A reciclagem a quente será 
feita em centrais de fabricação, do tipo contínuo ou descontínuo, cumprindo as características 
indicadas nas Cláusulas Técnicas Gerais do Caderno de Encargos e, ainda, com dispositivos 
mecânicos próprios que permitam a incorporação, quanto à fabricação das novas misturas 
betuminosas a colocar no pavimento, de misturas betuminosas envelhecidas ou degradadas 
retiradas por fresagem. Denominam-se, neste caderno de encargos, as misturas betuminosas 
obtidas por MBR – Misturas Betuminosas Recicladas - e as misturas betuminosas fresadas por 
MBF. A reabilitação do pavimento asfáltico por meio da Reciclagem em Central à Quente de 
Camadas de Misturas Betuminosas Envelhecidas mostrou-se vantajosa em vários aspectos 
como ambientais e econômicos, que são os mais almejados numa obra atualmente, mesmo o 
método tendo algumas limitações, cabendo ao engenheiro responsável analisar todos os 
fatores para melhor aplicação desta técnica. Ele também está encarregado de supervisionar 
toda a execução da mesma para assim alcançar a máxima qualidade, para que a vida útil desta 
via urbana e/ou rodovia seja a estipulada em projeto. 


