
 

 

 Edição: 01 | Ano: 2020 
 

Informativo eletrônico da 
Comissão de Asfalto do IBP 

 

 

 

 

 

Agora você vai poder conferir os principais interesses e discussões da 
comunidade de asfalto direto no seu e-mail com a newsletter do IBP. 

Gostou da novidade? Cadastre-se aqui para continuar recebendo e lembre-se de 
compartilhar esse conteúdo com sua rede de contatos para que eles se cadastrem 
também. 

 

 

 

 

 

Encontro de Asfalto acontece 
durante Rio Oil & Gas 2020. 

O Encontro de Asfalto chega à sua 23ª 
edição simultaneamente à Rio Oil & 
Gas, maior evento de óleo e gás da 
América Latina. O evento é a principal 
reunião dos agentes do setor de 
pavimentação asfáltica no Brasil. 

 

 

 

 

 

Retrospectiva 2019 
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A revisão da Especificação de Emulsões Asfálticas para Pavimentação foi destaque entre 

as atividades da Comissão de Asfalto em 2019. 
 

 

 

 

  

 

Avanços tecnológicos e melhores práticas são 
temas do Seminário SMS na Cadeia de 
Pavimentação Asfáltica. 

A 10ª edição do Seminário SMS na Cadeia de Pavimentação 
Asfáltica reuniu profissionais de diversas áreas para debater os 
avanços tecnológicos e compartilhar as melhores práticas de 
segurança aplicadas ao segmento. O encontro também celebrou 
os 10 anos da Subcomissão de SMS. 

 

 

 

 

 

  

 

Inovações na reciclagem in 
situ de revestimento asfáltico 
com controle de granulometria. 
A reciclagem in situ é um conceito 
sustentável que promove intervenções 
mínimas no meio ambiente. Neste 
artigo, Osvaldo Tuchumantel Junior 
apresenta algumas inovações e os 
benefícios dessa técnica para o 
desenvolvimento sustentável. 

  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Sessão Memória 
Esta é a primeira edição da News de Asfalto e 
queremos relembrar os principais eventos e 
conhecer um pouco mais sobre a história do setor 
de asfalto. Há 10 anos, a Revista de Asfalto 
abordava a 20ª edição do Encontro de Asfalto. 
Confira a publicação na íntegra aqui. 
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