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LAUDO TÉCNICO 

 

MUNICÍPIO: SELBACH 

LOCAL DO EMPREENDIMENTO: RUA 13 DE MAIO 

      RUA ARNILO ALFREDO MALDANER 

      RUA 25 DE JULHO 

      RUA MACHADO DE ASSIS 

      RUA JOÃO XXIII 

      RUA BARÃO DO RIO BRANCO - T1 

      RUA CORONEL SELBACH 

      RUA BOA ESPERANÇA 

      RUA BARÃO DO RIO BRANCO - T2 

      

 

1. INTRODUÇÃO: 
O presente Laudo Técnico visa a comprovar e definir tecnicamente que a situação 

do calçamento existente em paralelepípedo nas ruas 13 DE MAIO, ARNILO ALFREDO 
MALDANER, 25 DE JULHO, MACHADO DE ASSIS, BARÃO DO RIO BRANCO - T1, 
CORONEL SELBACH, BOA ESPERANÇA e BARÃO DO RIO BRANCO - T2, e a situação 
do asfalto existente na RUA JOÃO XXIII, apresentam condições suficientes de suporte 
necessário para executar outras camadas de revestimento. 

 
2. OBJETIVO: 

Fornecer subsídios e comprovar tecnicamente que se justifique a prática construtiva 
de revestimento asfáltico sobre o calçamento em paralelepípedo e asfalto desgastado 
conforme apresentado no Projeto em anexo ao referido pleito. 

 
3. APRESENTAÇÃO: 

O pavimento existente é composto de asfalto desgastado na Rua João XXIII e de 
calçamento de pedra basalto (paralelepípedo), assentados sobre uma camada de areia 
para as demais ruas. Conforme visita técnica ao local, observou-se que a estrutura 
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encontra-se perfeitamente consolidada e estabilizada e com capacidade suficiente a 
oferecer suporte para outras camadas (estruturas) futuras sobre o mesmo. 

Foram identificadas algumas áreas, onde há problemas patológicos de instabilidade 
da estrutura do pavimento existente, com a formação de “borrachudos”, o qual são 
instabilidades provocadas pela existência de solos de baixa capacidade de suporte. 

Como a existência do pavimento é superior a 5 (cinco) anos, e as referidas ruas 
recebem um tráfego considerável de veículos leves e médios, verifica-se que quase que 
em sua totalidade, o calçamento comportou-se e comporta-se de força positiva quanto a 
sua capacidade estrutural, assim como na rua em asfalto, o qual percebe-se que está 
desgastado pela ação do tempo e da vida útil. 

As áreas de remoções são de características pontuais, e podem ser perfeitamente 
corrigidas através de remoções totais, substituição do material de baixa capacidade de 
suporte por uma camada de basalto decomposto (BD) de 25 cm e uma camada de base de 
brita graduada de 20 cm até o nível do calçamento existente, devidamente compactada e 
posteriormente imprimada. 

Esta técnica de tratar as áreas onde apresentam inconformidades de ordem 
patológica são operações de serviços já consolidadas e seus métodos plenamente viáveis 
e exequíveis, devem ser feitas de acordo com previsto no Projeto em anexo.  

 
4. CONCLUSÃO: 

Desta forma, conclui-se que o pavimento existente, denominado de “base”, sendo 
executadas as correções evidenciadas neste Laudo e nos Projetos em anexo, poderá ser 
utilizado perfeitamente como estrutura para receber a camada final da pista de rolamento 
com Concreto Asfáltico Usinado a Quente (C.B.U.Q.), sendo uma camada de regularização 
com 2 (dois) centímetros para a Rua João XXIII e de 3 (três) centímetros para as demais 
ruas e uma camada final de 4 (quatro) centímetros.  
 

 

Selbach, RS, 09 de setembro de 2014. 
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