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JUSTIFICATIVA TÉCNICA DE DIMENSIONAMETO DE CAPA DE 

ROLAMENTO EM CBUQ 
 

 

Em relação ao dimensionamento da espessura da capa de 
rolamento em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado Quente) nas vias urbanas do 
município de Cerejeiras, fora executado o simples reconhecimento visual das 
vias, devido a espessura já existente e o estado em que o pavimento se 
encontra, observou-se então que havia necessidade de recapear do pavimento 
com uma espessura de 5cm.  

Em observância as normas pertinentes ao dimensionamento de 
recapeamento e reforço de pavimentos flexíveis, foi observado que o tráfego 
existente na cidade de Cerejeiras (conforme Resumo das Vias Comtempladas 
em anexo) detêm um trafego muito pesado e intenso e se enquadra no número 
N entre 5x10^5 < N ≤ 10^6: 

 

 

Portanto, considerando a existente com pavimento asfáltico em TSD 
(Tratamento superficial duplo) de 2,50cm, com a nova capa de rolamento com 
espessura de 5cm, garantindo assim, que além de preencher o volume do tsd 
existente, irá proporcionar um reforço na estrutura do pavimento, uma vez que o 
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trafego tem uma alta intensidade e carga, deteriora o pavimento com espaço 
de tempo curto em relação ao esperado como observado no pavimento já 
existente, então a aplicação de uma capa na espessura supracitada terá uma 
vida útil prolongada, tendo assim um melhor custo benefício devido o fato de um 
menor volume de manutenção nas vias recapeadas. 

Considerando, que o pavimento existente é revestido com 
tratamento superficial, fica dispensada a exigência de reforço para prevenção 
do fenômeno de reflexão de trincas. 

 

Convicto de que o acima exposto será suficiente para auxiliar esse 
corpo técnico no julgamento do processo de análise do objeto conveniado, 
colocamo-nos à disposição para outros esclarecimentos julgados necessários, 
acatando eventuais alterações que visem a implementação do projeto. 

 

 

Cerejeiras-RO, 06 de outubro de 2019. 
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