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Resumo: O desconhecimento generalizado bem como a carência de mapas geotécnicos de solos 
para fins específicos de pavimentação, aliado aos altos custos financeiros com o controle de 
qualidade dos materiais das camadas granulares dos pavimentos rodoviários motivou o interesse 
pela prospecção e desenvolvimento de modelos de predição das propriedades geotécnicas mais 
relevantes para os solos da área de estudo. O objetivo principal deste estudo é prospectar, 
caracterizar, modelar e mapear os parâmetros geotécnicos de solos relevantes para pavimentação 
na região de estudo, a partir de variáveis biofísicas. Elegeu-se como área de estudo a Região 
Integrada de Desenvolvimento - RIDE Grande Teresina. O método prevê a implementação de um 
banco de dados geotécnicos georreferenciado, partindo dos "As Builts" dos estudos geotécnicos 
(classificação TRB/AASHTO e CBR) provenientes de obras rodoviárias executadas na região. Assim, 
será realizada uma prospecção para coleta de amostras de solos, visando a execução dos ensaios 
tradicionais do meio, como Análise Granulométrica, Índices de Atterberg, Proctor, CBR e Módulo de 
Resiliência. Adicionalmente será investigada a ocorrência de solos tropicais através da metodologia 
MCT. Para a modelagem proposta, será usada a técnica de Redes Neurais Artificiais. Serão usadas 
características biofísicas da região como variáveis preditoras do comportamento geotécnico, tendo 
como variáveis preditas a classificação AASHTO e o parâmetro CBR. Entre os resultados esperados, 
estão a produção de mapas geotécnicos acerca dos comportamentos estimados, bem como a 
verificação da presença de solos finos lateríticos (MCT) na área, além da análise da correlação entre 
as diferentes classificações de solos. 
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