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RESUMO: A investigação geotécnica analisa o comportamento dos elementos do solo e 
compreende o estudo de reconhecimento do subleito e de ocorrência de materiais, permitindo 
o conhecimento das características físicas e mecânicas do solo. Assim, objetivou-se com este 
trabalho, analisar os estudos geotécnicos realizados em obras de pavimentação no município 
de Mossoró/RN e apontar as principais dificuldades encontradas na realização do projeto. Este 
estudo utilizou o cadastro das empresas de construção civil associadas com o Sindicato das 
Indústrias da Construção Civil de Mossoró (SINDUSCON) e posterior análise de quais dessas 
empresas realizam obras de pavimentação. Existem 37 empresas associadas com o sindicato, 
mas somente 7 realizam obras de pavimentação. Aplicou-se um questionário em 7 empresas 
de construção civil que realizaram obras de pavimentação no período de outubro de 2014 até 
janeiro de 2015. Os questionários foram respondidos por engenheiros responsáveis pelas 
obras de pavimentação. Verificou-se que 14,29% das empresas que realizam os estudos na 
própria empresa e as que realizam através de uma empresa terceirizada representam 85,71%. 
Em Mossoró/RN, a viabilidade aponta para a utilização de empresa terceirizada, já que não há 
um número elevado de obras de pavimentação. Todas as empresas realizam os ensaios de: 
granulometria por peneiramento, limite de liquidez, limite de plasticidade, compactação, massa 
específica aparente, Índice Suporte Califórnia e abrasão Los Angeles. Observou-se ainda que 
85,71% das empresas realizam o ensaio de equivalente de areia e 57,14% representam o 
ensaio de adesividade. Então, nem todas as empresas realizam os ensaios mencionados, o 
que pode prejudicar na escolha do material mais adequado para a pavimentação. De acordo 
com os resultados obtidos, as empresas realizam os principais procedimentos para 
reconhecimento dos solos como preconiza a literatura especializada e os solos encontrados na 
cidade de Mossoró dificultam a realização dos estudos devido à presença de matacões e solos 
com baixo Índice Suporte Califórnia. Constatou-se que 85,71% das empresas utilizaram 
sondagem a trado, 71,43% a rotativa e 42,86% utilizaram outro tipo de sondagem. A principal 
dificuldade encontrada durante a realização do estudo em Mossoró/RN foi a falta de empresas 
especializadas em estudos geotécnicos na região, já que a maioria delas contrata empresas 
terceirizadas para a execução do projeto geotécnico. 
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