
Resumo 
 
A utilização de solos tropicais provenientes de câmaras de empréstimos para a 

execução de aterros de estradas, em particular, nas zonas mais sensíveis dos leitos de 

pavimento, é prática de relevante importância na construção de obras de engenharia 

rodo e ferroviária em Moçambique. 

Sendo um país em vias de desenvolvimento, com infra-estruturas socio-económicas 

bastante degradadas, e acessos às zonas produtivas em más condições operacionais 

ou inexistentes, torna-se inevitável providenciar novas vias de comunicação, assim 

como reabilitar as vias existentes. Este esforço de melhoramento das vias rodoviárias, 

na situação actual em que o país se encontra, só é possível através de vias de baixo 

custo que sejam sustentáveis. 

A estes solos evolutivos – na maioria dos casos associados à tipologia tropical regional 

de “areias vermelhas” – associam-se comportamentos pouco estudados, no que diz 

respeito às deformações quando são sujeitos a cargas de tráfego, assim como sobre à 

sua resposta mecânica diferenciada quando sujeitos a ciclos higrométricos (molhagem - 

secagem), ou seja, quando a sucção varia. 

É com objectivo de bem caracterizar estes comportamentos e, muito particularmente, 

de estudar o seu comportamento em aterros de estradas, que estes solos evolutivos 

devem ser avaliados, para definir os seus limites de aceitabilidade para utilização em 

suportes de pavimentos. A necessidade de utilização de amostras representativas dos 

solos tipologicamente mais representativos das classes usadas em engenharia 

rodoviária no território moçambicano, justificou a selecção de alguns solos locais (da 

região Sul) para a realização do programa experimental, realizado no laboratório de 

Geotecnia da FEUP. 

O programa experimental sobre estes solos compactados em distintos estados relativos 

aos valores padrões, envolve um estudo da resposta tensão-deformação no domínio 

das pequenas deformações (10-6 a 10-3), de facto as envolvidas nos carregamentos 

rodoviários recorrendo, para esse fim, ao ensaio triaxial cíclico com instrumentação 

interna e de grande precisão, permitindo avaliar com bastante rigor essa rigidez 

associável aos módulos “elásticos” mas também aos módulos resilientes. 



Essa metodologia simula de forma muito aproximada o tipo de carregamento a que os 

leitos de pavimentos são sujeitos devido ao tráfego na fase de serviço. A dependência 

do estado higrométrico simulado por via de ciclos de molhagem e secagem será 

explicitamente estudada e quantificada, não só por medições dos níveis de sucção 

instalados nos provetes assim tratados e ensaiados, mas também pela realização de 

ensaios de caracterização mecânica (triaxiais) antes e depois destes ciclos. 

 

 

Abstract 
 
The application of tropical soils coming from borrow areas for road landfills, particularly 

for the most sensitive areas of the pavement bed is a practice of relevant importance in 

the engineering construction of roads and railways in Mozambique. Being a developing 

country with degrading socio-economic infrastructure, and with access to productive 

areas in bad or non-existing operational conditions, it becomes essential to provide new 

roads, as well as to rehabilitate the existing ones. The country’s current efforts on road 

improvement can only be accomplished through low cost, but sustainable roads. 

These progressive soils - in the majority of cases associated with the regional tropical 

type of “red sands” – have complex and least studied behavioural features, namely 

regarding deformations when subjected to traffic loads, as well as differentiated 

mechanical responses when they are subjected to hygrometric cycles (wetting – drying), 

or when suction varies. 

With the objective of well characterizing these behaviours and particularly, to study its 

changing nature in road landfills, these progressive soils must be analysed in order to 

define their acceptability limits for their use in pavement supports. The need to use 

typologically representative samples of soils of the classes used in road engineering in 

the Mozambican territory, has justified the selection of some local soils (in the South 

region) for the experimental programme, carried out in the geotechnical laboratory of 

FEUP. 

The experimental programme on these compacted soils in distinct relative states to the 

standard values, involved a study of the stress-strain response at small strains (10-6 to 



10-3), which are in fact those involved in road loads. For this purpose, the cyclic triaxial 

test with high accuracy internal instrumentation was used, which enabled to evaluate 

with rigor not only the stiffness associated with “elastic” modulus, but also resilient 

modulus. This methodology closely simulates the type of loading which the pavement 

beds are subjected to as a result of traffic loading during the working phase. The 

dependency of hygrometric state simulated through wetting and drying cycles will 

explicitly be studied and explained, not only by measurements of suctions levels 

installed in the treated and tested samples, but also by carrying out mechanical 

characterization (triaxial tests) before and after these cycles. 

 


