
ISTEMA UNIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO DOS SOLOS – SUCS 

TABELA III - Classificação Unificada dos Solos 

Processo para identificação no campo Gru
po 

Designação 
característica 

Grãos cobrindo toda a escala de granulação 
com quantidade substancial de todas as 

partículas intermediárias 
GW 

Pedregulhos bem 
graduados, 

misturas de areia e 
pedregulho com 

pouco ou nenhum 
fino. PEDREGULH

OS PUROS 

(pouco ou 
nenhum fino) 

Predominância de um tamanho de grão ou 
graduação falhada (ausência de alguns 

tamanhos de grão) 
GP 

Pedregulhos mal 
graduados, 
misturas de 

pedregulho e areia 
com pouco ou 
nenhum fino. 

Finos não plásticos (ML ou MH). GF 
Pedregulhos 

siltosos, misturas 
de pedregulho, 
areia e silte mal 

graduados. 

PEDREGULH
OS 

Mais de 
metade da 

fração 
grosseira e 

maior que a # 
nº 4 

PDREGULHO
S COM FINOS 

(apreciável 
quantidade de 

finos) 
Finos plásticos (CL ou CH) GC 

Pedregulhos 
argilosos, misturas 

de pedregulho, 
areia e argila bem 

graduados. 

Grãos cobrindo toda a escala de granulação 
com quantidade substancial de todas as 

partículas intermediárias 
SW 

Areias bem 
graduadas, areias 

pedregulhosas, 
com pouco ou 
nenhum fino. AREIAS 

PURAS 

(pouco ou 
nenhum fino) 

Predominância de um grão ou graduação 
falhada SP 

Areias mal 
graduadas, areias 

pedregulhosas, 
com pouco ou 
nenhum fino. 

Finos não plásticos (ML ou MH) SF 
Areias siltosas, 
misturas mal 
graduadas de 
areia e silte. 

SOLOS DE 
GRANULAÇ
ÃO GROSSA 

Mais de 
metade é 

maior que a 
abertura da 
peneira de 

malha nº 40 

AREIAS 

Mais que 
metade da 

fração 
grosseira 

menor que a # 
nº 4 

AREIA COM 
FINOS 

(apreciável 
quantidade de 

finos) Finos plásticos (CL ou CH ou OH) SC 
Areias argilosas, 

misturas bem 
graduadas de 
areia e argila. 

Processo de identificação executado sobre a fração < # nº 40 SOLOS DE 
GRANULAÇ

ÃO FINA 

Mais que a 
metade do ENSAIO 

EXPEDITO 
RESISTENCIA a SECO 

(esmagamento pelos 

DILATÂNC
IA 

(DILAÇÃO

RIGIDEZ 

(consistência na 

A abertura da malha # nº 
200 corresponde 

aproximadamente à 
menor partícula visível a 

olho nu 



 dedos) ) 

(sacudindo 
na palma 
da mão) 

proximidade do LP)  

nenhuma 

a 

pequena 

rápida 

a 

lenta 
nenhuma ML 

Siltes inorgânicos 
e areias muito 

finas, alteração de 
rocha, areias finas, 

siltosas ou 
argilosas com 

pequena 
plasticidade 

média 

a 

elevada 

Nenhuma 
a muito 

lenta 
média CL 

Argilas inorgânicas 
de baixa e média 

plasticidade, 
argilas 

pedregulhosas, 
argilas arenosas, 
argilas siltosas, 
argilas magras 

SILTES E 
ARGILAS 

  

  

Limite de 
Liquidez menor 

que 50 

Pequena à média lenta pequena OL 
Siltes orgânicos e 

siltes argilosos 
orgânicos de baixa 

plasticidade 

Pequena a média Lenta a 
nenhuma Pequena a média MH 

Siltes inorgânicos, 
micáceos ou 

diatomáceos, finos 
arenosos ou solos 

siltosos, siltes 
elásticos 

Elevada a muito 
elevada nenhuma elevada CH 

Argilas inorgânicas 
de alta 

plasticidade, 
argilas gordas 

SILTES E 
ARGILAS 

  

Limite de 
liquidez maior 

que 50 

Média a elevada 
Nenhuma 
a muito 

lenta 
Pequena a média OH 

Argilas orgânicas 
de média e alta 

plasticidade 

material é 
menor que a 
abertura de 
malha da # 

200 

TURFAS Facilmente identificáveis pela cor, cheiro, porosidade e 
freqüentemente pela textura fibrosa. Pt 

Solos com elevado 
teor de matéria 

orgânica 

(fonte: Milton Vargas, "Introdução à Mecânica dos Solos") 

Para classificar uma amostra pelo Sistema Unificado de Classificação de Solos, percorra a 
tabela III da direita para a esquerda, e de cima para baixo. 

O sistema SUCS (ou U.S.C.) é o aperfeiçoamento da classificação de Casagrande para 
utilização em aeroportos, adaptada para uso no laboratório e no campo pelas agencias 
americanas "Bureau of Reclamation" e "U.S. Corps of Engenneers", com 
simplificações que permitem a classificação sistemática. Foi proposto por Arthur 
Casagrande no início da década de 40. 



Pela primeira vez os solos orgânicos foram considerados como um grupo de 
características e comportamento próprio e diferente dos outros dois. As mais 
significativas mudanças e revisões, da norma antiga, podem ser resumidas em 4 itens: 

 A classificação de um solo é feita através de um símbolo e de um nome; 
 Os nomes dos grupos, simbolizados por um par de letras, foram normalizados; 
 Argilas e siltes orgânicos foram redefinidas; 
 Foi estabelecida uma classificação mais precisa. 
Termos e símbolos utilizados: 

SOLOSGROSSOS: 

G = gravel (pedregulho) 
S= sand (areia) 
W = well graded (bem graduado) 
P = poorly graded (mal graduado) 
C = clay (com argila) 
F = fine (com finos) 
SOLOS FINOS: 

L = low (baixa compressibilidade) 
H = high (alta compressibilidade) 
M = mo (silte em sueco) 
O = organic (silte ou argila, orgânicos) 
C = clay (argila inorgânica) 
TURFAS (Pt): 

Solos altamente orgânicos, geralmente fibrilares e muito compressíveis. 

Os solos estão distribuídos em 6 grupos: pedregulhos (G), areias (S), siltes inorgânicos 
e areias finas (M), argilas inorgânicas (C), e siltes e argilas orgânicos (O). Cada grupo 
é então dividido em subgrupos de acordo com suas propriedades índices mais 
significativos. 

Os pedregulhos e areias com pouco ou nenhum material fino são subdivididos de 
acordo com suas propriedades de distribuição granulométrica como bem graduado 
(GW e SW) ou uniforme (GP e SP). 

Se o solo (grosso) contém mais que 12% de finos, suas propriedades devem ser 
levadas em conta na classificação. Como a fração fina nos solos pode ter influência 
substancial no comportamento do solo, os pedregulhos e areias têm outras duas 
subdivisões. 

Se o solo (grosso) contém 5% a 12% de finos, deverá ser representado por símbolo 
duplo: primeiro o do solo grosso (GW, GP, SW, SP), seguido pelo que descreve a 



fração fina: 

 Aqueles com fração fina silte são GM ou SM. 
 Se os finos contêm argilas plásticas, os solos são GC ou SC. 
 Se os finos são orgânicos, acrescentar "com finos orgânicos". 
 Se em pedregulho a areia >15%, acrescentar "com areia". 
 Se em areia o pedregulho ultrapassa 15%, acrescentar "com pedregulho". 
Exemplos: 
GW-GM = "pedregulho bem graduado com silte" 
SP-SC = "Areia mal graduada com argila" 
"GW com areia", " 
Para solos finos, se o retido na peneira 200 for maior que 30%, devemos acrescentar, 
conforme o caso: "arenoso" ou "pedregulhoso". Se entre 15% e 30%, "com areia" ou 
"com pedregulho". Para solos finos as propriedades índices mais importantes são os 
limites de consistência, usados para subdividir as argilas dos siltes. 

TABELA II – CLASSIFICAÇÃO GERAL SUCS 

Classificação geral Tipos principais Símbolos 

Pedregulho ou solo 
pedregulhoso (Gravel) GW,GP,GC e GM SOLOS GROSSOS 

(menos que 50 % passando na 
# 200) Areia (Sand) ou solo arenoso SW, SP, SC E SM 

Baixa compressibilidade 

(LL < 50 ) 

ML, CL e OL SOLOS FINOS 

(mais que 50 % passando na # 
200) 

Silte(M) ou argila(C) 
Alta compressibilidade 

(LL > 50) 

MH, CH, OH 

SOLOS ALTAMENTE 
ORGÂNICOS Turfa (Peat) Pt 

No gráfico de plasticidade, a linha A é uma fronteira arbitrária entre argila orgânica 
(CL e CH) que estão acima desta linha e os siltes inorgânicos e argilas orgânicas (ML, 
MH, OL, e OH) que estão abaixo. As argilas e siltes são ainda divididas naqueles de 
alta e baixa compressibilidade de acordo com o LL. Isto é baseado na observação 
empírica em que a compressibilidade do solo cresce com o LL. Solos com LL superior 
a 50% são classificados como de alta compressibilidade (MH, CH). 

 

A linha U é um limite superior (empírico) para solos naturais: quando o LL e o IP 
situam o solo na região acima da Linha U, os resultados de ensaios devem ser 



verificados. Inicia vertical para LL = 16% até IP = 7% e a partir desse ponto é 
representada pela equação IP = 0,9 (LL - 6). 

A não consideração de LL < 16% foi devido a um trabalho da United States Bureau 
Reclamation, que ensaiando mais de mil amostras obteve apenas quatro com LL = 
17%, uma com LL = 16% e nenhuma com valor menor (Howard, 1984). 

Obs.: O símbolo duplo CL-ML designa "argila siltosa"(com baixa compressibilidade). 

Esquematizando um pouco mais: 

 

São classificações possíveis: 

 

Exemplos: 
GW (pedregulho bem graduado), 
GW-GC (pedregulho bem graduado, com fração fina predominante argila), 
GW-GM (pedregulho bem graduado, com fração fina predominante silte), 
GP, GP-GC, GP-GM, 
SW, SW-SC, SW-SM, 
SP, SP-SC, SP-SM, 
ML, MH, OL, OH, CL, CH, Pt, 
CL com pedregulho (solo CL com pedregulho,15 a 30% em peso retido na #200) 
CL pedregulhoso (solo CL tendo pedregulhos, com mais de 30% retido na #200), 
Classificação Visual dos Solos (SUCS) (com ajuda da tabela III) 

O exame da granulometria, no campo, exige paciência e método. Secar a amostra do 
solo, espalhando-a sobre um papel branco. Com auxílio de uma lupa (lente de 
aumento), separar e avaliar a quantidade de grãos individualmente visíveis. Se a 
maioria for visível, o solo é grosso, se não, fino. Separar então, dentre os visíveis, os 
grãos maiores que 2 mm(diâmetro). Se formarem mais da metade da fração de grãos 
visíveis, é um solo pedregulhoso, se não, arenoso. 

Com a parte fina, fazer os exames de Dilatância (Dilação), Resistência a seco e 
Rigidez. 

OBS. O termo dilatância é mal empregado, embora subscrito pelo costume. O correto é DILAÇÃO, pois 
trata da rapidez ou demora (e nitidez) com que a água aparece na superfície ao ser sacudida 
horizontalmente a amostra, na mão. Quanto mais rápido e nítido for essa manifestação, maior 
possibilidade a amostra tem de conter alta proporção de silte e/ou areia fina. O ensaio de dilação é pouco 
utilizado, e pode ser substituído pela observação da maneira como a amostra se fragmenta quando 
amassada entre os dedos, com objetivo de secagem, ao passar do estado plástico para o estado semi-
sólido: se ocorre uma "pulverização", provavelmente terá muito silte ou areia fina, se fragmentar-se em 



pequenos torrões, argila. 

No exame de RIGIDEZ, no campo, proceder de forma semelhante ao ensaio de 
plasticidade. Umedecida a amostra, formar um cilindro como o do exame mencionado, 
até que este comece a se romper. Neste momento, redobra-se a atenção, verificando 
sua rigidez e aspereza. A aspereza indica presença de areia. Quanto mais rija a massa, 
maior a presença e atividade da fração argilosa. 

Completa-se a classificação visual do solo com a observação de seu estado 
indeformado, ao natural. Aos solos grossos acrescenta-se o julgamento de sua 
COMPACIDADE (densa ou fofa). Para os solos finos, interessa a CONSISTÊNCIA. 
Se uma amostra indeformada de solo fino pode ser amassada com os dedos, tem 
consistência mole. Se não, rija ou dura. 

Os estados de compacidade e consistência podem ser avaliados por correlação com o 
índice de resistência à penetração, obtido com o Standart Penetration Test (SPT) por 
exemplo. Areias e siltes arenosos são classificados por sua compacidade, argilas e 
siltes argilosos pela consistência, conforme a tabela seguinte. 

Tabela – Classificação dos solos conforme a resistência a penetração 

Solo 
Índice de 

resistência à 
penetração 

Designação 

Areia e silte arenoso 

≤ 4 

5 a 8 

9 a 18 

19 a 40 

> 40 

Fofa 

Pouco compacta (o) 

Medianamente compacta 

Compacta (o) 

Muito compacta (o) 

Argila e silte argiloso 

≤ 2 

3 a 5 

6 a 10 

11 a 19 

> 19 

Muito mole 

Mole 

Média (o) 

Rija (o) 

Dura (o) 

A SENSIBILIDADE de um solo argiloso pode ser avaliada depois de ser amolgada a 
amostra. Argilas sensíveis são rijas ao natural, e ficam moles e pegajosas após serem 
amassadas com os dedos. 



A COR do solo (avaliada logo após a coleta) deve ser descrita por códigos numéricos 
quando se dispõe de tabela de cores (por exemplo, tabela de Munsell). Apesar do 
caráter subjetivo, podem ser usadas as designações: branco, cinza, preto, marrom, 
amarelo, vermelho, rosa, azul e verde, complementadas por claro e escuro. Podem ser 
usadas até duas designações de cores. Havendo mais de duas cores, deve ser utilizado 
o termo "variegado" no lugar do relacionamento de cores. 

Finalmente, deve-se observar a ORIGEM GEOLÓGICA do solo, isto é, se porventura 
se trata de solo residual, coluvial, etc. Também deve ser observada a macroestrutura, 
sua proveniência, se teve evolução pedogênica (comum em solos porosos), e a 
existência de furos de raízes, formigueiros e fissuras. Todos estes fatores têm 
influência e importância na previsão das propriedades estruturais de um solo, sob o 
ponto de vista geotécnico. 

Para adquirir experiência: Faça classificações expeditas (anote suas avaliações) e compare-as com resultados obtidos 
após ensaios. A experiência adquirida pela atenção constante aliada a comparações permite que a freqüência de erros se 
torne cada vez menor, e as inseguranças de um recém-formado tornem-se as certezas de um engenheiro sênior. 


