
 

III Congresso Internacional de Ciência, 
Tecnologia e Desenvolvimento 

 
20 a 22 de outubro de 2014 

 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA O 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

 

 

 

 

EPE0941 
 

CLASSIFICAÇÃO DE SOLOS TROPICAIS PARA FINS 
RODOVIÁRIOS SEGUNDO A METODOLOGIA MCT 

 
 
 

GLAUBER WILLIAN COELHO 
GUSTAVO STEVAN ESPINDOLA 

glauber.wcoelho@gmail.com 
ENGENHARIA CIVIL NOTURNO 
UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 

 
 

ORIENTADOR(A) 
ALVARO ANDRADE DE REZENDE 

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 



RESUMO 
 
 

Na engenharia, a identificação das propriedades do solo é de extrema importância 
considerando-se que qualquer estrutura a ser construída descarregará suas cargas sobre ele. 
Grande parte do solo brasileiro tem características tropicais e isso faz com que seu estudo seja 
de extrema importância, pois este tipo de solo apresenta um comportamento diferenciado dos 
solos de regiões de clima temperado podendo então apresentar algumas divergências nos 
resultados obtidos de acordo com os sistemas de classificações geotécnicas tradicionais como 
o USCS e HRB. Assim foi desenvolvida a metodologia MCT com a finalidade de classificar 
mais fielmente a gênese de solos finos tipicamente tropicais. Essa metodologia teve origem 
com Nogami e Villibor em 1981, e apresentam suas principais aplicações práticas em rodovias 
e em pavimentação. No entanto podem ser utilizada também em obras de terra em geral e 
mapeamento geotécnico envolvendo solos tropicais. A classificação divide o solo em duas 
grandes classes de comportamento: os lateríticos e os não-lateríticos e estes por sua vez se 
subdividem em 7 outros grupos: argilas lateríticas e argilas arenosas (LG'), areias argilosas 
lateríticas (LA'), areias com pouca argila laterítica (LA), argilas, argilas siltosas e argilas 
arenosas não-lateríticas (NG'), siltes cauliníticos e micáceos, siltes arenosos e siltes argilosos 
não-lateríticos (NS'), areias siltosas e areias argilosas não-lateríticas (NA') e areias siltosas com 
siltes quartzosos e siltes argilosos não lateríticos (NA). Os ensaios da classificação MCT são 
de compactação Mini-MCV que é aquele em que a compactação é feita em um equipamento 
miniatura (com corpos de prova moldados em cilindros de 50mm de diâmetro interno), no qual 
para cada teor de umidade aplicam-se energias crescentes até conseguir uma densidade 
máxima. Com os dados coletados obtém-se um gráfico mono-log e partir dele calcula-se o valor 
Mini-MCV e os coeficientes classificatórios c' e d'. O outro ensaio é o de perda por imersão que 
perite a obtenção do coeficiente classificatório e' calculado em função da perda de massa por 
imersão. Dispondo-se dos coeficientes classificatórios é possível classificar um solo segundo a 
Metodologia MCT bastando apenas localizar a coordenada c' (eixo das abcissas) obtido pela 
inclinação da curva de deformabilidade para Mini-MCV = 10 e a coordenada e' (eixo das 
ordenadas) definido por d' (coeficiente angular do ramo seco da curva de compactação 
referente a energia de 12 golpes no ensaio Mini-MCV) e Pi que é a perda de massa por 
imersão no Ábaco Classificatório. De acordo com os criadores da metodologia os solos do tipo 
LA e LA' são os mais indicados para obras rodoviárias. 


