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Resumo 
 

Para realizar a inspeção em edificações construídas com técnicas que utilizam o solo como principal 
material (taipa, adobe, solo-cimento), é indicado aplicar ensaios não destrutivos, os quais não afetam a 
integridade e originalidade destas construções, que muitas vezes são consideradas como patrimônio 
histórico. O objetivo deste trabalho foi verificar as correlações entre os dados obtidos com o ensaio de 
ultrassom, aplicado em mini-painéis de solo-cimento, com alguns fatores que interferem nesta técnica não 
destrutiva de caracterização (umidade, densidade e direção de compactação). Os mini-painéis foram 
moldados com 300 mm de comprimento, 300 mm de altura e 120 mm de largura, compactados em 4 
camadas e proporções de 1:8, 1:12 e 1:16 (cimento:solo). Os ensaios de ultrassom foram realizados 
considerando-se as três dimensões dos painéis e as camadas de compactação. Os resultados indicaram 
que as correlações entre a umidade e densidade dos painéis com as velocidades do pulso ultrassônico 
(VPUs) são entre 0,85 e 0,95, portanto, ideais para estimar a integridade e homogeneidade de elementos 
construídos com este material. Este método de ensaio também permitiu inferir propriedades elásticas dos  
traços de solo-cimento, o módulo de elasticidade. 
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Abstract 
 

To perform the inspection in buildings built with techniques that use the soil as the main material (rammed 
earth, adobe, soil-cement), the use of non-destructive testing is suggested, therefore this testing does not 
affect the integrity and originality of those buildings, which are often considered historical heritage. The aim 
of this study was to verify the relationship between the data obtained with the ultrasound test, applied in 
monolithic panels of soil-cement, with some factors that affect this type of test (humidity, density and 
direction of compaction). The panels were molded with 300 mm length, 300 mm height and 120 mm width 
and compacted in four layers, and the ratios were 1:8, 1:12, 1:16 (cement:soil).Ultrasound tests were 
performed considering the three dimensions of the panels and layers of compression. The results indicated 
that the correlation between humidity and density of the panels with the velocities of ultrasonic pulse (VPUs) 
are between 0.85 and 0.95, therefore, ideal to estimate the mechanical behavior and homogeneity of 
elements built with this material. The ultrasound test also allows inferring elastic properties of the soil-
cement, such as modulus of elasticity. 
 
Keywords: Rammed earth, Nondestructive testing, Modulus of elasticity. 
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1 Introdução 

 
Devido a sua grande disponibilidade, o solo sempre foi considerado como uma opção 
viável para a construção civil. Técnicas construtivas que utilizam o solo como matéria 
prima são relatadas desde a antiguidade, como a taipa de pilão, taipa de mão, adobe e 
pau-a-pique, nas quais sempre era aplicado algum tipo de aglomerante (sangue de 
animal, fibras vegetais, cal) e método de compactação.  

Atualmente, outros materiais são empregados como aglomerantes, por exemplo, a cal, 
o cimento Portland e aditivos poliméricos. 

Vários tipos de solo apresentam melhorias no desempenho mecânico quando ocorre a 
adição de cimento Portland, embora isto esteja limitado à textura do solo e viabilidade 
econômica (ROSÁRIO, 2011). Os solos arenosos são os mais indicados, variando o teor 
de cimento entre 6% e 12% (CEPED, 1984, SILVA 2005), apresentando limite de liquidez 
inferior a 45% e índice de plasticidade menor que 18% (CALLISTER, 2006; FERREIRA, 
2003).  

Para um material ser considerado confiável e de qualidade, é necessário que suas 
características técnicas iniciais sejam garantidas e proporcionem uma durabilidade 
adequada à utilização requerida. A ABCP (1985) afirma que umas das exigências para 
que a estrutura tenha durabilidade quando expostas a condições ambientais previstas em 
projeto, é que a estrutura conserve a segurança, estabilidade e aptidão das construções 
durante toda a sua vida útil (DANTAS, 2014).  

A necessidade de conservação e restauração de edificações que são consideradas 
patrimônios históricos está ligada diretamente com a aplicação de técnicas não 
destrutivas para obter informações sobre o estado estrutural, vida útil e até da idade 
construtiva. Entre os vários ensaios existentes, o ensaio não destrutivo de ultrassom já é 
consagrado para alguns materiais da construção civil (aço, concreto, argamassa e 
madeira), mas o material solo ainda necessita de pesquisas aprofundadas para definir a 
eficácia, os fatores que podem interferir nos resultados e procedimentos de ensaios. Já 
existem alguns estudos preliminares que indicam a possibilidade do emprego de ensaios 
não destrutivos, por meio de ultrassom, em solo compactado (MILANI, 2008; 
HOLFFMANN, 2010; FERREIRA et al., 2013).  
O método de construção com solo cimento segue o princípio de construções de taipa de 
pilão, onde camadas de solo são compactadas em formas de madeira.  À medida que se 
constrói a parede, as fôrmas vão passando de uma altura a outra sem esperar a secagem 
da etapa anterior (ABCP, 1998).  
Para estas construções atenderem os requisitos de desempenho indicados na NBR 
15575:2014, há a necessidade de inspeção, conservação e, no caso de obras 
consideradas como patrimônios históricos, restauração. 
A técnica de ultrassom pode ser útil na investigação de falhas, trincas ou fissuras, além do 
comportamento mecânico. A presença dessas deformações promove a queda da 
velocidade como resultado da absorção e dispersão do pulso ultrassônico (BAUER, 2000; 
QASRAWI, 2000; CULTRONE et al 2001; LOMBILLO et al 2014).  
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Os valores da resistência mecânica para solo compactado dependem de diversos fatores, 
como a granulometria, teor de umidade, energia de compactação e teor de adições 
(MICCOLI, 2014).  
Nesse sentido, o objetivo desta pesquisa é correlacionar a velocidade obtida por meio do 
ensaio não destrutivo de ultrassom com fatores que podem interferir nos resultados como 
a umidade, densidade e energia de compactação. 
 

 

2 Metodologia 

 
Utilizou-se cimento Portland tipo II-E e solo com textura granular (arenosa), caracterizado 
conforme NBR 7181/84 e NBR 6508/84. Adotou-se quatro traços de solo-cimento (tabela 
1), os quais foram indicados por um Arquiteto que trabalha com este material e técnica 
construtiva (taipa).   

Tabela 1. Nomenclatura dos traços 

Nomenclatura Traço Proporção 

R Referência Solo 
A 1:16  

Cimento:solo B 1:12 
C 1:08 

 

Foram moldados 4 mini-painéis monolíticos para cada traço, totalizando 16 painéis, com 
300 mm de comprimento, 300 mm de altura e 120 mm de largura (NBR 13553, 2012), os 
quais foram compactados em formas de madeira (Figura 1). Cada mini-painel foi 
compactado em 4 camadas, por um compactador pneumático da marca Tamper CP0003 
da Chicago Pneumatics com peso de 13,5 kg, 800 batidas por minuto e sapata com 127 
mm de diâmetro. Os mini-paineís foram confeccionados durante a construção de uma 
edificação residencial em taipa, localizada em Piracicaba, São Paulo (Figura 2).  
 

  
Figura 1. Fôrma utilizada para a moldagem dos 

painéis monolíticos. 
Figura 2. Painel monolítico compactado em 4 

camadas. 

 
Para alcançar os objetivos deste trabalho, determinou-se a umidade superficial dos 
painéis, com equipamento da marca Merlin e massa específica aparente conforme a 
Equação 1.  
O equipamento utilizado na execução do ensaio de ultrassom foi o USLab (Agricef, Brasil) 
com transdutores longitudinais de faces exponenciais de 45 kHz de frequência (Figura 3). 
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Para avaliar as camadas de compactação, foram realizadas três leituras por camada na 
direção da largura (espessura) dos painéis, adotando-se a nomenclatura C1 até C4, a 
partir da primeira camada compactada, isto é, de baixo para cima (Figura 4). Adotou-se 
esta direção porque durante a inspeção de uma obra existente poderão ser realizados 
ensaios de ultrassom apenas na direção da espessura (largura) da parede. Para verificar 
a correlação entre a velocidade do pulso ultrassônico, a umidade e a densidade dos 
painéis, foram consideradas apenas as camadas inferiores (C1) e superiores (C4), que 
são as que apresentam maiores variações em relação a energia de compactação. Estes 
painéis foram ensaiados após 12 meses de cura com temperatura e umidade ambiente. 
 

V

M
   (Equação 1) 

 

  
 

Figura 3. Equipamento de ultrassom USLab 
(Agricef, Brasil) 

Figura 4. Direções que foram realizadas as 
leituras do tempo da onda de ultrassom nos 

painéis monolíticos. 

 

Com estes dados, determinou-se a velocidade da onda ultrassônica longitudinal (Equação 
2). 
 

610
t

L
V   (Equação 2) 

Onde:  
V: velocidade da onda ultrassônica (m/s); 
L: comprimento do corpo de prova (mm); 
t: tempo de propagação da onda de ultrassom no corpo de prova (µs). 
 
 
 
 
 

Largura Comprimento 

Direção de Compactação 
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3 Resultados e Discussão 
 

O solo utilizado nesta pesquisa é composto por 73% de areia, 7% de silte e 20% de argila 
foi classificado como A-2-4 (AASHTO), material não plástico, ideal para aplicação em 
solo-cimento (NBR 7181, 1984). A Figura 5 apresenta a curva granulométrica da amostra 
de solo. 
Para a massa específica dos sólidos obteve-se o valor de 2650 kg.m-3 (NBR 6508, 1984). 
 

 
Figura 5 – Curva granulométrica da amostra de solo 

 
Os valores médios obtidos para cada traço dos mini-painéis em relação à umidade 
superficial, densidade e velocidade do pulso ultrassônico (VPU’s) para a camada superior 
e inferior estão dispostos na tabela 2.  
 

Tabela 2. Valores médios de cada traço 

Traço 
Umidade  

(%) 
Densidade  

(g.cm-3) 
VPU - C1 

 (m/s) 
VPU - C4  

(m/s) 

R 4,7 1,93 1067 1137 
01:16 (A) 5,4 1,92 1497 1668 
01:12 (B) 6,5 2,01 2266 2332 
01:08 (C) 6,1 2,02 2211 2373 

 
LOMBILLO, et al., 2014 utilizou um solo com proporções semelhantes aos utilizados nesta 
pesquisa, (64,5% de areia, 9,3% de silte e 26,2% de argila) para a construção de paredes 
de solo compactado, onde o teor de umidade natural do solo no momento da construção 
do muro foi 5,32%. 
As figuras de 6 a 10 apresentam as correlações obtidas com base nos valores médios de 
velocidade de cada traço, relacionados com os resultados de umidade e densidade, 
respectivamente. 
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Figura 6 – Correlação entre a velocidade média da camada inferior (C1) e a umidade de cada traço 

 

 
Figura 7 – Correlação entre a velocidade média da camada superior (C4) e a umidade de cada traço 

 

 
Figura 8 – Correlação entre a velocidade média da camada inferior (C1) e a densidade de cada traço 
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Figura 9 – Correlação entre a velocidade média da camada superior (C4) e a densidade de cada traço 

 
As correlações obtidas com base nos fatores de umidade e densidade estão coerentes 
com a literatura sobre ultrassom, cujos autores descrevem que a umidade e densidade do 
material (massa específica aparente) interferem diretamente na VPU (MALESANI et al 
1987 apud CULTRONE et al 2001). Os valores obtidos para as correlações (0,81 e 0,97), 
respectivamente (umidade e densidade) indicaram que quanto maior a umidade e 
densidade, maior a velocidade (MOTAMEDI et al 2015).  
 

 
Figura 10 – Comparação das velocidades médias entre as camadas inferiores e superiores 

 
 

A Figura 10 mostra a velocidade dos pulsos ultrassônicos nas camadas superior (C4) e 
inferior (C1). Os resultados são coerentes e demonstram uma tendência, visto que a 
camada inferior (primeira a ser compactada) sofreu uma compactação adicional ao 
decorrer da compactação das camadas posteriores. O ultrassom foi capaz de identificar a 
diferença de compactação e diferentes teores de substituição, com velocidades maiores 
para as camadas mais compactadas (C1) e para os traços mais resistentes (B, C). A taxa 
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de variação média da velocidade em relação às camadas C4 e C1 dos traços R, A e B foi 
de 8,4%, para o traço C a variação foi de 2,9%.  
 

4 CONCLUSÕES 
 
O ensaio de ultrassom permitiu detectar diferenças no comportamento mecânico dos 
diferentes traços, sendo que os traços com maior teor de cimento obtiveram maior 
velocidade. Dentre os fatores que podem interferir na VPU, as correlações apresentadas 
para VPU x Densidade e VPU x Umidade permitiram concluir que o a velocidade do pulso 
ultrassônico está diretamente ligada a esses fatores. Portanto, é necessário considerar 
tais fatores durante a inspeção com ultrassom de edificações construídas em solo 
compactado. A análise dos resultados também indica a possibilidade de aplicar a técnica 
de ultrassom durante o controle tecnológico de construções em solo. 
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