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RESUMO 

Se validado, o ensaio de ultrassom pode contribuir significativamente para o setor geotécnico, 

aumentando a repetibilidade, confiabilidade e reduzindo custos e tempo com equipamentos e 

procedimentos empíricos. Para isso, é necessário definir os principais fatores que podem 

interferir nos resultados do ensaio. Assim, o objetivo desse trabalho foi avaliar a influência do 

índice de vazios do solo compactado na velocidade do pulso ultrassônico (VPU). Foram 

realizados ensaios de ultrassom em corpos de prova cilíndricos, considerando o método de 

Proctor, variando o teor de umidade e energia de compactação. Com os resultados obtidos 

obteve-se um índice de correlação entre a VPU e o índice de vazios de 0,84, porém, o principal 

fator de influência na VPU foi a variação do teor de umidade.  
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ABSTRACT 

If validated, the ultrasound test would contribute significantly to the geotechnical sector, 

increasing repeatability, reliability, and lowering costs with conventional equipment and 

procedures. For this, it is necessary to evaluate all the factors that can interfere in the 

performance of the test. Thus, the aim of this study was to evaluate the influence of void index 

on velocity of ultrasonic pulse (VPU). Ultrasonic tests were performed on cylindrical 

specimens, varying the moisture content and compaction energy, considering the Proctor 

method. With the results obtained, a correlation index was obtained between the VPU and the 

void index of 0.84, but the main factor of influence in VPU was the variation of the moisture 

content. 
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1. INTRODUÇÃO 

O solo compactado é empregado em inúmeras obras geotécnicas, como barragens, aterros, 

camadas estruturais de pavimentos e edificações. Todas essas obras requerem de 

metodologias para controle tecnológico, em campo ou laboratorial, além de medidas de 

inspeção de níveis de degradação para manutenções preventivas.  
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O ultrassom já é utilizado para essa finalidade por outras áreas e em outros materiais, como 

aço, madeira e concreto. No caso do solo compactado, fatores como energia de compactação, 

microestrutura, teor de umidade, tipo de solo, índice de vazios e massa específica podem 

interferir no comportamento mecânico da estrutura (ANAGHA; SANDEEP, 2017; LUONG; 

DESTAIN; MERCATORIS, 2014; OH; VANAPALLI; PUPPALA, 2009). Logo, a aplicação da 

técnica nesse material caminha no sentido de investigar a influência desses fatores no ensaio 

de ultrassom.   

Por ser composto por água, ar e partículas sólidas e por haver diferença de velocidade entre 

esses meios de propagação, o conhecimento da influência do índice de vazios no ensaio de 

ultrassom em solo compactado se faz essencial, uma vez que dentre as três fases esta é a 

que, segundo conceitos básicos de física, possui menor velocidade (ANDREUCCI, 2014).  

Assim, neste trabalho, o objetivo foi verificar a influência do índice de vazios na velocidade 

obtida por ultrassom em corpos de prova de solo compactados em diferentes energias e 

teores de umidade.  

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Utilizou-se uma amostra de solo classificado como argila areno-siltosa, composto por 23% de 

areia, 22% de silte e 55% de argila (TEIXEIRA, 2014). Os ensaios de ultrassom foram 

realizados com equipamento USLab (Agricef, Brasil), utilizando transdutores de faces 

exponenciais de 45 kHz frequência e ondas de compressão. 

Os corpos de prova cilíndricos (100 mm x 127 mm) foram moldados conforme teores de 

umidade ótima definidos em curvas de compactação obtidas com ensaios Proctor (ABNT, 

2016). Para variar o índice de vazios, foco principal do estudo, considerou-se três condições 

de umidade (ótima; -2% da ótima e +2% da ótima), para as energias de compactação normal, 

intermediária e modificada. Ao todo foram moldados 45 corpos de prova, os quais ficaram 

expostos ao ambiente do laboratório durante 120 dias.  

Os ensaios de ultrassom foram realizados logo após moldagem e após 120 dias. A VPU foi 

obtida através da equação 1, onde d é a distância entre os transdutores e t o tempo de 

propagação da onda ultrassônica. Já o índice de vazios (e) foi determinado através da 

equação 2, com dados obtidos após 120 dias, sendo Vv o volume de vazios e Vs o volume de 

sólidos, ambos determinados em função do peso e volume do corpo de prova (Figura 1). A 

determinação das correlações entre a VPU e índice de vazios foi realizada com o auxílio do 

Software estatístico Origin 8.1.  

 

𝑉𝑃𝑈 =
𝑑

𝑡
× 10−6 (𝑚. 𝑠−1)     (1) 

𝑒 =
𝑉𝑣

𝑉𝑠
       (2) 
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Figura 1. Esquema das fases do solo 

 
Fonte:  SARRO (2017) Adaptado de PINTO (2006) 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A exposição dos corpos de prova em ambiente de laboratório, após a moldagem, contribuiu 

para a diminuição da umidade de compactação (tabela 1). Com a redução média de 21% do 

teor de umidade após os 120 dias, ocorreu aumento do índice de vazios, uma vez a água que 

estava nos poros, ao evaporar, deu lugar aos vazios (Figura 2).  

Tabela 1. Variação do teor de umidade (%) 

Condição 
Umidade de 

Moldagem (%) 

Umidade após 

120 dias (%) 

Variação 

% 

A1 21,4 17,0 -20,5 
A2 23,4 18,2 -22,2 
A3 25,4 19,5 -23,2 
B1 19,9 16,0 -19,6 
B2 21,9 17,6 -19,6 
B3 23,9 18,4 -23,0 
C1 18,7 15,2 -18,7 
C2 20,7 16,5 -20,3 
C3 22,7 17,8 -21,6 

  Média -21,0 

As VPUs obtidas nesse estudo também foram maiores após 120 dias para todas as condições 

estudadas (Figura 3), sendo seus valores inversamente proporcionais ao aumento do teor de 

umidade e diretamente proporcionais ao aumento do índice de vazios. Ao perder água para o 

ambiente, o efeito do aumento dos vazios na VPU não foi maior que aquele proporcionado 

pela redução do teor de umidade.  
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Figura 2. Variação do índice de vazios 
devido ao período de exposição ao 

ambiente do laboratório.  

 

Figura 3. Variação da VPU   
 

 

Pelo fato do índice de vazios ser alterado com as variações do teor de umidade considera-se 

o teor de umidade o fator de interferência predominante na VPU, mesmo que a correlação 

entre eles (VPU - e) tenha sido alta (R=0,84; p-valor=0,00). 

Mesmo comportamento foi observado por SARRO et al., (2017) e  TEIXEIRA et al., (2015), 

ao estudarem amostras de solos com a mesma classificação, em corpos de prova moldados 

na energia normal e intermediária, respectivamente. A velocidade varia de acordo com o meio 

de propagação, e no caso do solo compactado, essa variável é influenciada diretamente pelo 

teor de umidade. 

ANAGHA & SANDEEP, (2017) observaram ainda que a velocidade de um solo, com o 

aumento gradativo de umidade, se comporta de maneira similar a curva de compactação. 

Para umidades situadas no ramo seco da curva, os autores atribuíram o aumento da 

velocidade devido ao melhor entrosamento dos grãos e diminuição dos vazios. Passada a 

umidade ótima, a água se torna excedente, o que também ocasiona um aumento do índice 

de vazios. Além disso, quanto mais compactado e mais seco um solo maior é a VPU. Isto 

ocorre porque quanto maior a fase liquida da amostra, maior a dissipação de energia entre o 

fluido dos poros e as partículas sólidas e consequentemente, maiores a atenuação e menor 

a VPU (LUONG et al., 2014).  

4. CONCLUSÕES 

A VPU é diretamente proporcional ao índice de vazios, sendo o aumento deste índice físico 

refletido em um aumento na velocidade ultrassônica, tanto em relação a condição de 

moldagem quanto após 120 dias. Este efeito pode mudar em função da faixa de variação do 

teor de umidade, fator com maior influência nos resultados dos ensaios de ultrassom. 
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