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CARACTERIZAÇÃO DE AMOSTRAS DE TAIPA
DE PILÃO RETIRADAS DA IGREJA MATRIZ
DE SÃO LUÍS DO PARAITINGA, SP, ATRAVÉS
DA PROPAGAÇÃO DE ONDAS DE ULTRASSOM

INTRODUÇÃO
Para restauração de patrimônios construídos com terra compactada (adobe, taipa, 
solo-cimento) há a necessidade de retirada de amostras para análise das condições
físicas, químicas e estruturais da construção. Entretanto, esta extração torna-se muitas 
vezes inviável devido o difícil acesso, manutenção das características iniciais
e proibição de retiradas de amostras. Portanto, aplicar uma tecnologia de ensaio
não destrutivo para estes casos seria de grande importância. Assim, o objetivo desta 
pesquisa foi determinar a e�cácia de uma metodologia de ensaios não destrutivos com 
ultrassom na de�nição das propriedades mecânicas de amostras de solo compactado 
(taipa) retiradas dos escombros de São Luis do Paraitinga, SP.

METODOLOGIA
Para caracterização do solo utilizado nas construções de taipa de São Luis do 
Paraitinga, SP, foram realizados os seguintes ensaios: táctil e visual, curva
granulométrica e massa especí�ca dos sólidos. Depois foram confeccionados
4 corpos de prova cilíndricos (50 x 100 mm) com uma broca adaptada em uma 
furadeira de alta rotação. Depois foram realizados os ensaios de ultrassom
para determinação da velocidade da onda ultrassônica longitudinal com
equipamento de ultrassom USLab (Agricef, Brasil) e transdutores exponenciais 
de 45 kHz de frequência. Com estes dados de�niu-se o coe�ciente de rigidez
do material (CLL), conforme equação 1. Este parâmetro foi correlacionado com 
o módulo de elasticidade estático e resistência à compressão.
Equação 1:
 

RESULTADOS
A partir da curva granulométrica determinou-se a composição do solo utilizado 
nas construções (47% de argila; 40% de areia; 13% de silte), podendo ser
classi�cado como uma Argila areno-siltosa. A massa especí�ca aparente média
foi de 1,6 g/cm3.

CONCLUSÕES
Considerando os dados obtidos nos ensaios de
caracterização física conclui-se que o solo utilizado
nas construções de São Luis do Paraitinga era
excelente para taipa, pois apresentou alta
porcentagem de argila que apresenta propriedades
de coesão e plasticidade e uma porcentagem
considerável de areia que apresenta propriedades
de compacidade e resistência mecânica.
Em relação aos ensaios de ultrassom concluiu-se que
a utilização de técnica de ensaio não destrutiva é 
válida para o material taipa, pois a correlação entre
o coe�ciente de rigidez (CLL) obtido pelo ensaio de
ultrassom e o módulo de elasticidade (MOE) obtido 
pelo ensaio de resistência à compressão foi alta (0,96).

Resultados dos ensaios não destrutivos e destrutivos
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