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RESUMO 

Este estudo avaliou as influências da granulometria e umidade no comportamento de solos em relação à 

compressão simples e velocidade de pulso ultrassônico. Foram compostos e moldados dois lotes de corpos de 

prova de solos artificiais, com a incorporação de areia descartada de fundição, sendo um com preservação da 

umidade e outro exposto ao ar por um período de 28 dias. O aumento do teor de substituição provocou a 

diminuição da resistência à compressão simples e a redução da umidade provocou ganhos para todos os teores 

estudados. A variação granulométrica aumentou a massa específica e ocasionou a diminuição da velocidade de 

pulso ultrassônico, comportamento contrário aos da maioria dos materiais. A redução da umidade aumentou a 

velocidade de ondas nos primeiros quatro dias de exposição, com tendência de estabilização após este período. 

Essas características observadas podem ser compreendidas quando é realizada a análise do comportamento dos 

módulos de elasticidade.  

 
ABSTRACT 

This study evaluated the influence of particle size and moisture in the soil behavior in relation to simple 

compression and ultrasonic pulse velocity. And compounds were two batches of molded artificial test soil 

specimens, incorporating the discarded sand casting, one with the other, and preservation of moisture is exposed 

to air for a period of 28 days. The increase in the replacement content led to decreased resistance to simple 

compression and reduced humidity caused gains for all studied levels. The variation in particle size and 

increased density resulted in decreased ultrasonic pulse velocity, contrary to the behavior of most materials. 

Reducing the moisture increased the speed of waves in the first four days of exhibition, with a tendency to 

stabilize thereafter. These observed features can be understood when analyzing the behavior of elastic moduli is 

performed. 

 

1.  INTRODUÇÃO 

O controle tecnológico dos materiais utilizados na engenharia civil é de suma importância 

para o bom desempenho de suas potencialidades. A preocupação com o controle se faz 

necessário, uma vez que, todas as características avaliadas em laboratório são obtidas em 

condições totalmente controladas, contrário à fase de execução onde essas condições não são 

as mesmas.  

Na engenharia rodoviária, essas características são determinantes para o bom desempenho das 

camadas que compõem a estrutura do pavimento, embora não existam no exterior e no país 

normas consagradas ou critério único de controle tecnológico. Diversas normas nacionais 

ainda realizam o controle de qualidade por meio de ensaio destrutivos que demandam de 

demasiado tempo para a obtenção de resultados (Ferri, 2013).  

Os métodos tradicionais principalmente no que tange a controle de compactação são 

realizados por meios destrutivos. Estes, por sua vez, têm seu resultado influenciado pela 

experiência do operador e por um número elevado de variáveis que interferem no resultado 



  

final. Assim, a busca pelo desenvolvimento de métodos não destrutivos se faz necessário para 

a redução dessas interferências. 

Nesse cenário, a busca por novas tecnologias deve ser encarada pelos pesquisadores como um 

grande desafio e deve ser objeto de pesquisas, visto que no cenário rodoviário, diversas 

patologias muitas vezes são relativas à má execução e por falta de um bom controle 

tecnológico cobram restaurações precoces (Preussler, 2007; Villibor et al., 2007) 

Dentre as técnicas não destrutivas de controle tecnológico já utilizadas em pavimentos, 

podemos citar Falling Weight Deflectometer e Light Weight Deflectometer utilizadas para a 

avaliação estrutural de pavimentos asfálticos e de concretos, bem como no controle de 

qualidade das camadas do pavimento como subleito, sub-base e base (Preussler, 2007; Huang, 

2012; Ferri, 2013). Embora essas técnicas sejam amplamente utilizadas e resultados 

consolidados elas possuem algumas limitações como o custo elevado de aquisição desses 

equipamentos e da sua manutenção. Dessa forma, a busca por tecnologias de baixo custo e 

facilidade de execução são de suma importância para o setor de pavimentação. 

A técnica não destrutiva de ultrassom é utilizada em diversas áreas, sendo consolidada em 

materiais como aço, concreto, argamassa e madeira (Bucur, 2006; Giacon et al., 2010; 

Ferreira et al., 2014; Dijk et al., 2014; Gonçalves et al., 2014) na investigação de falhas, 

trincas ou fissuras, além da resistência de um corpo de prova. A presença dessas deformações 

promove a queda da velocidade como resultado da absorção e dispersão do pulso ultrassônico 

(Bauer, 2000). Com base na determinação da velocidade, tem-se uma ideia sobre a qualidade, 

uniformidade e resistência do material (Qasrawi, 2000).  

Embora a técnica de ultrassom seja consagrada em outros materiais, ao se tratar do material 

solo ainda há a necessidade de definir os fatores que influenciam nos resultados do ensaio 

como a energia de compactação, teor de umidade, massa específica e direção de realização 

das leituras (Ferreira et al., 2014). Já existem alguns estudos preliminares que indicam a 

possibilidade do emprego de ensaios não destrutivos, por meio de ultrassom, em solo 

compactado (Milani, 2008; Bandeira, 2009; Hoffmann e Gonçalves, 2010; Ferreira et al., 

2013; Sarro et al., 2015). 

As vantagens relativas ao ultrassom devem-se à facilidade de execução, velocidade de 

obtenção dos dados e principalmente por ser não destrutivo, embora sofra interferência na 

velocidade da onda, principalmente pela quantidade de vazios e umidade do material. Isso 

ocorre devido ao fato de que em cada material o pulso ultrassônico se propaga velocidades 

diferentes. Dessa forma, o avanço nas pesquisas com materiais que apresentam umidade é 

essencial, caso dos solos e misturas de agregados que são compactados na umidade ótima, e 

seu controle tecnológico deve ocorrer logo após sua execução. 

 

2.  OBJETIVO  

A pesquisa foi desenvolvida com o objetivo de avaliar as influências, tanto da umidade e da 

composição granulométrica dos materiais no resultado da Resistência a Compressão Simples 

não Confinada e na velocidade do pulso ultrassônico obtida no ensaio de Ultrassom. 

 

3.  CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS 

Para a obtenção de materiais com granulometrias diferenciadas, foram montados solos 

artificiais com o uso de areia descartada de fundição ADF. 



  

 

3.1. Solo  

O solo utilizado na pesquisa é proveniente da cidade de Limeira–SP, sendo este um material 

característico da região. O solo foi preparado de acordo com a NBR 6457 (ABNT 1986a) para 

a realização dos ensaios de caracterização e compactação. O material possui 

aproximadamente 23% de areia, 22% de silte e 55% de argila, podendo ser classificado como 

argila areno-siltosa. 

 

3.2.  Areia descartada de fundição (ADF) 

A areia empregada neste estudo trata-se de um resíduo industrial proveniente de uma empresa 

de fundição de peças em materiais como ferro, aço, carbono, inox, alumínio e ligas de zinco, 

sediada na cidade de Piracicaba – SP. O processo de moldagem é do tipo em areia verde, 

utilizando 78% de areia de quartzo, 20% de cimento Portland e 2% de vinhaça.  

 

Por se tratar de um material que já é foco de outras pesquisas desenvolvidas pelos autores, seu 

uso foi escolhido não a fim de buscar melhores dosagens e sim para que pudesse ser 

adicionado ao solo puro e obter materiais com granulometrias variáveis. Sendo assim, seu uso 

veio a facilitar a pesquisa, já que solos com uma gama ampla de granulometrias não são de 

fácil obtenção. 

 

O material foi preparado para realização dos ensaios para determinação da sua granulometria, 

para compor as misturas para os ensaios de compactação, resistência à compressão simples e 

ultrassom. 

 

4. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

4.1. Preparação das misturas solo – ADF 

Foram estudadas misturas de solo puro com ADF com teores de substituição crescentes, com 

o intuito de se obter um amplo estudo a respeito do comportamento desses solos artificiais por 

meio de estabilização granulométrica, logo se optou pelas seguintes porcentagens em peso, 

sendo: 20, 30, 40, 50, 60, 70, e 80% e um traço de solo puro para referência.  

 

Para evitar a segregação dos materiais caso fossem misturados em grandes quantidades, foi 

realizada a mistura e homogeneização anteriormente a cada ensaio, no intuito de melhorar a 

qualidade das amostras, com proporções exatas de cada material, evitando assim o 

comprometimento dos resultados.  

  

4.2. Determinação dos parâmetros físicos das misturas 

Foram desenvolvidos ensaios para a determinação da massa específica dos sólidos, análise 

granulométrica conjunta e ensaios de compactação Proctor na energia intermediária para todas 

as misturas solo-ADF. Com os valores das características físicas obtidos nesses ensaios, foi 

possível também determinar outros índices físicos importantes para as análises de 

comportamento dos materiais, caso da porosidade (N) e índice de vazios (e). 

 

4.3. Moldagem de corpos de prova para ensaios destrutivos e não destrutivos 

Foram moldados corpos de prova com dimensões 50 x 100 mm na umidade ótima na energia 

intermediaria de compactação segundo a norma NBR 7182/86, sendo sete corpos de prova 

para cada teor de substituição, totalizando 56 amostras. Durante o processo de moldagem, foi 

realizado o controle de umidade para garantir a qualidade dos corpos de prova.  



  

 

Para analisar o comportamento mecânico nos ensaios destrutivos (compressão simples) e o 

comportamento dinâmico nos ensaios não destrutivos (Ultrassom) das misturas em relação à 

granulometria e umidade, os corpos de prova foram submetidos ao ensaio de resistência à 

compressão simples e ultrassom aos 28 dias. Para essa análise, três dos corpos de prova foram 

envolvidos em filme plástico e colocados em um recipiente fechado para que a umidade ótima 

de compactação fosse conservada, sendo que durante o mesmo período os outros quatro 

corpos de prova foram deixados em um recipiente aberto exposto ao ar livre a fim de avaliar a 

influência da perda de umidade nos resultados finais.  

 

4.4. Ensaio de Ultrassom 

Para a obtenção do tempo de propagação da onda (μs), foram realizadas medições a partir do 

equipamento brasileiro de ultrassom UsLab. Para o ensaio foram utilizados transdutores 

longitudinais de faces planas com frequência de 45 kHz, ideal para as dimensões das amostras 

estudadas devido ao comprimento de onda, onde quanto maior o número de ondas 

percorrendo o material, mais proximidade com a hipótese de meios infinitos. Feito isso, foram 

calculados os valores da velocidade do pulso ultrassônico (Equação 1) do solo puro e das 

misturas de solo-ADF. Antes do início do ensaio o equipamento é calibrado e para evitar a 

atenuação e perda do sinal devido à presença de ar entre a face plana do transdutor e o corpo 

de prova foi utilizado um acoplante em gel. 

 

O ensaio foi realizado em diferentes situações para cada foco de avaliação. Naqueles que 

foram mantidos na umidade ótima de compactação, os ensaios foram realizados logo após a 

moldagem e após os 28 dias (ruptura). Já nos corpos de prova mantidos em umidade 

higroscópica e temperatura ambiente, as leituras foram realizadas em etapas, sendo após a 

moldagem, e posteriormente nas idades de 4, 11 e 28 dias para o acompanhamento da 

variação da velocidade devido à perda de umidade. Em todas as amostras as leituras foram 

realizadas no sentido de compactação dos corpos de prova. 

𝑉𝑃𝑈 =
𝐿

𝑡
×106     (1) 

Onde: VPU = Velocidade do pulso ultrassônico (m/s) 

L = comprimento (mm) 

t = tempo (μs) 

 

4.5. Ensaio de Compressão Simples Não confinada 

Após a realização do ensaio de ultrassom aos 28 dias, os mesmos corpos de prova cilíndricos 

foram submetidos ao ensaio de compressão simples. Para isso, utilizou-se uma prensa elétrica 

micro processada com capacidade máxima de 0,5 kN e com determinação do deslocamento 

em mm, a velocidade de aplicação de carga utilizada foi de 0,75mm/min. O ensaio foi 

realizado segundo a NBR 12770/84 para a obtenção da carga (kgf) e deformação (mm). 

 

5. APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

5.1. Parâmetros Físicos das misturas 

A partir dos ensaios de compactação realizados na energia intermediaria e de massa específica 

dos sólidos (ρs) foi possível determinar os índices físicos porosidade (N) e índice de vazios (e) 

para todas as misturas, assim como os valores de massa específica aparente seca máxima 

(ρdmáx) e umidade ótima (Wót). Foram realizadas também as análises granulométricas 

conjuntas a fim de avaliar as variações na composição das misturas. A Tabela 1 apresenta 
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todos os resultados destes parâmetros para todas as misturas estudadas, inclusive do solo puro. 
 

Tabela 1: Caracterização física das misturas 

MATERIAL 
# 200 

(%) 
ρs  

(g/cm3) 

N 

(%) 
e 

ρdmáx  

(g/cm3) 

Wót  

 (%) 

Solo Puro - EI 80,95 2,79 - - - - 

ADF Pura 1,37 2,68 40,3 0,68 1,665 21,9 

ADF 20% 63,52 2,71 36,0 0,56 1,735 19,6 

ADF 30% 53,67 2,71 33,2 0,50 1,810 17,7 

ADF 40% 47,34 2,70 30,9 0,45 1,865 14,9 

ADF 50% 39,08 2,71 28,6 0,40 1,935 13,8 

ADF 60% 29,61 2,70 26,9 0,37 1,975 12,4 

ADF 70% 23,75 2,69 26,4 0,36 1,980 10,4 

ADF 80% 16,04 2,69 29,7 0,42 1,892 7,7 

 

 A Figura 1 mostra as curvas granulométricas das misturas em relação ao solo puro e à ADF  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Distribuição granulométrica das misturas estudadas 

Observando os dados da Tabela 1, os valores de massa específica dos sólidos das misturas 

sofreram um aumento quando comparados aos da areia pura e redução em relação solo puro, 

porém com o aumento dos teores os valores convergiram aos da ADF pura que é de 

2,68g/cm³.  

 

Foi possível notar a mudança de comportamento do solo tendendo a características de 

material arenoso a partir do aumento da quantidade de ADF, diminuindo assim as 

porcentagens passantes nas peneiras, conforme Tabela 1 e Figura 1, condição esta já esperada 

devido ao fato de que o objetivo da incorporação era justamente aumentar a gama de 

granulometrias. O comportamento pode ser facilmente visualizado quando avaliamos os 

valores de porosidade e índice de vazios, onde incorporando quantidades crescentes de 



  

partículas médias da ADF, fazendo com que o arranjo das partículas se torne mais eficaz com 

consequente redução tanto da porosidade quanto do índice de vazios das misturas.  

 

Essa mudança de comportamento também se refletiu nos ensaios de compactação Proctor, 

sendo que com um melhor arranjo das partículas, a massa específica aparente seca máxima 

aumenta e consequentemente devido à diminuição da superfície específica, a quantidade de 

água necessária para lubrificar os grãos diminui também, gerando valores de umidade ótima 

cada vez menores à medida que a quantidade de ADF é aumentada. 

5.1. Influência da granulometria e da umidade na RCS 

Os ensaios de resistência à compressão simples não confinada (RCS) foram executados com o 

objetivo de avaliar duas variáveis importantes que são a granulometria e a umidade. A Tabela 

2 mostra os valores de RCS de amostras conduzidas de formas distintas, sendo um lote de 

amostras protegido para não perder a umidade de compactação e outro deixado ao ar livre 

com o intuito de que a umidade fosse naturalmente reduzida, em ambas as situações as 

amostras foram ensaiadas aos 28 dias. É possível observar na Tabela 2 que, as maiores perdas 

de umidade ocorreram para materiais com umidade ótima mais elevada. 
 

Tabela 2: Valores de RCS, Módulo de elasticidade e Umidade 

Misturas 

RCS (Mpa) E (MPa) Umidade - W (%) Variação da W (%) 

Wót* War* Wót War Wót War 
Variação 

Absoluta 

Variação 

Relativa 

SP 1,62 3,56 274,83 469,33 21,9 18,5 3,5 15,8 

20% 0,91 3,24 89,46 336,40 19,6 17,3 2,2 11,4 

30% 1,38 2,58 151,86 207,71 17,7 15,7 2,0 11,1 

40% 2,42 2,94 387,13 329,95 14,9 13,2 1,7 11,5 

50% 1,00 1,95 164,86 204,73 13,8 12,2 1,6 11,9 

60% 0,90 1,71 205,92 294,76 12,4 10,7 1,8 14,1 

70% 0,70 1,28 204,83 170,80 10,4 9,24 1,2 11,2 

80% 0,46 0,68 69,99 167,45 7,7 7,0 0,7 9,4 

* Wót = umidade de compactação e War = umidade ao ar após 28 dias 

Quando é considerada a granulometria das misturas nas análises, traduzidos em valores 

crescentes de ADF, é possível notar que quando avaliamos o material na umidade de 

compactação, há uma redução inicial dos valores de RCS com a incorporação de areia e em 

seguida esses valores aumentam até o teor de 40%. Após esse teor, os valores tendem a 

diminuir para as demais misturas.  Klinsky (2013) realizou um estudo utilizando também uma 

mistura de solo LG’ e areia de fundição mostrou um comportamento semelhante quando 

avaliado sua resistência a compressão simples, apresentando diminuição desta com o aumento 

dos teores de substituição. 

Quando avaliamos os materiais com redução de umidade, houve uma redução contínua da 

resistência com o aumento de ADF, com exceção também do teor de 40%. Em um trabalho 

desenvolvido com os mesmos materiais, Teixeira (2014) observou o mesmo comportamento 

relativo ao teor de 40% de ADF, inclusive quando da determinação da coesão e ângulo de 

atrito para todas as misturas, este teor foi o que apresentou maior coesão e menor ângulo de 

atrito interno entre todas as estudadas. 



  

Essa redução da RCS com o aumento do teor de ADF é de certa forma compreensível, pois se 

trata de um ensaio onde a parcela relativa à Coesão, principal componente de resistência de 

solos finos, torna-se muito mais sensível às variações de granulometria. Assim, à medida que 

o material se torna mais granular, sua força de Coesão é reduzida e consequentemente 

também sua RCS diminui. Essa característica pode ser entendida quando determinamos o 

módulo de elasticidade das misturas. Na tabela 2 é possível notar de forma geral esse 

comportamento, ou seja, materiais com características mais granulares apresentam um 

módulo de elasticidade com tendência de comportamento decrescente. 

Outro fator de interferência é relativo à umidade, sendo assim é possível perceber que todas as 

amostras avaliadas após 28 dias de exposição ao ar, apresentaram um aumento nos valores de 

RCS quando comparados aos valores obtidos com a umidade de compactação. Tal condição 

pode ser explicada pelo aumento do módulo de elasticidade, ou seja, quando o material tem 

sua umidade reduzida, conforme é possível ver na Tabela 2, seu módulo aumenta e 

consequentemente sua RCS aumenta também. Essas características relativas às variações de 

RCS em função do teor de ADF incorporada e à variação da umidade podem ser mais bem 

visualizadas na Figura 2. 

 
Figura 2: Comportamento da RCS das misturas de ADF em umidade ótima e ao ar 

 

Conforme mencionado anteriormente, é possível visualizar que nas duas condições de 

umidade estudadas após 28 dias, todas as misturas apresentaram uma tendência de 

comportamento de redução dos valores de RCS. O coeficiente R2 apresentou valor maior para 

a condição com perda de umidade (0,93), mostrando assim menor dispersão entre os valores, 

resultando em uma tendência mais bem definida.  

Já para a condição sem perda de umidade esse coeficiente apresentou um resultado bem 

menor (0,31). Devido ao valor disperso da mistura com 40% de ADF, os valores obtidos nas 

duas condições estudadas foram maiores quando comparados às demais misturas, colaborando 

para um valor de R2 menor, principalmente para a mistura com redução de umidade. 

5.2. Influência da granulometria e massa específica na VPU 

Ao estabilizarmos o solo puro com diferentes teores de ADF obtemos solos artificiais com 
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diferentes granulometrias e consequentemente melhor estruturação dos grãos, tendo como 

resultado o aumento da sua massa específica conforme Tabela 1. Estudos realizados com 

misturas de solo-cimento mostraram que ocorre o aumento da VPU e da RCS à medida que a 

massa específica aumenta (Sarro et al., 2015). Nesta pesquisa, o comportamento foi inverso 

conforme observado na Figura 3 e relatado por Bandeira (2009), onde a velocidade de pulso 

ultrassônico foi inversamente proporcional ao aumento da massa específica.  

 
Figura 3: Comportamento da VPU em função da massa específica 

Esta característica pode ser atribuída ao comportamento relativo ao módulo de elasticidade do 

material, conforme pode ser observado na Figura 4, onde os maiores valores de massa 

específica, obtidos com o aumento do teor de substituição, não correspondem aos maiores 

valores de E. Este tipo de característica também foi observada em alguns tipos de madeira por 

Calegari et al (2007), Costa (2005) e Pedroso (2011). Na Figura 4 são expostos os 

comportamentos relativos a variação do teor de substituição e Módulo de elasticidade para a 

umidade de compactação e após 28 dias de exposição ao ar e nelas foi possível notar que os 

comportamentos foram similares.  

 
Figura 4: Variação do módulo de elasticidade em função da granulometria 
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Figura 6. Variação do período de exposição ao ar 

Levando-se em consideração que a umidade e a granulometria influenciam diretamente na 

velocidade de propagação das ondas, os valores obtidos para o estudo dessa influência estão 

dispostos na Tabela 3, que apresenta as VPU’s para as idades de 0, 4, 11 e 28 dias para os 

corpos de prova mantidos em temperatura e umidade ambiente, além da variação, em 

porcentagem, entre cada período. 

Tabela 3: VPU para cada idade analisada 

Misturas 
VPU - Idade Aumento de Velocidade (%) 

0 dias 4 dias 11 dias 28 dias 0 → 4 4 → 11 11 → 28 

SP - EI 844,94 1373,23 1353,07 1444,85 62,52 -1,47 6,78 

20% 685,76 1246,88 1243,79 1361,07 81,83 -0,25 9,43 

30% 646,95 1152,60 1086,89 1184,47 78,16 -5,70 8,98 

40% 1001,80 1206,33 1149,78 1222,72 20,42 -4,69 6,34 

50% 789,81 1056,49 1085,80 1165,45 33,76 2,77 7,34 

60% 846,62 1091,80 1126,62 1217,53 28,96 3,19 8,07 

70% 844,72 1063,64 1174,46 1240,96 25,92 10,42 5,66 

80% 540,20 986,92 1107,85 1144,58 82,70 12,25 3,32 

Quando avaliamos a influência da granulometria no comportamento relativo à velocidade do 

pulso ultrassônico, é possível observar que independente do período de exposição ao ar, seu 

comportamento foi similar apresentando uma redução da velocidade a partir da incorporação 

de ADF, com exceção ao teor de 40%. Em relação ao ensaio de ultrassom, esse teor 

apresentou comportamento similar quando comparado ao ensaio de compressão simples. 

Dessa forma, é possível observar com base nos resultados apresentados na tabela 3 e 

visualizados na figura 5, que a tendência foi de diminuição da velocidade para materiais mais 

arenosos. 

Em todos os teores de substituição de ADF, inclusive para o solo puro, a velocidade teve um 

aumento gradativo ao longo dos 28 dias (Figura 6). A maior variação de velocidade ocorreu 

entre as idades iniciais (0 e 4 dias) onde para os teores de 0, 20, 30 e 80% a variação média foi 

de 76% e para os demais teores (40, 50, 60 e 70%) a variação apresentada foi de 27%. Após 

essa idade, a tendência de VPU foi de estabilização para os demais períodos. 
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A utilização da linha de tendência teve como objetivo inicial observar o comportamento geral 

de todas as misturas independente de oscilações, para avaliar se existe similaridade no 

comportamento dessas misturas ao alterar sua granulometria. 

Analisando a figura 6, a VPU aumentou conforme a perda da umidade, visto que os corpos de 

prova ficaram expostos de forma que houvesse um equilíbrio com a umidade do ambiente. 

Esse comportamento é explicado por meio de conceitos básicos de física, onde a velocidade 

da onda é distinta para cada meio de propagação, sendo maior nos sólidos, e menor na água e 

ar.  

Dessa forma, os valores obtidos nessa pesquisa são coerentes, visto que a VPU aumentou com 

a perda da umidade que lubrificava os grãos. O aumento da velocidade observado com a 

diminuição da umidade pode ser traduzido em ganhos, uma vez que o aumento da velocidade 

indica um meio mais rígido. Este comportamento corrobora com o comportamento observado 

nos ensaios destrutivos onde a diminuição da umidade colaborou para o aumento da RCS. 

 

8.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A proposta de incorporação de ADF para a obtenção de uma gama ampla de solos artificiais 

foi atingida, visto que os ensaios de caracterização e compactação apresentaram resultados 

coerentes no decorrer do aumento da porcentagem de areia, atingindo maiores valores de 

massa específica e consequentemente redução da porosidade e índice de vazio nas misturas. 

Em relação a caracterização mecânica, nas duas condições de umidade estudas, a 

granulometria influenciou negativamente ocasionando um decréscimo da RCS e do módulo 

de elasticidade conforme o aumento da quantidade de ADF, com exceção apenas para o teor 

de substituição de 40%. Esse comportamento corrobora com a literatura, indicando um 

melhor arranjo entre as partículas, maior coesão e menor ângulo de atrito. Embora a tendência 

tenha sido decrescente para as duas condições de umidade, tanto a RCS quanto o módulo de 

elasticidade foram maiores nas amostras expostas ao ar por 28 dias. 

A VPU é influenciada diretamente pela granulometria e teor de umidade, sendo que quando 

maior a quantidade de ADF, menor foi a variação da umidade. A influência desse fator foi 

mais sensível nos primeiros quatro dias, apresentando uma estabilização da VPU após esse 

período. Dessa forma, o ultrassom permite o acompanhamento de perda de umidade, não 

sendo necessária sua aplicação em amostras de grandeza semelhante as estudadas neste 

trabalho em um tempo de exposição superior a quatro dias. 

 

A VPU é influenciada também pela massa específica, havendo uma necessidade de avaliação 

aprofundada em relação a esse parâmetro. Alguns autores atribuem maior massa específica a 

maior RCS e consequentemente maior VPU, porém, conforme observado nesse trabalho, 

maior massa específica não indica necessariamente maior rigidez do material, podendo ser 

aumentada apenas devido a um melhor arranjo das partículas.  

 

A avaliação das influencias aqui apresentadas são de suma importância para o início da 

determinação dos fatores que interferem no ensaio de ultrassom. Dentre os pontos principais a 

serem levados em consideração no momento de interpretação dos resultados estão a 

granulometria, teor de umidade, massa específica e módulo de elasticidade. 

 

 



  

 

8.1. Trabalhos Futuros 

- Analisar a influência da variação de energia de compactação; 

- Utilizar solos naturais para identificar possíveis interferências relativas ao uso de ADF. 

- Moldagem de corpos de prova com maiores dimensões para melhor ajuste do comprimento 

de onda; 

- Avaliar a variação da velocidade após uma idade menor que quatro dias para encontrar o 

momento de estabilização da VPU; 

- Encontrar possíveis correlações que validem o uso da técnica. 

Agradecimentos 

Os autores agradecem ao apoio institucional da UNICAMP através da sua AGENCIA PARA A FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL DA UNICAMP – AFPU. 

 

Agradecimentos também a empresa FEMAQ – Fundição e Engenharia e Máquinas LTDA. Pelo fornecimento da 

areia descartada de fundição-ADF utilizada na pesquisa. 

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
ABNT (1984d) NBR 7181 – Solo – Análise Granulométrica - Apresentação. Associação Brasileira de Normas 

Técnicas, Rio de Janeiro. 

ABNT (1986a) NBR 6457 – Amostra de solo – Preparação para ensaios de compactação e ensaios de 

caracterização - Apresentação. Associação Brasileira de Normas Técnicas, Rio de Janeiro. 

ABNT (1986b) NBR 7182 – Solo – Ensaios de compactação - Apresentação. Associação Brasileira de Normas 

Técnicas, Rio de Janeiro. 

ABNT (1984e) NBR 12770 – Solo Coesivo – Determinação da resistência não confinada - Apresentação. 

Associação Brasileira de Normas Técnicas, Rio de Janeiro. 

Bandeira, R. F. Estudo da correlação entre resistência mecânica e velocidade ultrassônica para um material 

terroso. Dissertação de Mestrado. - Belo Horizonte: Escola de Arquitetura, Universidade Federal de 

Minas Gerais, 2009. 

Bucur, V. Acoustics of Wood. New York: Editora Springer Verlage, 2006. 

Calegari, L. et al., Monitoramento do teor de umidade de madeiras de pinus elliottii engelm. E 

eucalyptus grandis w. Hill ex maiden, sob diferentes temperaturas de secagem, através do ultrassom. 

Ciência Florestal, Santa Maria, v. 17, n. 4, p. 399-408, 2007. 

Costa, O. A. L. Velocidade de propagação de ondas de ultrassom na madeira para diferentes condições de 

umidade. Tese – Doutorado em Engenharia Agrícola. Campinas, 2005. 

Dijk, R. V.; Gonçalves, R.; Bertoldo, C. Inspeção de Madeira de Demolição utilizando ultrassom. In: Congresso 

Nacional de Ensaios Não Destrutivos (CONAEND), 2014, São Paulo. Anais do CONAEND&IEV2014. 

São Paulo: ABENDI, 2014. v. 1. 

Ferreira, G. C. S.; Bueno, G. M.; Galletto, A. Desempenho mecânico de argamassas de assentamento a partir do 

ensaio de ultrassom. In: 18 Congresso Nacional de Ensaios Não destrutivos e de Inspeção, 2014, São 

Paulo, SP. ABENDI, 2014. v. 1. p. 1-12. 

Ferreira, G. C. S.; Sarro, W. S.; Hoffman, M.; Gonçalves, R. Influência das camadas de compactação em 

inspeções de painéis monolíticos de solo-cimento por ultrassom. In: 18 Congresso Nacional de Ensaios 

Não destrutivos e de Inspeção, 2014, São Paulo, SP: ABENDI, 2014. v. 1. p. 1-10. 

Ferri, S. Critérios de aceitação e controle da qualidade da execução de camadas de fundação de pavimentos 

novos através de métodos deflectométricos. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Transportes) - 

Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil, 2013. 

Giacon JR., M.; Gonçalves, R.; Amalfi, G.; Soriano, J. (2010) Coeficiente de Poisson do concreto determinado 

por meio de ensaio de ultrassom. In: Congresso Latino americano y del Caribe de Ingeniería Agrícola, 

Vitória. Anais do CLIA 2010. Jaboticabal: SBEA, 2010. v. 1. p. 1-10. 

Gonçalves, R.; Dijk, R. V.; Bertoldo, C. Influência da frequência e da distância entre transdutores na velocidade 

de propagação de ondas obtida em ensaios indiretos durante inspeções de peças estruturais de madeira. In: 

Congresso Nacional de Ensaios Não Destrutivos (CONAEND), 2014, São Paulo. Anais do 

CONAEND&IEV2014. São Paulo: ABENDI, 2014. v. 1. 

Hoffman, V. M. Gonçalves, R. Análise da qualidade da taipa de pilão por meio de ondas ultrassônicas. - Campo 

Grande, UFMS: [s.n.], 2010. 

http://lattes.cnpq.br/3174439559944001
http://lattes.cnpq.br/5249007000361324
http://lattes.cnpq.br/3174439559944001


  

Huang, Y. H. Pavement analysis and design. Paratice Hall, ISBN: 0-13-655274-7. Englewood Cliffs, New 

Jersey, USA, 2012. 

Klinsky, L. M. G. (2013) Avaliação do reaproveitamento de areia de fundição residual em camadas de 

pavimentos. São Carlos, 2013. 279 p. Tese (doutorado em Engenharia Civil). Universidade de São Paulo. 

Milani, A. P. S. Avaliação física, mecânica e térmica do material solo cimento cinza casca de arroz e seu 

desempenho como parede monolítica (Tese Doutorado). - Campinas: Faculdade de Engenharia Agrícola, 

Universidade Estadual de Campinas, 2008. 

Pedroso, C. B. Estimativa de propriedades de rigidez da madeira a partir de avaliação acústica na árvore e em 

toras recém abatidas. Dissertação (Mestrado em Engenharia Agrícola) - Universidade Estadual de 

Campinas, 2011. 

Preussler, L. A. Contribuição ao estudo da deformabilidade de camadas de pavimento. Dissertação (Mestrado 

em Engenharia de Transportes) – Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil, 

2007. 

Qasrawi, H. Y. Simply reably predict concrete strength by combined nondestructive methods. - [s.l.]: Cement 

and Concrete Research, Elmsford, 2000. - pp. 739-46 

Rohm, S. A. Solos não saturados – Monografia Geotécnica nº4. São Carlos: EESC – USP, 1997. 

Sarro, W. S.; Ferreira, G. C. S.; Galletto, A.   Técnica de ultrassom aplicada na inspeção de edificações construídas em 

solo compactado. In 57º Congresso Brasileiro do Concreto – Ibracon. ISSN:2175-8182, Bonito – MS, 

2015. 

Teixeira, I. Estabilização de um solo laterítico argiloso para utilização como camada de pavimento. Dissertação 

(Mestrado em Engenharia Civil) – Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo – 

Universidade Estadual de Campinas, São Paulo, 2014. 

Villibor, D.F.; Nogami, J.S.; Cincerre, J.R.; Serra, P.R.M.; Zuppolini, A.N.; Pavimentos de Baixo Custo para 

Vias Urbanas, bases alternativas com solos laterítico - São Paulo, 2007. 

 

 

Ivonei Teixeira (ivo@ft.unicamp.br)   

Wélida de Sousa Sarro (lely.sarro@hotmail.com) 

Sandra Maria Cardoso (sandrinhasmk@gmail.com) 

Gabriella Macedo (gabi.macedo@live.com) 

Gisleiva Ferreira dos Santos (gisleiva@ft.unicamp.br) 

Faculdade de Tecnologia, Universidade Estadual de Campinas. 

Av. Pachoal Marmo, 1888 – Limeira, SP, Brasil.  

 


