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RESUMO 
 

Um resíduo que tem se mostrado promissor na construção civil é a areia descartada de 

fundição (ADF), utilizado em solos argilosos como meio de estabilização granulométrica, 

viabilizando a sua utilização em condições as quais as características originais não são 

adequadas. Entretanto, as etapas experimentais que antecipam a aplicação deste material 

exigem maior tempo de execução devido aos métodos empíricos dos ensaios normatizados. 

Para sanar tal problema, propõe-se a caracterização de misturas de solo com ADF com o 

ensaio de ultrassom, método não destrutivo já consolidado para outros materiais de 

construção. Neste trabalho, verificou-se a influência da umidade de compactação na 

velocidade do pulso ultrassônico (VPU) através corpos de prova cilíndricos com diferentes 

teores de ADF (20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70% e 80%). Os resultados indicaram que no 

caso desse material a VPU não é influenciada pelo teor de umidade e sim pela 

granulometria e consequente redução do teor de vazios e aumento da coesão até certo teor 

de substituição. 

 

Palavras-chave: Ensaios não destrutivos; Areia descartada de Fundição; Controle 

Tecnológico; Resíduos Sólidos. 

 

ABSTRACT 

 

A solid waste that has shown promise in the construction industry is Foundry Sand (FS), 

used in clayey soils as a means of stabilizing granulometric, making possible its use in 

conditions where the original characteristics are not adequate. However, the experimental 

steps that anticipate the application of this material require longer execution time due to the 

empirical methods of the standardized tests. To remedy this problem, it is proposed the 

characterization of soil mixtures with FS with the ultrasonic test, non-destructive method 

already consolidated for other building materials. In this work, the influence of compaction 
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humidity on the ultrasonic pulse velocity (UPV) was verified through cylindrical test 

specimens with different FS contents (20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70% and 80 %). The 

results indicated that in the case of this material the VPU is not influenced by the moisture 

content, but by the granulometry and consequent reduction of the voids content and increase 

of the cohesion to some substitution content. 

 

Keywords: Non-destructive testing; Foundry Sand; Technological Control; Solid Waste. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O passivo ambiental identificado como areia descartada de fundição (ADF), oriundo do setor 

de fundição de peças metálicas se apresenta como excelente material para a estabilização 

granulométrica de solos (CARNIN et al., 2010). Para facilitar a determinação de parâmetros 

essenciais e aplicação “in loco” de ADF indica-se o ensaio de ultrassom, método não 

destrutivo já consolidado para outros materiais de construção (madeira, concreto, metais). 

Há pesquisas preliminares sobre este ensaio aplicado ao solo com objetivos de 

caracterização e identificação de defeitos (FERREIRA et al., 2016). Alguns autores já 

concluíram que os fatores umidade e teor de vazios são predominantes para a definição de 

metodologias e análise dos resultados (OLIVEIRA E SALES, 2005). Chen et al. (2016) 

realizaram um estudo sobre o comportamento não linear do ultrassom em solos 

compactados. Estes autores concluíram que é possível estimar a umidade ótima do solo 

compactado através do ultrassom, o que facilitaria o controle de obra.  

Com isso, é muito importante a realização de pesquisas com foco na definição de 

metodologias de ensaios e dos fatores que interferem diretamente nos resultados da VPU. 

Portanto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a influência de VPU em função do teor de 

umidade de misturas de solo e areia descartada de fundição. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para compor as misturas estudadas, foi utilizada uma amostra de solo, proveniente de 

jazida localizada no campus da FT – UNICAMP – Limeira-SP, e uma amostra ADF oriunda 

do processo identificado como “areia verde”, classificada como II-A (NBR 1004:2004), 

disponibilizada por uma indústria da região de Piracicaba-SP.  

Os teores de substituição estudados (20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70% e 80%) foram 

escolhidos com o intuito de promover a estabilização granulométrica do solo para aplicações 

as quais suas características originais não sejam adequadas.  As misturas foram 

caracterizadas previamente por Teixeira (2014), trabalho vinculado com o grupo de pesquisa 
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a qual este trabalho está inserido, através dos ensaios de granulometria conjunta (NBR 

7181:2016), massa específica dos sólidos (NBR 6508:2008) e Compactação Proctor na 

energia intermediária (NBR 7182:2016).  

Foram moldados ao todo 28 corpos de prova cilíndricos (50 x 100 mm), sendo 4 repetições 

para cada teor de substituição, considerando a umidade ótima na compactação. Os ensaios 

de ultrassom foram realizados imediatamente após a moldagem, utilizando o equipamento 

USLab (Agricef, Brasil), com transdutores planos de ondas longitudinais de 45 kHz. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O solo utilizado é composto por 55% de argila, 22% de silte e 23% de areia, sendo 

classificado como um solo laterítico argiloso, e a amostra de ADF é composta por partículas 

com diâmetros entre 0,08 mm e 2 mm, classificada como material arenoso (TEIXEIRA, 

2014). O objetivo de estabilizar granulometricamente o solo puro foi atingido, criando 

amostras com partículas de tamanhos variados, conforme observado na Figura 1. 

 

Figura 1. Distribuição granulométrica das misturas 

 

Fonte: (TEIXEIRA, 2014). 

 

Os resultados obtidos com os ensaios de compactação (tabela 1) indicam a redução da 

umidade ótima e aumento da massa especifica seca máxima com o aumento do teor de 

ADF, comportamento característico de solos arenosos. Este comportamento era esperado, 

tendo em vista que quanto maior a porcentagem de ADF no processo de compactação, 

menor a quantidade água necessária para a lubrificação dos grãos devido a diminuição da 

superfície específica (PINTO, 2006). Além disso, a não uniformidade da curva 

granulométrica, proporciona uma maior densidade e menor índice de vazios. 
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Tabela 1. Valores de massa específica seca máxima (ρdmax), umidade ótima (wo), 
índice de vazios (e) 

Material 
ρdmax 
(g/cm3) 

wo (%) e 

Solo Natural 1,665 21,9 0,68 
20% ADF 1,735 19,6 0,56 
30% ADF 1,810 17,7 0,50 
40% ADF 1,865 14,9 0,45 
50% ADF 1,935 13,8 0,40 
60% ADF 1,975 12,4 0,37 
70% ADF 1,980 10,4 0,36 
80% ADF 1,892 7,7 0,42 

Fonte: (Teixeira, 2014) 

 

A mistura de solo+40% de ADF apresentou maior VPU entre os teores estudados, mesmo 

este sendo o teor de maior umidade. Isto pode ser justificado pelo ajuste da curva 

granulométrica que proporcionou maior homogeneidade e proporção favorável entre as 

partículas de solo e ADF. Embora a massa específica tenha sido maior no teor de 70%, a 

parcela relativa a coesão, responsável pela união dos grãos, é menor do que se comparado 

ao teor de 40%, uma vez que a coesão de solos arenosos é zero (PINTO, 2006). Os corpos 

de prova dos teores de 70% e 80% estavam se desintegrando, justamente pela baixa 

coesão. Embora o ensaio para a determinação desse parâmetro não tenha sido realizado 

nessa pesquisa, o mesmo foi observado por Teixeira (2014) e Teixeira et al., (2015). 

Logo, nesse caso, a diferença entre a umidade dos corpos de prova se deve ao fato de que 

para solos arenosos a umidade é menor devido a diminuição da superfície específica 

(PINTO, 2006), sendo o fator de maior influência na VPU o arranjo granulométrico e não a 

umidade. 

Figura 2. Variação da VPU em função da umidade. 

 

 

4. CONCLUSÕES 

 

O teor de umidade apresentado pelos corpos de prova de solos estabilizados com areia 

descartada de fundição não interferiu na velocidade do pulso ultrassônico, sendo a VPU 

influenciada pelas alterações na microestrutura, inferidas pela alteração da granulometria.  
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