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RESUMO 

 

Os métodos não destrutivos estão em alta no mercado devido a grande necessidade de novos 

ensaios que possam analisar a estrutura sem danificá-la. O método do ultrassom é um dos 

mais procurados quando se precisa prever fissuras, avaliar a qualidade do concreto e 

monitorar a estrutura, seja durante a fase construtiva ou em estruturas já prontas. Contudo, 

como a maioria dos ensaios, o ensaio de ultrassom também está sujeito a erros, que podem ser 

minimizados com pessoal bem treinado. Este trabalho está dividido em duas fases. Foram 

utilizados moldes cilíndricos 10x20cm em todos os ensaios, os quais foram todos realizados 

sete dias após a moldagem. Na primeira fase foram executados 20 corpos de prova na Obra B. 

O concreto utilizado foi da Empresa D e tinha Fck de projeto de 30 MPa. Os corpos de prova 

foram rompidos no Nutec (Núcleo de Tecnologia Industrial do Ceará), mas antes disso o 

ultrassom foi utilizado para a medida da velocidade de pulso ultrassônico. Na segunda fase 

foram executados 20 corpos de prova na Obra C. O concreto utilizado foi da Empresa D e 

tinha Fck de projeto de 20 MPa. Os corpos de prova foram rompidos no Laboratório de 

Materiais da UFC (Universidade Federal do Ceará), mas antes disso o ultrassom foi utilizado 

para a medida da velocidade de pulso ultrassônico. Foram realizados 40 ensaios de resistência 

à compressão e 40 ensaios de ultrassom (120 medições de velocidade de pulso). Neste 

trabalho, a partir dos resultados obtidos pelos ensaios, a qualidade do concreto é analisada e a 

curva de correlação, entre a velocidade de pulso e a resistência a compressão do concreto, é 

traçada. Junto com a curva, são propostas outras possíveis equações de correlação. A curva 

escolhida foi considerada não ideal por não transmitir uma boa correlação entre a velocidade 

de pulso ultrassônico e a resistência a compressão axial do concreto. Já na sua avaliação, o 

concreto desempenhou um resultado de excelente qualidade quanto ao valor de velocidade de 

pulso. 

 

Palavras-chave: Concreto. Ultrassom. Resistência à compressão.  
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ABSTRACT 

 

The non-destructive methods are high in the market because of the great need for new tests 

that can analyze the structure without damaging it. The method of ultrasound, one of the most 

wanted when it needs to predict cracking, assess the quality of concrete and monitor the 

structure, either during the construction phase or ready-made structures. However, like most 

of the tests, the ultrasound test is also subject to errors, which can be minimized by trained 

personnel. This work is divided into two phases. Cylindrical molds, 10x20cm, were used in 

all experiments, which were all performed at 7 days after molding. In the first phase 20 bodies 

were executed in Construction B. The concrete used was Company D and it had a Fck project 

of 30 MPa. The bodies were tested at Nutec (Industrial Technology Center of Ceará), but 

before that, the ultrasound was used to measure the pulse velocity. In the second phase 20 

bodies were executed in Construction C. The concrete used was Company D and it had Fck 

project of 20 MPa. The bodies were tested at the Materials Laboratory in the UFC (Federal 

University of Ceará), but before that, the ultrasound was used to measure the pulse velocity. It 

was performed 40 tests of compressive strength and 40 tests of ultrasound (120 

measurements). In this paper, based on the results obtained from the tests, concrete quality is 

analyzed and the correlation curve between the pulse velocity and compressive strength of the 

concrete is drawn. Along with the curve are proposed other possible correlation equations. 

The curve chosen was not considered ideal by not convey a good correlation between pulse 

velocity and axial compressive strength of the concrete. Now in its evaluation, the concrete 

result played an excellent quality for the value of pulse velocity. 

 

Keywords: Concrete. Ultrasound. Compressive strength. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Justificativa 

 

A resistência à compressão é a propriedade do concreto mais importante 

na realização do dimensionamento de estruturas de concreto. Mehta e Monteiro 

(2008) afirmam que muitas das propriedades do concreto, como módulo de 

elasticidade, permeabilidade e resistência a intempéries podem ser deduzidas a partir 

da resistência à compressão. 

Essa propriedade é obtida mediante a realização do ensaio de compressão 

em exemplares denominados corpos de prova. Normalmente, os exemplares são 

produzidos e ensaiados em condições ideais, respeitando prescrições normativas, de 

modo a tornar representativos os resultados obtidos. Apesar de ser confiável, o 

procedimento experimental não leva em consideração as peculiaridades relacionadas 

às situações reais que o material está submetido quando aplicado em estruturas reais. 

A necessidade de um maior conhecimento a respeito do comportamento 

da resistência do concreto em seus locais de utilização deu origem aos ensaios in situ, 

os quais podem ser classificados quanto à capacidade de provocar danos 

representativos à estrutura em: ensaios destrutivos e não destrutivos. 

De uma forma geral, os ensaios destrutivos consistem na extração de 

amostras de concreto, denominadas testemunhos, diretamente dos elementos 

estruturais que se deseja avaliar a resistência. A resistência dos testemunhos é 

avaliada mediante a aplicação do ensaio de compressão. De forma a minimizar os 

danos causados à estrutura pela extração dos testemunhos, a avaliação da resistência 

da estrutura normalmente ocorre com base em reduzidos grupos amostrais. 

Os ensaios não destrutivos têm como proposta promover à avaliação da 

resistência a compressão do concreto in situ sem a necessidade de provocar danos 

representativos à estrutura. Os princípios preconizados pelos métodos não destrutivos 

isentam a estrutura de avarias, que podem vir a prejudicar o desempenho portante dos 

elementos estruturais ou até mesmo da estrutura como um todo.  

Existem vários métodos de avaliação da resistência à compressão do 

concreto in sito sem provocar danos à estrutura. Dentre eles, pode ser citado o método 

de velocidade de pulso ultrassônico, conhecido usualmente como método do 
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ultrassom, normalizado pela ABNT NBR 8802 (1994b). De forma geral, o método 

consiste em promover uma correlação entre o tempo de percurso que uma onda 

longitudinal de pulso ultrassônico leva para atravessar o concreto com a resistência a 

compressão do mesmo. 

Para estimar a resistência a compressão do concreto, com base no método 

ultrassom, se faz necessário uma curva de correlação entre as velocidades obtidas e as 

resistências determinadas através de ensaios a compressão de corpos de prova. 

Os resultados obtidos pela aplicação do método do ultrassom sofrem 

influências de vários fatores como: modo e condições de aplicação do ensaio, 

resistência à compressão do concreto e das propriedades intrínsecas dos materiais 

constituintes do concreto. 

Segundo Evagelista (2002), por se tratar de um ensaio in situ, os 

resultados obtidos com a aplicação do método do ultrassom passam a sofrer 

interferência direta das condições de realização do ensaio, podendo ser citado o local 

e a regularidade da superfície de fixação dos transdutores. 

Segundo Machado (2005) a resistência à compressão do concreto está 

intimamente ligada às propriedades de porosidade e compacidade do material. 

Características essas que influenciam de forma significativa na velocidade do pulso 

ultrassônico. 

A velocidade de propagação das ondas longitudinais também sofrem 

interferências das propriedades intrínsecas dos materiais constituintes do concreto. 

Propriedades que podem variar de uma região para outra devido às características das 

jazidas fornecedoras de matéria prima.  

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo geral  

 

Realizar estudos quanto à aplicação e interpretação dos resultados do 

ensaio não destrutivo pelo método do ultrassom, para a correlação com a resistência à 

compressão do concreto. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 
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− verificar a influência da variação da resistência característica a 

compressão do concreto na velocidade de propagação da onda 

medida pelo método do ultrassom; 

− desenvolver uma curva de correlação entre os resultados medidos 

pelo método do ultrassom e pela resistência a compressão do 

concreto; 

− avaliar a qualidade do concreto com base na velocidade do pulso 

ultra-sônico. 

 

1.3 Estrutura do trabalho 

 

Após a realização da introdução do trabalho no primeiro capítulo, o 

segundo capítulo traz a revisão bibliográfica com quatro temas principais como: 

generalidades; descrição do método de propagação de ondas ultrassônicas; fatores que 

influenciam os resultados do ensaio de ultrassom e recomendações para obtenção das 

curvas de correlação 

No capitulo três é apresentada a metodologia experimental que se divide 

em introdução, primeira fase e segunda fase. Nesse capitulo, todos os passos tomados 

desde a decisão do tema até a realização dos ensaios são descritos. 

No capítulo quatro são apresentados os resultados e análises. O capítulo é 

dividido em resultados dos ensaios experimentais; avaliação da qualidade do 

concreto; correlação entre velocidade do pulso ultrassônico e a resistência à 

compressão do concreto. 

O capítulo cinco tem como finalidade reunir e apresentar as conclusões 

dos estudos propostos no objetivo do trabalho. O ultimo capítulo está dividido em 

dois itens, sendo o primeiro referente às considerações finais do trabalho,enquanto o 

segundo traz as sugestões de novas temáticas e abordagem para trabalhos futuros 

relacionados ao tema. 

Após a apresentação das conclusões do trabalho são expostas as 

referências utilizadas no desenvolvimento do mesmo. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Generalidades 

 

Os ensaios não destrutivos têm como principal qualidade o fato que eles não 

provocam qualquer efeito na capacidade resistente do objeto estudado, sendo ele uma 

estrutura já realizada ou um corpo de prova. Segundo Evangelista (2002), o concreto possui 

várias propriedades que podem ser analisadas por meio destes ensaios, são elas: a localização 

das armaduras, as condições de umidade, a dureza, a resistência, o módulo de elasticidade, 

existência de fissuração, entre muitas outras. 

Os ensaios não destrutivos possuem vantagens quando se requer em velocidade de 

execução, ausência de danos à estrutura e custo. Quanto à velocidade de execução, a maioria 

dos ensaios fornece imediata disponibilidade de resultados. A ausência de danos na estrutura 

permite que uma maior quantidade de ensaios seja realizada, possibilitando assim um estudo 

mais detalhado e abrangente da estrutura analisada. 

Segundo Machado (2005), os ensaios não destrutivos possuem uma grande 

versatilidade vendo que eles podem ser aplicados tanto em estruturas antigas como também 

em estruturas recentes. Isso facilita o monitoramento constante e preciso da evolução da 

resistência e das possíveis correções que a estrutura possa precisar, para o caso do surgimento 

de fissuras por exemplo. 

Segundo Ferrari e Padaratz (2003), vários foram os fatores que levaram os 

cientistas aos ensaios não destrutivos como, por exemplo, a crescente utilização de concretos 

de alta resistência na construção civil, o que exigia um estudo mais detalhado de como esse 

concreto se comporta durante a sua vida útil e como conservá-lo da melhor maneira possível. 

O caráter destrutivo da extração de corpos de prova também acelerou o início dos 

ensaios não destrutivos, fazendo com que a estrutura pudesse ser testada já nos seus primeiros 

dias. Isso sem que ela passasse por qualquer dano, que é a retirada de testemunhos. 

De acordo com a norma BS1881: Part 201 (1986 apud EVANGELISTA, 2002), 

os métodos não destrutivos são convenientes para a aceitação ou não de materiais fornecidos, 

para o controle tecnológico em construções in situ ou em fábricas destinadas a produção de 

elementos em concreto de pré-moldados, e muitas outras particularidades. 

Segundo Danielleto (1986), somente em 1945 é que foram observados os 

primeiros estudos para a determinação não-destrutiva das propriedades mecânicas do concreto 
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em obra, através da utilização do método de ultrassom para a medição da velocidade de 

propagação da onda ultra-sônica.  

Na época do estudo do autor acima citado, o método de ultrassom não tinha sido 

tão difundido quanto o da dureza superficial ou o da penetração de pinos, isso devido à 

dificuldade do processo de teste e à incerteza dos dados obtidos, contudo esse ensaio era o 

único capaz de fornecer alguma indicação sobre o interior da peça de concreto sujeita ao teste.  

Ainda hoje esse método é pouco utilizado quando se trata a calcular o Fck do 

concreto, contudo o ensaio melhorou em todos os pontos negativos citados quanto a sua 

dificuldade e a incerteza dos dados obtidos. Nos dias atuais, os aparelhos de ultrassom são 

muito mais fáceis de utilizar, mais portáteis e acima de tudo mais exatos. 

 

2.2 Descrição do método de propagação de ondas ultra-sônicas 

 

O ensaio de ultrassom tem a sua aplicação baseada na correlação entre a massa 

específica do concreto, a velocidade de propagação de um pulso de onda ultrassônica no 

concreto e as constantes elásticas.  

Com esse ensaio é possível determinar: 

a) a homogeneidade do concreto; 

b) os defeitos no concreto; 

c) o módulo de elasticidade dinâmico do concreto; 

d) a resistência à compressão do concreto; 

e) as variações  nas propriedades do concreto de acordo com tempo, 

ambiente, uso, entre outros. 

Segundo Naik e Malhotra (1991 apud FERRARI E PADARATZ, 2003), no 

momento em que impulsos mecânicos são utilizados em materiais mais sólidos, são criados 

três tipos diferentes de ondas. Essas ondas causam diferentes movimentos no concreto que 

nesse caso específico é o meio de transmissão a ser considerado. Essas ondas são as 

longitudinais (ondas de compressão), as transversais (ondas de cisalhamento) e as de 

superfície (ondas de Rayleigh) e são geradas por transdutores eletroacústicos acoplados à 

superfície do elemento a ser estudado, como pode ser visualizado na Figura 2.1. 
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Figura 2.1 – Tipos de ondas geradas no interior de um material sólido. 

 
Fonte: Naik e Malhotra, 1991. 

 

A diferença entre essas ondas é causada pelo tipo de movimentação das partículas. 

As ondas de compressão causam uma movimentação no mesmo sentido da propagação das 

ondas. Já nas ondas de cisalhamento, o caminho realizado pela onda é perpendicular ao 

movimento das partículas. E por fim nas ondas de Rayleigh, as partículas se deslocam de 

forma elíptica ao longo da superfície da peça (BUNGEY, 1989 apud MEDEIROS, 2007). Isso 

tudo pode ser visualizado na Figura 2.2. 

 

Figura 2.2 – Tipos de ondas geradas em um sólido. 

 
Fonte: Filipczynski et al , 1966, apud Medeiros, 2007. 

 

De acordo com Bungey (1989 apud MEDEIROS, 2007), os aparelhos de 

ultrassom geralmente são projetados para gerar somente ondas longitudinais, mas acabam 

gerando quantidades pequenas de ondas transversais e superficiais. Isso é corrigido, 
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consideravelmente, pelo fato de o transdutor-receptor captar as ondas mais rápidas, que são as 

longitudinais. 

O ensaio inicia-se através da emissão de pulsos elétricos de baixa frequência 

ultrassônica realizada através de um circuito gerador-receptor. Os pulsos elétricos são 

repassados ao concreto sob a forma de ondas de choque através de um transdutor-emissor, 

posicionado em uma das superfícies do corpo de concreto avaliado. Disposto em outra 

superfície, o transdutor-receptor tem a função de converter as ondas de choque em pulsos 

elétricos, que são interpretados por um circuito medidor de tempo. O esquema do método e 

ultrassom está representado da Figura 2.3. 

 

Figura 2.3 – Esquema do método de ultrassom. 

 
Fonte: Autor, 2012. 

 

É importante ressaltar que para que não haja erro nas leituras, os transdutores 

devem permanecer, durante todo o processo, em contato completo com o elemento. Se algum 

dos dois transdutores estiver com a mínima folga, haverá ar entre o transdutor e o elemento 

estudado ocasionando um erro devido à quantidade mínima de pulso que consegue ser 

transmitida pelo ar. 

Segundo Bungey (1982 apud FERRARI E PADARATZ, 2003), os transmissores 

e os receptores podem estar distribuídos de três diferentes maneiras: o modo de transmissão 

indireto em que os transdutores permanecem na mesma face do elemento a ser estudado, o 

modo de transmissão semi-direto em que os transdutores estão em faces perpendiculares entre 

si e finalmente o modo de transmissão direto em que os transdutores permanecem em faces 

opostas e paralelas, de acordo com a Figura 2.4. 
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Figura 2.4 – Modos de transmissão dos pulsos. 

 
Fonte: Bungey, 1982 apud Ferrari e Padaratz, 2003. 

 

Segundo a ABNT NBR 8802 (1994b), os principais objetivos para a utilização do 

ultrassom são: 

a) avaliação da concretagem do elemento, verificando se o mesmo sofreu 

alguma falha interna como fissuras, e qual a extensão das mesmas, ou 

outras possíveis falhas; 

b) após algum tempo os elementos construtivos precisão ser avaliados quanto 

a sua exposição ao ambiente e essa avaliação é o monitoramento 

constante, principalmente do ataque químico que as estruturas sofrem, do 

grau de agressividade do meio, como por exemplo, a ação dos sulfatos; 

c) checagem da homogeneidade que o elemento estudado apresenta. 

 

2.3 Fatores que influenciam os resultados do ensaio de ultrassom 

 

Há vários elementos que podem alterar a velocidade do pulso ultrassônico durante 

o ensaio. Estes podem ser encaixados em dois tipos: os elementos que não alteram as 

propriedades do material e os que alteram. Segundo a ABNT NBR 8802 (1994b) e Danielleto 

(1986), os principais fatores que influenciam os resultados do ensaio são: 

a) distância entre as superfícies de contato dos transdutores; 

b) qualidade de contato entre o transdutor e a superfície do concreto 

c) presença de armadura, principalmente no sentido de propagação da onda; 
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d) relação água/cimento; 

e) tipo, tamanho e outras características dos agregados graúdos; 

f) tipo de cimento, quantidade de cimento e grau de hidratação; 

g) temperatura do concreto; 

h) direção de ensaio da peça; 

i) forma da peça; 

j) tipo de adensamento do concreto e grau de compactação; 

k) idade do concreto; 

l) teor de ar; 

m) condições de umidade; 

n) condições de cura; 

o) tipo de aditivo. 

A seguir os itens citados acima serão discutidos mais profundamente para um 

melhor entendimento dos mesmos. 

 

2.3.1 Distância entre as superfícies de contato dos transdutores 

 

Há uma diferença de opiniões para o fato de que a distância entre os transdutores 

influencia ou não no valor da velocidade. Naik et al (2004 apud MEDEIROS, 2007) 

acreditam que a frequência da onda, bem como a distância percorrida da mesma, não devem 

afetar o valor da velocidade ou o tempo de propagação. Já Sturrup et al (1984 apud 

MEDEIROS, 2007)  verificaram que, para pequenas distâncias, como as menores que 50 mm, 

há uma diferença no valor da velocidade.  

A norma brasileira não faz qualquer ressalva quando o assunto é a distância entre 

os transdutores. Já a norma EN-ISO 8047 (1994 apud MACHADO, 2005) recomenda como 

distâncias mínimas, para diminuir o erro nas leituras: 

a) 100 mm para concretos que possuam agregados de dimensão máxima 

igual ou inferior a 20 mm; 

b) 150 mm para concretos que possuam agregados de dimensão máxima 

entre 20 e 40 mm. 

Bungey (1989 apud MEDEIROS, 2007) afirma que caso a dimensão máxima dos 

agregados graúdos não seja inferior ao comprimento da onda, a energia da onda será 

diminuída a tal ponto que o receptor não conseguirá recebê-la. 
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Os transdutores mais utilizados são os de frequência natural de 54 kHz, e 

considerando a velocidades de onda de 4000m/s, o comprimento de onde será de 74 mm. Já 

com uma frequência natural menor como 20 kHz, o comprimento de onda será de 200 mm, a 

energia será maior e os transdutores poderão ser utilizados em peças com até 30 m. Por fim, 

com uma frequência natural maior como 200 kHz a 1000 kHz, as ondas ficam com 

comprimento menor que 20 mm e os transdutores podem ser utilizados em peças de pequeno 

porte com dimensões laterais de 50 mm ou menos. Há uma proporcionalidade entre o 

comprimento das ondas e suas velocidades, quanto maior a velocidade maior é o 

comprimento da onda.  

 

2.3.2 Qualidade de contato entre o transdutor e a superfície do concreto 

 

Segundo Danielleto (1986), para uma boa leitura do ultrassom é necessário que 

haja um bom contato entre a superfície do concreto e os aparelhos emissor e receptor, para 

isso é necessário que a superfície esteja plana, lisa e isenta de poeira, com a possibilidade de 

utilizar polimento na área de colocação dos condutores. 

Já segundo Naik et al (2004 apud MEDEIROS, 2007), a fase mais importante de 

todo o ensaio é o contato do transdutor com a superfície de concreto. Para garantir que isso 

aconteça da melhor maneira possível a ABNT NBR 8802 (1994b) recomenda que seja 

utilizado um gel de alta viscosidade entre o transdutor e o concreto, em finas camadas. A 

vaselina ou a graxa podem servir como um bom exemplo.  

Se o gel não for utilizado, pode ocorrer a criação de bolsas de ar entre o transdutor 

e o concreto. Isso acontecendo, a leitura do aparelho de ultrassom será prejudicada pelo fato 

que somente uma pequena parcela de onda pode ser transmitida pelo ar. 

 

2.3.3 Presença de armadura 

 

Segundo Evangelista (2002), as ondas sonoras sempre procuram o menor caminho 

para percorrer, sendo uma linha reta entre dois transdutores, isso se o concreto não apresentar 

armaduras, fissuras ou vazios. Se o concreto possui armaduras localizadas paralelamente ao 

caminho das ondas, dependendo da proximidade dos transdutores, as ondas podem transitar 

parte através do aço e parte através do concreto. 

De acordo com Bungey (1984 apud MEDEIROS, 2007), um dos fatores que mais 

podem influenciar na velocidade de propagação da onda ultrassônica no concreto é a presença 
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de armadura. Comparando um concreto com armadura e outro com a mesma composição sem 

a armadura, a velocidade no concreto armado é muito superior, pois a onda percorre parte do 

caminho pelo aço. 

Foi observado que a velocidade de propagação da onda no aço é muito superior a 

do concreto. Naik et al (2004 apud MEDEIROS 2007) afirmam que a velocidade no concreto 

é 40% a 70% menor que a velocidade no aço. A velocidade no aço, em um meio sólido e 

infinito, pode chegar a 5900 m/s. Contudo, em uma barra cilíndrica e de pequena seção 

transversal à velocidade normalmente é de até 5200 m/s. Bungey (1984 apud MEDEIROS, 

2007) achou um dos valores ligeiramente diferente para uma barra de diâmetro de 10 mm, 

sendo a sua velocidade de 5100 m/s. 

De acordo com Rodrigues (2003 apud LORENZI, 2009), a correção do valor de 

propagação de onda no concreto depende da distância entre a linha de trajetória da onda e a 

borda da armadura mais próxima, da velocidade ultrassônica no concreto circundante e do 

diâmetro da barra. 

Segundo Bungey (1984, apud Evangelista, 2002), nos ensaios em que não se pode 

evitar a presença de barras de aço é de extrema importância fazer uma correção nos valores 

obtidos para que se possa aproximar do valor da velocidade de pulso ultrassônica (VPU) no 

concreto. Foi observado que a zona de influência das barras transversais ao percurso é 

significativamente menor do que as barras longitudinais. Quando se utiliza barras transversais 

de diâmetro inferior a 20mm, as mesmas são difíceis de serem detectadas onde se tem 

concreto com VPU acima de 4000m/s, contudo com barras longitudinais com diâmetros 

superiores a 6mm paralelas ao percurso das ondas, a influência é significativa. 

Chung e Law (1983 apud LORENZI, 2009), observaram que a influência da barra 

não será significativa enquanto a barra ficar localizada na posição transversal a dos pulsos e a 

quantidade de barras for pequena em relação à distância entre os transdutores. Já se as barras 

forem colocadas paralelamente ao pulso e possuírem diâmetro maior que 10 mm, a influência 

torna-se significativa. 

 

2.3.4 Relação água/cimento 

 

Kaplan (1959 apud LORENZI, 2009), observou, após estudos, com um aumento 

da relação a/c ocorre uma diminuição da massa específica, da VPU e da resistência à 

compressão e à flexão. 



 12 

De acordo com Nogueira e Willam (2001, apud LORENZI, 2009), a VPU através 

de um material elástico está relacionada com a densidade, o módulo de elasticidade e o 

coeficiente de Poisson; contudo nenhuma destas grandezas está diretamente relacionada com 

a resistência à compressão do material. Portanto, os pesquisadores colocaram em questão que 

tem-se a necessidade de levar em consideração fatores como a relação a/c que influenciam de 

forma relevante o valor da resistência à compressão e que praticamente não influenciam o 

valor de VPU. 

Sturrup et al (1984 apud EVANGELISTA, 2002) realizaram estudos com cinco 

concretos com materiais parecidos e diferentes relações água/cimento e agregado/cimento. 

Nas idades de 12h a 91 dias, para uma mesma velocidade, a resistência diminui quando a 

relação a/c diminui, ou quando o teor de cimento aumenta.  

Já Elvery e Ibrahim (1976 apud EVANGELISTA, 2002), utilizaram a mesma 

relação agregado/cimento durante seus ensaios e observaram que a correlação entre a VPU e a 

resistência à compressão não depende da relação a/c. 

Facaoaru (1970 apud MACHADO, 2005) discorda do fato que esta correlação não 

depende da relação a/c. O pesquisador ainda afirma que isto é verdade somente para 

alterações no teor da água, com exclusividade.  

 

2.3.5 Tipo, tamanho e outras características dos agregados graúdos 

 

Caso se leve em consideração que os agregados graúdos são grande parte do 

volume do concreto e que de acordo com a sua densidade eles possuem diferentes velocidades 

de propagação, o concreto terá velocidades diferentes de acordo com o tipo de agregado 

graúdo a ser utilizado. 

De acordo com Chung e Law (1983 apud MEDEIROS, 2007), os agregados de 

maior densidade tem maior velocidade, logo os seus concretos também terão. Na Tabela 2.1, 

são demonstrados os valores das diferentes velocidades para cada tipo de rocha, geralmente 

utilizada como agregado. 
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Tabela 2.1 – Intervalos de velocidade de ondas ultrassônicas para alguns tipos de 

rochas. 

 
Fonte: Chung e Law, 1983 apud Medeiros, 2007. 

 

Segundo Sturrup et al (1984 apud MEDEIROS, 2007), geralmente os agregados 

graúdos tem módulo de elasticidade e velocidade de propagação bem maiores do que a 

argamassa que por sua vez são maiores que na pasta de cimento. Isso pode ser visualizado na 

Figura 2.5. 

 

Figura 2.5 – Efeito de proporção da 

mistura na correlação entre velocidade 

de pulso e a resistência a compressão 

 
Fonte: Sturrup et al ,1984 apud Medeiros, 2007. 

 

Segundo Kaplan (1959 apud LORENZI, 2009), os concretos com valores 

semelhantes de resistências a compressão podem ter diferentes valores de VPU em função do 

tipo de agregado utilizado. Kaplan pesquisou vários tipos de agregados utilizando um mesmo 

traço de concreto buscando avaliar sua influência quantitativamente a relação entre a 
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resistência a compressão e a velocidade de onda. Os resultados dessa pesquisa podem ser 

observados na Figura 2.6. 

Figura 2.6 – Relação entre a velocidade de pulso e a 

resistência à compressão em concretos com diferentes tipos 

de agregados graúdos. 

 
 Fonte: Kaplan, 1959, apud Lorenzi, 2009. 

 

Nwokoye (1973, apud Danielleto, 1986) utilizou a teoria multi-fásica com o 

objetivo de transformar a velocidade de propagação do pulso ultrassônico no concreto, obtida 

em ensaios, numa velocidade na pasta de cimento, considerando suas proporções dentro do 

traço e assim conseguiu os resultados demonstrados nas Figura 2.7 e Figura 2.8. Esses 

resultados englobam diversos fatores água/cimento e agregado/cimento em uma única curva 

com menor dispersão dos resultados.  

Pode-se concluir que maiores são as velocidades para concretos com agregados 

graúdos maiores devido ao fato que os mesmos têm menor superfície específica e por tanto 

consome menos pasta de cimento do que o agregado graúdo menor e com isso, menos pasta 

de cimento, há menos poros, o que explica as velocidades maiores. 
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Figura 2.7 – Relação entre a velocidade de pulso na pasta de cimento e 

a resistência à compressão do cubo. Resultados obtidos por Kaplan 

usando a teoria multi-fásica. 

 
Fonte: Wokoye, 1973, apud Danielleto, 1986. 

 

Figura 2.8 – Relação entre a velocidade de pulso na pasta de cimento e 

a resistência à compressão do cubo. Resultados obtidos por Nwokoye 

usando dados obtidos de trabalhos de diversos autores. 

 
Fonte: Nwokoye, 1973, apud Danielleto, 1986. 
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2.3.6 Tipo de cimento, quantidade de cimento e grau de hidratação 

 

Segundo Rodrigues (2003 apud LORENZI, 2009), inúmeros autores são 

unânimes na afirmação que existe significativa influência do tipo e quantidade de cimento na 

relação entre a VPU e a resistência do concreto. Contudo, esses estudos geralmente não 

quantificam a magnitude dessa influência. 

O tipo de cimento não apresenta uma diferença significativa na velocidade de 

propagação da onda ultrassônica. Contudo, a taxa de hidratação é diferente para cada tipo 

cimento e isso faz com que a velocidade de propagação da onda também seja. Conforme o 

grau de hidratação aumenta, o módulo de elasticidade aumenta e consequentemente a 

velocidade também aumentará (JONES, 1962 apud MEDEIROS, 2007). 

Sturrup et al (1984 apud MEDEIROS, 2007) desenvolveram um estudo no qual 

eles analisaram vários tipos de cimento em diferentes idades quanto a velocidade ultrassônica 

e resistência à compressão. A conclusão obtida foi que nas idades iniciais são notáveis as 

mudanças no comportamento de diferentes tipos de cimento. Já em idades mais avançadas, 

essas mudanças são mais discretas, como pode ser visto na Figura 2.9. Nos concretos dessa 

pesquisa foram utilizados cimentos americanos, contudo os cimentos brasileiros devem ter 

comportamento semelhante. 

 

Figura 2.9 – Efeito do tipo de cimento e aditivo 

na correlação entre a velocidade ultrassônica e a 

resistência à compressão. 

 
 Fonte: Sturrup et al, 1984, apud Medeiros, 2007. 
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Elvery e Ibrahim (1976 apud MEDEIROS, 2007) observaram, após pesquisa 

efetuada, que o concreto moldado com cimento aluminoso (o qual é dificilmente encontrado 

comercialmente no Brasil) apresentou velocidades 150 a 200 m/s menores quando comparado 

aos concretos moldados com o uso de cimento ARI (Alta Resistência Inicial) e Portland 

comum. 

 O estudo se deu em concretos com idades de 10 a 48 horas. Esse resultado se 

deve ao fato que o cimento aluminoso gera concretos de estrutura interna mais densa, o que 

pode explicar a maior resistência para a mesma velocidade ao se comparar com os outros 

cimentos. Os concretos com ARI e Portland comum, quando comparados entre si, 

apresentaram uma diferença acentuada na velocidade somente nas primeiras horas de ensaio. 

A Figura 2.10 mostra os resultados. 

 

Figura 2.10 – Correlação entre a resistência 

à compressão em cubo (escala logarítmica) 

e a velocidade ultrassônica. 

 
Fonte: Elvery e Ibrahim, 1976, apud Medeiros, 2007. 

 

Os cimentos CPIII e CPV-ARI, quando comparados, fornecem valores de 

velocidade de propagação de onda ultrassônica da ordem de 5% maiores para o concreto 

moldado com o uso de cimento CPV-ARI (EVANGELISTA, 2002). 

 

2.3.7 Temperatura do concreto 

 

Segundo Jones e Facaoaru (1969 apud DANIELLETO, 1986), não há variação 

significativa na velocidade do pulso entre 5°C e 30°C. Contudo eles apresentam uma tabela 

com fatores de correção para as velocidades obtidas em diversas temperaturas, como pode se 
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visto na Figura 2.11. Segundo a norma BS-1881: Part 203 (1986 apud LORENZI, 2009), 

variações na temperatura do concreto que ficassem no intervalo de 10ºC a 30°C geram 

mudanças tanto nos valores de VPU quanto nos valores de resistência e outras propriedades 

elásticas do concreto. Todavia, essas variações não afetam de maneira significativa às 

relações entre VPU e as demais propriedades estudadas. Para valores de temperatura que 

ficam fora do intervalo citado, as variações nos valores de velocidade não são acompanhadas 

por mudanças nas demais propriedades. 

Meneghetti (1999) realizou ensaios nas idades de 12, 16, 24 e 72 horas, com 

temperaturas de 25°C, 35°C e 45°C. Analisando os resultados, foi possível concluir que a 

temperatura de hidratação não exerce influência ordenada sobre a VPU, para um dado nível 

de resistência, visto que os concretos analisados na temperatura de 45°C apresentaram 

velocidades menores que os mesmos concretos ensaiados nas temperaturas de 25°C e 35°C. 

 

Figura 2.11 – Fatores de correlação para a 

velocidade de pulso considerando o efeito da 

temperatura. 

 
Fonte: Jones e Faraoaru, 1974, apud Rheinheimer, 2007. 
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2.3.8 Direção de ensaio da peça 

 

A variação das leituras ultrassônicas também tem relação com o modo com que o 

elemento foi concretado em relação com a direção de propagação da onda. O elemento 

quando ensaiado transversalmente à direção em que foi concretado, apresenta a velocidade 

um pouco superior à medida quando o ensaio é realizado paralelo às camadas de concretagem. 

(BAUER, 1987 apud MEDEIROS, 2007). 

Anderson e Seals (1981, apud DANIELLETO, 1986) obtiveram os mesmos 

resultados. Isso acontece porque o concreto possui a característica de formar uma camada 

superficial mais fraca, muito mais porosa e com predominância de argamassa. Portanto essa 

camada é atravessada quando sentido do ensaio coincide com o sentido da concretagem. 

 

2.3.9 Forma da peça 

 

Segundo Danielleto (1986), no momento que a peça é esbelta, a onda longitudinal 

torna-se dispersa e por conta disso, um grande número de modos de propagação são possíveis. 

Isso faz com que seja muito difícil a definição do tempo de trânsito do pulso e tende a 

aproximar a velocidade do pulso à velocidade numa placa  ou barra infinitamente longa. Jones 

e Facaoaru (1974 apud DANIELLETO, 1986) recomendam, neste caso, a utilização do 

método da ressonância. 

 

2.3.10 Tipo de adensamento do concreto e grau de compactação 

 

Segundo Medeiros (2007), um concreto vibrado incorretamente ou adensado 

manualmente é menos denso que um concreto bem vibrado. Por conta de uma redução no 

módulo de elasticidade mais representativa que a redução da densidade, o concreto mal 

vibrado tem uma velocidade menor. 

Segundo Davis (1977 apud MEDEIROS, 2007), há variações dos resultados de 

ultrassom ao longo de colunas de concreto, são três os motivos pra velocidades menores nas 

regiões superiores: durante o adensamento, há a movimentação da água em direção a 

superfície e isso causa o aumento da relação água/cimento nessa região. As regiões superiores 

por sua vez causam uma pressão nas camadas inferiores, aumentando assim a densidade, e 

consequentemente a resistência nas regiões inferiores. Por final, há também a movimentação 
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de ar que vai em direção a superfície durante o adensamento, deixando assim o concreto 

menos denso das camadas superiores. 

Hadlich et al (2006 apud MEDEIROS, 2007) e Câmara (2006 apud MEDEIROS, 

2007) fizeram ensaios específicos, eles utilizaram prismas moldados em laboratório para 

verificar que a velocidade obtida próximo a superfície de concretagem foi de 2 a 5% menor 

que a velocidade obtida na base dos prismas. Isso os levou a concluir que o grau de 

adensamento tende a ser maior e como consequência a velocidade também em um nível 

inferior. 

Naik e Malhotra (1991, apud LORENZI, 2009), afirmam que quando o concreto é 

adensado manualmente ou vibrado de forma inadequada, ele se torna menos denso que um 

concreto bem vibrado. Se considerarmos que a velocidade de propagação de ondas 

ultrassônicas está relacionada com a massa específica, então uma diminuição na massa 

específica ocasionada por uma compactação inadequada teria como resultado a redução do 

valor de VPU. 

 

2.3.11 Idade do concreto 

 

Jones (1962 apud MEDEIROS, 2007) e Orchard (1978 apud MEDEIROS, 2007) 

observaram o mesmo comportamento quanto a idade do concreto em relação com a 

velocidade das ondas ultrassônicas. A conclusão foi de que a velocidade aumenta muito 

rápido nas primeiras idades e se estabiliza em poucos dias. Comportamento esse semelhante à 

evolução de resistência de um concreto que utiliza cimento do tipo ARI. Geralmente, a 

evolução da velocidade atinge valores limites antes da resistência, como pode ser visto na 

Figura 2.12. 
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Figura 2.12 – Relação entre velocidade de onda e idade. 

 
Fonte: Orchard, 1978, apud Medeiros, 2007. 

 

Sturrup et al (1984 apud MEDEIROS, 2007) realizaram vários estudos buscando 

uma correlação entre a velocidade das ondas ultrassônicas e a resistência a compressão. A 

partir dos resultados ficou claro que a velocidade pouco varia após os sete primeiros dias, 

como pode ser visto na Figura 2.13. 

 

Figura 2.13 – Influência da idade na evolução da velocidade de 

propagação para concretos com diferentes tipos e teores de cimento 

submetidos a diferentes temperaturas de cura 

 
Fonte: Sturrup et al, 1984, apud Medeiros, 2007. 

 

Pode-se notar que na Figura 2.14, há uma rápida evolução da velocidade nos 

primeiros dias e nas idades a partir daí há uma evolução mais lenta e variada. Também é 

possível perceber que há uma diminuição da velocidade para alguns tipos de concreto a partir 
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dos 90 dias. Essa diminuição da velocidade pode ser explicada devido à auto-dessecação do 

concreto (ALMEIDA 1993 apud ALMEIDA, 2007). 

 

Figura 2.14 – Variação da velocidade com o tempo. 

 
Fonte: Almeida, 1993, apud Medeiros, 2007. 

Figura 2.15 – Resistência à compressão e a idade, para concretos de diferente 

tipos, teor de cimento e temperatura de cura. 

 
Fonte: Sturrp et al, 1984, apud Danielleto, 1986. 
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2.3.12 Teor de ar 

 

Nozaki (1979 apud DANIELLETO, 1986) realizou ensaios nos quais as peças 

tinham uma variação do teor de ar de 0,4% a 18%, com o uso de aditivos. Isso pode ser visto 

na Figura 2.16. 

 

Figura 2.16 – Variação da 

velocidade do pulso com o aumento 

do teor de ar no concreto 

 
Fonte: Nozaki, 1979, apud Danielleto, 1986. 

 

Como mostrado na figura acima, conforme há uma maior incorporação de ar no 

concreto, menor fica a sua velocidade de pulso. A variação de ar incorporado foi de 10,5% o 

que significa que houve um aumento de 200% em cima da taxa inicial de 5%. Já na 

velocidade de pulso, houve uma variação de 0,3 km/s o que implica em uma diminuição de 

10,8% do seu valor inicial de 3,7 km/s. Isso mostra que a velocidade do pulso tem uma 

diminuição não proporcional ao aumento da porcentagem de ar incorporado, enquanto há o 

triplo de ar incorporado inicialmente, a velocidade diminui somente um décimo do seu valor 

inicial. 

 

2.3.13 Condições de umidade 

 

Ohdaira e Masuzawa (2000 apud LORENZI, 2009) também realizaram ensaios 

para ajudar a determinar a influência do teor de água na propagação de ondas ultrassônicas no 

concreto. O ensaio consistia em imergir os corpos de prova em água até a idade de 50 dias. 
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Em cada idade padrão da norma, os mesmos eram secos com um secador e seus teores de 

água calculados. Foi observado que a VPU sofre uma diminuição na proporção em que o teor 

de água diminui. 

Segundo Rodrigues (2003 apud LORENZI, 2009), a VPU é mais elevada em 

concretos saturados pois a velocidade do som nos líquidos é maior que a velocidade nos 

gases. Quando os poros do concreto estão preenchidos com água, observam-se aumentos de 

até 5% nos valores da VPU. Contudo, esta influência é maior nos concretos de baixa 

resistência. 

De acordo com Popovics (2005 apud LORENZI, 2009), algumas propriedades do 

concreto endurecido são influenciadas por sua taxa de umidade. Essas propriedades incluem a 

resistência à compressão do concreto, que é mais elevada em corpos de prova secos do que 

em corpos de prova saturados. Já a VPU, é mais elevada em concretos saturados. 

Segundo a ABNT NBR 8802 (1994b), foi observado por meio de experimentos 

que variações no teor de umidade inferiores a 1% não modificam o valor de VPU. 

Nas condições normais de teste na estrutura, concretos drenados ou quase 

drenados, o efeito da umidade é pequeno. Na Figura 2.17, é possível ver que a velocidade do 

pulso aumenta com o aumento da umidade. 

 

Figura 2.17 – Efeito do teor de umidade do concreto sobre a velocidade do pulso. 

 
Fonte: Chung e Law 1983, apud Danielleto, 1986. 

 

A Figura 2.18 mostra o resultado de um ensaio que Nozaki (1979 apud 

DANIELLETO, 1986) realizou. O gráfico foi obtido ao se ensaiar a mesma peça, uma vez 

seca em um dessecador e depois encharcada novamente. Esse gráfico mostra claramente que 
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as variações de umidade causam um caminho cíclico quando se compara a VPU com as 

variações de peso da amostra devido a perda ou ganho de água. 

 

Figura 2.18 – Efeito da variação (cíclica) do teor de água 

no concreto em relação com a velocidade de pulso. 

 
Fonte: Nozaki, 1979 apud Danielleto, 1986. 

 

Observa-se na Figura 2.19 um ensaio comparativo realizado por Sturrup et al 

(1984 apud DANIELLETO, 1986) entre a pasta, a argamassa e o concreto.  

 

Figura 2.19 – Efeito da umidade sobre a relação entre a 

velocidade de pulso e a resistência à compressão do 

concreto. 

 
Fonte: Sturrup et al, 1984, apud Danielleto, 1986. 
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A partir do gráfico acima é possível observar que independente da composição da 

mistura, sendo pasta, argamassa ou concreto, a maior velocidade sempre é obtida nas peças 

molhadas. Isso ocorre pela diminuição de ar na peça e seu preenchimento por água, o que 

ajuda na passagem da onda ultrassônica, que por sua vez aumenta a velocidade da mesma. 

 

2.3.14 Condições de cura 

 

Na Figura 2.20 é mostrado um estudo de Sturrup et al. (1984 apud 

DANIELLETO, 1986), no qual os resultados de ensaios diferem apenas na temperatura de 

cura, porém não foi possível achar uma relação lógica a partir dos resultados.  

 

Figura 2.20 – Efeito da temperatura de cura sobre a 

relação entre a velocidade de pulso e a resistência à 

compressão do concreto. 

 
 Fonte: Sturrup et al, 1984, apud Danielleto, 1986. 

 

Já Kaplan (1958 apud LORENZI, 2009), após estudos, observou que a correlação 

entre a resistência a compressão e VPU obtida para amostras submetidas à cura em 

laboratório é diferente das amostras submetidas a cura no campo. As amostras de campo 

apresentam um valor de VPU inferior ao encontrado no concreto curado em laboratório, para 

um mesmo valor de resistência.  



 27 

Essa diferença pode ser causada por diversos fatores mas o principal de todos eles 

é o controle. No laboratório tudo pode ser ajustado para um melhor resultado, como por 

exemplo, a temperatura do tanque permanece mais constante pelo fato de não estar a céu 

aberto e assim suscetível a grandes variações de temperatura devido a ação direta do sol. 

 

2.3.15 Tipo de aditivo 

 

Segundo Danielleto (1986), alguns tipos de aditivos são a origem da diminuição 

da velocidade de propagação de pulso nos concretos. Na Figura 2.21 pode ser observado o 

efeito dos aditivos, diminuindo a velocidade do pulso em relação ao concreto de cimento 

comum. A explicação para isso pode ser pelo fato que, segundo Naik e Malhotra (1991 apud 

MACHADO, 2005), alguns aditivos alteram a VPU da mesma forma alteram a taxa de 

hidratação. Logo, se um aditivo diminui a taxa de hidratação então ele está na verdade 

diminuindo a VPU que é diretamente relacionada com a taxa de hidratação. 

 

Figura 2.21 – Efeito do uso de cimento de alta resistência 

inicial e do uso de aditivos sobre a relação entre a 

velocidade de pulso e a resistência à compressão do 

concreto. 

 
Fonte: Sturrup et al, 1984, apud Danielleto, 1986. 
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2.4 Recomendações para obtenção das curvas de correlação 

 

Segundo Danielleto (1989), o método do ultrassom fornece uma velocidade de 

pulso (Vp) que pode ser determinada segundo a Equação (2.1), que por sua vez está em função 

do módulo de elasticidade do concreto (Ed), da massa específica do concreto (�) e do 

coeficiente de Poisson dinâmico do concreto (�d). 

 

( )
( ) ( )dd

dd
P 211

1E
V

ν⋅−⋅ν+⋅ρ

ν−⋅
=  (2.1) 

 

O módulo de elasticidade do concreto pode ser determinado segundo as 

informações da resistência característica do mesmo, conforme apresentado por Tizatto (1986, 

apud Danielleto, 1986) (Figura 2.22). 

 

Figura 2.22 – Relação entre a resistência à compressão 

do concreto e o módulo de elasticidade estático 

 
Fonte: Tizatto, 1986, apud Danielleto, 1986. 
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Segundo Bungey (1989 apud SILVA, 2009), é importante que se considere a 

condição dos corpos de prova, se molhados ou secos, pois em ensaios que utilizam corpos de 

prova secos, a resistência é de 10% a 15% maior. Assim, é de extrema importância definir os 

parâmetros nos quais o ensaio foi realizado e portanto, a curva de correlação obtida.  

Segundo o comitê 228 do ACI (ACI 228R 1989 apud SILVA, 2009) recomenda-

se que a curva de correlação tenha no mínimo seis níveis de resistência, como por exemplo, 

um mesmo concreto ensaiado em idades diferentes. O mesmo comitê ainda afirma que uma 

correlação obtida para um dado material não obrigatoriamente serve para outra mistura 

composta por materiais com diferentes características. 

 

2.5 Método para a avaliação da qualidade do concreto através dos dados da velocidade 

do pulso ultrassônico 

 

Segundo Leslie e Cheesman (1949 apud VIEIRA FILHO, 2007), a qualidade do 

concreto pode ser avaliada de acordo com a velocidade de pulso observada. Com base nessa 

afirmação, Vieira Filho encontrou a Tabela 2.2. 

 

Tabela 2.2 – Classificação da qualidade do concreto com base na velocidade de 

pulsos ultrassônicos. 

Velocidades de pulso longitudinais (km/s) Qualidade do concreto  

> excelente 
3,5 - 4,5 boa 
3,0 - 3,5 duvidosa  
2,0 - 3,0 pobre 

< 2,0 muito pobre 
Fonte: Whitehurst, 1966 apud Vieira Filho, 2007. 

 

2.6 Método para previsão da resistência a compressão do concreto com idades 

inferiores a 28 dias 

 

A expressão leva em consideração evolução ao longo do tempo da relação ente a 

resistência à compressão do concreto em idades inferiores aos 28 dias e a resistência à 

compressão do concreto aos 28dias. A evolução dessa relação sofre influência direta do tipo 

de cimentos empregado, que por sua vez pode provocar o um endurecimento lento, normal e 

rápido do concreto conforme pode ser observado no gráfico da Figura 2.23. 
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Figura 2.23 – Variação da resistência a compressão 

do concreto em relação a sua idade. 

 
Fonte: adaptado Carvalho e Figueredo, 2009 

 

A expressão para a determinação da resistência a compressão do com idades 

inferiores a 28 dias está em função de uma variável que relaciona o tipo de cimento 

empregado na produção do concreto (s) e da idade efetiva do concreto expresso em dias (t), 

conforme está apresentado na Equação (2.2).  

 

( )[ ]t/281s
ccj eff −⋅⋅=  (2.2) 

 

A variável relacionada ao tipo de cimento pode assumir os seguintes valores: 

a) 0,38 para concreto de cimento CPIII e CPIV; 

b) 0,25 para concreto de cimento CPI e CPII; 

c) 0,20 para cimento de cimento CPV – ARI. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS DE PESQUISA 

 

3.1 Materiais 

 

Como o concreto utilizado na moldagem dos corpos de prova foi usinado por uma 

concreteira, localizada na cidade de Fortaleza, não foi possível obter informações a respeito 

da caracterização dos matarias componentes e da dosagem do concreto utilizado na pesquisa. 

As únicas informações sobre o concreto utilizado nos estudos estão reunidas nos 

relatórios expedidos pela empresa responsável pelo controle tecnológico do concreto a 

construtora do empreendimento do qual o concreto foi cedido. 

Dentre as informações que constam nos relatórios apenas a resistência a 

compressão pretendida aos 28 dias e o tipo de cimento relevantes ao estudo. Os concretos 

foram dosados com o intuito de obter resistência a compressão de 20 MPa e 30 MPa aos 28 

dias. O cimento utilizado na composição de ambos os concretos foi o CP II-E-32-RS. 

 

3.2 Método de pesquisa 

Esse trabalho teve inicio na pesquisa de temas. Após a sua definição com o 

professor orientador foram realizadas as partes escritas de introdução e revisão bibliográfica, a 

partir de trabalhos fornecidos pelo orientador e outros encontrados na literatura. Após a leitura 

dos mesmos os objetivos foram traçados e a pesquisa tomou corpo. 

Logo após a definição dos objetivos e da escrita da parte teórica, o processo 

experimental da pesquisa iniciou. Uma construtora foi envolvida na pesquisa como fonte de 

parte dos materiais, o concreto e alguns moldes, e pessoal qualificado, na moldagem e cura 

dos corpos de prova. Dois laboratórios que ficam dentro da Universidade Federal do Ceará, 

foram coordenados para o recolhimento de dados. 

A conclusão do trabalho ocorreu após o recebimento dos resultados dos ensaios 

realizados, o que permitiu a analise e comparação dos dados.  

Os resultados tanto do ensaio de ultrassom quanto do ensaio de compressão axial 

de cada um dos exemplares foram obtidos para um período de 7 dias decorrentes da data de 

moldagem dos mesmos. Apesar do concreto não está na idade ideal para a realização dos 

ensaios, essa data de maturidade do concreto é bastante representativa para a indústria da 

construção civil. É nesse período que ocorre o processo de desforma de alguns elementos 

estruturais de estruturas concebidas em concreto moldado no local.  
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Em pré-fabricados, devidos a utilização processo mais eficientes de cura, a 

desforma do concreto acaba antecedendo o período de 7 dias. Segundo expressão destinada a 

previsão da resistência a compressão do concreto em idades inferiores a 28 dias, disposta no 

item 12.3.3 da ABNT NBR 6118 (2003), a resistência a compressão do concreto para a idade 

de 7 dia, dependendo do tipo de cimentos utilizado, pode corresponder a de 70% a 80% da 

resistência a compressão aos 28 dias. 

O método de pesquisa foi realizado através de duas fases. Cada uma das fases 

apresentam peculiaridades em relação à resistência característica à compressão do concreto, a 

obra na qual foi disponibilizado o concreto e o local e entidade responsável pelo rompimento 

dos corpos de prova. 

Na primeira Fase foram moldados 20 corpos de prova referentes à Obra 1. Estes 

foram moldados e curados segundo as prescrições da ABNT NBR 5738 (2003). O concreto 

utilizado foi produzido e fornecidos por uma concreteira localizada na cidade de Fortaleza, 

referenciada no presente trabalho por Empresa D. O concreto disponibilizado foi dosados com 

o intuito de obter uma resistência característica do concreto a compressão de 30 MPa aos 28 

dias. Os corpos de prova foram rompidos no Núcleo de Tecnologia Industrial do Ceará 

(NUTEC). Antes do rompimento dos exemplares, os mesmos foram submetidos ao ensaio de 

ultrassom, para a obtenção dos dados referentes à velocidade pulso ultrassônico. 

Na segunda fase foram executados 20 corpos de prova referentes à Obra 2. Estes 

foram moldados e curados de acordo com a ABNT NBR 5738 (2003). O concreto 

disponibilizado foi dosado com o intuito de obter uma resistência característica do concreto a 

compressão de 20 MPa aos 28 dias. Os corpos de prova foram rompidos no Loboratório de 

Materiais da Universidade Federal do Ceará. Antes do rompimento dos exemplares, os 

mesmos também foram submetidos ao ensaio de ultrassom, com o intuito de obter os dados 

referentes à velocidade do pulso ultrassônico. 

Os corpos de prova utilizados no processo experimental apresentam 10cm de 

diâmetro e 20cm de altura, como pode ser observado na Figura 3.1. Segundo a ABNT NBR 

5738 (2003), eles foram adensados manualmente em duas camadas com 12 golpes. Em 

seguida foi iniciada a cura, com o seu isolamento durante as primeiras 24h. A norma sugere 

que “após a moldagem, colocar os moldes sobre uma superfície horizontal rígida, livre de 

vibrações e de qualquer outra causa que possa perturbar o concreto” (ABNT NBR 5738, 

2003). 
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Figura 3.1 – Detalhe dos 

corpos de prova utilizado 

nos ensaios. 

 
Fonte: Autor, 2012. 

 

Após as 24h iniciais os corpos de prova foram retirados de seus moldes. A partir 

daí permaneceram em submersão em tanques, com exceção do tempo que passaram em 

transporte da obra para o laboratório que foi cerca de 1h. 

No 7º dia, os corpos de prova foram ensaiados pelo método do ultrassom 

representado segundo as prescrições da ABNT NBR 8802 (1994b), como pôde ser visto da 

Figura 2.3. O ultrassom utilizado foi da marca Proceq, modelo Pundit Lab, mostrado na 

Figura 3.2. 

 

 

 

 

Figura 3.2 – Modelo de ultrassom utilizado 
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Fonte: Site Proceq 

 

Ao atingir a idade de sete dias, os corpos de prova das duas fases foram 

submetidos ao ensaio de ultrassom. Ao termino dessa etapa, foi executado o capeamento da 

superfície dos exemplares. Esse capeamento recebe diretamente a ação de compressão 

aplicada pela prensa, e transfere de modo uniforme para o corpo de prova . O nivelamento da 

superfície dos exemplares da primeira fase foi realizado através da utilização de enxofre 

(Figura 3.3 - a), enquanto que os exemplares da segunda fase tiveram as superfícies 

regularizadas através de uma base de neoprene (Figura 3.3 - b).  

 

Figura 3.3 – Formas de nivelamento da superfície dos copos-de-prova das duas fases. 

Enxofre Neoprene 

  

(a) (b) 

Fonte: Autor, 2012 
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Os corpos de prova da primeira fase foram rompidos no NUTEC, já os 

exemplares correspondentes à segunda fase foram ensaiados no Laboratório de Materiais da 

Universidade Federal do Ceará. Todos os corpos de prova foram submetidos ao ensaio de 

compressão axial ao atingir a idade de sete dias. 
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4 RESULTADOS E ANÁLISES 

 

4.1 Resultados dos ensaios experimentais 

 

Os resultados obtidos com os ensaios de ultrassom e os ensaios de resistência à 

compressão axial podem ser observados através das Tabela 4.1 e Tabela 4.2. São apresentados 

também, para cada uma das fases, dados estatísticos como média, desvio padrão e coeficiente 

de variação (C.V.). 

 

Tabela 4.1 – Valores dos dados experimentais do concreto 

dosado para obter resistência a compressão de 20 MPa aos 

28 dias. 

fc28 Numeração CP 
VPU 

Média 
Resistência 

experimental 

(MPa) (m/s) (Mpa) 

20 

1 4875 16,43 

2 4874 17,57 

3 4922 19,23 

4 4854 18,34 

5 4971 17,06 

6 4975 19,35 

7 4835 16,17 

8 4858 18,34 

9 4819 18,34 

10 4996 20,50 

11 4882 18,08 

12 4853 20,25 

13 4815 19,10 

14 4930 21,52 

15 4713 19,23 

16 4866 19,61 

17 4862 19,74 

18 4797 21,52 

19 4894 19,86 

20 4706 20,50 
Média 4864,83 19,04 

Desvio padrão 75,41 1,51 
C.V. (%) 1,55 7,92 

Fonte: Autor,2012 
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Tabela 4.2 – Valores dos dados experimentais do concreto 

dosado para obter resistência a compressão de 30 MPa aos 28 

dias. 

fc28 Numeração CP 
VPU 

Média 
Resistência 

experimental 

(MPa) (m/s) (Mpa) 

30 

485 4940 25,52 

486 5000 29,90 

487 4774 27,74 

488 4924 26,32 

320 4837 29,36 

321 4858 31,71 

323 4988 34,81 

489 4920 25,37 

490 4864 24,66 

324 4976 27,80 

325 5025 28,65 

326 4850 23,98 

327 4860 28,39 

328 4892 30,06 

329 4943 31,14 

330 4923 30,75 

331 4907 25,77 

333 4756 30,20 

369 4622 19,78 

496 4833 34,82 
Média 4884,53 28,34 

Desvio padrão 94,32 3,65 
C.V. (%) 1,93 12,88 

Fonte: Autor,2012 

 

Os dados da relação entre as grandezas avaliadas para os concretos dosados para 

20 MPa e 30 MPa apresentam-se de forma dispersa. Para o concreto dosado para 20 MPa 

houve uma variação de 5,35 MPa entre os resultados, essa variação é atribuída a diferença 

entre o valor máximo de 21,52 MPa e mínimo de 16,17. Para o concreto dosado para 30 MPa 

há uma variação maior, chegando corresponder a 15,05. A variação ocorre devido a diferença 

entre o valor máximo de 34,82 MPa e mínimo de 19,78 MPa. 

Há corpos de prova que atingiram ou até mesmo ultrapassaram a resistência 

prevista para ser atingida aos 28 dias. Para o concreto dosado para 20 MPa, 25% dos 
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exemplares ultrapassaram a resistência pretendida aos 28 dias enquanto que o concreto 

dosado para 30 MPa teve 35% dos seus exemplares com a resistência acima do esperado. 

Com o intuito de considerar apenas os dados que se apresentam representativos ao 

estudo, propõe-se a eliminação dos dados experimentais dos casos que apresentam valores 

discrepantes em relação à média da velocidade do pulso ultrassônico dos corpos de prova de 

cada uma das fases. O desvio padrão foi utilizado como critério para determinação da faixa de 

valores que são desconsiderados. Portanto, foram eliminados os dados com valores que 

excediam o valor da soma ou subtração do desvio padrão em relação à média.  

Na primeira fase, o intervalo dos dados utilizados no estudo então compreendidos 

entre os limites inferior e superir de 4796,67 m/s e 4930,00 m/s respectivamente. Nessa fase, 

os valores dos corpos de prova 15 e 20 apresentam valores menores em relação ao limite 

inferior, enquanto que os exemplares 5, 6 e 10 apresentam valores maiores em relação ao 

limite superior. 

Na segunda fase, o intervalor dos dados válidos correspondem a um valor de 

142,67 m/s, tendo como limite inferior e superior as velocidade corespondentes a 4833,00 m/s 

e 4975,67 m/s respectivamente. Dessa fase, foram excluídos 6 exemplares. Os corpos de 

prova 333, 369 e 487 apresentam valores menores em relação ao limite inferir. Os exemplares 

323, 325 e 487 tiveram valores maiores em relação ao limite superior. Os dados restantes que 

se mostraram representativos para o desenvolvimento do estudo estão dispostos nas Tabela 

4.3 e Tabela 4.4. 
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Tabela 4.3 – Dados representativos da premeira fase do estudo. 

fc28 
Numeração do CP 

VPU Média Resistência experimental 
(MPa) (m/s) (Mpa) 

20 

1 4874,67 16,43 
2 4874,00 17,57 
3 4922,00 19,23 
4 4854,00 18,34 
7 4835,00 16,17 
8 4858,00 18,34 
9 4819,00 18,34 

11 4882,00 18,08 
12 4852,67 20,25 
13 4815,33 19,10 
14 4930,00 21,52 
16 4866,00 19,61 
17 4862,00 19,74 
18 4796,67 21,52 
19 4894,00 19,86 

Fonte: Autor, 2012 

 

Tabela 4.4 – Dados da segunda fase representativos ao estudo. 

fc28 
Numeração do CP 

VPU Média Resistência experimental 
(MPa) (m/s) (Mpa) 

30 

485 4939,67 25,52 
488 4923,67 26,32 
320 4837,00 29,36 
321 4857,67 31,71 
489 4920,00 25,37 
490 4863,67 24,66 
324 4975,67 27,80 
326 4849,67 23,98 
327 4860,00 28,39 
328 4892,00 30,06 
329 4943,33 31,14 
330 4923,00 30,75 
331 4907,00 25,77 
496 4833,00 34,82 

Fonte: Autor, 2012 
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Como foi mencionado anteriormente, a ABNT NBR 6118 (2003) traz em seu item 

12.3.3 uma expressão para determinação da resistência a compressão do concreto em uma 

data inferior aos 28 dias de idade. 

Como o concreto de todos os corpos de prova analisados foi produzido utilizando 

o cimento CPII pode-se estimar, para efeito de comparação com os dados experimentais 

representativos, os valores da resistência teórica aos 7 dias para os exemplares dosados para 

20 MPa e 30 MPa. O valor teórico da resistência a compressão do concreto de 20 MPa aos 7 

dias corresponde a 15,58 MPa, enquanto que para concreto dosado para 30 MPa corresponde 

a 23,36 MPa. Dentre os resultados dos exemplares que se mostraram representativos ao 

estudo não houve casos em que o valor experimental foi superado pelo valor teórico 

normativo. Os exemplares dosados para 20 MPa apresentam uma resistência média de 

21,55% superior a resistência teórica. Para os exemplares dosados para 30 MPa a resistência 

média chegou representar 20,98% da resistência obtida pela expressão normativa. 

 

4.2 Avaliação da qualidade do concreto através da velocidade do pulso ultrassônico 

 

Ao avaliar os valores da velocidade de pulso ultrassônico dos corpos de prova da 

primeira e segunda fase verificou-se que em todos eles as ondas longitudinais desenvolvem 

velocidade acima de 4,50 km/s (4500 m/s). Portanto, ao aplicar a classificação da qualidade 

do concreto com base na Tabela 2.2 conclui-se que todos os exemplares são constituídos por 

concretos com qualidade excelente. 

 

4.3 Correlação entre a velocidade do pulso ultrassônico e a resistência a compressão 

do concreto. 

 

A expressão de correlação entre a velocidade de pulso ultrassônico e a resistência 

à compressão do concreto tem como objetivo permitir à previsão de valores intermediários de 

resistência à compressão do concreto dentro do intervalo analisado. Portanto a expressão 

permite que sejam obtidos os valores da resistência a compressão do concreto através dos 

resultados das medições da velocidade do pulso ultrassônico para concretos como valores de 

resistência compreendidos entre 16,17 MPa e 34,82 MPa. O limite inferior corresponde ao 

menor valor de resistência dentre os caso da primeira fase, enquanto que o limite superior está 

relacionado ao maior valor de resistência dos casos da segunda fase. O limite inferior do 

intervalo é estipulado pelo corpo de prova 7, na qual apresenta velocidade de propagação da 
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onda ultrassônica de 4835,00 m/s. O limite superior foi imposto pelo exemplar 496 da 

segunda fase, tendo a velocidade de propagação da onda ultrassônica correspondente a 

4833,00 m/s. 

Os resultados da velocidade do pulso ultrassônico e da tensão de compressão dos 

exemplares concreto obtidos experimentalmente para concreto dosados com resistência de 

20MPa e 30MPa aos 28 dias, conforme foram apresentados na Tabela 4.3 e Tabela 4.4, 

podem ser representados graficamente como pode ser observado na Figura 4.1.  

 

Figura 4.1 – Relação entre velocidade de pulso ultrassônico 

tensão de compressão do concreto. 

 
Fonte: Autor, 2012 

 

A relação entre o pulso ultrassônico e a resistência a compressão do concreto para 

os corpos de prova avaliados geram uma dispersão de dados como apresentado na Figura 4.1. 

Com base nessa dispersão pode-se determinar uma tendência, expressão através de uma curva 

de regressão. A curva de regressão tem a função de promover, de forma matemática, uma 

associação ou corelação entre as grandezas analisadas através dos dados amostrais. Para os 

dados amostrais do problema é adotado o modelo de regressão linear conforme está 

apresentado no gráfico da Figura 4.2. 
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Figura 4.2 – Regressão linear dos dados amostrais 

experimentais. 

 
Fonte: Autor, 2012 

 

A função que representa a linha de tendência adotada está representada na 

Equação (4.1). 

 

43,147V035,0f pc −⋅=  (4.1) 

 

A qualidade da linha de tendência da adotada pode de quantificada através 

coeficiente de determinação (R²). Dessa forma, a reta utilizada para promover a correlação 

ente as variáveis analisadas apresentou um coeficiente de determinação equivalente 0,0474. 

Para efeito de aferição da expressão de correlação entre as duas variáveis é aplicada a 

Equação (4.1) nos dados experimentais conforme está apresentado na Tabela 4.5. 
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Tabela 4.5 – Aferição da expressão de correlação entre a VPU e a resistência do concreto. 

fc28 VPU Média Resistência experimental Resistência teórico  Experimental / Teórico
(MPa) (m/s) (Mpa) (Mpa) (%)

1 4875 16,43 23,68 30,64

2 4874 17,57 23,67 25,77

3 4922 19,23 24,39 21,17

4 4854 18,34 23,37 21,54

5 4971 17,06 25,13 32,09

6 4975 19,35 25,19 23,15

7 4835 16,17 23,09 29,95

8 4858 18,34 23,43 21,74

9 4819 18,34 22,85 19,74

10 4996 20,50 25,50 19,61

11 4882 18,08 23,79 24,00

12 4853 20,25 23,35 13,30

13 4815 19,10 22,79 16,20

14 4930 21,52 24,51 12,21

15 4713 19,23 21,26 9,56

16 4866 19,61 23,55 16,74

17 4862 19,74 23,49 15,98

18 4797 21,52 22,51 4,41

19 4894 19,86 23,97 17,13

20 4706 20,50 21,15 3,07

485 4940 25,52 24,66 -3,49

486 5000 29,90 25,56 -16,97

487 4774 27,74 22,17 -25,15

488 4924 26,32 24,42 -7,80

320 4837 29,36 23,12 -27,02

321 4858 31,71 23,43 -35,39

323 4988 34,81 25,38 -37,14

489 4920 25,37 24,36 -4,14

490 4864 24,66 23,52 -4,89

324 4976 27,80 25,20 -10,36

325 5025 28,65 25,94 -10,44

326 4850 23,98 23,31 -2,88

327 4860 28,39 23,46 -21,03

328 4892 30,06 23,94 -25,58

329 4943 31,14 24,71 -26,03

330 4923 30,75 24,41 -25,99

331 4907 25,77 24,17 -6,63

333 4756 30,20 21,90 -37,92

369 4622 19,78 19,89 0,58

496 4833 34,82 23,06 -51,04

Numeração CP

20

30

 
Fonte: Autor, 2012 

 

Verifica-se a existência de dados teóricos que excedem os experimentais em até 

32.09% enquanto outros apresentaram valores inferiores em até 51,04%. Dos 40 exemplares 

avaliados 52,50% tiveram os valores teóricos maiores em relação aos experimentais, ficando 

os 47,50% restantes com valores teóricos inferiores ao experimental. 
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Foram verificadas outras formulações (Tabela 4.6), contudo quando comparadas 

entre si, a melhor formulação foi a que forneceu os resultados da Tabela 4.5. Essas equações 

foram criadas para demonstrar diferentes alternativas para a formulação escolhida para estudo 

neste trabalho. 

 

Tabela 4.6 – Equações para diferentes linhas de tendência 

Equação de correlação Coeficiente de variação (R²) 

48,7V1091,5f p
27

c −⋅⋅= −  0,0498 

81,7726V18,3V1030,3f p
2
p

4
c +⋅−⋅⋅= −  0,0294 

pV
c 99,0*34,47909,247f −=  

0,0104 

Fonte: Autor, 2012 

 

Verificou-se também a possibilidade de analisar os dados de 20MPa e 30MPa 

individualmente, criando assim dois grupos com valores mais similares. Essa análise pode ser 

vista nas Figuras 4.3 e 4.4, respectivamente. As formulações das regressões de 20MPa e 

30MPa podem ser observadas segundo as Fórmulas 4.2 e 4.3, respectivamente. Essa fórmulas 

forneceram um R² de 0,0215 (20MPa) e um R² de 0,128 (30MPa). 

 

Figura 4.3 – Regressão linear dos dados amostrais 

experimentais de 20MPa. 

 
Fonte: Autor, 2012 
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60,1324V53,0V1051,5f p
2
p

5
c +⋅−⋅⋅=

−  (4.2) 

 

Figura 4.4 – Regressão linear dos dados amostrais 

experimentais de 30MPa. 

 
Fonte: Autor, 2012 

 

60,1324V53,0V1051,5f p
2
p

5
c +⋅−⋅⋅= −  (4.3) 
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5 CONCLUSÃO 

 

5.1 Considerações finais 

 

Com base na análise dos resultados obtidos, podem ser feitas as seguintes 

observações: 

a) o concreto é de excelente qualidade, já que apresentou 100% de suas 

velocidades de pulso acima da velocidade de 4500 m/s; 

b) a reta e as curvas não são ideais para representar uma correlação entre a 

velocidade de propagação de ondas ultrassônicas e a resistência à 

compressão do concreto, contudo dentre as outras fórmulas encontradas, as 

apresentadas em gráfico, são as mais viáveis já que não apresentam uma 

diferença tão grande, quando levado em consideração o coeficiente de 

determinação da curva, para as outras equações; 

c) como a equação principal utilizada é linear, fica com uma utilização muito 

mais simplificada, 

d) as análise individuais demonstraram curvas de uma dificuldade elevada e 

resultados não ideais.  

Esse resultado ruim, quanto às equações, já foi observado em outros autores, 

citados na revisão bibliográfica. No momento em que se pretende analisar a resistência à 

compressão do concreto por um meio não destrutivo, que foi o caso do ultrassom, é necessário 

que o pesquisador saiba que, quanto maior é o número de informações sobre o concreto a ser 

estudado maior será a precisão dos seus resultados. Com essa maior precisão dos resultados, é 

possível melhorar as curvas e equações de correlação. 

 

5.2 Sugestões para trabalhos futuros 

 

No Brasil, os estudos com foco nos métodos não destrutivos de avaliação do 

concreto e determinação de seu Fck ainda são poucos. Muitas pesquisas ainda podem ser 

feitas com os objetivos de melhores resultados e com isso melhores curvas de correlação. 

Sugere-se que sejam realizados estudos com foco no concreto utilizado em cada 

região com diversos aditivos em diversas dosagens. 

Pode-se também inserir novas variáveis como a idade do concreto, tendo como 

fases: idades inferiores a 7 dias, entre 7 e 28 dias, 28 e 90 dias e acima de 90 dias. 
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Outra opção é inserir outros ensaios na pesquisa, como por exemplo, o 

esclerômetro e o método de penetração de pinos. 

Talvez comparar a velocidade de pulso, o Fck e outras características do concreto 

entre corpos de prova moldados em obra, e curados em laboratório, e a estrutura em si curada 

pela mão-de-obra disponível na obra, e após a estrutura pronta, serem retirados testemunhos e 

comparados com os corpos de prova feitos com o mesmo concreto. 
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