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RESUMO 
O ensaio de ultrassom pode ser aplicado em estruturas de concreto para a sua 

caracterização, classificação mecânica e identificação de patologias relacionadas a não 

homogeneidade. Entretanto, há a necessidade de conhecimentos teóricos sobre a técnica e 

experiência de execução dos ensaios. Um dos fatores que interferem diretamente nos 

resultados é o método de transmissão do pulso ultrassônico. Sendo assim, este trabalho 

discute a identificação da segregação em viga de concreto armado utilizando o método de 

transmissão direta. Foram consideradas 2 vigas (VP e VS) com seção transversal de 0,20 m 

x 0,40 m e 3,0 m de comprimento. Os ensaios de ultrassom forma realizados transdutores 

de ondas de compressão, faces planas e 45 kHz de frequência. A análise dos resultados 

com ferramenta estatística foi essencial para a definição das regiões da viga que 

apresentavam a segregação dos agregados do concreto. 

Palavras-chave: Ensaios não destrutivos, patologias, concreto armado, análise estatística. 

 

ABSTRACT 
The ultrasonic test can be applied to concrete structures for the characterization of concrete, 

mechanical classification and identification of pathologies that are related to non-

homogeneity of concrete. However, it is still necessary to obtain theoretical knowledge about 

the technique and experience of performing the tests. One of the factors that directly interfere 

in the results is the ultrasonic pulse transmission method. Therefore, this work discusses the 

identification of segregation in beam of reinforced concrete using the direct transmission 

method. Two beams (standard - VP and with segregation - VS) with a cross section of 0,20 

m x 0,40 m and 3,0 m in length were considered. Compression wave transducers, flat faces 

and 45 kHz frequency were used. The analysis of the results with statistical tool was 

essential for the definition of the regions of the beam that presented the segregation of the 

concrete aggregates. 
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1. INTRODUÇÃO 

Entre as técnicas de ensaios não destrutivos, destaca-se o ensaio de ultrassom, aplicado 

com o objetivo de identificar patologias relacionadas a não homogeneidade do concreto 

(BRIONES-ROCHA e FERREIRA, 2017; BRIONES-ROCHA et al., 2015; MEHTA e 

MONTEIRO, 2008). Embora a execução dos ensaios de ultrassom seja simples, há 

necessidade de conhecimentos teóricos e técnicos para realizá-los e interpretar os 

respectivos resultados. Segundo a ABNT NBR 8802 (2013), estes ensaios podem ser 

realizados por transmissão direta, indireta e semi-indireta, dependendo das condições “in 

situ”. A transmissão direta é a mais indicada quando o elemento inspecionado apresenta 

suas superfícies aparentes, por exemplo, vigas em vãos livres.  Para esse método de 

transmissão deve-se verificar a distância entre os transdutores, pois a literatura cita a 

necessidade do número mínimo de ondas passando pelo material, indicado para se 

estabelecer condições mínimas de acustoelasticidade (BS 12504-4, 2004). Nesse contexto, 

este trabalho tem como objetivo identificar segregação em vigas de concreto armado a partir 

da transmissão direta do pulso ultrassônico.  

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Para a concretagem das vigas utilizou-se concreto usinado com Rc=30 MPa e slump de 110 

mm. As duas vigas, padrão (VP) e com segregação (VS) apresentavam seção transversal 

de 0,20 m x 0,40 m e 3,0 m de comprimento. Os ensaios de ultrassom foram realizados com 

equipamento USLab (Agricef, Brasil), com transdutores planos de 45 kHz e ondas de 

compressão. Durante a concretagem da viga VS foi aplicada uma camada de brita, de 

aproximadamente 0,03 m, entre duas camadas de concreto sem adensamento, a fim de 

simular a segregação do concreto (Figura 1). 

 

 Figura 1: Posicionamento da armadura e localização da camada de segregação dos agregados 
implantada no interior da viga VS. 

 

As vigas receberam a marcação de uma malha, configurada entre os eixos X e Y, 

com distância de 0,20 m e 0,10 m, respectivamente, respeitando-se uma margem de 0,02 m 

nas arestas da viga para o posicionamento dos transdutores. Cada cruzamento dos eixos foi 

identificado como um ponto de ensaio de ultrassom. As faces da viga VS receberam mais 

uma linha no eixo X, conforme representado na Figura 2. 
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Figura 2 : Representação gráfica da malha demarcada nas faces opostas da viga VS e identificação dos 
pontos onde foram posicionados os transdutores para obtenção do tempo do pulso ultrassônico. 

 

 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A tabela 1 apresenta o comprimento de onda (λ) e o número de ondas para cada linha de 

ensaio da viga, dada pelas médias das velocidades de propagação ultrassônica 

correspondente ao trecho, considerando a frequência do equipamento em 45000 Hz e a 

distância entre os transdutores de 0,20m. 

 

Tabela 1. Velocidade média por linha de ensaio versus o comprimento de onda de VP 
e VS 

 Viga Padrão (VP) Viga com Segregação (VS) 
Linha VPU Média 

(m/s) 
λ  

(m) 
nº de 
ondas 

VPU Média 
(m/s) 

λ (m) nº de 
ondas 

TD-P-L1 3823 0,085 2,35 3833 0,085 2,35 

TD-P-L2 3678 0,082 2,45 3788 0,084 2,38 

TD-P-L3 3719 0,083 2,42 3810 0,085 2,36 

TD-P-L4 3755 0,083 2,40 2945 0,065 3,06 

TD-P-L5 3518 0,078 2,56 3834 0,085 2,35 

TD-P-L6 
 

  3692 0,082 2,44 

                        TD-P – Leituras na Linha 1 com Transmissão direta e transdutores planos. 

 

A viga padrão (Tabela 1), apresentou valores médios de VPU na faixa entre 3500 e 3830 

m/s, o que indica concreto com boa qualidade (CÁNOVAS, 1988). Estas variações são 

oriundas da diferença de densidade entre os materiais que compõem o concreto (brita e 

pasta). O agregado graúdo, às vezes localizado mais próximo à superfície do concreto e 

coincidindo com a posição do transdutor durante o ensaio (COSMES-LÓPEZ et al., 2017). 

Já a viga VS, apresentou uma maior faixa de variação da VPU (2950 a 3849 m/s), 

identificando a patologia inserida principalmente na L4 (2945 m/s). O maior valor da linha 6 

(3700 m/s) pode ser explicado pelo mesmo fator apresentado à VP.  

O método estatística adotado (Anova) foi validado com o P-valor<0,05 e coeficiente de 

variação entre todas as linhas da malha da viga VP abaixo de 4%. A linha 4 da viga VC 

Camada de brita 
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apresentou coeficiente de variação de 49%, confirmando a identificação da patologia 

associada à viga. 

Conforme tabela 1, as duas vigas apresentaram um mínimo de duas ondas passando pelo 

material durante os ensaios. Para se obter um resultado sem a interferência do campo 

próximo, é importante que se estabeleça um meio infinito de leitura. Há indicações na 

literatura sobre a condição mínima de L/ λ ≥ 3 para algumas espécies de madeira e concreto 

armado (ABNT NBR 15521:2007 e GOIA et al, 2006; GIACON, 2009).  

As Figuras 3 e 4 apresentam as velocidades obtidas pelo método de transmissão direta na 

viga padrão (VP) e viga com segregação (VS), utilizando transdutores planos. 

 

Figura 3 : VPU’s obtidas pelo método de 
transmissão direto na Viga Padrão (VP) 

Figura 4 : VPU’s obtidas pelo método de 
transmissão direto na Viga com Segregação (VS) 

 

 

Todas as linhas da malha da viga VS apresentaram valores de VPU entre 3500 m.s-1 a 4000 

m.s-1, exceto a linha (L 4), com valores entre 700 m.s-1 a 4000 m.s-1. Esta diferença de VPU 

elucida a região de segregação do concreto, inserida durante a concretagem. 

 

4. CONCLUSÕES 

Considerando o objetivo principal do trabalho, verifica-se que é possível identificar a 

segregação presente em viga de concreto armado, utilizando ensaios de ultrassom com 

transmissão direta. Os valores de VPU, obtidos durante inspeções, devem ser analisados e 

comparados apenas entre as próprias vigas analisadas. A análise estatística, bem como o 

comprimento de onda (λ) são fatores importantes para validar os ensaios em campo.  
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