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RESUMO 

O interesse em temas relacionados à durabilidade das estruturas de concreto tem crescido 

nos últimos anos, sendo a cura um dos fatores mais importantes para a garantia da 

qualidade e acréscimo de vida útil ao concreto. Simultaneamente, cresce também o 

interesse por ensaios não destrutivos (END) para avaliação de propriedades específicas dos 

materiais de construção, onde os métodos de ultrassom e de esclerometria estão entre os 

mais utilizados para a caracterização do concreto. Diante disso, o objetivo deste trabalho foi 

identificar a eficiência destes métodos na caracterização de um traço de concreto durante a 

cura, correlacionando os referidos ENDs com a resistência à compressão axial. Foram 

adotados no experimento dois tipos de cura, por molhagem e em ambiente de câmera 

úmida. Os resultados obtidos indicaram que tanto o ultrassom quanto a esclerometria são 

viáveis para verificar o aumento da resistência do concreto durante o período de cura. 
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ABSTRACT 

Interest in issues related to the durability of concrete structures has grown in recent years, 

with curing being one of the most important factors for quality assurance and adding useful 

life to concrete. At the same time, interest in nondestructive testing (NDT) for the evaluation 

of specific properties of building materials is growing, where ultrasonic and rebound hammer 

methods are among the most used for the characterization of concrete. Therefore, the 

objective of this work was to identify the efficiency of these methods in the characterization of 

a concrete trace during the curing, correlating the said NDT with the resistance to axial 

compression. Two types of cure were used in the experiment, by wetting and in a humid 

camera environment. The results indicated that both ultrasound and rebound hammer are 

feasible to verify the increase of the resistance of the concrete during the curing period. 
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1. INTRODUÇÃO 

Dentre os métodos de ensaios não destrutivos disponíveis, destacam-se os ensaios de 

ultrassom e esclerometria. O ensaio de ultrassom pode ser considerado como um dos mais 

promissores para a caracterização de concretos, pois sua metodologia permite avaliar a 

microestrutura dos materiais, com transmissão do pulso ultrassônico interna (transmissão 

direta) ou parcialmente interna (transmissão indireta). Por outro lado, o ensaio de 

esclerometria, além de apresentar uma metodologia simples e rápida, permite verificar a 

resistência superficial e homogeneidade do concreto (Neville, 2015; Pucinotti, 2015). 

Portanto, a união destas duas técnicas pode apresentar resultados promissores na 

caracterização e avaliação do concreto no período de cura, o que resultará em menor tempo 

de espera para estimativa da resistência mecânica e qualidade das construções executadas 

com este tipo de material (Nobile, 2015; Pucinotti, 2015). 

Assim, o objetivo deste trabalho foi identificar a eficiência dos métodos não destrutivos de 

ultrassom e esclerometria na caracterização do concreto durante o período de cura. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

O equipamento de ultrassom utilizado foi o Pundit Lab Plus com transdutores de 54 kHz e o 

esclerômetro foi o Schmidt Hammer Tipo N, ambos da Proceq (Suíça).  Foram moldados 12 

corpos de prova cilíndricos (100 mm x 200 mm) traço 1:2:3, com cimento CP II-E-40-RS e 

relação a/c 0,64. A metade destes corpos de prova foi mantida em cura dentro de câmara 

úmida (a 23±2°C e umidade relativa acima de 90%) e os demais foram submetidos a cura 

por molhagem diária durante 4 dias consecutivos e em seguida, protegidos com lona 

plástica para a retenção da umidade até as datas de ruptura. A tabela 1 apresenta o 

programa de ensaios (segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT) e 

respectivas datas de execução. 

 
Tabela 1 – Ensaios e Respectivas Datas de Aplicação. 

 
Ensaio 

 
Norma 

Idade (dias) 
1 2 3 7 14 21 28 

Ultrassom NBR 8802:2013 x x x x x x x 
Esclerometria NBR 7584:2012    x   x 
Resistência à 
compressão 

NBR 5739:2007    x   x 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

3.1. Ensaio de Ultrassom 

Os resultados obtidos com o ensaio de ultrassom indicaram que a velocidade de pulso 

ultrassônico (VPU) não sofreu variação significativa em função do tipo de cura adotado até o 

3° dia de idade dos corpos de prova. A variação média de 2,5% após 28 dias de cura, não 
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foi significativa. Portanto, o método de ultrassom não foi capaz de identificar o tipo de cura 

utilizado para cada lote de corpos de prova.  

 

3.2. Ensaio de Esclerometria 

O ensaio de esclerometria apresentou índices esclerométricos (IE), em média, 10% maiores 

para os corpos de prova curados por molhagem quando ensaiados com 7 dias de idade e 

7,6% quando ensaiados aos 28 dias em comparação aos corpos de prova curados no 

interior da câmara úmida. Isso provavelmente ocorreu em função da maior hidratação do 

cimento e consequente menor porosidade do concreto curado por molhagem (Neville, 2015; 

Mehta e Monteiro, 2008). 

 

3.3. Ensaio de Resistência à Compressão 

Os resultados obtidos com o ensaio de resistência à compressão apresentaram resistência 

média 20% maiores, aos 7 dias de idade, para os corpos de prova curados por molhagem 

em comparação aos curados em câmara úmida e 19% maiores aos 28 dias, fenômeno já 

esperado em função dos resultados de esclerometria. 

 

3.4. Correlação Entre os Ensaios 

Com os dados obtidos nos ensaios, por meio de regressão linear simples, determinou-se as 

correlações entre o IE e a VPU com a resistência à compressão do concreto (Figuras 1 a 4). 

Para os dois tipos de cura, as correlações apresentaram excelentes resultados, obtendo-se 

índices de correlação entre 0,87 (VPU x Rc com cura por molhagem) e 0,99 (VPU x Rc com 

cura em câmara úmida). Tais resultados comprovam a eficiência da combinação destas 

duas técnicas não destrutivas para caracterizar concretos. Outros autores, como Nobile 

(2015) e Pucinotti (2015) já realizaram estudos semelhantes e também obtiveram excelentes 

resultados. 

 

Figura 1 – Correlação entre resistência à 
compressão e IE para corpos de prova curados 

em câmara úmida. 

Figura 2 – Correlação entre resistência à 
compressão e IE para corpos de prova curados 

por molhagem. 
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Figura 3 – Correlação entre resistência à 
compressão e VPU para corpos de prova 

curados em câmara úmida. 

Figura 4 – Correlação entre resistência à 
compressão e VPU para corpos de prova 

curados por molhagem. 

  

 

4. CONCLUSÕES 

Os resultados apresentados indicaram que os dois métodos não destrutivos (ultrassom e 

esclerometria) são viáveis para verificar o aumento da resistência do concreto durante o 

período de cura (28 dias). Em relação ao tipo de cura, verificou-se que o ensaio de 

esclerometria apresentou maior variabilidade entre os resultados, indicando maior IE para os 

corpos de prova submetidos a cura por molhagem.   
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