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RESUMO 9 

 10 

A utilização de ensaios de ultrassom na construção civil apresenta diversas finalidades, por 11 

exemplo, a caracterização dos materiais de construção. Entretanto, para validar a aplicação 12 

deste método não destrutivo, são necessários estudos criteriosos sobre a variação da 13 

velocidade do pulso ultrassônico (VPU) em condições diversas (período e condições de 14 

cura, tipo de corpo de prova, etc). Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi acompanhar 15 

a variação da VPU no concreto durante o período de cura. A metodologia incluiu corpos de 16 

prova cilíndricos (10 cm x 20 cm) e prismáticos (15 cm x 15 cm x 50 cm), moldados com 17 

concreto de 30 MPa e submetidos a dois tipos de cura (interno e externo ao ambiente do 18 

laboratório). Os ensaios de ultrassom foram realizados com equipamento USLab (Agricef, 19 

Brasil) nas idades de 7, 14, 21 e 28 dias. Os resultados indicaram que a VPU não apresenta 20 

variação significativa tanto em relação ao ambiente de cura como ao tipo de corpo de prova 21 

como, considerando o período pós-moldagem de 28 dias. 22 

 23 

Palavras-chave: ensaios não destrutivos; tipo de corpo de prova, período de cura do 24 

concreto. 25 

 26 

1 INTRODUÇÃO 27 

Dentre os ensaios não destrutivos, o ultrassom é uma técnica viável que permite a análise 28 

durante ou depois da construção, fazendo leituras com rapidez para caracterizar, classificar 29 

ou identificar patologias em estruturas de concreto.  30 

O controle tecnológico do concreto deve ser feito nas primeiras idades (cura), a fim de 31 

garantir a resistência final desejada. Existem alterações físico-químicas na estrutura das 32 

pastas de cimento nesta etapa que estão relacionadas ao aumento do módulo de 33 

elasticidade e da resistência do concreto, que refletem nas leituras dos pulsos ultrassônicos 34 

(IAEA, 2002). 35 

Segundo BERRIMAN et. Al. (2005) a avaliação do concreto pelo método de ultrassom é 36 

uma importante ferramenta por seus resultados serem influenciados pela compacidade do 37 

material e consequentemente à resistência à compressão. 38 
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A norma brasileira que descreve os procedimentos para leitura e determinação de 1 

velocidade do pulso ultrassônico no concreto é a NBR 8802:2013, devendo ser observados 2 

os fatores que influenciam nas leituras como tipo de agregado, relação água/cimento, 3 

umidade, temperatura, presença de armadura e perfeito acoplamento dos transdutores. 4 

Esse estudo visou analisar a variação de VPU em corpos de prova de diferentes processos 5 

de cura, observando os fatores que influenciam em ensaios de laboratório e de campo, pela 6 

influência diferente de hidratação e perda de água de cada tipo. 7 

 8 

2 METODOLOGIA 9 

Foram moldados 36 corpos de prova cilíndricos (10 cm x 20 cm) e 6 prismáticos (15 cm x 15 10 

cm x 50 cm), com concreto de 30 MPa de resistência à compressão aos 28 dias de cura. 11 

Para avaliar a influência do tipo de cura, considerou-se dois ambientes para o 12 

armazenamento dos corpos de prova (interno e externo ao laboratório) ficando 18 cilíndricos 13 

e 3 prismáticos em cada ambiente. O equipamento utilizado para a determinação da VPU foi 14 

o USLab (Agricef, Brasil) com transdutores de face plana de 45 kHz de frequência. Os 15 

ensaios de ultrassom foram realizados por transmissão direta do pulso ultrassônico (fig. 1 e 16 

2), conforme descrito na ABNT NBR 8802 (2013), considerando as idades de cura de 7, 14, 17 

21 e 28 dias. 18 

 19 

Figura 1: Transmissão direta do pulso ultrassônico 20 
em corpo de prova cilíndrico 21 

 22 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 25 

Os corpos de prova cilíndricos apresentaram resultados de VPU médio de 4400 m/s para as 26 

duas condições de cura, após 28 dias de cura (fig. 3). Já os corpos de prova prismáticos 27 

apresentaram valor de VPU médio de 4300 m/s. Esta diferença de 2,3 % não é significativa, 28 

o que comprova que o tipo de corpo de prova e ambiente de cura não interferem 29 

diretamente na VPU do concreto, considerando o período previsto para cura (28 dias). 30 

Também foi possível constatar que o aumento da VPU é proporcional ao período de cura, 31 

  
Figura 2: Ensaio de ultrassom em corpo de 

prova prismático. 
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conforme figura 3. Onde os corpos de prova cilíndricos internos, externos e prismáticos 1 

tiveram praticamente a mesma VPU.  2 

FERRARI e PADARATZ (2003) também realizaram controle tecnológico de corpos de prova 3 

cilíndricos durante o período de cura (7, 14, 21 e 29 dias) com ensaios de ultrassom. Os 4 

resultados obtidos pelos autores corroboram as informações listadas neste trabalho, 5 

atribuindo o aumento da VPU às reações de hidratação do cimento, que proporcionam maior 6 

homogeneidade a matriz cimentícia.  7 

 8 
Figura 3. Velocidade do pulso ultrassônico média para os dois tipos de corpos de prova e ambientes de 9 

cura. 10 

  
 

 
 11 

4 CONCLUSÕES 12 

Conforme objetivo deste trabalho verificou-se que a VPU obtida nas primeiras idades do 13 

concreto (período de 28 dias), não apresenta diferença significativa em relação às idades 14 

consideradas (7, 14, 21 e 28 dias). Além disso, verificou-se que o tipo de corpo de prova e 15 

tipo de cura também não influenciam na variação da VPU durante o período citado.  16 

 17 
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