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RESUMO 

O ensaio de ultrassom em concreto pode ser realizado com transmissão do pulso ultrassônico 

de forma direta, semi-indireta e indireta (ABNT NBR 8022:2013; EN 12504-4: 2004; ASTM 

C-597:2016). Estas normas relatam que o método direto é o mais indicado, pois proporciona a 

emissão do pulso com maior intensidade. Por outro lado, a EN 12504-4 relata que o pulso 

ultrassônico emitido no concreto armado com vazios internos é afetado tanto pela difração da 

onda em torno do defeito, como pelo posicionamento da armadura. O objetivo deste trabalho 

foi identificar a interferência de vazios de concretagem e da armadura transversal (estribos) no 

pulso ultrassônico obtido por transmissão direta. Utilizou-se o equipamento UsLab e dois 

tipos de transdutores (exponencial e plano) de 45 kHz. Foram consideradas duas vigas 

(Referência e Vazios de Concretagem), com 0,40 m de altura, 0,20 m de largura e 3,00 m de 

comprimento, e concreto de 30 MPa. Adotou-se uma malha com linhas nos eixos X e Y e 

distância entre elas de 0,10 m. Os resultados indicaram que os estribos interferem 

significativamente no tempo do pulso ultrassônico, o que pode levar a conclusões errôneas 

durante a inspeção de elementos de concreto armado com ensaios de ultrassom. 
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