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RESUMO Ensaios não destrutivos, como o ultrassom e esclerometria, são técnicas normalmente utilizadas para 

estimar a resistência mecânica de materiais utilizados em construções de concreto (IRRIGARAY et al., 2016; 

BUNGEY et al., 2006). Esta combinação de ensaios é identificada como “SonReb”, método conhecido 

principalmente nos países europeus, devido à sua aplicação em inspeções de construções históricas que muitas 

vezes passam por mudanças de utilização (BREYSSE, 2012). Portanto, o objetivo deste trabalho foi realizar um 

levantamento bibliográfico sobre o método SonReb aplicado em construções de concreto consideradas como 

patrimônio histórico e cultural (HAMIDIAN et al., 2012; BREYSSE e ABRAHAM, 2005). Para isso, definiu-se 

como parâmetros o tipo de transmissão da onda ultrassônica (direta ou indireta), tipo de corpo de prova utilizado 

na esclerometria e índices de correlação entre os dois ensaios obtidos. Com esta pesquisa foi possível identificar 

que a utilização conjunta destes métodos não destrutivos, na caracterização de concretos de obras antigas, é 

eficiente porque a esclerometria interpreta a superfície e o ultrassom a microestrutura do material. 
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