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Sinopse 
 
A resistência mecânica do concreto é uma das suas propriedades mais importantes, por estar 
diretamente relacionada com a segurança, qualidade e durabilidade das estruturas. Isso se 
confirma quando ocorrem manifestações patológicas nos elementos construtivos de concreto, 
já que o primeiro parâmetro técnico levantado é a resistência à compressão (Rc). Entretanto, a 
resistência mecânica obtida através de corpos de prova, moldados durante a concretagem, nem 
sempre são representativas da resistência dos elementos estruturais, já que estes são submetidos 
a fatores que podem alterar as propriedades mecânicas do concreto (agressividade do ambiente, 
sobrecargas de uso ou acidentais). Para sanar estas dúvidas são indicados ensaios não 
destrutivos, entre os quais se destaca a técnica de ultrassom. Neste trabalho, os ensaios de 
ultrassom foram utilizados com o objetivo de estimar a resistência à compressão de corpos de 
prova de concreto através do módulo de elasticidade dinâmico (EUS). Para a obtenção do módulo 
de elasticidade dinâmico foram utilizados dois métodos: a matriz de flexibilidade e a norma 
ASTM C597-16. Para a estimativa da resistência à compressão, utilizou-se a relação 
estabelecida pela ABNT NBR 6118:2014. Com estes resultados pretende-se iniciar um banco 
de dados sobre a caracterização de concretos com ensaios de ultrassom, o que facilitará a 
estimativa das propriedades elásticas e mecânicas deste material durante etapas de 
monitoramento e inspeções de estruturas em concreto. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
Dada a grande importância do concreto para a indústria da construção, é indispensável o estudo 
da caracterização deste material. Uma das principais propriedades a serem avaliadas no 
concreto é sua resistência a compressão (Rc), devido ao seu impacto na função estrutural, já 
que, através deste parâmetro é possível diagnosticar eventuais variações da qualidade de um 
concreto. Diversos fatores podem interferir na Rc tanto a curto, quanto a longo prazo, 
desencadeando manifestações patológicas que podem afetar inclusive o desempenho estrutural.     
 
Além do controle de qualidade do concreto durante uma obra, destaca-se também a importância 
da manutenção do concreto ao longo do tempo, para garantir a vida útil de projeto e a segurança 
de uma edificação. Tanto para manutenção, quanto para reparação, os ensaios não destrutivos 
(END) são indicados, visando a conservação da integridade de elementos estruturais. Além 
disso, os END podem ser utilizados para uma estimativa preliminar da variabilidade da 
resistência do concreto, facilitando também na realização de ensaios destrutivos [1], sendo uma 
excelente alternativa para sanar problemas de construções muito antigas, onde muitas vezes não 
existem dados suficientes para análises mais específicas. 

Dentre os END, os ensaios de ultrassom, definidos pela ABNT NBR 8802:2019, são bastante 
utilizados em análises não destrutivas. Eles consistem na determinação do tempo de percurso 
da onda ultrassônica através de um material [2,3]. Por meio das variações da velocidade do 
pulso ultrassônico (VPU), é possível verificar a homogeneidade do material, a resistência do 
concreto, suas propriedades elásticas, a espessura de uma camada de concreto, os defeitos dos 
sistemas estruturais e a evolução, ao longo do tempo, de suas propriedades [4,5]. É considerado 
um método confiável para avaliação das propriedades elásticas dos materiais, é fácil de 
manusear e portátil, auxiliando a detectar descontinuidades extremamente pequenas devido à 
sua alta sensibilidade [6]. 

Assim como a resistência a compressão e a resistência à tração, o módulo de elasticidade é uma 
das propriedades mecânicas do concreto endurecido, dada pela relação entre tensão aplicada e 
deformação resultante. É através das constantes elásticas que é feita a avaliação da rigidez e 
flexibilidade da estrutura de concreto. 

Devido ao concreto ser considerado um material isotrópico, isto é, suas propriedades elásticas 
não variam em suas diferentes direções, a determinação das constantes elásticas se resumem a:  
Módulo de Elasticidade Longitudinal (Eci); Módulo de Elasticidade Transversal (Gc) e 
Coeficiente de Poisson (ν). Recentemente, a isotropia do concreto foi verificada através da 
propagação de ondas ultrassônicas em uma simulação com três condições teóricas de 
comportamento elástico: isotropia, isotropia transversal e ortótropica. O estudo comprovou o 
comportamento isotrópico do concreto, garantindo que as propriedades elásticas do concreto 
diferem entre si igualmente em função da força de compressão [7]. 

Todavia, cabe destacar que proporcionalidade entre tensão aplicada e deformação resultante no 
concreto não é constante, normalmente devido à variação de parâmetros como a intensidade da 
carga aplicada e propriedades do concreto, como os tipos de agregados e o grau de saturação 



 
do concreto [8]. Por esse motivo, a determinação deste parâmetro é feita através de ensaios 
destrutivos, executados em condições específicas. 

No Brasil, o módulo de elasticidade longitudinal é obtido em acordo com a ABNT NBR 
8522:2017, que define a metodologia do ensaio estático. Quando, por alguma razão, não foram 
realizados os ensaios de acordo com a norma, esta afirma que o módulo pode ser obtido 
conforme a ABNT NBR 6118:2014, que determina equações empíricas para o cálculo do 
módulo a partir de uma relação com a resistência característica do material. 

Por outro lado, a técnica de ultrassom também oferece resultados consistentes no cálculo das 
constantes elásticas dos materiais [9], já que a VPU está relacionada com as propriedades 
elásticas e massa específica do material estudado [10]. Isso se comprova no estudo proposto 
por [11], onde a determinação do módulo de elasticidade dinâmico do concreto (EUS) apresentou 
resultados semelhantes aos do módulo de elasticidade estático (E), obtidos com ensaios 
destrutivos (compressão axial com determinação da deformação específica). Esse 
comportamento corrobora a hipótese proposta neste trabalho, ou seja, que é possível obter uma 
relação entre o módulo de elasticidade dinâmico e a resistência à compressão do material.  

Portanto, este trabalho tem como objetivo principal estimar a resistência à compressão de 
corpos de prova de concreto, através do módulo de elasticidade dinâmico (EUS), utilizando a 
relação entre os dois parâmetros (ABNT NBR 6118:2014).  

 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 Materiais 

Para este estudo foram utilizados 14 corpos de prova cilíndricos (100 mm x 200 mm), 
confeccionados com concreto de traço 1:2:3 e relação a/c 0,64, os quais foram submetidos ao 
processo de cura conforme os procedimentos da ABNT NBR 5738:2015.  

Tabela 1 – Quantidade de materiais utilizados na concretagem dos corpos de prova (kg/m3) e abatimento do 

concreto 

Material Tipologia kg/m3 
Cimento CPII E 40 RS 284 

Cimento Agregado graúdo Basalto (ᴓ máx.19,0 mm) 993 
Agregado miúdo Areia de quartzo (ᴓ máx. 1,2 mm) 720 
Agregado miúdo Areia artificial (ᴓmáx. 4,8 mm) 180 

Aditivo Plastificante Polifuncional 1,73 
Relação a/c 0,64 - 

Abatimento (Slump Test- 
ABNT NBR NM 67:1998) 110 mm - 

 



 
A determinação da curva granulométrica do agregado miúdo foi realizada de acordo com a 
ABNT NBR NM 248:2003 (Figura 1), com a qual foi possível obter o módulo de finura da areia 
(MF= 2,03) e a classificação conforme NBR 7211:2009 (zona utilizável inferior). 

 

Para a realização dos ensaios de ultrassom, utilizou-se o equipamento Pundit 200 (Proceq, 
Suíça) com transdutores de onda longitudinal (Onda Primária ou Onda P) de 54 kHz e 
transdutores de onda cisalhante (Onda Secundária ou Onda S) de 40 kHz. O tempo do pulso 
ultrassônico (em µs) foi obtido através da transmissão direta da onda pelo material, conforme 
descrito na ABNT NBR 8802:2019.  

2.2 Metodologia 

O delineamento dessa pesquisa, apresentado na Figura 2, baseia-se nos dados obtidos com 
ensaios de ultrassom e de compressão axial, para a determinação das propriedades elásticas e 
mecânicas do concreto (módulo de elasticidade e resistência à compressão).  Com estes dados 
determinou-se o módulo de elasticidade dinâmico (EUS) utilizando a matriz de flexibilidade 
(Christoffell, 1877) e a norma ASTM C597-16. Já o módulo de elasticidade estático (E) foi 
obtido através da ABNT NBR 8522:2017, através dos ensaios de compressão axial com 
determinação da deformação específica (ABNT NBR 5739:2018). A resistência à compressão, 
estimada a partir da ABNT NBR 6118:2014, objetivo principal deste trabalho, foi utilizada para 
se determinar os índices de correlação (R2) entre: 
a) Rc (NBR 6118) e EUS (matriz de flexibilidade); 
b) Rc (NBR 6118) e EUS (ASTM C597); 
c) Rc (NBR 6118) e E (NBR 8522); 
 



 

 
Figura 2. Delineamento do trabalho 

2.2.1 Obtenção do Módulo de Elasticidade do Concreto 

Conforme a ABNT NBR 6118:2014, o módulo de elasticidade estático (E) pode ser 
determinado por dois métodos: 
-Eci: módulo de elasticidade ou módulo de deformação tangente inicial do concreto, referindo-
se sempre ao módulo cordal a 30% fc;  
-Ecs: módulo de elasticidade secante do concreto, também denominado módulo de deformação 
secante do concreto;  

Além disso, a mesma norma determina a relação entre os módulos obtidos pelos dois métodos 
(secante e tangente), através da equação 1. 

 

A ABNT NBR 8522:2017 padroniza os procedimentos de ensaio para obtenção do módulo de 
elasticidade estático do concreto (E). No ensaio, todos os pontos de tensão e deformação são 
salvos, permitindo a determinação do módulo de deformação. 

De acordo com a ABNT NBR 6118:2014, quando não forem feitos ensaios e não existirem 
dados mais precisos do concreto aos 28 dias, o valor do módulo de elasticidade pode ser 
estimado de acordo com a equação 2. Já o coeficiente de Poisson (ν) e o módulo de elasticidade 
transversal (Gc) podem ser assumidos como igual a 0,2 e 0,4xEcs, respectivamente.  



 

 

Onde, αe é 1,2 para basalto e diabásio;1,0 para granito e gnaisse; 0,9 para calcário e 0,7 para 
arenito; 

Por outro lado, o ensaio de ultrassom, utiliza o conceito de ondas longitudinais e transversais 
para obtenção do Módulo de elasticidade dinâmico (EUS). As constantes elásticas deste trabalho 
foram calculadas de acordo com a matriz de rigidez, através de um procedimento matemático 
complexo proposto por Christoffell em 1877 e validado por Bucur (1984) na madeira, onde são 
obtidas as relações entre os coeficientes que compõem a matriz de rigidez do material (Cii e 
Cij) e a velocidade de propagação das ondas ultrassônicas (Vii e Vij) obtidas através do ensaio 
de Ultrassom [12].  

Além disso, para fins de comparação, também foi utilizada a norma americana ASTM C597-
16, que regulamenta o ensaio de ultrassom em concreto e apresenta a relação entre a velocidade 
do pulso, como mostra a Equação 3. 

 

Onde, r é a densidade do concreto e µ é o coeficiente de Poisson, estipulado em 0,2 de acordo 
com a norma. 

2.2.1 Obtenção da Resistência a Compressão do Concreto 

A Rc do concreto foi obtida através da equação 1, onde Eci foi substituído pelo módulo estático 
(E) e pelos módulos de ultrassom, obtidos do ensaio, através do equipamento, e pela norma 
ASTM C597-16. 
 
Dessa forma, tem-se as seguintes equações: 

 

 

 



 
Portanto, a Rc foi obtida pelo ensaio de compressão e estimada em função do módulo de 
elasticidade longitudinal (E) estático, e dinâmico (EUS), através das equações que constam na 
ABNT NBR 6118:2014. Assim, será possível verificar se a relação entre módulo de elasticidade 
estático e resistência à compressão também é válida para o módulo de elasticidade dinâmico. A 
comprovação desta hipótese é muito promissora, pois facilitará a obtenção das propriedades 
mecânicas de elementos estruturais de concreto com maior representatividade e sem a 
necessidade de extração de testemunhos. Deve-se salientar que a validação do método proposto 
depende de uma maior amostragem, o que é considerado para estudos futuros.  

 
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
A utilização de métodos não destrutivos para a estimativa da resistência à compressão do 
concreto é uma alternativa à extração de testemunhos para ensaios de compressão axial. Neste 
trabalho, os ensaios de ultrassom foram utilizados de acordo com a ABNT NBR 8802:2019, 
para calcular a VPU dos corpos de prova de concreto com a transmissão direta de ondas P e 
ondas S (Tabela 2). Os corpos de prova de concreto foram divididos em dois grupos (1 a 6 e 7 
a 14) porque representam duas concretagens distintas com o mesmo traço. 
 

Tabela 2- Valores de VPU (onda S e onda P) 

CP Vel P Vel S 
1 4240 2584 
2 4000 2621 
3 4186 2599 
4 4280 2567 
5 4234 2661 
6 4106 2559 

Média  
± Desvio Padrão 

4174  
± 104 

2599  
± 38 

7 4283 2620 
8 4425 2615 
9 4484 2540 

10 4367 2786 
11 4301 2619 
12 4444 2616 
13 4376 2725 
14 4193 2615 

Média  
± Desvio Padrão 

4370  
± 96 

2645  
± 77 

Ao comparar os dois lotes de corpos de prova, verifica-se que há uma diferença de 200 m/s nos 
valores da VPU média obtida com ondas P e apenas 45 m/s para a onda S. A variação obtida 
para as ondas P indica que a técnica de ultrassom identificou as alterações na microestrutura do 
concreto, que podem ser justificadas, por exemplo, por alterações na temperatura e umidade do 
ambiente durante a concretagem. Sabe-se que os valores da VPU obtidos com ondas de 
cisalhamento (S) são aproximadamente 60% da VPU obtida com ondas de compressão (P). 

O módulo dinâmico (EUS) foi obtido de acordo com a VPU das ondas primárias e secundárias 
e com a densidade do material através da matriz de flexibilidade. O módulo também foi obtido 



 
pela formulação proposta na norma americana ASTM C597-16 (equação 2), designado por EUS-
ASTM. O módulo de elasticidade estático secante (Es) foi obtido de acordo com a ABNT NBR 
8522:2017.  

De acordo com [4] o módulo de elasticidade dinâmico é aproximadamente igual ao módulo 
tangente à origem (Eci) da curva tensão x deformação determinado no ensaio estático, sendo 
maior do que o módulo secante estático (Es). Por essa razão utilizou-se a equação 1 para a 
obtenção do módulo de elasticidade tangente inicial através do módulo secante. A Tabela 3 e o 
Figura 3 apresentam os resultados obtidos.  
 

Tabela 3 - Valores dos Módulos de Elasticidade obtidos por diferentes métodos. Valores em GPa. 

CP Es Eci  EUS  EUS-ASTM  
1 - - 37 37 
2 - - 36 34 
3 - - 37 37 
4 34 40 38 39 
5 34 39 39 38 
6 30 36 37 36 

Média ± Desvio 
Padrão 33 ± 2 38 ± 2 37 ± 1 37 ± 2 

7 - - 39 39 
8 - - 40 42 
9 - - 39 43 

10 - - 43 41 
11 31 35 40 40 
12 32 36 41 43 
13 36 40 43 42 
14 33 37 39 38 

Média ± Desvio 
Padrão 33 ± 2 37 ± 2 40 ± 2 41 ± 2 

 
 

 
Figura 3- Comparação do Módulo de Elasticidade obtidos por diferentes métodos 

 
Alguns valores do módulo estático foram descartados após tratamento estatístico e outros foram 
ensaiados a compressão para obtenção do módulo estático. Em todas as amostras os valores de 
Eci e EUS foram muito próximos entre si. Essa proximidade de valores também foi encontrada 
por outros autores [11, 12, 13]. No caso do lote de CPs 7-14, o módulo estático foi mais baixo 
que o módulo por Ultrassom. Essa divergência de resultados na determinação do módulo de 
elasticidade estático do concreto pode ser devido a diversos fatores, sendo os mais comuns o 



 
método de ensaio, as tensões limites de elasticidade, a geometria dos corpos de prova, umidade, 
tipo de medidor de deformação [14,15,16].  
 
Os resultados dos ensaios destrutivos para determinar a resistência à compressão (Rc), além 
dos resultados dos cálculos de estimativa da Rc a partir do módulo de elasticidade (Rc-E; Rc-
EUS; Rc-EUS,ASTM), estão apresentados na Tabela 2 e na Figura 4. 
 

Tabela 2: Valores de resistência à compressão dos corpos de concreto,  obtidos através das correlações com os 
módulos de elasticidade estático (E) e com os módulos de elasticidade dinâmico a por diferentes métodos. 

Valores em MPa. 
CP Rc Rc (E) Rc (EUS) Rc (EUS-ASTM) 
1 29,8 - 30,3 30,7 
2 27,4 - 29,4 25,6 
3 26,4 20,9 30,8 29,8 
4 28,4 35,9 31,8 33,5 
5 27,2 34,5 33,9 31,9 
6 25,2 28,4 30,2 29,0 

Média ± Desvio 
Padrão 27,4 ± 1,6 31,6 ± 3,5 31,1 ± 1,6 30,1 ± 2,7 

7 39,7 - 33,8 33,8 
8 36,9 - 36,1 39,5 
9 35,9 - 33,9 41,8 

10 34,7 - 41,3 37,7 
11 36,6 26,7 35,7 36,2 
12 37,9 28,2 36,6 40,5 
13 38,1 35,9 40,2 38,6 
14 38,0 29,5 33,0 31,6 

Média ± Desvio 
Padrão 37,2 ± 1,5 30,1 ± 4,0 36,3 ± 3,0 37,5 ± 3,4 

 
 

 
Figura 4 - Comparação da Resistência obtida por diferentes métodos 

 

Os resultados foram obtidos utilizando as equações 3, 4 e 5, onde  utilizado foi 
correspondente ao agregado basalto ( A estimativa da resistência à compressão 
através das relações com os módulos de elasticidade estático e dinâmico, apresentaram valores 
muito convergentes para a maioria dos CPs.  



 
 
A estimativa alcançada com os dados de ensaio não destrutivo proporcionou excelentes 
resultados. Contudo, a estimativa de Rc para os CPs 7-14  utilizando o módulo de elasticidade 
estático não se aproximou da mesma maneira para resistência de ensaio. Essa divergência de 
resultados na determinação da resistência já era esperada, já que o valor obtido para o módulo 
de elasticidade estático foi menor, devido aos fatores de interferência na obtenção módulo de 
elasticidade estático do concreto [15,16].  
 
Por outro lado, no lote de CPs 1-6, embora os valores de resistência tenham se aproximado 
bastante, a resistência estimada através do módulo foi superestimada. Isso poderia gerar 
consequências que implicariam na segurança da estrutura. Neste caso, recomenda-se sugerir 
que coeficientes de correção sejam definidos para que a resistência seja aceita com maior 
segurança. Além disso, destaca-se também que uma quantidade maior de amostras poderia ter 
minimizado os erros. Mesmo assim, os resultados indicaram que o módulo de elasticidade 
dinâmico é uma excelente ferramenta para estimativa da resistência utilizando a relação 
proposta pela ABNT NBR 6118:2014, apresentando a principal vantagem de ser utilizado em 
situações onde não é indicado a extração de testemunhos. 
 
 
5. CONCLUSÕES 

Neste trabalho foi possível comprovar a hipótese de que a resistência à compressão do concreto 
pode ser estimada através do módulo de elasticidade dinâmico, considerando as equações 
propostas pela norma ABNT NBR 6118:2004 para o módulo de elasticidade estático. Além 
disso, verifica-se que as variações de resultados que geralmente ocorrem nos ensaios 
destrutivos, devido interferências relacionadas à geometria irregular dos corpos de prova, não 
inferem alterações nos resultados dos ensaios de ultrassom. Isso se deve ao fato desta técnica 
não destrutiva ser aplicada com base nos conceitos de acústica e elasticidade que cada material 
apresenta, os quais fornecem resultados mais alinhados às condições reais do concreto, quando 
submetido às solicitações de uma estrutura em serviço e agressividade do ambiente. 
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