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RESUMO 
 

O conhecimento e o diagnóstico do estado de conservação de edificações históricas podem 
orientar as propostas de reparação e reforço estrutural adequadas à recuperação do edifício. 
Neste trabalho é apresentado um estudo de caso onde foram aplicados ensaios não 
destrutivos (EnD) de ultrassom, visando avaliar o estado de preservação de elementos de 
concreto armado de uma edificação em serviço. O edifício escolhido é um exemplar da 
arquitetura moderna brasileira, a sede da Fazenda Capuava em Valinhos (SP), na qual o 
arquiteto explorou o uso do concreto armado em duas estruturas sustentadas por pilares nas 
laterais da fachada principal. Foram realizadas medições nos pilares e vigas com o 
equipamento de ultrassom para aferir as condições das estruturas de concreto. Embasado 
em pesquisas bibliográficas sobre patologias, estruturas de concreto, métodos de inspeção e 
ultrassom, pode-se concluir que o EnD é um método que norteia e pode confirmar patologias 
na inspeção de edificações, porém não deve ser empregado isoladamente, sendo 
necessários outros métodos como os destrutivos e/ou semi-destrutivos para se fechar um 
diagnóstico de danos estruturais. 
 

Palavras-chave: Inspeções em edificações de interesse cultural; métodos não destrutivos; 

ultrassom. 

 

ABSTRACT 
 
The knowledge and diagnosis of the state of conservation of historic buildings can guide in the 
proposal for repair and strengthening structures more appropriate for the building preservation. 
In this work a case study was presented where non-destructive tests (NDT) were applied 
through ultrasound tests, aiming to evaluate the state of preservation of materials and 
structures. The chosen building is an exemplar of modern Brazilian architecture, the Capuava 
Farmhouse in Valinhos (SP), in which the architect explored the use of reinforced concrete in 
two structures supported by pillars on both sides of the façade. Measurements were made on 
the beams and columns with the ultrasound equipment to gauge the conditions of the concrete 
structures. Based on bibliographic research on pathologies, concrete structures, inspection 
methods and ultrasound, it can be concluded that NDT is a method that guides and can confirm 
pathologies in the inspection of buildings. However, it should be associated with other 
methods, such as destructive and semi-destructive, to close a diagnosis of structural damage. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
Nas últimas décadas, o termo restauro foi frequentemente substituído pelo termo preservação, 

o que significa que os edifícios históricos devem, em primeiro lugar, ser preservados tanto 

quanto possível como documentos históricos do nosso passado. Esta abordagem requer um 

conhecimento aprofundado do papel de todos os elementos do edifício e suas características, 

como as propriedades dos materiais empregados e a sua estrutura (BINDA; LAUDI; SAISI, 

2007). 

Por este motivo, o uso de técnicas de avaliação estrutural adequadas é essencial. Os ensaios 

não-destrutivos (EnD) têm sido empregados em edificações históricas pois  identificam 

patologias sem comprometer a estética e a estrutura do edifício. 

Segundo Medeiros (2007), a técnica do ultrassom tem o potencial de detectar fissuras, trincas 

ou fendas superficiais em elementos estruturais de concreto, e através do modo de 

transmissão indireto, permite avaliar a localização e estimar a profundidade destas patologias. 

No presente trabalho foram utilizadas abordagens não destrutivas, como a inspeção visual e 

o ultrassom, para avaliar os pilares de concreto que sustentam as varandas laterais do edifício 

estudado, que se apresenta em estado de conservação precário, com muitas patologias 

aparentes.  

O estudo procura validar o ultrassom como uma ferramenta de avaliação para a preservação 

de edificações históricas em concreto.  

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

O estudo de caso é a sede da Fazenda Capoava, cujo projeto e construção foram realizados 

pelo arquiteto Flávio de Carvalho na década de 1940, dentro dos princípios do movimento 

moderno brasileiro. A casa possui duas grandes estruturas simétricas, parte em balanço, 

constituídas de vigas e pilares de concreto (Fig. 1). Estes elementos estruturais foram objetos 

da etapa experimental desta pesquisa. 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. (a) Fachada Principal da Casa Flávio de Carvalho; (b) Detalhe da varanda lateral esquerda 
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(a) (b) 
Fonte: (a) Denis Gascó, 2013; (b) Larissa Carbone, 2016 

 

Realizou-se primeiramente a inspeção visual da casa, observando onde estavam os pontos 

críticos que apresentavam patologias aparentes mais significativas. Pôde-se observar que os 

4 pilares apresentavam algum tipo de patologia (fissuras e/ou infiltração).  

Para avaliar os 4 pilares de concreto, responsáveis por sustentar as estruturas de cobertura 

das varandas laterais do corpo principal da Sede da Fazenda Capoava, foram feitas medições 

utilizando um equipamento de ultrassom, marca UsLab (Agricef, Brasil), utilizando medições 

de ondas longitudinais com transdutores planos de 45 kHz de frequência e gel medicinal com 

acoplante. Para a aplicação do ultrassom, os pilares (h= 2,10m, perímetro = 2,05m, diâmetro 

= 0,65 m) foram divididos em uma malha métrica da seguinte forma (Fig.2): 

• Medições verticais diretas a cada 0,30 m, realizadas a partir de 0,14 m do topo de cada pilar, 

resultando em 7 medições verticais; 

• Medições horizontais diretas a cada 0,50 m em relação ao primeiro ponto de medição, 

respeitando o prumo de cada ponto, resultando em 4 medições horizontais. 

• Em casos de patologias visíveis foram feitas medições indiretas medindo a distância inicial 

e final da patologia, visando aferir a velocidade da onda nesses casos específicos. 
Figura 2. Medidas dos Pilares e posicionamento dos receptores e transmissores na malha (rebatida) 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Foram realizadas um total de 28 medições nos pilares 1 e 3; 31 medições no pilar 2; e 33 

medições no pilar 4. Essa diferença na quantidade de medições se deu pelo fato dos pilares 

2 e 4 apresentarem patologias visíveis (fissuras e/ou infiltrações). As regiões e dimensões das 

patologias identificadas foram definidas com uma trena. 

Os Pilares apresentavam infiltrações, fissuras e armadura exposta, assim como as vigas, 

sinais que indicam deterioração do concreto, causadas pela umidade e falta de manutenção.  

No pilar 1 todas as posições apresentaram um comportamento semelhante em relação à 

velocidade ultrassônica, os valores aumentaram de cima para baixo, considerando a altura do 

pilar, diminuindo bruscamente na última leitura. Isto pode indicar que o concreto apresenta 

alguma diferença de homogeneidade no topo e base, o que pode ser justificado por problemas 

durante a concretagem neste pilar, como vazios e segregação. 

No pilar 2 pode-se observar maior variabilidade das velocidades ultrassônicas, assim como 

valores menores do que aqueles apresentados nos demais pilares. Isto confirmou a 

identificação visual de fissuras com maior abertura neste mesmo pilar 

No pilar 3,  a terceira posição apresentou velocidade ultrassônica menor, em relação às 

demais, em todas as leituras. A diferença pode ter-se dado pela presença de um tubo para 

escoamento de águas pluviais. Também deve-se destacar que este pilar apresentou valores 

maiores de velocidade ultrassônica na região da base, reduzindo consideravelmente até o 

seu topo. Este comportamento indica que pode ter ocorrido a concretagem do pilar com 

diferentes lotes de concreto, o que proporcionou variações na homogeneidade e resistência 

mecânica, propriedades que influenciam no pulso ultrassônico. 

O pilar 4 apresentou um comportamento contrário aos demais pilares, a velocidade 

ultrassônica foi maior no topo e diminui até chegar na base. Mas com valores de velocidade 

ultrassônica maiores que os demais (mínimo 2500 m/s e máximo 5000 m/s). Comparando 

este pilar aos demais, seria o que apresentou melhor qualidade do concreto. 

 

4. CONCLUSÕES 
 

De um modo geral, todos os pilares, em alguma posição de medição, apresentaram uma 

variação significativa na velocidade ultrassônica. Nos pilares 2 e 4 as patologias eram visíveis 

(trincas e/ou infiltrações), medições feitas nas patologias de forma indireta indicam que o 

concreto do pilar 2  apresenta pior qualidade em relação aos outros. 

O estado de conservação das vigas chama a atenção devido à exposição das armaduras 

metálicas, presença de vegetação, e deslocamento do reboco. As lajes estão comprometidas 

pela ausência de um tratamento superficial eficiente contra a infiltração, o ambiente tornou-se 
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propício para o desenvolvimento de vegetação autônoma ou parasitaria na estrutura de 

concreto. 

É importante ressaltar que nesse estudo de caso não tivemos acesso ao projeto estrutural da 

casa, dificultando a análise dos resultados, já que pode ter havido interferência nas medições 

pela armação nos pilares analisados. 

Pode-se concluir que o EnD é um método que colabora de forma positiva na inspeção de 

edificações históricas, norteia e pode confirmar suspeitas de patologias, porém não deve ser 

empregado isoladamente, outros métodos destrutivos e semi-destrutivos são necessários e 

de suma importância para fechar o diagnóstico de danos estruturais. 
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