
 
 1 

VARIAÇÃO DA VELOCIDADE ULTRASSÔNICA NO CONCRETO DEVIDO O TIPO 2 

DE TRANSDUTOR 3 

 4 
SOUZA, Gabrielli C.

1
; FERREIRA, Gisleiva C. dos Santos

2
 5 

1
 Graduanda, Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Limeira, São Paulo, csouzagab@gmail.com. 6 

2
 Professora Doutora, Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Limeira, São Paulo, 7 

gisleiva@ft.unicamp.br. 8 
 9 

 10 

RESUMO 11 

Os ensaios de ultrassom se destacam pelo baixo custo dos equipamentos e pela 12 

simplicidade da execução. Entretanto, são necessários conhecimentos consolidados sobre a 13 

teoria e principais fatores que podem interferir nos resultados, tornando a análise mais 14 

complexa. Diante disso, este trabalho tem por objetivo verificar a variação da velocidade do 15 

pulso ultrassônico (VPU) no concreto devido o tipo de transdutor. Para isso foram moldados 16 

06 corpos de provas prismáticos (0,15 m x 0,15 m x 0,50 m), nos quais foram realizados 17 

ensaios de ultrassom por transmissão direta do pulso ultrassônico e transdutores 18 

exponenciais e planos de 45 kHz de frequência. Além disso, estes corpos de prova foram 19 

mantidos em dois tipos de cura (câmara úmida e área externa). Os resultados obtidos 20 

indicaram que os transdutores exponenciais apresentam valores de VPU 20% maiores do 21 

que aqueles obtidos com transdutores planos. 22 

 23 
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 25 

ABSTRACT 26 

The ultrasonic tests are distinguished by the low cost of the equipment and the simplicity of 27 

the execution. However, consolidated knowledge about the theory and main factors that may 28 

interfere with the results, making the analysis more complex. Therefore, this work aims to 29 

verify the variation of ultrasonic pulse velocity (VPU) in the concrete due to the type of 30 

transducer. For this, 06 prismatic proof test (0.15 m x 0.15 m x 0.50 m) were molded, in 31 

which ultrasonic tests were performed by direct ultrasonic pulse transmission and 32 

exponential and planes transducers of 45 kHz frequency. In addition, these proof test were 33 

kept in two types of cure (wet chamber and external area). The results indicated that 34 

exponential transducers present values of 20% higher VPU than those obtained with flat 35 

transducers. 36 
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1. INTRODUÇÃO 1 

Os ensaios de ultrassom podem ser aplicados para diversos objetivos, como estimar a 2 

resistência do concreto, determinar as constantes elásticas e auxiliar na identificação de 3 

patologias (GONÇALVES et al., 2011; HAMID, et al., 2010; CAVALCANTI, 2010). É 4 

importante entender o funcionamento dos equipamentos, para se conhecer os fatores 5 

internos e externos, que podem causar interferência na velocidade do pulso ultrassônico 6 

(GIACON, 2009; FERRARI e PADARATZ, 2003). É necessário destacar os tipos de 7 

transdutores em relação aos resultados obtidos (SARRO et al., 2017; GALLETTO et al., 8 

2017). Galletto et al. (2017) realizaram um estudo sobre a determinação da correlação da 9 

VPU obtida com transmissão direta e indireta em concreto com transdutores planos e 10 

exponenciais, onde conclui-se que os transdutores planos são os mais indicados para a 11 

realização de ensaio de ultrassom para a transmissão direta. Sendo assim, se faz 12 

necessário a verificação da variação da VPU em função do tipo de transdutor. 13 

 14 

2. MATERIAL E MÉTODOS 15 

Para este estudo foram moldados 06 corpos de prova prismáticos (15 x 15 x 50 cm) e 10 16 

corpos de provas cilíndricos (10 x 20 cm) com concreto usinado e resistência de 30 MPa. O 17 

traço está apresentado na tabela 1. O equipamento de ultrassom utilizado foi USLab 18 

(Agricef, Brasil) com potência de 700V e transdutores exponenciais e planos, ambos com 45 19 

kHz de frequência. 20 

Tabela 1. Traço do Concreto 21 

Material Tipologia Quantidade/m³ 

Cimento CPII E 40 RS 284 kg 
Agregado Graúdo Basalto 19,0mm 993 kg 

Agregado Miúdo 
Areia de Quartzo 1,2mm 720 kg 

Areia Artificial 4,8mm 180 kg 
Relação a/c - 0,641 L 

Aditivo Plastificante Polifuncional 1,73 L 

 22 

Para avaliar a influência do tipo de cura na VPU, metade dos corpos de prova prismáticos 23 

(3) e cilíndricos (5) ficaram armazenados em câmara úmida (controle de umidade e 24 

temperatura) e os demais em área externa ao laboratório (sem cobertura), durante 180 dias, 25 

os corpos de prova identificados de 1 a 3, foram acondicionados em cura interna e os 26 

demais (4 a 6), foram acondicionados em cura externa. 27 

Os corpos de provas prismáticos receberam marcações nos eixos X e Y, nas 4 faces. 28 

Cada linha no eixo Y foi identificada com letras e cada linha no eixo X foi identificada com 29 

números. Assim, para cada interseção destas linhas estabeleceu-se um ponto de leitura do 30 

pulso ultrassônico, para definição dos pontos de posicionamento dos transdutores durante 31 

os ensaios (figura 1).  32 

 33 

 34 
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Tabela 2 – Nomenclatura atribuída à malha  1 

FACE 
NOMENCLATURA 

LINHA 
POSIÇÃO NO  

CORPO DE PROVA 

Face I A, B, C Superior, Face Rugosa 
Face II D, E F Lateral 
Face III G, H, I Inferior 
Face IV J, K, L Lateral 

 2 

A figura 2 ilustra a realização dos ensaios de transmissão direta do pulso ultrassônico, 3 

observando metodologia descrita na ABNT NBR 8802:2013. Os corpos de provas cilíndricos 4 

foram submetidos aos ensaios de compressão axial simples conforme metodologia descrita 5 

na ABNT NBR 5739:2007. 6 

Figura 1. Definição da malha de pontos para as leituras 
da VPU. 

Figura 2. Realização das leituras do pulso 
ultrassônico a partir da transmissão direta. 

 

 
 7 

 8 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 9 

A resistência à compressão média dos corpos de provas cilíndricos foi 26 MPa (28 dias) e 10 

32,6 MPa (180 dias). Os gráficos abaixo apresentam os valores médios da velocidade do 11 

pulso ultrassônico (VPU), obtidos por transmissão direta e transdutores exponenciais e 12 

planos, respectivamente. 13 

 14 

Gráfico 1. Valores de VPU obtidos por transmissão direta  e transdutores exponenciais. 
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Gráfico 2. Valores de VPU obtidos por transmissão direta e transdutores planos. 
 

 
 1 

Os valores de VPU, obtidos com transdutores planos, foram menores que aqueles obtidos 2 

com transdutores exponenciais, com diferença média de 1000 m/s. Este comportamento 3 

pode ser explicado pela maior área de contato entre o transdutor plano e a superfície do 4 

concreto. Entretanto, estes valores podem levar a interpretações incorretas da qualidade do 5 

concreto, pois os valores maiores de VPU podem representar parcialmente o concreto. Um 6 

exemplo disso é quando os transdutores são posicionados sobre uma brita (rocha), cuja 7 

microestrutura é mais densa do que a da matriz cimentícia, apresentando maior VPU. Sendo 8 

assim, quando se pretende avaliar a qualidade do concreto através dos ensaios de 9 

ultrassom, comparando os resultados com outros concretos, deve-se sempre que possível, 10 

utilizar transdutores planos. 11 

 12 

4. CONCLUSÕES 13 

Os resultados obtidos indicam que os transdutores exponenciais podem apresentar valores 14 

de VPU maiores do que aqueles obtidos com transdutores planos. Esta variação deve ser 15 

considerada conforme os objetivos dos ensaios e metodologia de análise. Deve-se salientar 16 

que tal diferença pode levar a conclusões errôneas, se os resultados forem comparados 17 

com dados de outras pesquisas ou inspeções. 18 

 19 
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