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   Resumo  Este projeto foi desenvolvido com o intuito de 

analisar estruturas, mais especificamente o concreto, utilizando 

ensaios não-destrutivos (END), ou seja, técnicas de análise do 

material sem sua danificação. Para tal, foi utilizado o Ultrassom 

obtendo assim sinais característicos do concreto e através da 

análise desses sinais, pode-se obter algumas características do 

corpo de estudo. 

 

  Palavras-chaves  Ultrassom, Análise de Sinais, Ensaios Não-

Destrutivos. 

 

I. INTRODUÇÃO 

 

    Nas últimas décadas, a aplicação de ensaios não-

destrutivos (END), principalmente na Engenharia Civil, tem 

sido tema de geral interesse em diversos países, pois essas 

técnicas permitem analisar estruturas envelhecidas e/ou 

deterioradas e inclusive serem usadas como controle de 

qualidade em estruturas novas [1]. São várias as vantagens 

das técnicas não-destrutivas em relação às destrutivas, dentre 

elas está a sua aplicabilidade in situ, ou seja, em sua natureza, 

analisando a estrutura usando as suas próprias características 

sem a necessidade de substâncias externas, durante inspeções 

de estruturas e pelo fato de que, como é uma técnica não 

destrutiva, pode-se repetir o processo sem dano à peça, tendo 

em vista que geralmente as análises do concreto são feitas 

utilizando técnicas destrutivas, ou seja, que deterioram o 

material, como análises químicas, físicas, mecânicas etc. 

    São diversas as técnicas não-destrutivas que se tem 

aplicado com sucesso em análise de concreto, dente elas está 

o uso do ultrassom, técnica da qual foi utilizada neste projeto 

pelo fato de ter um baixo custo, flexibilidade na utilização, 

fácil manuseio e a capacidade de fornecer informações sobre 

a microestrutura do concreto. 

    Para a análise, utilizou-se dois fatores de extrema 

importância: velocidade do ultrassom no concreto e o sinal 

ultrassônico. De acordo com [3], a velocidade do ultrassom 

depende das propriedades elásticas do material e não da sua 

geometria, por isso a sua importância para esse tipo de 

estudo. Para a geração do sinal, foi utilizado o equipamento 

Pundit Lab da PROCEQ. Este instrumento possui dois 

transdutores contendo cristais piezoelétricos (cristais que 

quando submetidos à pressão, geram cargas elétricas e vice-

versa) responsáveis pela geração do ultrassom e pela sua 

captação e envio ao computador. 

    Através desses dados coletados, pretende-se obter algumas 

características específicas do concreto, como Coeficiente de 

Poisson, Módulo de Elasticidade, Densidade da estrutura etc. 
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Pretende-se também identificar se a estrutura em análise 

possui alguma corrosão de Sulfatação ou Carbonatação, por 

exemplo, utilizando técnicas de auto correlação entre os 

sinais utilizando o Software MatLab para isso. 

    De acordo com [8], Sulfatação é o processo em que 

“envolve a reação do trióxido de enxofre com álcoois, 

alifático ou aromático, obtendo compostos, instáveis, 

chamados sulfatos ácidos através da formação de ligação 

carbono-oxigênio”. Ou seja, no caso do projeto, o concreto 

foi submetido a este tipo de ácido para que ocorra a corrosão 

do corpo de prova para se utilizar nos estudos. 

    Assim como informa [9], o composto principal do efeito da 

Carbonatação nos concretos é o gás carbônico (CO2), pois 

este dióxido de carbono penetra nos poros do concreto, dilui-

se na umidade presente na estrutura e forma o composto 

chamado ácido carbônico (H2CO3). 

    Esses dois processos de decomposição do concreto causam 

vários danos ao mesmo, como fissuração do concreto, 

destacamento do cobrimento do aço, redução da seção da 

armadura e perda da aderência desta com o concreto etc. 

Esses danos são extremamente danosos, tendo em vista que 

quando não tratados a tempo e corretamente, podem causar 

sérios problemas ao ser humano. 

 

 

II. CONCEITOS 

A. Concreto 

 

    De acordo com [5], o concreto é o material mais utilizado 

na construção civil, composto por uma mistura de cimento, 

areia, pedra e água, além de outros materiais eventuais. 

Quando armado com ferragens passivas é chamado de 

concreto armado e quando é armado com ferragens ativas ele 

recebe o nome de concreto protendido ou pré-esforçado. 

    Existem vários tipos de concreto, como o concreto 

autoadensável, concreto leve, posreativo, translucido, com 

fibras entre outros, sendo utilizados de acordo com as 

necessidades específicas de cada projeto. 

    A resistência e durabilidade do concreto dependem da 

proporção entre os materiais utilizados na sua fabricação. A 

mistura entre os materiais constituintes é chamado de 

dosagem ou traço. O traço utilizado nos corpos de prova 

deste projeto é 1;1,5;2,5;0,5 (Cimento; Areia; Seixo; Água). 

A Fig. 1. apresenta um exemplo de um corpo de prova. 
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Fig. 1. Exemplo de Corpo de Prova. 

 

 

 

B. Ultrassom 

 

    Conforme afirma [4], sons extremamente agudos ou graves 

podem passar despercebidos pelo aparelho auditivo humano, 

pois caracterizam vibrações com frequências muito baixas, 

até 20Hz (infrassom) ou com frequências muito altas, acima 

de 20KHz (ultrassom), conforme mostra a Fig.2. 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2. Frequência do infrassom, som audível e ultrassom. 

 

    De acordo com [6], as ondas ultrassônicas são geradas por 

transdutores ultrassônicos, também chamados simplesmente 

de transdutores. De uma forma geral, um transdutor é um 

dispositivo que converte energia elétrica em mecânica e vice-

versa. Esses transdutores são feitos de materiais 

piezoelétricos, como cristais de quartzo e turmalina.  

    O mesmo transdutor que emite o sinal ultrassônico pode 

funcionar também como receptor, dependendo muito da sua 

aplicação. 

    Neste projeto, o aparelho gerador do ultrassom é o Pundit 

Lab, da PROCEQ (foto apresentada na Fig. 3). Nele há dois 

transdutores piezoelétricos, um responsável pela geração do 

ultrassom e outro responsável pela captação desse sinal e 

transmissão para o computador.  

 
Fig. 3. Aparelho de ultrassom utilizado no projeto. 

 

    O Pundit Lab possui as seguintes características: 

 Medição do tempo de trânsito: 

 Gama: 0,1 – 9999 µs 

 Resolução: 0,1 µs 

 Display: 79 x 21 mm OLED de matriz 

passiva 

 Transmissor: Pulso de excitação otimizado 

125V, 250V, 350V, 500V, AUTO 

 

 Receptor: 

 Ganho: 1x, 10x, 100x, AUTO 

 Largura da Banda: 20 kHz – 500 kHz 

 

    Nas medições por ultrassom, pode-se analisar o sinal 

através de ondas longitudinais e transversais. 

    De acordo com [2], ondas longitudinais, também 

conhecidas como ondas de compressão, são ondas das quais 

se propagam através do material com uma série de 

compressões e rarefações nas quais as partículas vibram na 

mesma direção da propagação da onda. A Fig. 4 apresenta 

uma ilustração da característica de uma onda ultrassônica 

longitudinal. 

 
Fig. 4. Característica de uma onda ultrassônica longitudinal. 

 



    Já as ondas transversais tem analogia com uma corda 

vibrando, em que a vibração das partículas ocorre de modo 

perpendicular à direção de propagação da onda, como 

ilustrado na Fig. 5. 

     

 

 
Fig. 5. Característica de uma onda ultrassônica transversal. 

 

    Esses dois tipos de ondas foram analisadas para se ter as 

suas respectivas velocidades e assim poder encontrar certos 

parâmetros do concreto, como Coeficiente de Poisson, 

Módulo de Elasticidade, Densidade etc. 

 

 

III. METODOLOGIA 

 

A. Concreto 

 

    Para o desenvolvimento deste projeto, foram utilizados 4 

(quatro) corpos de prova de concreto com as seguintes 

características: 

 Cimento: CP II F – 32 (CIMPOR); 

 Agregados comuns da Região Metropolitana de 

Belém obtidos na Jazida Nazaré; 

 Água da COSANPA. 

 Traço: 1;1,5;2,5;0,5 (Cimento; Areia; Seixo; Água) 

 

    A Fig. 6. mostra as dimensões dos corpos de prova 

utilizados. Vale ressaltar que as medidas mostradas estão em 

metro (m). 

 

 
Fig. 6. Medidas dos corpos de prova utilizados. 

 

    Como foi dito anteriormente, as características dos 

materiais que vão compor o concreto influenciam na sua 

qualidade, por isso que analisar as características do seixo e 

da areia utilizados são importantes, pois, de acordo com [2], 

as características dos agregados influenciam muito nas 

características do concreto em si, como por exemplo, um 

seixo que possui maior rugosidade na sua superfície tende a 

ter no concreto final uma resistência menor, porém um atrito 

maior. 

    Estas características estão expressas a seguir na Fig. 8. 

 
Fig. 7. Gráfico expondo a granulometria do seixo. 

 

 Diâmetro máximo: 19 mm 

 Módulo de Finura: 4,25 

 Densidade: 2,466 g/mL 

 Densidade aparente: 1,541 g/mL 

 

 
Fig. 8. Gráfico expondo a granulometria do seixo. 

 

 Diâmetro máximo: 1,2 mm 

 Módulo de Finura: 1,63 

 Densidade: 2,61 g/mL 

 Densidade aparente: 1,54 g/mL 

 

 

B. Sinais de Ultrassom 

 

    Os transdutores do ultrassom foram posicionados no 

concreto em diferentes distâncias entre si, obtendo-se assim 



uma considerável variedade entre os sinais para se ter certeza 

da confiabilidade dos sinais e das velocidades obtidos do 

concreto. A Fig. 9 mostra como foi realizado o ensaio nos 

corpos de prova. 

 

 
Fig. 9. Posição dos transdutores nas análises dos corpos de prova. 

     

    A frequência de amostragem configurada no Software 

Punditlink, programa responsável pela comunicação do 

computador com o aparelho de ultrassom, é de 0,5 MHz, 

utilizando o tempo de geração de sinal por 500µs, produzindo 

assim um sinal com 1000 (um mil) amostragens, sendo que a 

frequência utilizada do ultrassom foi de 54 KHz à 500KHz.  

    De acordo com [2], quanto maior for a frequência do sinal 

gerado, melhor é a leitura do sinal do ultrassom, tendo em 

vista que há menos absorção por fricção interna e 

espalhamento na superfície. 

    A Fig. 10 apresenta um exemplo de sinal obtido. 

 

 
Fig. 10. Sinal obtido pelo ultrassom no concreto. 

 

 

 

 

 

 

IV. DESENVOLVIMENTO 

    

    Como dito anteriormente, os corpos de prova foram 

medidos posicionando os transdutores do ultrassom a uma 

distância entre si de 5, 10, 15, 20 e 25 centímetros para se ter 

certeza da velocidade do sinal no meio. Para a onda 

longitudinal, a velocidade média medida foi de 3650 m/s 

enquanto que a onda transversal possui velocidade média de 

2066 m/s. 

    [2] afirma que com estas velocidades, podem-se obter 

algumas características do concreto através das seguintes 

fórmulas: 

                                         ZL = ρ.VL                                                          (1) 

 

                    µ = [0,5.(VL/VT)
2
 – 1]/[(VL/VT)

2
 – 1]               (2) 

 

                         E = ρ.VL
2
.(1+µ).(1-2µ)/(1-µ)                      (3) 

 

                                     E = ρ.VT
2
.2(1+µ)                             (4) 

 

    Nas fórmulas (1), (2), (3) e (4), os símbolos são os 

seguintes: 

 

 ZL – Impedância Acústica 

 VL – Velocidade Longitudinal 

 VT – Velocidade Transversal 

 ρ – Densidade do material 

 µ – Coeficiente de Poisson 

 E – Módulo de Elasticidade 

 

    A Tabela I mostra a comparação entre os resultados 

obtidos pelo Ultrassom e por outros meios, como físico, 

químico e mecânico. 

 

TABELA I RESULTADOS ENCONTRADOS 

Informação Resultado 

encontrado 

pelo Ultrassom 

Resultado 

encontrado por 

outros meios 

Velocidade 

Longitudinal 

3650 m/s ------------- 

Velocidade 

Transversal 

2066 m/s ------------- 

Z
L
 (Impedância 

Acústica)
 
 

------------- 6,9 – 10,4 /cm²s 

ρ (Densidade) 2300 Kg/m³ 2276,6627 Kg/m³ 

µ (Coef. Poisson) 0,264287 0,2  (NBR 6118) 

E (Mód. 

Elasticidade) 

???????? 40,04 Gpa 

 

    Porém, o foco do projeto não está nas fórmulas 

apresentadas, mas sim no desenvolvimento do método de 

análise dos sinais obtidos do ultrassom usando técnicas de 

auto correlação. Para tanto, foram coletados 1000 (mil) sinais 

de cada característica do concreto: normal, sofrido processo 

de sulfatação e carbonatação. Dentre esses, foram 

selecionados 100 (cem) sinais de cada, levando em 

consideração as melhores respostas, pois o processo de leitura 

do ultrassom é feito manualmente e a leitura do sinal pode vir 

com problemas, pois os transdutores devem ser colocados na 

distância certa e devem ser pressionados contra o corpo de 

prova para se obter melhores resultados, e nesse 

pressionamento pode ocorrer alguma movimentação dos 

transdutores ou alguma má fixação dele com o copo de prova. 

    Com esses sinais selecionados, tira-se então uma média 

deles, somando-se cada valor de uma posição dentre todos os 

sinais e subtraindo pelo total dos mesmos. Com isso, tem-se 

como resultado 3 (três) sinais que serão utilizados como 

referência no momento da auto correlação. 

    Para o teste do método, foram coletados 15 (quinze) sinais 

de concreto, sendo 5 (cinco) normais, 5 (cinco) sofrido 

sulfatação e 5 (cinco) sofrido carbonatação. Pegaram-se esses 

sinais e colocou no MatLab para os testes. O programa faz a 

correlação do sinal que se deseja classificar (normal, 

sulfatação ou carbonatação) com cada sinal de referência (os 

obtidos através da média). Aquela correlação mais próxima 

do número 1 (um) corresponde ao tipo do concreto. 

 

 

 

V. CONCLUSÕES 

 



    Com tudo, conclui-se que o método se mostrou eficaz e 

confiável, tendo em vista que ele conseguiu classificar 

corretamente os sinais obtidos para os testes com rapidez, 

pois a auto correlação é uma maneira mais simples que outros 

meios já utilizados hoje em dia para poder classificar o 

concreto e que atende muito bem as expectativas. 

    As fórmulas encontradas também mostraram-se corretas, 

pois os resultados obtidos correspondem aproximadamente 

com os resultados encontrados através de métodos físicos, 

mecânicos e químicos. 
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