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INTRODUÇÃO: 

Dada a versatilidade do concreto, seu uso como base na construção civil tem sido empregado 

há anos. Para manter sua integridade, é necessário fazer avaliações periódicas para mitigar o risco de 

acidentes por falta de manutenção. Técnicas modernas tentam não avariar ou danificar os materiais 

em análise e são classificadas como ensaios não destrutivos. 

Será abordada nessa pesquisa o uso de ultrassom em concreto como forma de inspeção do 

material, combinado ao uso da técnica RBF (Funções de Base Radial, do inglês Radial Basis Function) 

para fazer a interpolação dos dados, melhorando a qualidade das imagens obtidas. 

METODOLOGIA: 

A metodologia adotada consiste basicamente 

em 2 etapas: (i) efetuar uma inspeção no 

interior do concreto, e (ii) realizar uma 

interpolação de dados por meio da técnica 

computacional RBF. Considerando a 

necessidade de preservar o concreto, a 

técnica de inspeção adotada foi o ensaio de 

ultrassom (ABNT, 2019), ou Tomografia 

Ultrassônica. Esta técnica se baseia no uso de 

ondas de alta frequência transmitidas através 

do concreto sem alterar suas propriedades 

(Moura, 2020) como ilustra a Figura 1. 

Figura 1- Ensaio de ultrassom em um corpo de prova de  
tamanho L. FONTE: (Moura, 2021) 
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 O objetivo dessa técnica é calcular a VPU (Velocidade do Pulso Ultrassônico) que consiste em 

mensurar o tempo que leva para a onda ultrassônica atravessar o corpo de prova a partir dos 

transdutores fixado nas extremidades e conectados ao equipamento de ultrassom. Com esses valores, 

é possível gerar imagens que são posteriormente analisadas a fim de identificar possíveis defeitos no 

interior da amostra. 

 Para a obtenção dos pontos desconhecidos, não medidos no ensaio de ultrassom, será usado 

a técnica RBF (Funções de Base Radial, do inglês Radial Basis Function), que consiste em uma RNA 

(redes neurais artificiais) para aprendizado de máquina visto como um problema de aproximação de 

funções em um espaço multidimensional (Castro, 2014). A RNA é do tipo feedforward com uma 

resposta que decresce (ou cresce) com a distância em relação a um ponto central que são alguns dos 

parâmetros a serem definidos. Sua aprendizagem é equivalente a encontrar uma hipersuperfície em 

um espaço multidimensional que fornece a melhor aproximação para os dados de treinamento, com o 

critério de melhor aproximação avaliado segundo alguma medida estatística. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

A primeira etapa dos experimentos consistiu na reestruturação do software existente no grupo 

de pesquisa IMAGELAB da FT/UNICAMP, desenvolvido por MOURA (2021) e URURE (2020), bem 

como sua reescrita com padrões de projetos e paradigma de Orientação a Objetos, para que haja 

possibilidade de uma maior flexibilidade e reutilização do mesmo. Na sequência, os experimentos 

visavam a geração de imagens tridimensionais, etapa em curso. 

A validação do programa reestruturado ocorreu a partir da versão original capaz de interpolar 

via RBF, comparando as imagens geradas por ambos como visto na Figura 2 (Softwares A e B, 

respectivamente), utilizando uma amostra de concreto no formato de prisma. Nesta etapa foi possível 

concluir que ambos produzem os mesmos resultados. 

 

Figura 2- Comparação entre os resultados dos códigos em interpolação com RBF no VPU da amostra de concreto do tipo prisma. 
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 Na sequência, a técnica RBF foi utilizada para gerar as imagens em um corpo de prova 

cilíndrico de concreto, contendo vazios nas seções B, C e D conforme ilustradas na Figura 3 em azul. 

A Figura 4 apresenta o resultado da interpolação utilizando uma outra técnica, para fins de 

comparação, conhecida como Análise Contextual (STROEBEL, 2017).  

 

Figura 3- Amostra de concreto cilíndrica – falha artificial em azul. FONTE: (URERE, 2020). 

 

 

Figura 4 - Imagem 2D da Análise Contextual gerada através do software original para cada seção do corpo de prova. 
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 Aplicando a técnica de RBF para criar os pontos não conhecidos, com a padronização de 

cores, além de valores máximos e mínimos normalizados para todas as imagens, foi possível gerar as 

imagens da Figura 5. 

 

Figura 5- Imagens 2D gerada com o uso de interpolação de RBF para cada seção do corpo de prova da Figura 3. 

 

 A plotagem em 3D das imagens de cada seção transversal presentes na Figura 5 foram 

empilhadas e geradas a tomografia ilustrada na Figura 6. 

 

 

Figura 6- Imagem 3D gerada com o uso de interpolação de RBF em dois ângulos. 
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CONCLUSÕES: 

Ao analisarmos as imagens de Análise Contextual (Figura 4), contra as interpoladas com o 

algoritmo de RBF (Figura 5), nota-se neste segundo uma superioridade em relação a fidelidade 

apresentada no concreto de amostra (Figura 3). Observando as seções A, F e G onde não há vazio de 

concretagem demostra pouca variação de cores e valores, enquanto as seções B, C e D apresentam 

maiores oscilações, que refletem em trechos mais claras. No entanto, mesmo por definição não 

havendo falhas programadas, em ambos os casos há intercorrências não esperadas na seção E. No 

modelo 3D, a tomografia ultrassônica, é possível ter uma melhor percepção da dimensão e localização 

de falhas nos corpos de provas. Os experimentos em andamento esperam avançar neste tipo de tarefa 

e melhorar os resultados alcançados. 
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