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INTRODUÇÃO

Mundialmente, o concreto é o material de construção mais utilizado, o que pode ser justificado pelas

propriedades mecânicas (resistência à compressão), desempenho estrutural (capacidade de carga e segurança),

além da sua durabilidade e custo. Em relação à segurança, o concreto se destaca em relação a outros materiais,

pela sua capacidade de suportar situações de incêndios (PARK e YIM, 2017; WRÓBLEWSKA e KOWALSKI,

2020). Entretanto, apesar da resistência do concreto a altas temperaturas, alguns fatores como a faixa de

temperatura e tempo de exposição, limitam tal desempenho, principalmente em relação à armadura em

elementos estruturais de concreto armado (DIAS et al., 2020; MA et al., 2015; DAUNGWILAILUK et al.,

2017; WRÓBLEWSKA e KOWALSKI, 2020). Portanto, há a necessidade de estudos para identificar a

profundidade de deterioração do concreto, considerando a espessura de cobrimento e proteção da armadura.

Neste contexto, aponta-se a relevância de estudos voltados à verificação da magnitude e profundidade da

deterioração, utilizando técnicas não destrutivas (MA et al., 2015; AKCA e ÖZYURT, 2020).

Neste sentido, destaca-se o ensaio de ultrassom, como uma boa alternativa para a análise da

profundidade de deterioração do concreto, devido à simplicidade e agilidade de operação dos equipamentos, o

que reflete na eficiência e produtividade desse ensaio. Além disso, modificações na estrutura interna do material

são sensíveis ao aparelho, sendo que alguns autores já observaram a relação da considerável redução da

velocidade do pulso ultrassônico (VPU), em concretos que foram expostos às condições de incêndio

(DAUNGWILAILUK et al., 2017; ACI-228.2R, 2013).
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Com isso, esse trabalho tem como objetivo principal apresentar uma metodologia experimental para

determinar a profundidade de deterioração de corpos de prova de concreto cúbicos, expostos à temperatura de

300 °C, utilizando ensaios de ultrassom.

MATERIAIS E METODOLOGIA

Para este estudo utilizou-se um traço de concreto leve, composto por cimento CP II-E 32 e argila

expandida na proporção (em massa) de 1: 2,93: 1,37: 0,57 (CP:AE:AR:A/C), também utilizado em outros estudos

do Grupo de Pesquisa MATS (Materiais e Tecnologias Sustentáveis). Seguindo as recomendações da NBR 5738

(ABNT, 2016), moldou-se 40 corpos de prova cilíndricos (10 cm x 30 cm) e 2 prismas (15 x 15 x 50 cm). Esses

prismas foram cortados em pedaços com 15 cm de espessura, formando 6 cubos (15 cm x 15 cm x 15 cm), os

quais foram utilizados na etapa de aquecimento e verificação de profundidade de aquecimento.

Seguindo a norma NBR 8802 (ABNT, 2019), os ensaios de ultrassom foram realizados por meio do

equipamento Pundit (Proceq, Suíça), com o transdutor plano de onda longitudinal de 54 KHz e o transdutor de

onda transversal (cisalhamento) de 40 KHz. Todos os transdutores foram posicionados de maneira direta, sendo

na face perpendicular ao comprimento dos corpos de prova cilíndricos e distribuídos de acordo como

apresentado na figura 1 para os corpos de prova cúbicos.

A estimativa do módulo de elasticidade dinâmico (Ed)

foi realizada por meio da Matriz de Flexibilidade (BODIG &

JAYNE, 1982 apud GONÇALVES et al., 2011) e por meio da

ASTM C597-16. Pelo primeiro método, a partir dos

parâmetros do comprimento (L), densidade aparente (ρ) e

VPU das ondas primárias (P) e secundárias (S), o módulo é

obtido. Para o método da norma americana, obtém-se o Ed a

partir da densidade aparente (ρ), coeficiente de poisson (µ),

estimado como 0,2 (BODIG & JAYNE, 1982 apud GONÇALVES

et al., 2011), e a velocidade da onda primária (P).

Para a determinação da resistência à compressão do concreto utilizado nesta pesquisa, foram realizados

ensaios de compressão axial, utilizando uma prensa

hidráulica EMIC (modelo "DL 30000"), com capacidade

máxima 300 KN. Os ensaios seguiram as recomendações da

RILEM TC 200-HTC e RILEM TC 129-MHT.

O aquecimento dos corpos de prova cúbicos foi

realizado no forno Mufla 1300ºC com 60 L de capacidade.

Também foram utilizados termopares do tipo K para a

determinação das temperaturas internas e externas.
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Cada cubo foi posicionado na tampa do forno, com apenas uma face em contato com a área interna

(fonte de calor), completando o isolamento com fibra de vidro. O aquecimento seguiu conforme a curva ISO 834,

que mais se aproxima à curva de aquecimento em casos de incêndio.

Para o posicionamento dos termopares, realizou-se furos nos cubos conforme figura 2. Assim, três pares

de termopares nas profundidades 25 mm, 50 mm e 75 mm da face exposta ao aquecimento foram posicionadas

para a leitura das temperaturas e as cavidades foram preenchidas com pasta cimentícia CP5 - ARI de relação

água-cimento de 0,6.

Há relatos que os níveis de concreto que sofreram exposição a temperaturas acima de 300ºC devem ser

retirados e substituídos por uma nova camada, devido aos danos causados pelo incêndio (TASK GROUP, 2008).

Isso justifica o limite de 300ºC para finalizar o aquecimento dos cubos, o que foi controlado através dos

termopares inseridos a cada profundidade (2,5; 5,0; 7,5). Ensaios de ultrassom foram realizados antes do

aquecimento e após seu resfriamento.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As características físicas dos corpos de prova

cilíndricos estão apresentadas na tabela 1. Destaca-se que

o coeficiente de Poisson (μ), foi definido conforme ASTM,

que define 0,2 como um valor padrão para concretos

convencionais.

MOURA et. al. (2019) demonstraram a validade dos

ensaios de ultrassom para a determinação do Ed. Além disso,

verificaram a semelhança dos resultados com os valores

estimados conforme normas brasileiras e internacionais (NBR

8852, NBR 6118, Fib Model, Eurocode, ACI 380-14). Em outros

trabalhos verificou-se a eficácia da matriz de flexibilidade para

a determinação do módulo de elasticidade (BERTOLDO et. al.,

2020).

Conforme tabela 2, observa-se que há uma variação máxima de 4% entre os valores de Ed, obtidos

conforme ASTM e Matriz de flexibilidade, o que indica igualdade estatística. Encontrando resultados de

pesquisas anteriores para o concreto com argila expandida, SCHWANTES (2012) obteve uma média de 16,6 GPa

para E, por meio de ensaios destrutivos para diferentes traços de concreto leve. SOUZA (2005), por sua vez,

obteve valores médios de 20,4 GPa para o E (ensaios destrutivos), com o mesmo traço utilizado no concreto

deste estudo, representando uma diferença de 0,96% e 2,5% para os valores calculados pela matriz de

flexibilidade e pela norma ASTM, respectivamente.

Em relação ao aquecimento dos corpos de prova cúbicos submetidos ao aquecimento, as figuras 3 e 4

mostram a curva ISO 834 e as médias das curvas de temperatura durante o aquecimento até leitura de 300ºC dos
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termopares a 25 mm da face exposta e o gradiente de temperatura do corpo de prova no instante final do

processo, respectivamente. Esse gradiente foi calculado por meio da interpolação a partir das posições dos

termopares e suas respectivas temperaturas lidas.

A tabela 4 mostra os resultados dos ensaios de ultrassom pós

resfriamento do corpo de prova submetido ao aquecimento e suas respectivas

temperaturas máximas (último instante). Destaca-se que a linha controle

representa a média dos valores de VPU, obtidos antes do aquecimento. A

partir dessa tabela, foi plotado o gráfico e feito o ajuste linear, como

apresentado na figura 5. Viana et. al. (2022) estudaram a relação entre a

propagação do pulso ultrassônico em concretos aquecidos a altas temperaturas, onde observaram que há uma

relação linear entre a velocidade do pulso e a temperatura alcançada

pelo material.

Com base nos resultados, é possível perceber a redução da

VPU em função da profundidade mais próxima à superfície do cubo

que foi exposta ao calor. Entretanto, também verificar-se uma

dispersão dos valores em cada patamar de temperatura de estudo

relatado (VIANA et. al., 2022).

CONCLUSÕES

A partir do estudo feito, pode-se concluir que os métodos da

matriz de flexibilidade (BODIG & JAYNE, 1982 apud GONÇALVES et al., 2011) e da norma ASTM C597-16 para o

cálculo do módulo de elasticidade a partir de ensaios não destrutivos de ultrassom são eficazes. Conforme

objetivo principal desse estudo, conclui-se que é possível estimar a profundidade de deterioração do concreto

através da variação da VPU, considerando a temperatura de exposição. Por fim, estudos futuros sobre essa

relação ainda precisam ser feitos para uma compreensão melhor sobre esse tema de relevância para a esfera da

construção civil.
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