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Resumo: Este trabalho tem por objetivo analisar o potencial das técnicas de 

ensaios não destrutivos, tomografia computadorizada industrial (TC), radiografia  

digital industrial e a radiografia por filmes para a inspeção de defeitos em amostras 

de concreto. Phantons de concreto foram construídos com o objetivo de analisar e 

comparar as técnicas. Mostra que a técnica é capaz de detectar diversas falhas 

que podem causar malefícios para a estrutura de grandes obras de concreto 

como, por exemplo, barragens, as quais estão associadas a um elevado potencial 

de risco devido à possibilidade de ruptura.  

Palavras-Chave: Concreto, Ensaios Não Destrutivos, Radiologia Industrial, 

Tomografia Computadorizada Industrial.  
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1 Introdução 

A palavra CIMENTO é originada do latim CAEMENT,  utilizada há cerca de 4.500 

anos, que seria uma espécie de pedra natural de rochedos [1].  

Os monumentos do Egito antigo já utilizavam uma liga constituída por uma mistura 

de gesso calcinado. As grandes obras gregas e romanas foram construídas com o 

uso de solos de origem vulcânica da ilha grega de Santorino ou das proximidades 

da cidade italiana de Pozzuoli, que tinham propriedades de endurecimento sob a 

ação da água. 

Cimento tem como seu principal composto o calcário (90%) e a argila (10%), que 

são retirados da natureza e passam por britagem para redução de tamanho, e 

para remoção das impurezas [1]. 

O grande passo no desenvolvimento do cimento foi dado em 1756 pelo inglês 

John Smeaton, que obteve um produto de alta resistência por meio de calcinação 

de calcários moles e argilosos. Em 1818, o francês Vicat conseguiu resultados 

semelhantes aos de Smeaton e foi considerado o inventor do cimento artifical. Em 

1824, o construtor inglês Joseph Aspdin queimou pedras calcárias e argila, 

transformando-as num pó fino. Aspdin percebeu que obtinha uma mistura que, 

após secar ficava tão dura quanto às pedras que eram utilizadas nas construções. 

A mistura não se dissolvia em água e foi patenteada por ele no mesmo ano, com o 

nome de cimento Portland, pois apresentava cor e propriedades de durabilidade 

semelhantes às rochas da ilha britânica de Portland [1]. 
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No Brasil, a primeira tentativa de desenvolver o cimento foi feita pelo comendador 

Antônio Proost Rodovalho em 1888, que se empenhou em instalar uma fábrica na 

fazenda Santo Antônio, de sua propriedade, situada em Sorocaba-SP [1]. 

O concreto é definido como mistura de um aglomerante (cimento), agregados 

(areia e britas), água e aditivos, com finalidade de construção de peças para obras 

civis [2,3]. 

O concreto não é tão duro nem tão resistente quanto o aço. E por que ele é tão 

utilizado? Há três razões principais: A primeira razão refere-se à grande 

resistência do concreto à água. Diferenciando do aço comum e de outros 

materiais, a grande capacidade do concreto de enfrentar a ação da água, sem se 

deteriorar, tornando-se um material ideal para construção de estruturas para 

controle, armazenamento e transporte. Algumas das maiores e mais antigas 

aplicações conhecidas do material são aquedutos, cisternas e represas 

construídas pelos romanos. O uso para construção de barragens, revestimentos 

de canais e pavimentos é agora algo comum de se encontrar em todo o mundo. O 

segundo motivo é a facilidade com a qual elementos estruturais de concreto 

podem ser obtidos por uma variedade de formas e tamanhos. Já o terceiro motivo 

para a popularidade do concreto é o baixo custo e a rápida disponibilidade do 

material para uma obra [3]. 

Uma estrutura de concreto deve manter resistência e utilidade por um período 

previsto e, para isso, é necessário um acompanhamento da estrutura desde sua 

confecção até o fim de sua vida útil. Para tanto, o monitoramento poderá ser 
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realizado com uma técnica não destrutiva para preservação da amostra que será 

avaliada periodicamente [4]. 

A radiologia industrial tem se mostrado ferramenta poderosa na avaliação de 

componentes manufaturados [5, 6]. A Tomografia Computadorizada (TC) vem 

sendo utilizada no campo industrial para análise não destrutiva de diversos 

materiais, inclusive o concreto. Com essa técnica pode-se observar aspectos 

físicos e também possíveis quadros patológicos de amostras [7-9]. 

As barragens são ótimos exemplos de necessidade de se avaliar as condições 

estruturais para a preservação e manutenção da vida útil do concreto. A usina de 

Itaipu é um exemplo da importância dessas estruturas na vida dos brasileiros.  

As barragens são obras associadas a um elevado potencial de risco devido à 

possibilidade de uma eventual fadiga estrutural, com consequências catastróficas 

para sua própria estrutura, para o meio ambiente e, principalmente, colocando em 

risco vidas humanas [7]. 

No Brasil a primeira usina hidrelétrica entrou em operação em 1883, localizada no 

Ribeirão do Inferno, afluente do rio Jequitinhonha, na cidade de Diamantina (MG) 

[10]. 

Este trabalho objetiva analisar a possibilidade de utilizar técnicas radiográficas 

aplicadas em concreto para comprovar sua eficiência na análise de defeitos que 

esse possa possuir. Com esse objetivo construiu-se modelos de amostras de 

concreto denominadas phantoms para avaliar o contraste em imagens projetivas 

(radiologia por filme ou detecção digital) e tomográficas. Foram realizados ensaios 



 5 

com sistema DR (Digital Radiography) e filme convencional, no intuito de 

comparar as diferentes técnicas para o concreto. Realizou-se a aquisição de 

imagens tomográficas das amostras também. 

1.1 Defeitos em Concreto 

O concreto pode apresentar trincas e fissuras. Defeitos que aparecem sob todas 

as configurações, aberturas e formas. Sejam elas com grandes aberturas, na 

forma de fraturas, ou micro fissuras invisíveis ao olho humano, mas detectáveis ao 

microscópio. São produzidas pela liberação de tensões, e que ultrapassam a 

tensão de tração do concreto, principalmente em sua fase de “amadurecimento” 

[10].  

As deformações no concreto, que levam à fissuração, ocorrem como resultado da 

reação do material à carga externa e ao ambiente. Quando exposta a temperatura 

ambiente e umidade, o concreto recém-endurecido (carregado, ou sem carga) 

normalmente sofre contração térmica (deformação associada ao resfriamento) e 

retração por secagem (deformação associada à perda de umidade) [11]. 

Observa-se que os elementos de concreto sofrem quase sempre algum tipo de 

fadiga estrutural, às vezes por atrito na base ou engastamento nas extremidades, 

normalmente pelo próprio aço da armadura e por deformações diferenciais que se 

desenvolvem entre a parte externa e a parte interna do concreto [12]. 

Quando há mudanças de volume nos elementos de concreto, causadas por 

gradientes de temperatura e umidade, provocando tensões de tração superiores 
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às tensões de tração admissíveis, normalmente haverá o aparecimento de fissuras 

de origem física [12]. 

A fissuração pode levar à penetração de água. Por outro lado, também, a micro-

fissuração junto à superfície dos agregados e perda de aderência podem levar à 

perda de resistência e redução do módulo de elasticidade [12]. 

1.1.1 Classificação das Causas dos Defeitos em Concreto 

As causas físicas da deterioração do concreto podem ser agrupadas em duas 

categorias: desgaste superficial, ou perda de massa devida à abrasão, à erosão e 

à cavitação; fissuração, devida a gradientes normais de temperatura e umidade, a 

pressões de cristalização de sais nos poros, a carregamento estrutural e à 

exposição a extremos de temperaturas, tais como congelamento ou fogo. As 

causas químicas da deterioração do concreto podem ser agrupadas em três 

categorias: hidrólise dos componentes da pasta de cimento por água pura; trocas 

iônicas entre fluidos agressivos e a pasta de cimento; reações causadoras de 

produtos expansíveis, tais como expansão por sulfatos, reação álcali-agregado e 

corrosão da armadura no concreto [13]. 

Quanto mais resistente é o concreto, mais trincas e fissuras irão aparecer, porque 

haverá mais pasta de cimento, ou propriamente matriz cimentícia, responsável 

pelo fenômeno da retração. Em outras palavras, quanto maior a quantidade de 

cimento, com um determinado fator água/cimento, menor será a retração devido à 

secagem [10]. 
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3 Materiais e Métodos 

Existem diversos métodos de análise não destrutiva para amostras de concreto. 

Um exemplo é o ultrassom. Porém esse não dá informações qualitativas do tipo de 

defeitos e quantitativas (como o tamanho do defeito existente).  Outras técnicas, 

como microscopias ópticas e eletrônicas de varredura, fornecem tais informações 

visuais, mas com pequena profundidade de foco em relação a outras técnicas, 

sendo direcionadas para análise superficial. 

3.1 Radiografia Industrial 

Inspeção radiográfica tem como princípio o fato de que as radiações incidentes na 

peça ensaiada são modificadas pela passagem em descontinuidades ou por 

defeitos presentes, ocasionando alterações na intensidade da radiação emergente 

da peça ensaiada, em que alterações de espessuras como também a presença de 

descontinuidades são visualizadas pelas diferenças de contraste nas imagens 

obtidas. Esse gradiente de radiação que atravessa a peça é então detectado [5]. 

Entre algumas das vantagens fornecidas, por essa técnica, encontra-se o fato de a 

imagem obtida represente uma fotografia interna da peça, podendo dessa forma a 

amostra ser avaliada em todo o seu volume [5]. 

Radiografar concreto não é fácil. Variações presentes na amostra necessitam 

adaptação da técnica em estudo. A inspeção radiográfica por filme, observando a 

exigência de que a qualidade da imagem seja a melhor possível, não permite 

manipulação e necessita refazer o ensaio radiográfico, caso a qualidade não seja 

alcançada, enquanto na radiografia digital poder-se-á manipular a imagem 
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utilizando um software.  Sabe-se também que a inspeção visual humana da 

radiografia é conduzida, em certos casos, de forma que deixa a imagem à 

interpretação subjetiva, fazendo-se necessário que o inspetor possua extrema 

experiência visual, como também conhecimento da técnica empregada [5]. 

No caso da radiografia digital industrial, materiais mais densos apresentam tons 

de cinza mais escuros e materiais com uma densidade menor aparecem com tons 

de cinza mais claros. O contrário ocorre na radiografia convencional [7]. 

3.2 Tomografia Computadorizada Industrial 

A Tomografia Computadorizada Industrial (TCI) é um método de Ensaio Não 

Destrutivo, utilizado geralmente para visualizar secções transversais sem danificar 

o objeto utilizado. Tem por finalidade reconstruir a secção transversal, por meio de 

dados obtidos de múltiplas projeções do material analisado. Dados que devem 

conter informações de grandezas físicas do interior do objeto [6]. 

A tomografia tem como princípio básico a atenuação de um feixe de raios X, que 

atravessa o objeto em cada figura com projeções. Após a reconstrução, obter-se-á 

uma imagem bidimensional, em que são representados os coeficientes de 

atenuação do objeto, em uma determinada secção transversal [6]. 

A TCI vem demonstrando ser eficaz em diversas áreas da engenharia e da ciência 

dos materiais, assim como ocorre na medicina. Uma ferramenta potencialmente 

eficaz na análise do volume interno e na geração de volumes dos objetos. 
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Radiografia e TCI são técnicas com grande potencial de análise de defeitos tais 

como trincas, fissurações, vazios, perda de massa do concreto, os quais 

comprometem a segurança estrutural da barragem e outras construções.  

3.3 Amostras de Concreto  

Para obter resultados da pesquisa foram fabricadas algumas amostras descritas 

abaixo. Cada amostra teve um objetivo de análise como descrito na Figura 1. 

Passaremos a denominá-las phantons de concreto. 

 

Figura 1: Imagens das amostras que foram confeccionadas, separadas pelo 

objetivo de estudo. (a) Amostra para estudo, resolução espacial, ar e argamassa 
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(para TCI), (b) Teste de resolução de baixo contraste (radiografia), (c) estudo da 

relação a/c e a imagem em TCI, (d) efeito no tom de cinza e densidade. 

Dimensões das amostras. Na Figura 1(a) apresenta 33 mm de espessura e 77 mm 

de diâmetro. A amostra tipo escada (b) tem 62 mm de altura, 100 mm de largura 

(máximo) e 17 mm de espessura(mínimo). Amostra (c) divide-se em cinco regiões 

com variação de água/cimento (a/c), sendo sua espessura 21 mm e 50 mm de 

diâmetro toda a peça. Amostra (d) com 23 mm de espessura e 50 mm de 

diâmetro. São amostras relativamente pequenas devido ao tamanho do detector 

do equipamento digital que é de 120 mm por 120 mm. 

3.4 Equipamentos 

Neste trabalho, realizaram-se os seguintes ensaios não destrutivos: Radiografia 

Digital Industrial, Tomografia Computadorizada Industrial. Utilizou-se um 

equipamento do LACTEC (Instituto de Pesquisa para o Desenvolvimento), e para 

Radiografia Convencional, um aparelho médico, descritos abaixo: 

3.4.1 Equipamento utilizado para radiografia convencional 

Para aquisição das radiografias por filme, utilizou-se um aparelho de raios X de 

fabricação nacional, Modelo: Ray Tec, Tubo de 500 mA/125 kV. Para revelação 

dos filmes utilizou-se a reveladora da marca Macro Tec, modelo MX2, com 

processo de revelação seco a seco, chassis e filmes Kodak, écran de base verde. 

O equipamento e filmes utilizados para obter as imagens convencionais foram da 

área médica. Esses são utilizados no dia a dia para exames de diagnóstico de 

pacientes que procuram o serviço de imagem. 
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O intuito aqui foi buscar por uma técnica adequada para o material em questão. 

Para técnica inicial, utilizou-se o parâmetro de comparação da espessura do 

objeto, uma técnica inicial baixa que é tensão e corrente com menores valores, 

comparativa a uma técnica de punho (40kV, 4 mA), considerando a densidade do 

cimento próxima a densidade óssea. O fato de utilizar um filme médico deve-se à 

dificuldade de se obter filmes industriais no Brasil. 

Estipulada a técnica inicial, seguimos um padrão de técnica versus espessura, 

adaptando a técnica mínima e máxima para cada uma das diferentes amostras. 

Distância foco filme para aquisição das radiografias foi de 1 metro, com chassi de 

contato com a amostra. Após aplicar a técnica, os filmes radiografados passaram 

pelo processo de revelação. 

3.4.2 Sistema DR 

Para aquisição das imagens digitais industriais, utilizou-se um equipamento digital 

industrial de raios-X, que se usa para a obtenção de radiografias ou tomografias 

de materiais. 

O sistema é composto por: Gerador de raios X com minifoco de 0,4 x 0,4 mm²; 

alvo de tungstênio; faixa de tensão de 10 a 160 kV; faixa de corrente de 0 a 10 

mA. Detector de raios-X do Modelo HAMAMATSU CT1794, dimensão espacial da 

imagem de 2344x2240 pixels, distância entre fotodiodos (tamanho dos pixels) de 

50µm; resolução em profundidade (saída digital) de 12 bits (4096 tons de cinza). 

Para a Tomografia, realiza-se primeiro uma radiografia para definir o 

posicionamento, a técnica e o tempo aplicados na amostra. O feixe de raios X é 
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cônico. Para aquisição das projeções, o que gira é a mesa com a amostra. Na 

aquisição, limitamos o tamanho como a linha inicial, linha final, altura e largura, já 

que muitas vezes, não se deseja realizar tomografia de toda a amostra e sim de 

apenas uma região. Para o controle da aquisição das projeções e o da mesa 

giratória, utilizam-se dois microcomputadores interligados por uma porta serial, 

onde o micro computador PC1 controla o micro computador PC2 para acionar o 

motor da mesa giratória. Após o termino do giro o PC2 manda um sinal para o 

PC1 liberando-o para aquisição da projeção por meio do detector. 

O processamento de imagens (PI) é subdividido em: Aquisição de radiografias, 

obtenção do senograma (seleção e agrupamento de uma linha de cada 

radiografia), pré-processamento das radiografias (como a redução de ruídos da 

imagem), reconstrução (retroprojeção das linhas do senograma obtendo assim 

imagem tomográfica), pré-processamento da tomografia (redução de ruídos da 

imagem) [5-7]. 

3.2.3 Relações água/cimento (a/c) e tons de cinza no DR 

A relação água/cimento (a/c) tem muita importância para o concreto devido a sua 

relação direta com a resistência e a sua influência na durabilidade do concreto. O 

concreto é confeccionado com uma mistura de cimento, agregados (areia e britas), 

água e aditivos. Assim a relação a/c é inversamente proporcional devido ao fato 

de que, se obtivermos uma amostra com maior quantidade de água, teremos uma 

amostra com uma maior porosidade, pois a água ao evaporar deixa mais espaços 

vazios, diminuindo assim a densidade da estrutura, já se tivermos uma amostra 
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com maior quantidade de cimento, teremos uma amostra mais densa devido à 

menor quantidade de espaços vazios, considerando  a menor quantidade de água 

a evaporar. Assim, ao realizar os ensaios, observa-se a densidade radiográfica 

através das imagens obtidas pelo sistema digital. 

Para estudar a relação a/c com os tons de cinza da imagem digital e verificar se 

existe uma correlação entre eles, as amostras, como ilustra a Figura 1 (c), foram 

radiografadas com o sistema DR e, com a utilização do software IMAGEJ, 

obtivemos o gráfico mostrado na Figura 2. 

4 Resultados e Discussão  

No gráfico apresentado na Figura 2, pode-se notar a existência de uma pequena 

variação de tons de cinza em relação às técnicas aplicadas. Essa variação é 

crescente e, conforme o aumento da tensão e da corrente (kV, mA), pode-se 

perceber também um aumento nos valores de densidade relação a/c e de tons de 

cinza, pois quanto mais radiodenso o material se apresenta, maiores os  valores 

de tons de cinza apresentados. Por exemplo, ao trabalharmos com uma imagem 

12 bits, já que a variação de tons de cinza vai de 0 a 4096, os valores mais baixos 

representam tons de cinza mais escuro, já os valores mais altos representam tons 

de cinza mais claro. Por meio dos gráficos, pode-se obter um auxílio para 

determinar a densidade das amostras, pois as estruturas mais radiodensas, 

mostram tons de cinza mais claros por apresentarem uma maior atenuação à 

radiação e, assim, representa uma amostra mais sólida com menos vazios 

deixados pela água ao evaporar. Já as amostras com mais água apresentam 



 

número maior de vazios e c

assim demonstrando menor densidade e apresentando tons de cinza mais escuro. 

Figura 2 – Gráfico da relação a/c:

48, 50,52 kV), 4.0 mA , 5s de exposição. Aprese

relação a/c (0,35, 0,40, 0,45, 0,50, 0,55) e os tons de cinza obtidos.

Observa-se que existe variação do tom de cinza em função da relação a/c. No 

entanto, de acordo com o gráfico anterior, essa variação é ainda pequena em 

relação à técnica aplicada, relação a/c e tons de cinza. Isso pode significar que 

não haverá variações significativas de contraste em função da relação a/c para 

alguns valores (tais como 0,5 e 0,55). Mas valores mais distantes apontam uma 

número maior de vazios e consequentemente deixam transpassar mais radiação, 

assim demonstrando menor densidade e apresentando tons de cinza mais escuro. 

Gráfico da relação a/c: Comparação das técnicas utilizadas (44, 46, 

48, 50,52 kV), 4.0 mA , 5s de exposição. Apresentam-se também os valores de 

relação a/c (0,35, 0,40, 0,45, 0,50, 0,55) e os tons de cinza obtidos.
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variação mais separada, tais como 0,35 e 0,55, que mostra que quanto maiores os 

valores da relação a/c, maior o tom de cinza da região. Estudos de metodologias 

que possam evidenciar essas características de a/c com os tons de cinza devem 

ainda ser mais bem pensados. 

4.1 Imagens por Filmes Radiográficos 

Na Figura 3, ilustram-se as imagens de fotografias tiradas de radiografias obtidas 

de algumas amostras sob o negatoscópio.  

 

Figura 3 – Imagens radiográficas convencionais: Teste de Resolução de Baixo 

Contraste para a amostra tipo escada da Figura 1(b). 

 

Na Figura 3, cinco amostras com forma de escada (Figura 1b) com relação a/c 

variando de 0,35, 0,40, 0,45, 0,50, 0,55 são colocadas lado a lado 

respectivamente, cada degrau tem em média 0,7mm de espessura. As regiões de 



 

menor densidade apresentaram bom contraste, mas visualmente conseguimos 

observar apenas cinco degraus

mA. Em todas as exposições foram utilizadas 300 mA e o mesmo tempo

segundos (0,025) alterando apenas o kV para

resultados alcançados 

sistema DR a radiografia dessas amostras tipo “escada” mostra que a técnica 

aplicada permite visualizar apenas 5 degraus os quais apresentam

espessura. Se aplicarmos uma corrente maior perde

seja, contraste. 

Na Figura 4, ilustra-se a

densidades (diferentes relações a/c)

cinza, mesmo nas proximidades de relação a/c que ficou em torno de 0,5. 

Analisando cada parte da amostra

apresenta tons de cinza mais claro, p

as peças com diferente relação a/c nã

Figura 4: Tomografia da amostra de concreto com diferentes níveis de relação a/c 

r densidade apresentaram bom contraste, mas visualmente conseguimos 

observar apenas cinco degraus; as técnicas aplicadas foram kV (35, 45) e 300 

Em todas as exposições foram utilizadas 300 mA e o mesmo tempo

segundos (0,025) alterando apenas o kV para mais ou para menos conforme os 

 até a obtenção de um bom contrate radiográfico. No 

radiografia dessas amostras tipo “escada” mostra que a técnica 

aplicada permite visualizar apenas 5 degraus os quais apresentam

ssura. Se aplicarmos uma corrente maior perdem-se os dados obtidos, ou 

se a radiografia da amostra circular,

densidades (diferentes relações a/c), a qual apresentou variações nos tons de 

proximidades de relação a/c que ficou em torno de 0,5. 

Analisando cada parte da amostra, individualmente, nota-se que a relação a/c 0,35 

senta tons de cinza mais claro, podendo ter variação nos tons de cinza, pois 

as peças com diferente relação a/c não foram confeccionadas no mesmo dia.

Tomografia da amostra de concreto com diferentes níveis de relação a/c 

16

r densidade apresentaram bom contraste, mas visualmente conseguimos 

as técnicas aplicadas foram kV (35, 45) e 300 

Em todas as exposições foram utilizadas 300 mA e o mesmo tempo, 

mais ou para menos conforme os 

até a obtenção de um bom contrate radiográfico. No 

radiografia dessas amostras tipo “escada” mostra que a técnica 

aplicada permite visualizar apenas 5 degraus os quais apresentam menor 

se os dados obtidos, ou 

, com diferentes 

, a qual apresentou variações nos tons de 

proximidades de relação a/c que ficou em torno de 0,5. 

se que a relação a/c 0,35 

odendo ter variação nos tons de cinza, pois 

o foram confeccionadas no mesmo dia. 

Tomografia da amostra de concreto com diferentes níveis de relação a/c 
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0,35, 0,40, 0,45, 0,50, 0,55 (70kV, 1,6 mA e 7s de tempo de integração). Pode-se 

verificar o efeito tênue da relação a/c com a absorção do feixe pelos tons de cinza 

distintos. 

 

5 Conclusão 

A técnica de radiografia industrial mostrou-se adequada para observação da 

estrutura de concreto armado. Verificou-se a estrutura interna do corpo de prova 

de concreto armado com a distinção do vergalhão de aço, agregado graúdo e 

argamassa. 

A radiografia também mostrou-se como um método para visualizar patologias em 

concreto, que são ocasionadas pelo tempo e exposição da estrutura a condições 

da natureza, além de indicar um método de análise de materiais com densidades 

diferentes do concreto como na relação a/c. 

 A tomografia industrial pode ser eficiente na identificação do volume de vazios no 

interior dos objetos, em amostras de concreto. Utilizando tomografia industrial, 

como uma proposta de ensaio não destrutivo, por meio da qual também podemos 

visualizar, em forma de fatias tomográficas, as características da peça, analisando 

assim a região de interesse com cortes axiais. 

Todas as técnicas apresentaram resultados motivadores, sendo que a tomografia 

pode analisar a amostra internamente com detalhes muito precisos, demonstrando 

que as técnicas de ensaios não destrutivos estudadas são de grande importância, 

pois não perdem informações do interior da amostra. 
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