
ESTUDO SOBRE A OBTENÇÃO DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO EM
CONCRETOS POR MEIO DE ENSAIOS DESTRUTIVOS E NÃO

DESTRUTIVOS.

Marcus Vinicius Silva DAMEÃO (E.E João XXIII); Fabricio Moura DIAS (Unileste)

Introdução: No ensaio de compressão podem-se determinar as propriedades de
Resistência à Compressão, Módulo de Elasticidade, Tensão de Escoamento,
Deformação sob Compressão, entre outras. Este ensaio é muito utilizado para obtenção
de dados para pesquisa e desenvolvimento, controle de qualidade e especificações
técnicas.
A avaliação da idade, resistência e condição do concreto pode ser obtida através de
métodos destrutivos e não destrutivos. Neste trabalho, foi organizado uma análise
detalhada sobre os aspectos apresentados acima, visando facilitar o entendimento e a
compreensão sobre o assunto.
 Objetivo: O objetivo deste trabalho é a análise dos concretos quanto às suas
propriedades, obtidas no ensaio de resistência à compressão e o estabelecimento de
uma comparação entre dois métodos: destrutivo e não destrutivo. Metodologia: A
metodologia do trabalho baseou-se principalmente em estudos sobre o concreto, suas
propriedades obtidas por meio de ensaios destrutivos e não destrutivos. Foram obtidas
informações com o foco no que está estabelecido nos objetivos, em diversas mídias,
tais como, artigos, dissertações e teses encontradas em bibliotecas e nos diversos
portais de pesquisa.
Também foi feita uma comparação entre os dois métodos, destrutivo e não destrutivo,
onde foi percebido que o método destrutivo é aquele que inutiliza a estrutura
(escavá-la, abri-la, destruí-la, etc.) para avaliar sua resistência, idade, entre outros
aspectos. Resultados: Foi observado que as principais propriedades mecânicas do
concreto são: Resistência à Compressão, Resistência à Tração e Módulo de
Elasticidade. Essas propriedades são determinadas a partir de ensaios, executados em
condições específicas onde, geralmente, são realizados para controle da qualidade e
atendimento às especificações técnicas. 
Sobre a resistência à compressão do concreto foi observado que a resistência à
compressão simples, denominada fc, é a característica mecânica mais importante. Para
estimá-la em um lote de concreto, são moldados e preparados corpos-de-prova para
ensaio segundo a NBR 5738 (2015).
Os ensaios não destrutivos são aqueles cujo engenheiro consegue avaliar os aspectos
da estrutura mantendo-a intacta em seu local, onde os dados são coletados sem precisar
danificá-la, ou seja, deixando a estrutura intacta no local onde foi produzida.
Conclusão: Conclui-se até o presente momento neste estudo, que o concreto é um
material que pode produzir estruturas complexas que exigem bastantes cuidados para
se manterem em perfeito funcionamento. Isto pode ser avaliado pelos métodos
destrutivos e não destrutivos.
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