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Modelagem Matemática de Ensaios Não Destrutivos para
Determinação da Resistência à Compressão do Concreto
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1

Introdução

Em diversas situações as estruturas de concreto armado existentes necessitam de uma avaliação
da sua capacidade estrutural. Para realizar essa avaliação é fundamental que seja estimada a sua
resistência à compressão, a qual pode ser verificada através de métodos de Ensaios Não Destrutivos
(ENDs) [1]. A realização destes ensaios consiste em processos rápidos, simples e econômicos que
possibilitam a obtenção de informações das propriedades do concreto e uma estimativa da sua
resistência à compressão [2].
Devido as suas vantagens, os ENDs no concreto têm grande importância técnica. Em decorrência disso, o emprego destes ensaios vem crescendo nos últimos anos [5]. Para [1] a possibilidade de utilizar estas técnicas tornou o desenvolvimento de modelos preditivos da resistência à
compressão a partir de ENDs uma área próspera de pesquisa. Nesse contexto, o objetivo deste
trabalho é apresentar um modelo matemático de regressão múltipla a fim de estimar a resistência
à compressão do concreto a partir de dois ensaios não destrutivos, entre eles o Ensaio de Esclerometria e o Ensaio de Penetração de Pinos.

2

Regressão Múltipla

A regressão múltipla é uma generalização da regressão simples, onde são estabelecidas correlações entre uma variável a ser estimada (dependente) e duas ou mais variáveis independentes
que explicam a sua variação [3]. Várias pesquisas utilizaram regressões multivariável para melhorar
a precisão da estimativa da resistência no concreto. Em [4] combinou-se os ENDs de esclerometria
e penetração de pinos para a determinação da resistência do concreto. Para escolha da equação que
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melhor se ajustava aos dados experimentais, realizou-se regressões multivariadas para diferentes
expressões matemáticas. Após a combinação dos dados, observou-se que a equação de regressão
múltipla que apresentou o maior coeficiente de determinação, no valor de 0,908, foi a de curva
exponencial, sendo esta apresentada a seguir.
fc = e(2.381+0.013Lp +0.0475IE)

(1)

onde: fc é a resistência a compressão, Lp a penetração de pinos e IE o ı́ndice esclerométrico.

3

Metodologia Experimental

Para a obtenção dos dados que serão utilizados na elaboração do modelo matemático é necessário o desenvolvimento de uma metodologia experimental, a qual possibilitará estabelecer uma
relação entre a resistência do concreto à compressão e os resultados dos ENDs aplicada a concretos
comumente utilizados na região de Ijuı́-RS. Esta metodologia está em desenvolvimento e consiste
na moldagem de blocos de concretos com resistências distintas, nos quais serão realizados os ENDs
de Esclerometria e Penetração de Pinos. Como forma de obter a resistência à compressão real do
concreto, necessária à elaboração do modelo, serão extraı́dos e ensaiados testemunhos do mesmo
bloco de concreto submetido aos ENDs. Após finalizada a coleta dos dados experimentais, se dará
inı́cio a formulação e validação do modelo de regressão múltipla através do software MATLAB,
onde serão desenvolvidas e analisadas regressões multiplas para diferentes expressões matemáticas.
Tendo como variável dependente a resistência à compressão e variáveis independentes os valores
obtidos através dos ensaios não destrutivos propostos.

4

Conclusões

A regressão múltipla é um método de modelagem utilizado para determinação da resistência à
compressão do concreto através dos ENDs de Esclerometria e Penetração de Pinos. Assim sendo,
este trabalho tem o diferencial de disponibilizar um modelo matemático de regressão múltipla
desenvolvido a partir de uma metodologia experimental baseada em diferentes literaturas e aplicada
a concretos com caracterı́sticas regionais, o que torna sua aplicação mais promissora.
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