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RESUMO 

 

A utilização de reparos estruturais permite ampliar a vida útil residual de estruturas de 
concreto de forma a melhorar sua servicibilidade. Normalmente, não se tem o real 
conhecimento quanto ao alcance do material injetado e muito menos sobre a integração 
deste com o meio fraturado. Este estudo avalia a possibilidade em se identificar a 
presença de material de reparo, injetado em concreto com uso do GPR – Ground 
Penetrating Radar, realizando análises comparativas das seguintes situações: a) 
espaço vazio no concreto; b) concreto contendo materiais condutivos e resistivos; c) 
concreto com espaço preenchido com gel poliuretano d) concreto com espaço 
preenchido com gel poliuretano adicionado com materiais de diferentes valores 
dielétricos. Para esta avaliação, foram confeccionadas amostras de poliuretano injetável 
com determinadas misturas e concentrações com o objetivo de avaliar a permissividade 
magnética de cada mistura. Construíram-se, também, dois blocos de concreto onde 
foram alocados espaços vazios subsuperficiais, em profundidades conhecidas. O GRP 
utilizado na pesquisa é um equipamento geofísico que tem como princípio a emissão 
contínua de ondas eletromagnéticas e recepção dos sinais refletidos para se obter 
imagens das estruturas em subsuperfície. O mapeamento dos blocos se deu, 
primeiramente, com espaços vazios. Posteriormente, estes espaços vazios foram 
preenchidos com poliuretano puro e poliuretano com demais marcadores dielétricos. 
Em todos os mapeamentos utilizou-se uma antena bipolar de 2 GHz, possibilitando um 
mapeamento de alta resolução, mas de alcance limitado a 0,50 m. Para uma análise 
quantitativa dos resultados obtidos neste levantamento foi desenvolvido um algoritmo 
que determina as diferenças entre vetores da imagem gerada pelo radargrama e um 
vetor característico. Dentre os materiais avaliados destaca-se o negro de carbono, 
sendo indicado como elemento que ao ser acrescido ao gel poliuretano atua como 
“contraste magnético”. A avaliação em campo se deu com o preenchimento de gel 
poliuretano acrescido de 5% de negro de carbono em uma fissura de uma laje, 
analisando os resultados das imagens geradas anterior e posteriormente ao 
preenchimento comprovou-se a atuação como marcador dielétrico do negro de 
carbono. 
 
Palavra-Chave:GPR, Gel poliuretano; Estrutura de concreto; Permissividade magnética. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 
The use of structural repairing materials allows extending the residual service life of 
concrete structures, improving its serviceability. Normally, it is not known how far inside 
concrete the injected material penetrates, and much less about its integration with the 
porous or fractured medium. This study evaluates the possibility of identifying the 
presence of repairing materials injected into concrete with the use of GPR - Ground 
Penetrating Radar. This is performed through a comparative analysis of the following 
situations: a) medium with a high porosity niche; b) medium with a niche of high porosity 
filled with polyurethane gel; c) medium with a niche of high porosity filled with a marked 
polyurethane gel with specific dielectric characteristics. The objective is to examine the 
viability of adding a marker to the repairing material to enhance its detection with the 
GPR, without affecting its expected performance. For this assessment, a concrete slab 
was built where subsuperficial porosity niches were allocated at known depths. The 
GPR equipment used in the research is geophysical equipment that has as principle the 
continuous emission of electromagnetic waves and reception of reflected signals to 
obtain images of the subsurface structures. After the initial mapping of the slab, the 
injection of polyurethane resin was performed in part of the anomalies. After a second 
mapping with GPR, a marker was added to the resin, which in turn was injected into 
another set of niches. A third mapping was executed and the comparative analysis was 
performed based on the generated radargrams of the three described situations. In all 
mappings a 2 GHz bipolar antenna was used, providing a high-resolution mapping, but 
with a limited range, up to 0.50 m in concrete, approximately. For a quantitative analysis 
of the results obtained in this survey we developed an algorithm that determines the 
differences between vector image generated by radargram and a characteristic vector. 
Among the materials evaluated highlight the black carbon, this is indicated as an 
element to be added to the polyurethane gel acts as “magnetic contrast." The field 
evaluation was made with polyurethane gel filler plus 5% carbon black in a fissure of a 
slab by analyzing the results generated images before and after the completion proved 
the dielectric acting as a marker of black carbon. 
 

Keywords: GPR, Polyurethane gel, Concrete structures, Magnetic permittivity. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
A análise de estruturas de concreto é uma tarefa de muita responsabilidade e 

de grande importância seja no momento de sua execução, conservação ou reparação. 

Segundo FIGUEIRA et al. (2010), a integridade, a capacidade de carga e a vida 

útil das estruturas de concreto estão diretamente relacionados com a qualidade dos 

materiais constituintes e, também, com o método construtivo destas estruturas.  A não 

uniformidade do concreto expõe os demais componentes a agentes agressivos, 

favorecendo, por exemplo, a corrosão das armaduras. 

Estruturas sujeitas à deterioração e contaminações, podem ter sua  sustentação 

comprometida. 

Ao se tratar a estrutura no início da sua vida útil, com técnica adequada ao 

diagnóstico da patologia, obtém-se a manutenção da alcalinidade e como consequência 

maior proteção contra a corrosão das armaduras. 

Quando detectada a fissura é necessário seu preenchimento, pois, caso isto 

não ocorra,poderá estar submetida à presença de água e outros agentes nocivos, 

desenvolvendo reações prejudiciais à estrutura de concreto. O fechamento de fissuras 

se dá pelo preenchimento dos vazios através da injeção de substâncias que penetrem 

no concreto. Estas substâncias devem possuir capacidade de absorção de solicitações 

mecânicas, estanqueidade, viscosidade baixa, pequena retração volumétrica, entre 

outras. 

O tratamento de fissuras com a técnica de injeção de material de grande 

elasticidade pode garantir boa estanqueidade, mesmo que a estrutura tenha variações 

de suas dimensões decorrentes de variações temperaturas, que podem causar 

aumento ou diminuição nas aberturas das fissuras. Para que o preenchimento tenha 

bom desempenho devem ser determinadas as características da fissura como tipo, 

abertura, origem, grau de movimentação, condição e acesso (MC-BAUCHEMIE, 2009).  

Após a execução da injeção de reparo fica a incerteza se ocorreu o total 

preenchimento da região danificada. Segundo FERNANDES e LOURENÇO (2007), em 

muitas situações, os diagnósticos das estruturas são insuficientes e inadequados. 
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Segundo FIGUEIRA et al (2010). é prática comum de investigação do concreto em 

obras civis utilizar-se de métodos invasivos como a extração de amostras para ensaios 

em laboratório, que além de serem destrutivos e pontuais, podem não revelar de forma 

constante anomalias no interior da estrutura analisada 

Buscando minimizar esse quadro, vem sendo utilizadas nas últimas décadas 

técnicas não destrutivas para verificação, inspeção e diagnósticos de estruturas civis. 

Segundo MALHOTRA e CARINO (2006), diferentes tecnologias e aplicações de 

métodos não destrutivos vêm sendo desenvolvidas para a engenharia civil nos últimos 

anos. Muitos destes métodos são amplamente utilizados em controle de qualidade de 

novas estruturas, bem como para a avaliação de danos em estruturas antigas. 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

Nas últimas décadas, percebeu-se a crescente preocupação de profissionais 

especializados com a durabilidade das estruturas de concreto. Muitas pesquisas e 

publicações relatam sobre problemas e soluções que envolvem patologias recorrentes 

em estruturas de concreto. 

Segundo ISAIA(2011), a não uniformidade do concreto provoca o aparecimento 

de fissuras que expõe os demais componentes a agentes agressivos, diminuindo o pH 

da estrutura, favorecendo a corrosão das armaduras, provocando a deterioração do 

concreto. Fazendo-se necessárias avaliações periódicas e tratamentos preventivos, 

visando solucionar tal problema. 

Dentre possíveis remediações destaca-se a tecnologia de injeção de materiais 

flexíveis e estruturais para o tratamento de fissuras, juntas de concretagem, juntas de 

dilatação e infiltrações. Esta tecnologia busca atender, basicamente, a recomposição 

estrutural, a impermeabilização e o selamento de fissuras. 

Um problema encontrado neste processo é a determinação do seu grau de 

sucesso, ou seja, o quanto das fissuras foi preenchido. Profissionais da área relatam 

que o procedimento usual que define o preenchimento de uma fissura é a observação 

do transbordamento do material injetado. Entretanto, persiste a incerteza sobre o 

completo preenchimento da região tratada.  
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Para que se tenha uma avaliação mais eficaz do processo é preciso utilizar 

métodos científicos que permitam a obtenção de dados que possibilitem um 

diagnóstico. Estes métodos podem ser do tipo invasivo ou não. 

Um dos possíveis métodos é o método de análise baseado na propagação de 

radiações eletromagnéticas de elevada frequência, muito utilizada nas prospecções 

geotécnicas, conhecido por GPR - Ground Penetrating Radar. Segundo PEREZ et al. 

(2009), o GPR é uma ferramenta geofísica com princípio de propagação de ondas 

eletromagnéticas de 10 até 2500 MHz, com vasta área de aplicação. No campo da 

engenharia civil o GPR é utilizado em investigações com diferentes propósitos como, 

por exemplo,a verificação da espessura de lajes, análise de fissuras em concreto, 

identificação de barras de reforço estrutural, identificação de vazios, entre outros. 

O GPR utiliza energia eletromagnética nas investigações com uma rápida 

obtenção de dados. Este equipamento detecta diferentes materiais com diferentes 

propriedades dielétricas inseridos no meio a ser analisado a partir de varreduras com 

ondas eletromagnéticas, apresentando bons resultados em investigações 

rasas(BEUTEL, 2006). 

Os resultados de levantamentos com GPR com antenas de elevada frequência 

apresentam boa resolução espacial sendo, portanto, uma possível alternativa para a 

avaliação da qualidade das injeções de reparo.  

Segundo ANNAN (2003), a penetração do sinal de radar está condicionada 

primeiramente as propriedades eletromagnéticas das estruturas - condutividade elétrica 

e permissividade magnética. Estas propriedades influenciam na absorção e reflexão 

dos sinais enviados pela antena do radar. Para poder analisar a qualidade de uma 

injeção de reparo é necessário que o material injetável possua características diferentes 

do meio em que estará inserido, facilitando a análise de resultados. 

O gel de poliuretano apresenta características de absorção e reflexão de ondas 

eletromagnéticas próximas as do ar, proporcionando uma indefinição da análise do 

resultado do processo de injeção. Visando melhorar a eficiência no procedimento de 

análise do processo de injeção de materiais de reparo em estruturas de concreto, este 
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trabalho busca, pela adição de marcadores ao material de injeção, um contraste 

magnético que auxiliará nas análises geofísicas das estruturas de concreto. 

Este trabalho faz parte de um projeto de pesquisa e desenvolvimento sob o 

título “METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DE INJEÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO POR TÉCNICAS GEOFÍSICAS”, realizado pelo Instituto de Tecnologia 

para o Desenvolvimento – LACTEC e a empresa ELEJOR – Centrais Hidrelétricas do 

Rio Jordão.  

No quadro 1 são apresentados dados do projeto de pesquisa em andamento. 

 

Duração do Projeto 36 meses 

Segmento G – geração de energia 

Tema SE - Segurança 

Subtema SE0X - Novas tecnologias para segurança de barragens 

Fase da Cadeia de Inovação PA – Pesquisa aplicada 

Tipo do Produto CM – Conceito ou metodologia 

Descrição do Produto Metodologia de ensaios geofísicos para avaliação de injeção de 

materiais cimentícios ou poliuretano em estruturas de concreto massa. 

QUADRO 1 – DADOS DO PROJETO 
FONTE: O AUTOR 

 

1.2OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral 

Desenvolver uma metodologia para avaliação de procedimentos de injeção de 

poliuretano em fissuras de estruturas de concreto através da adição de marcadores ao 

material de reparo. 

 
1.2.2 Objetivos Específicos 

Realizar levantamento bibliográfico sobre injeções para reparo de concreto, 

caracterização de materiais, técnicas geofísicas e GPR; 

Acompanhar a seleção de um marcador, que será adicionado ao material de 

reparo, com propriedades dielétricas distintas ao ar e a este material de reparo; 

http://www.aneel.gov.br/visualizar_texto.cfm?idtxt=1611
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Realizar um estudo sistemático com diferentes materiais e dimensões de falhas 

para avaliar o desempenho do GPR; 

Desenvolver e aplicar um método para análise e diferenciação de leituras de 

radargramas. 

 

1.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

No capítulo da FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA, são apresentadas as definições 

de fissuras, de poliuretanos injetáveis,de condutividade elétrica, de permissividade 

magnética e a tecnologia do GPR, que servirão de embasamento para o 

desenvolvimento e da proposta experimental.  

No capítulo DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL, são descritos os ensaios 

propostos para avaliação da tecnologia de ensaio não destrutivo adotada.  

No capítulo RESULTADOS E DISCUSSÕES, são analisados os resultados dos 

ensaios realizados, conforme desenvolvimento mencionado no capítulo anterior. 

No capítulo CONCLUSÃO, são apresentadas as conclusões, as 

recomendações e as sugestões para trabalhos futuros.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 – FISSURAS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO 

Fissuras são manifestações patológicas que podem ocorrer no estado fresco ou 

no estado já endurecido de uma estrutura de concreto. Estas ocorrências podem ser 

identificadas de acordo com seus aspectos físicos, tais como: variação da abertura, 

posição na peça e configuração. Em alguns casos esta identificação é complexa, 

principalmente quando mais de uma causa lhe deu origem. No quadro 2 estão 

apresentados os mecanismos de fissuração, suas causas e o período de aparecimento. 

 

 
QUADRO 2 - MECANISMO DE FISSURAÇÃO 
FONTE: ANÁLISE DE FISSURAÇÃO EM VIGAS DE CONCRETO ARMADO – CUNHA (2011) 

 

Concreto Causas Principais Causas secundarias
Período de 

Aparecimento

escesso de 

exsudação

secagem/dessecamento 

rápido
10 min a 3 horas

secagem/dessecamen

to rápido
exsudação 30 min a 6horas

escoramento 

insuficiente

lançamento 

inadequado
imediato

fenômeno 

físico

retração por 

secagem

falta de juntas de 

movimentação
cura inadequada

semanas ou 

meses

variação sazonal de 

temperatura

Excesso de 

composto com 

reações exotérmicas

ausência de proteção 

térmica

semanas ou 

meses

calor de hidratação
cobrimento 

insuficiente

lançamento 

inadequado

1 dia ou 

semanas

corrosão da 

armadura

cobrimento 

insuficiente
concreto poroso.

acima de três 

meses

reação alcali 

agregado

álcali em excesso no 

cimento
sílica reativa acima de 5 anos

formação de 

etringita
sulfatos

porosidade do 

concreto
acima de 1 ano

cargas de projeto cálculo inadequado acões excepcionais após carregadas

deformação lenta
concreto de baixa 

resistência

cargas acima das 

previstas

acima de 6 

meses

Endurecime

nto

fenômeno 

térmico

fenômeno 

químico

estrutural

Mecanismo de fissuração

Mecanismo

assentamento plástico

retração plástica

movimento das formas

Fresco 

(antes do 

início da 

pega)
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A fissura em estruturas de concreto é um evento quase inevitável, portanto são 

necessários estudos e análises objetivando sua reparação. Do contrário, podem se 

manifestar como agentes: 

2.1.1) redutores da vida útil da estrutura: 

Segundo AZEVEDO (2011), a corrosão da armadura está geralmente 

associada a três mecanismos que desencadeiam o processo corrosivo: a carbonatação, 

a presença de cloretos ou a ruptura do concreto por esforços mecânicos. 

O surgimento de fissuras transversais, oriundas de esforços mecânicos, pode, 

em princípio, colocar em risco a vida útil da armadura, pois a abertura da fissura tem 

influência no início do processo de corrosão. 

 

2.1.2) prejudiciais da estética da estrutura: 

O prejuízo estético causado pelas fissuras é muito subjetivo, exemplo: segundo 

AZEVEDO (2011), as fissuras com abertura menor de 0,3 mm geralmente não causam 

questionamentos nas pessoas quanto à estética de uma determinada estrutura. 

Segundo THOMAZ (1989), a presença de trincas ou fissuras indica potenciais 

problemas na estrutura, compromete o desempenho da edificação e causa 

constrangimentos psicológicos ao usuário. 

 

2.1.3) comprometedores da estanqueidade para líquidos: 

Quanto a estanqueidade, a análise dependerá da natureza do gás ou do líquido 

envolvido, no campo da teoria pode-se obter estruturas sem fissuras, mas na prática 

encontram-se, por exemplo, fissuras de até 0,2 mm em estruturas destinadas a 

retenção de líquidos. 

A NBR 9575:2003 classifica as trincas, as fissuras e as micro-fissuras da 

seguinte maneira: 

TABELA 1- CLASSIFICAÇÃO DE TRINCAS E FISSURAS 

 TRINCAS FISSURAS MICROFISSURAS 

ABERTURA 0,5 A 1,0 mm ≤ 0,5 mm ≤ 0,05 mm 

 
FONTE: NBR 9575:2003 
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Segundo a NBR 6118:2002 fissuras de 0,2 a 0,4 mm não influenciam 

significativamente na corrosão das armaduras passivas. 

No concreto protendido a probabilidade de ocorrência de fissuras diminui, 

porém pode ocasionar corrosão da estrutura por tensão mecânica. 

Apesar das fissuras serem inerentes ao concreto armado, inclusive 

influenciando em seu comportamento, há maneiras de minimizar seus efeitos, 

proporcionando maior durabilidade, maior conforto e maior estabilidade da estrutura de 

concreto. Uma destas maneiras é o preenchimento com materiais que possuem 

características de capacidade de absorção de solicitações mecânicas, estanqueidade, 

elasticidade, viscosidade baixa, pequena retração volumétrica, entre outras. 

Para realizar o preenchimento e decidir qual é a melhor maneira de executá-la é 

preciso entender quais são os mecanismos da fissuração, quais suas características e 

comportamento. Para isso é importante realizar estudos detalhados e monitorar as 

fissuras com auxílio de instrumentação adequada prevista no projeto da estrutura. 

 

2.2 – POLIURETANO DE PREENCHIMENTO 

 

2.2.1 - Poliuretano 

Segundo VILAR(2004), os poliuretanos (PU’s) foram desenvolvidos por Otto 

Bayer, em 1937 e são produzidos pela reação de poliadição de um isocianato (di ou 

polifuncional) com um poliol e outros reagentes como: agentes de cura ou extensores 

de cadeia, catalisadores, agentes de expansão, sulfactantes, cargas, agentes 

antienvelhecimento, corantes e pigmentos, retardantes de chama, desmoldantes, etc. A 

Figura 1 exemplifica esta reação. 

 
FIGURA1 - FORMAÇÃO DO POLIURETANO 

FONTE: QUÍMICA E TECNOLOGIA DE POLIURETANOS – VILAR (2004) 
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O interesse comercial pelos PU’s começou na Alemanha no final da década de 

1930, inicialmente com a fabricação de espumas rígidas, adesivos e tintas. Durante a 

Segunda Guerra Mundial o seu desenvolvimento ficou praticamente estagnado, porém 

desde 1946 o seu mercado tem apresentado um crescimento enorme, encontrando-o 

em diversas aplicações, por exemplo, isolamento térmico e termoplástico para indústria 

automotiva,atualmente encontra-se em várias aplicações na forma de espumas ou 

resinas semi-flexíveis e semi-rígidas. 

 

2.2.2 – Preenchimento com poliuretano 

O emprego de sistemas de preenchimento utilizando injeções flexíveis em 

estruturas de concreto é comum em barragens de usinas hidrelétricas. 

As injeções flexíveis são indicadas para estancamento de infiltrações e 

preenchimento de fissuras das estruturas de concreto. Utilizadas em forma de espumas 

hidroativadas ou resinas de poliuretano, também conhecido como gel de poliuretano. 

No caso de barragens de concreto, o gel pode ser utilizado para fechar juntas 

de concreto, pequenos orifícios e defeitos oriundos da concretagem. “Poliuretanos 

flexíveis são alongáveis e compressíveis e são os únicos materiais recomendáveis para 

preencher e vedar fissuras com abertura variável ao longo do tempo”(HILLEMEIER e 

STENNER, 1999). 

A resina ou gel de poliuretano utilizado para injeção em fissuras existentes em 

estruturas de concreto deve apresentar:  

 Altas resistências mecânicas à compressão, à tração e cisalhamento; 

 Baixa viscosidade: penetram em fissuras ≥ 0,2mm; 

 Isenção de solvente: tem estabilidade volumétrica após a cura;  

 Expansão ao entrar em contato com a água ; 

 Excelente aderência ao substrato de concreto mesmo estando úmido; 

 Grande durabilidade: superam 100 anos em estruturas de concreto; 

O gel de poliuretano utilizado nos experimentos em laboratório e posteriores 

análises foi o “MC-Injekt 2300 NV” do fabricante “MC- Bauchemie do Brasil Indústria e 
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Comércio Ltda”, por ser um dos produtos indicados para injeção e selamento de trincas 

em estruturas de concreto com movimentação, com ou sem presença de água. 

Segundo o fabricante deste produto os procedimentos para injeção devem ter: 

a) Requisitos Gerais   

Antes da injeção, devem ser determinadas as características da trinca. As mais 

importantes são: tipo, abertura, origem, grau de movimentação e acessibilidade. 

A trinca deve estar limpa, livre de partículas soltas, poeira, óleos e outros 

agentes contaminantes. Caso necessário deve-se executar um jateamento de ar 

comprimido seco e se possível livre de óleos. 

b) Preparação  

Devem ser instalados bicos de injeção,(ver Figura 2)de tal forma a gerar duas 

linhas de bicos em cada lado da fissura. Os furos deverão ter um ângulo de 45º com a 

face do concreto e devem ser instalados próximos ao local de preenchimento com 

diâmetro inicial de 13 mm. Isto é realizado com auxílio de uma furadeira. 

 
FIGURA 2- BICO DE INJEÇÃO 
FONTE: ROGERTEC BICOS INJETORES – MANUAL TÉCNICO (2011) 

 

Em locais com fluxo de água ou água sob pressão, pode ser executada a pré-

injeção da espuma de poliuretano “MC-Injekt 2033”. Após o tamponamento do fluxo de 

água, deve-se proceder através dos mesmos bicos a injeção final de selamento com o 

gel “MC-Injekt 2300 NV”.  

c)Mistura  

O poliuretano de injeção “MC-Injekt 2300 NV” possui dois componentes: a base 

(A) e o endurecedor (B). Antes de colocar o produto no reservatório da bomba de 

injeção, (ver figura 3) os dois componentes devem ser misturados com um misturador 

de baixa rotação (máximo. 500 rpm – rotações por minuto).  
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FIGURA 3 - BOMBA DE INJEÇÃO 
FONTE: O AUTOR 

 

Quando se utilizar uma bomba de injeção bi-componente a mistura deve ser 

feita na própria bomba. 

O tempo de trabalhabilidade dos produtos depende da quantidade de resina 

misturada e das condições climáticas. Temperaturas mais altas diminuem o tempo de 

trabalhabilidade, enquanto as mais baixas o aumentam.   

d) Aplicação  

A injeção de “MC-Injekt 2300 NV” deve ser executada com a bomba “MC-I 500” 

ou outro equipamento similar adequado que possua uma pressão de ar mínima de 6 

bar. 

Durante os trabalhos com “MC-Injekt 2300 NV” a temperatura ambiente deve 

estar acima de 3°C. 

Para assegurar o completo preenchimento da trinca o produto deve ser re-

injetado durante o período de trabalhabilidade. 

e) Limpeza  

Após o término dos trabalhos ou durante longos tempos de interrupção, as 

ferramentas e o equipamento de injeção devem ser limpos com o auxílio de um 

solvente. 

O produto já curado só pode ser removido mecanicamente. Em hipótese 

alguma a limpeza deve ser realizada com água ou solventes diluídos em água. 
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f) Segurança  

Todos os trabalhos de injeção devem ser executados com o uso de roupa 

protetora e equipamentos apropriados.  

Na Tabela 2 estão apresentados os dados técnicos deste material de injeção: 

TABELA 2 - DADOS TÉCNICOS MC-INJEKT 2300 NV 

Característica Unidade Valor Observações 

Densidade g/cm3 1,05  

Proporção de mistura (A:B)  3:1 Partes em volume 

100:43 Partes em peso 

Viscosidade mPa.s 100  

Tempo de trabalhabilidade Minutos 100 De 200C e 50% de umidade 

Temperatura de aplicação 0C >3  

Alongamento máximo % >100  

Dureza Shore A  50  

Aumento de volume com 

5% de água 

% 10 a 20  

 

FONTE: MC-BAUCHEMIE ( 2012 ) 

 

2.3 – CONDUTIVIDADE ELÉTRICA 

A condutividade elétrica é definida como o grau de facilidade que um meio 

possui em deixar circular corrente elétrica, estando este meio sujeito a uma diferença 

de potencial. A carga elétrica pode ser conduzida por elétrons cuja mobilidade varia 

para diferentes materiais e formatos. 

Os elétrons livres estão presentes em todos os tipos de materiais e são 

chamados “portadores” de carga livre, pois reagem a campos elétricos e magnéticos e 

podem se locomover facilmente pelo material com pouco fornecimento de energia, 

estão presentes em todos os tipos de materiais.  

Segundo JOL (2009), condutividade é a medida da habilidade em conduzir 

corrente elétrica, sua unidade é o Siemens por metro (S/m ou Sm-1).  
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Fisicamente, a condutividade para materiais condutores e isolantes é expressa 

pela equação 1: 

 

 

 

onde:  J - vetor densidade de corrente (em amperes por metro quadrado-A /m²); 

E - vetor intensidade do campo elétrico (em volts por metro-V/m) 

σ - condutividade do material (em Siemens por metro-S /m) 

Em termos simples a condutividade expressa a facilidade de passagem de 

cargas livres mediante a influência de um campo elétrico aplicado. 

Uma das maneiras de classificar materiais sólidos pode serem relação a 

facilidade com que conduzem a corrente elétrica, dentro desta relação os materiais 

sólidos podem ser classificados em: condutores, semicondutores e isolantes. Na figura 

4 está representada esta classificação. 

 

FIGURA 4- ESCALA DE CONDUTIVIDADE 

FONTE:ADAPTADO DE  ABREU (2010) 

Os valores típicos de condutividade elétrica de alguns materiais quando 

sujeitos a uma frequência de 100 MHz, estão representados na Tabela 3: 

 

 

 

 

Ј= σ . Ε 

 

( 1 ) 
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TABELA 3-  CONDUTIVIDADE DE MATERIAIS 

Material Condutividade –σ (mS / m) 

Concreto molhado 10 a 100 

Concreto seco 1 a 10 

Ar 0 

Água doce 0,1 a 10 

Média do solo 5 

Areia molhada 0,1 a 10 

Areia seca 10-4 a 1 

 
FONTE: ADAPTADO DE JOL ( 2009) 

Os polímeros conduzem muito mal a energia elétrica, pois tem elevada 

resistência e com isso baixa condutividade em comparação a outros materiais. A 

resistência elétrica dos polímeros é dependente da temperatura e diminui com o 

aumento da temperatura. A razão para a baixa condutividade elétrica é a mesma para a 

térmica, a falta de elétrons livres. Observando esta propriedade os polímeros são 

altamente indicados para aplicações onde se requeira isolamento elétrico.  

2.4 – PERMISSIVIDADE MAGNÉTICA 

A permissividade magnética, também chamada de constante 

magnética,representa a capacidade de um material em armazenar e liberar energia na 

forma de carga elétrica. Sua unidade é o Farad por metro quadrado ( F / m2). 

Alternativamente, pode ser descrita como a habilidade de restringir o fluxo de 

cargas livres ou o grau de polarização exibido por um material sob a influência de um 

campo elétrico aplicado.Classicamente,diz respeito à capacidadede armazenamentode 

capacitores 

Segundo JOL (2009), para o caso ideal de um material uniforme, homogêneo, 

sem perdas,a permissividade magnética(ε) pode ser definida pela equação 2: 

 

 

 
( 2 ) 

 

D= ε . Ε 
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onde:   

D - vetor densidade de fluxo elétrico (em Coulombs por metro quadrado -    C/m²); 

E - vetor intensidade do campo elétrico (em Volts por metro-V/m). 

ε - permissividade do material (em Farads por metro- F/m) 

Apermissividadeé geralmentecitada emtermo adimensional relativo, ou seja, 

sua quantificação é dada em relação a umvalor de referência, que é a permissividade 

do meio livre ou do vácuo, chamada de ε0. Portanto, 

 

 

onde:  εR–permissividade relativa 

εmat.–permissividade do material (em Farads por metro-F/m) 

ε0 - permissividade do meio livre ou vácuo, seu valor é 8,8542 x 10-12 F/m) 

Os valores típicos de permissividade magnética relativa de alguns materiais 

quando sujeitos a uma frequência de 100 MHz, estão apresentados na Tabela 4: 

 

TABELA 4 - PERMISSIVIDADE DE MATERIAIS 

Material Permissividade relativa – εR 

Concreto molhado 10 a 20 

Concreto seco 4 a 10 

Ar 1 

Água doce 78 a 88 

Média do solo 16 

Areia molhada 10 a 30 

Areia seca 3 a 6 

Poliuretano 2 a 3,5 

Dióxido de Titânio 80 a110 

Óxido de chumbo 26 

Negro de carbono 2,5 a 3,0 
 

FONTE: ADAPTADO DE JOL (2009) 

 

 

 

εR= εmat. /ε0 ( 3 ) 
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2.5 – GPR – Ground Penetrating Radar 

O Ground Penetrating Radar ou georradar tem seu princípio de atuação 

análogo ao de um sonar, onde a palavra RADAR é uma abreviatura de Radio Detection 

And Ranging, ou seja, detecção de objetos com o auxílio de ondas eletromagnéticas de 

rádio frequência. 

Segundo SPOERER (2009), a primeira utilização desta técnica foi em 1904 

pelo cientista alemão Hulsmeyer, sendo realizados em 1929 os primeiros trabalhos de 

prospecção com o georradar, mais especificamente na Europa para determinação da 

profundidade de uma geleira. Também foi utilizado pelos norte-americanos na Guerra 

do Vietnã para detectar túneis escondidos e até no projeto espacial APOLO para 

investigação da superfície lunar. Na figura 5está representada sua utilização como 

detector de objetos subsuperficiais. Comercialmente, foi lançado em 1975 com 

intenção de análises arqueológicas e de solos. Atualmente encontra-se em diversas 

aplicações, inclusive em análises de estruturas de concreto.  

 
FIGURA 5– GPR 
FONTE: DISPONIVEL EM WWW.IDSGEORADAR.COM 

 
O aparelho constitui-se, basicamente, em um sistema gerador de sinais, uma 

antena emissora, uma antena receptora e um encoder. A antena emissora emite sinais, 

através do meio a ser investigado e a antena receptora adquire os sinais de reflexão 

em diferentes frequências, detectando assim diferentes objetos internos ao meio. Um 

encoder é utilizado para referenciar a posição de varredura realizada pelo georradar 
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.Segundo FIGUEIRA et al (2010), o encoder é uma roda acoplada à antena que emite 

pulsos elétricos eqüidistantes. Na figura 6 está demonstrada esta análise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 6 - VARREDURA COM GEORADAR 
FONTE: ADAPTADO DE SPOERER (2009) 

O principal elemento deste processo é a antena que pode ser de 10 a 2500 

MHz. A sua escolha depende da aplicabilidade, sendo fatores relevantes desta 

seleção a profundidade e a resolução requeridas. Exemplificando, frequências 

maiores que 1000 MHz possibilitam maior resolução, porém uma menor penetração, 

para se obter maior penetração do sinal utiliza-se emissão de frequências menores, 

porém com menor resolução. 

As respostas obtidas pelo georradar dependem diretamente de fatores 

intrínsecos ao meio, pois influenciam diretamente na absorção e na reflexão das ondas, 

sendo os mais importantes a condutividade elétrica e a permissividade magnética. 

Segundo ANNAN (1996), a condutividade e a permissividade afetam diretamente na 

atenuação e na propagação das ondas de radar, respectivamente. Outro fator que 

poderia ser levado em consideração é a permeabilidade magnética do meio a ser 

analisado, porém em muitas aplicações o seu valor independe da frequência da onda, 

não influenciando significativamente nos resultados das análises. Para ANNAN (1996), 

numa análise com materiais de alta permeabilidade magnética o seu valor não pode 

ser totalmente desprezado. 

 

ANOMALIA 

DESLOCAMENTO DA ANTENA 

ONDAS 
REFLETIDAS 

ONDAS 
EMITIDAS 



36 

 

 

As propriedades eletromagnéticas dos materiais além de estarem relacionadas 

à sua composição, também têm relação ao grau de umidade do material e ambos os 

fatores influenciam diretamente na velocidade de propagação da onda. 

Segundo PADARATZ (2010), como o georradar fornece o tempo de viagem da 

onda entre o transmissor e o alvo a ser detectado e o tempo de volta do alvo ao 

receptor é importante conhecer a velocidade de propagação quando se precisa estimar 

a profundidade do alvo. 

Conforme DANIELS et al.(1988), a velocidade de propagação das ondas num 

meio homogêneo e isotrópico pode ser estimada através da equação 4: 

 

Vr = c / √ εr 
 

onde:   

Vr–velocidade de propagação ( em metros por segundo – m/s) 

c–velocidade da luz no meio livre ou vácuo, seu valor é 0,3 m / ns 

Com isso, pode-se determinar a profundidade: 
 

d = Vr .x( t/2 ) 
 

onde:   

d – profundidade ( em metros – m ) 

t–tempo até atingir o alvo ( em nano segundos – ns ou 10-9 s ) 

Após determinar a velocidade de propagação da onda, a escala vertical de um 

radargrama é baseada pela profundidade do objeto abaixo da superfície. 

O sucesso da aplicação do georradar está na variação da velocidade de 

propagação das ondas eletromagnéticas que o meio apresenta, em consequência da 

existência de diferentes materiais (PADARATZ, 2010). Alguns materiais deixam as 

ondas eletromagnéticas atravessá-los facilmente, ou seja, não geram reflexão, se 

comportando como transparentes ao equipamento. Outros materiais absorvem e 

refletem estas ondas, a reflexão das ondas depende da radiação incidente entre as 

camadas adjacentes das interfaces de diferentes materiais. Quanto maior for a 

diferença entre as permissividades magnéticas destes materiais, maior será a 

( 4 ) 

( 5 ) 
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quantidade de energia refletida, consequentemente melhor será a detecção dos 

materiais existentes no meio analisado. 

Segundo SPOERER (2009), as aplicações do georradar nas estruturas de 

concreto podem ser para: 

 Localização da armadura em concreto armado; 

 Mapeamento de estruturas de concreto; 

 Mapeamento de elementos metálicos e não metálicos embutidos no 

concreto, exemplos: conduítes, tubulações de água e esgoto; 

 Detecção de cavidades e vazios no concreto; 

 Controle de qualidade das estruturas; 

 Medição de espessuras das estruturas de concreto; 

 Medição de capa asfáltica; 

 Avaliação de trincas e fissuras no concreto. 

 

2.5.1) Aplicações com GPR em estruturas de concreto 

 

Para RHAZI (2009), a maioria das fissuras em barragens de concreto é devido 

a fatores climáticos. O gradiente térmico entre o interior e a superfícies pode provocar 

mudanças volumétricas no concreto e quando isto excede a capacidade de resistência 

do concreto aparecem as fissuras. 

A barragem de Daniel-Johnson em Quebec, Canadá é um exemplo de uma 

grande barragem que sofreu danos térmicos.Esta barragem de concreto foi construída 

entre 1961 a 1968 e é considerado como o maior arco de barragem do mundo, com 

uma altura de 214 metros e um comprimento de crista de aproximadamente 1.314 m. 

Com a observação do dano houve a necessidade de identificar um método de 

ensaio não destrutivo que fosse capaz de detectar as rachaduras na represa e mapear 

as fraturas detectadas. Um projeto de pesquisa, então foi iniciado pela Universidade de 

Sherbrooke, Quebec em parceria com o Laboratório de Pesquisa de concreto da Hydro-

Quebec para avaliar a capacidade de aplicação alguns ensaios não destrutivos, entre 

estes o georradar. 
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As investigações com GPR para detecção de fraturas em concreto são 

geralmenterealizadas em lajes de aproximadamente 0,20-0,30 m de espessura. Isto é 

porque na engenharia civil, a maioria das infra-estruturas (estradas, tabuleiros de 

pontes, túneis) são construídos com elementos concretos dessas espessuras. 

Segundo MASER(2009), as técnicas de georradar e termografia com 

infravermelho sempre foram aplicadas de maneira separada, não havendo relatos da 

aplicação das técnicas em conjunto. Com intuito de combinar estas duas tecnologias foi 

realizado um trabalho de coleta de dados em 87 tabuleiros de pontes em Wisconsin 

utilizando ondas eletromagnéticas e infra-vermelho.Os pontos fortese limitações decada 

um dos métodosforam consideradospara a realização daanálise dos dados. 

Segundo MASER(2009), os resultados foram satisfatórios, pois apesar de utilizar 

duas tecnologias combinadas a aplicação se tornou economicamente viável, pois 

minimizou o trabalho em tabuleiros com boas condições, concentrando o trabalho nos 

tabulerios que apresentaram alguma desconformidade.A combinação deInfravermelho 

comGPRse tornou uma poderosa ferramenta maximizando as capacidadesde cada 

método ecompensandosuas limitações. 
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3. DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL 

Conforme Tabela 6 a permissividade magnética relativa do poliuretano varia 

entre 2 e 3,5, mas ao misturá-lo a outros materiais este valor se altera. Visando 

determinar o valor da permissividade magnética do poliuretano acrescido a outros 

materiais foram confeccionadas amostras de poliuretano agregadas a concentrações de 

dióxido de titânio, óxido de chumbo e negro de carbono. Estas amostras foram 

produzidas com dimensões apropriadas ao equipamento de medição de permissividade 

magnética. 

Com o objetivo de analisar o contraste magnético proporcionado pela adição de 

marcadores ao gel de poliuretano foi confeccionado um primeiro bloco de concreto que 

possui elementos vazados, ou seja, espaços vazios cilíndricos de 13 mm de diâmetro e 

50 mm de comprimento,os quais foram preenchidos com determinadas concentrações 

de negro de carbono, dióxido de titânio e óxido de chumbo.Neste bloco foram feitas 

varreduras com o equipamento GPR – Ground Penetrating Radar antes e após o 

preenchimento dos espaços vazios. 

As imagens adquiridas das varreduras com o georradar nas superfícies do 

bloco de concreto dão a noção visual de contraste entre os espaços vazios e o 

concreto, sem contribuir para uma análise da magnitude deste contraste, para isto foi 

desenvolvido uma programação em MATLABR, ver Apêndice 1, que permite mensurar o 

contraste existente entre os espaços vazios e o elemento de referência, no caso o 

concreto. 

Com o objetivo de analisar o desempenho do georradar com anomalias de 

dimensões menores foi confeccionado outro bloco de concreto de características e 

dimensões iguais ao anterior, mas com espaços vazios menores, de 8 mm de diâmetro 

e mesmo comprimento. Os espaços vazios deste bloco foram preenchidos com gel 

poliuretano acrescido de negro de carbono, com as respectivas concentrações: 1, 5 e 

10%. O levantamento realizado com o GPR foi realizado da mesma maneira que o 

primeiro bloco de concreto. 
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O equipamento utilizado para realização das varreduras foi o GPR modelo 

ALLADIN SS 10125, do fabricante IDS – Ingegneria Dei Sistemi S.p.A., fabricado na 

Itália. A antena utilizada foi de 2 GHz, bipolar, executa a varredura em duas direções. 

Buscando a confirmação dos resultados obtidos no laboratório num ambiente 

externo foram realizados ensaios numa laje experimental que continha uma trinca 

previamente produzida. Primeiramente as varreduras foram realizadas apenas na trinca 

vazia e posteriormente com a trinca preenchida com poliuretano acrescido de 5% de 

negro de carbono 

 

3.1 AVALIAÇÃO DA PERMISSIVIDADE MAGNÉTICA 

Os procedimentos utilizados para avaliar a permissividade magnética dos 

materiais seguiram as seguintes rotinas: 

 Escolha dos materiais; 

 Preparação das amostras; 

 Medição da permissividade magnética. 

 

3.1.1 ESCOLHA DOS MATERIAIS 

Os materiais utilizados para avaliar a permissividade magnética foram: 

 Poliuretano em gel de fabricação da “MC Injekt 2300”; 

 Micro partículas de “negro de carbono”, também chamado de “negro de 

fumo”; 

 Nano partículas de dióxido de titânio (TiO2); 

 Nano partículas de óxido de chumbo (PbO). 

O gel de poliuretano escolhido é o utilizado em preenchimento de fissuras em 

estruturas de concreto, o Óxido de chumbo foi escolhido por se tratar de um elemento 

condutivo, possuindo boa capacidade de absorção de ondas eletromagnéticas. O 

Negro de carbono e o Dióxido de titânio foram escolhidos por serem pigmentos 

inorgânicos muito utilizados como aditivosaos polímeros. Com ressalvas ao Dióxido de 

titânio, pois é capaz de iniciar o processo de oxidação ao polímero. 
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A opção da utlização de micro e nanopartículas dos materiais se deu em 

função do diâmetro do bico injetor. Partículas de dimensões maiores não passariam 

pelo bico injetor, inviabilizando o processo. 

 

3.1.2 PREPARAÇÃODE AMOSTRAS DE MATERIAIS PARA INJEÇÃO 

Com o objetivo de avaliar a permissividade magnética, também chamada de 

constante dielétrica, do gel de poliuretano e também de suas misturas com materiais de 

contraste magnético foram confeccionadas amostras com o material de injeção, nas 

seguintes composições: 

 Somente o gel poliuretano; 

 Gel de poliuretano com 5% de partículas de “negro de carbono”,  

 Gel de poliuretano com 5% de nano partículas de dióxido de titânio; 

 Gel de poliuretano com 5% de nano partículas de óxido de chumbo. 

Por ser o resultado da mistura de dois materiais diferentes, uma resina e um 

catalisador, as amostras foram confeccionadas com as seguintes quantidades: 57 

gramas do componente “A” - resina e 19 gramas de componente “B”- catalisador, 

obedecendo a proporção recomendada pelo fabricante de 3:1. 

Os procedimentos para confecção das amostras foram os seguintes: 

 

 
a 

 
b 

FIGURA 7 – a e b - AMOSTRA DE GEL POLIURETANO PURO 
FONTE: O AUTOR 
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a 

 
b 

FIGURA8 - a e b - AMOSTRA DE GEL POLIURETANO COM 5% DE NEGRO DE 
CARBONO 
FONTE: O AUTOR 

 

 
a 

 
b 

FIGURA 9–a e b - AMOSTRA DE GEL POLIURETANOCOM 5% DE DIÓXIDO DE 
TITÂNIO 
FONTE: O AUTOR 

 

 
a 

 
b 

FIGURA 10–a e b - AMOSTRA DE POLIURETANO COM 5% DE ÓXIDO DE CHUMBO 
FONTE: O AUTOR 
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FIGURA 11 -AMOSTRAS PRONTAS PARA DETERMINAÇÃO DA 
CONSTANTE DIELÉTRICA 
FONTE: O AUTOR 

 

3.1.3 MEDIÇÃO DA CONSTANTE DIELÉTRICA 

Com auxílio de um Analisador de Fase Solartron 1260, foram efetuadas as 

medições das constantes dielétricas das amostras confeccionadas. Os procedimentos 

para realização das medições foram os seguintes: 

 
 

 
a  

b 
FIGURA 12–a e b - ANALISADOR DE FASE-GANHO DE IMPEDÂNCIA SOLARTRON 1260 
FONTE: O AUTOR 

 

 Colocação do corpo de prova nos eletrodos: 

 
 

FIGURA 13 - CORPO DE PROVA NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO 
FONTE: O AUTOR 
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 A espessura dos corpos entre os eletrodos ajustada foi de 2,5 mm: 

 
FIGURA 14 - AJUSTE DA ESPESSURA DOS CORPOS DE PROVA 

 

Após ajuste da espessura o equipamento faz a medição da constante dielétrica 

numa faixa de frequência que vai de 0,1 Hz até 1MHz, sendo os valores demonstrados 

para cada material nos gráficos a seguir: 

 

FIGURA 15 - GRÁFICO DA PERMISSIVIDADE MAGNÉTICA DO NEGRO DE FUMO 
FONTE: O AUTOR 

 

FIGURA 16 - GRÁFICO DA PERMISSIVIDADE MAGNÉTICA DO ÓXIDO DE CHUMBO 
FONTE: O AUTOR 
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FIGURA 17 - GRÁFICO DA PERMISSIVIDADE MAGNÉTICA DO DIÓXIDO DE TITÂNIO 
FONTE: O AUTOR 

 

FIGURA 18 - GRÁFICO DA PERMISSIVIDADE MAGNÉTICA DO POLIURETANO PURO 
FONTE: O AUTOR 

 

3.2. AQUISIÇÃO DOS DADOS COM GPR 

Os procedimentos adotados para aquisição dos dados para os dois blocos de 

concreto foram os seguintes: 

3.2.1) Instalação do equipamento: 

O GPR possui fonte de energia própria que é conectada a antena. Um 

computador deve ser instalado à antena, onde o software de aquisição armazenará os 

dados enviados pela antena. Na figura 19, a e b, estão demonstrados estes 

procedimentos. 
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a 

 
b 

FIGURA 19 - a) GPR ALLADIN COM ANTENA DE 2 GHz  e b) SOFTWARE DE AQUISIÇÃO 

FONTE: O AUTOR 
 

Após a instalação do GPR é necessário fazer a calibração do sinal, onde o 

equipamento reconhece as propriedades dielétricas do meio a ser investigado. Na 

figura 20 está demonstrado este procedimento: 

 

 
a 

 
b 

FIGURA 20 - CALIBRANDO O SINAL: A) NO SOFTWARE E B) NO CONCRETO 
FONTE: O AUTOR 

 

Após a calibração o equipamento está pronto para realizar a aquisição do sinal 

através de varreduras na superfície a ser investigada. 

 

3.3. PROCESSAMENTO DOS RADARGRAMAS 

Os dados obtidos no levantamento com GPR foram armazenados no software 

de aquisição e para serem processados e interpretados é necessário um segundo 

software. Os dados gerados são brutos e se faz necessário a aplicação de filtros de 

processamento. Os filtros utilizados no processamento consistiram basicamente em 
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correção da onda aérea, filtro vertical passa alta e passa baixa, remoção do 

background, filtro horizontal passa alta e passa baixa e ganhos de frequência.   

Segundo ABRAHAMSSON et al. (2001),o reflexo da superfície gera sinais 

indesejáveis e para realizar as análises é necessário aplicar algoritmos apropriados e 

referenciar em uma função do tipo: 

f(x,y,z) = A ( xi,yj,zk) 

Podendo os valores de i,j e k variarem dentro de faixas pré-definidas: i=1 até P; 

j=1 até M e k=1 até N. 

 

- A-scan 

Neste formato considera-se que k=1 até N, j=constante e i=constante gerando a 

seguinte figura: 

 
FIGURA 21 - REPRESENTAÇÃO GRÁFICA PARA A-SCAN 

FONTE: ADAPTADO DE ADAPTADO DE JOL (2009) 
 

O tempoe a profundidadedo eixo Zsão consideradospara se determinar a 

velocidadede propagação do sinal. 

Possibilita análise do sinal, resultado da convolução de sinais emitidos e 

refletidos em uma determinada coordenada. 

 

- B-scan 

Neste formato considera-se que k=1 até N, j=1 até M e i=constante gerando a 

seguinte figura: 
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FIGURA 22 - REPRESENTAÇÃO GRÁFICA PARA B-SCAN 

FONTE: ADAPTADO DE ADAPTADO DE JOL (2009) 
 

 

Possibilita análise do sinal resultado da convolução de sinais emitidos e refletidos em 

uma determinada faixa em uma das coordenadas.Na figura 23 tem-se a representação 

de uma imagem no formato B-SCAN. 

 

 

FIGURA 23 - EXEMPLO DE IMAGEM NO FORMATO B-SCAN 
FONTE: O AUTOR 

 

- C-scan 

Neste formato considera-se que j=1 até M e i=1 até P e k é selecionado de 

acordo com a profundidade requerida, gerando a seguinte figura: 

 
FIGURA 24 - REPRESENTAÇÃO GRÁFICA PARA C-SCAN 

FONTE: ADAPTADO DE ADAPTADO DE JOL (2009) 
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Este modo de visualização permite análise do sinal resultado da convolução de 

sinais emitidos e refletidos em uma determinada uma faixa de profundidade em duas 

coordenadas. 

Para que as imagens possam ser analisadas nestes formatos citados, foram 

aplicados filtros por meio do software de processamento adquirido juntamente com o 

equipamento, que possibilitam a leitura no formato B-scan. Após a geração neste 

formato, foi aplicado um filtro de migração que possibilita a geração de uma imagem 

composta dos levantamentos realizados em um único formato C-scan.  

O C-Scan permite o fatiamento (slice) em profundidade com espaçamento de 

até 0,5 cm. 

Na figura 25 está a representação de uma imagem no formato C-Scan. 

 

FIGURA 25 - EXEMPLO DE IMAGEM NO FORMATO C-Scan 
FONTE: O AUTOR 

 

3.4BLOCO EXPERIMENTAL 1 

Os procedimentos utilizados para realizar os ensaios no bloco de concreto 1 

seguiram as seguintes rotinas: 

 Elaboração do desenho esquemático; 

 Confecção do bloco de concreto 1; 

 Aquisição dos dados na FACE A vazia; 

 Aquisição dos dados na FACE B vazia; 

 Preenchimento dos vazios com marcadores; 

 Aquisição dos dados na FACE A com marcadores; 

 Aquisição dos dados na FACE B com marcadores; 
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3.4.1 ELABORAÇÃO DO DESENHO ESQUEMÁTICO 

O bloco de concreto 1 foi projetado com dimensões 1,2 x 0,5 x 0,4 m, os 

espaços vazios com diâmetros de 13 mm, conforme desenho esquemático da Figura 

26. 

 

FIGURA 26 - DESENHO ESQUEMÁTICO DO BLOCO EXPERIMENTAL1 
FONTE: O AUTOR 

 

3.4.2 CONFECÇÃO DO BLOCO DE CONCRETO 

Conforme desenho esquemático construiu-se o bloco de concreto 1,conforme 

figura 27 - a e b. 

 
a 

 
b 

FIGURA 27 - a e b – BLOCO EXPERIMENTAL 1 
FONTE: O AUTOR 

 

3.4.3AQUISIÇÃO DOS DADOS NA FACE A VAZIA - 15 cm de 

PROFUNDIDADE 

Com o objetivo de avaliar a resposta do levantamento com GPR, apenas com 

os espaços vazios, ou seja, do comportamento do bloco contendo espaços preenchidos 
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com ar, foram realizadas varreduras em quatro faixas a cada 10 cm no bloco, conforme 

figura 28, com a superfície do bloco em que os furos estão a 15 cm de profundidade. 

 

a 

 

b 

FIGURA 28 – a) VISTA EM PERFIL DA PROFUNDIDADE DOS FUROS e b) VISTA EM PLANTA 
DAS FAIXAS DE VARREDURAS 
FONTE: O AUTOR 

 

Realizou-se, então, o levantamento dos radargramas.: 

a) Executando a varredura em faixas pré-determinadas 

 
a 

 
b 

FIGURA 29 a e b – VARREDURA 
FONTE: O AUTOR 

 

b) Aquisição de sinal 

 

FIGURA30 - AQUISIÇÃO DO SINAL 
FONTE: O AUTOR 

15 cm 
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3.4.4AQUISIÇÃO DOS DADOS NA FACE B VAZIA - 26cm de 

PROFUNDIDADE 

Seguindo a mesma rotina adotada para o levantamento dos espaços vazios 

situados à 15 cm de profundidade, foi realizado também do outro lado do bloco, onde 

estes espaços vazios encontra-se à 26 cm de profundidade conforme figura 31. 

 
a 

 
b 

FIGURA 31 - ) VISTA EM PERFIL DA PROFUNDIDADE DOS FUROS e b) VISTA EM PLANTA 
DAS FAIXAS DE VARREDURAS 
FONTE: O AUTOR 

 

Tomou-se o cuidado de, ao virar o bloco, fazer as varreduras na mesma 

sequência de faixas adotada quando da profundidade de 15 cm. 

 

3.4.5PREENCHIMENTO DOS FUROS COM MARCADORES 

Após a aquisição das imagens geradas pelo GPR do bloco de concreto com 

espaços vazios, procedeu-se o preenchimento de alguns desses espaços com gel 

poliuretano acrescido de 5% de material a ser avaliado como contraste magnético. 

Os materiais utilizados para o preenchimento foram: 

 Gel de poliuretano; 

 Óxido de chumbo; 

 Dióxido de titânio; 

 Negro de carbono. 

O preenchimento dos espaços vazios foi realizado conforme especificação do 

fabricante no que se refere a proporção de 3:1. Para este ensaio foram produzidas 

amostras de: 

 Gel poliuretano puro; 

 Gel poliuretano + 5% de negro de carbono; 

26 cm 
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 Gel poliuretano + 5% de óxido de chumbo; 

 Gel poliuretano +5% de dióxido de titânio. 

Estes materiais foram despejados, por gravidade nos espaços vazios existentes 

no bloco de concreto, as figuras 32 até 35 demonstram esta atividade. 

a.1) poliuretano puro 

   

FIGURA 32 - ETAPAS DE PREENCHIMENTO COM POLIURETANO PURO 
FONTE: O AUTOR 
 

a.2) poliuretano com 5% de negro de carbono 

   

FIGURA 33 - ETAPAS DE PREENCHIMENTO COM POLIURETANO COM 5% DE NF 
FONTE: O AUTOR 
 

a.3) poliuretano com 5% de dióxido de chumbo 

   

FIGURA 34 ETAPAS DE PREENCHIMENTO COM POLIURETANO COM 5% DE PbO 

FONTE: O AUTOR 
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a.4) poliuretano com 5% de dióxido de titânio 

   

FIGURA 35 - ETAPAS DE PREENCHIMENTO COM POLIURETANO COM 5% DE TiO2 
FONTE: O AUTOR 

 

A disposição final após o preenchimento dos espaços vazios está representada 
no desenho da figura 36. 

 
FIGURA 36 - DESENHO DO BLOCO 1 COM ESPAÇOS PREENCHIDOS 
FONTE: O AUTOR 

 

A figura 37 mostra o bloco em perfil: 

 

FIGURA 37 - BLOCO DE CONCRETO PREENCHIDO 

FONTE: O AUTOR 
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Os espaços vazios nas extremidades do bloco foram deixados vazios, para 

evitar ruídos no radargramas previstos como “efeito de borda”, que são interferências 

no sinal do radar causadas pela perda de sinal no ar. 

 

3.4.6AQUISIÇÃO DOS DADOS NAS FACES A e B COM ESPAÇOS 

PREENCHIDOSPOR MARCADORES  

Após os espaços preenchidos conforme procedimentos relatados, foram 

realizadas varreduras com GPR em quatro faixas a cada 10 cm no bloco, conforme 

a figura 38. 

 
FIGURA 38 - FAIXAS DE VARREDURA 
FONTE: O AUTOR 

 

As varreduras foram realizadas na superfície do bloco, sendo que os 

procedimentos empregados foram iguais aos realizados com o bloco de concreto 

apenas com espaços vazios. Inicialmente a varredura foi realizada na FACE A onde o 

alvo ser mapeado encontra-se à 15 cm de profundidade, conforme a figura 39. 

 

FIGURA 39 - VARREDURA REALIZADA NA FACE A 
FONTE: O AUTOR 

 

15 cm 

FACE A 
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Posteriormente, o bloco foi virado e realizou-se a varredura com os furos a 26 

cm de profundidade de uma das faces, chamada de “FACE B”.  

A figura 40 representa este lado do bloco. 

 

FIGURA 40 - VARREDURA REALIZADA NA FACE B 
FONTE: O AUTOR 

 

3.5BLOCO EXPERIMENTAL 2 

 

3.5.1 ELABORAÇÃO DO DESENHO ESQUEMÁTICO 

O bloco de concreto 2 foi projetado com as mesmas dimensões externas ao do 

bloco 1: 1,2 x 0,5 x 0,4 m. A alteração foi do diâmetro dos espaços vazios, que foram 

confeccionados com 8 mm, conforme desenho esquemático da figura 41. 

 

 

FIGURA 41 - DESENHO ESQUEMÁTICO DO BLOCO DE CONCRETO 2 
FONTE: O AUTOR 

 

 

FACE B 

26 cm 
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3.5.2CONFECÇÃO DO BLOCO DE CONCRETO 

Os procedimentos adotados para confecção do bloco de concreto 2 foram 

idênticos ao do bloco 1. Na figura 42 está demonstrada esta atividade: 

   

FIGURA 42 - CONFECÇÃO DO BLOCO DE CONCRETO 2 
FONTE: O AUTOR 

 

3.5.3AQUISIÇÃO DOS DADOS NAS FACES A E B COM ESPAÇOS VAZIOS 

à 17 e 26 cm de PROFUNDIDADE, RESPECTIVAMENTE 

Com o objetivo de avaliar a resposta do levantamento com GPR, apenas com 

os espaços vazios, ou seja, do comportamento do bloco de concreto 2 contendo 

espaços preenchidos com ar, foram realizadas varreduras em quatro faixas a cada 10 

cm no bloco. As varreduras foram realizadas nas faces do bloco paralelas aos furos, 

sendo que os furos estão a 17 cm de profundidade de uma das superfícies, chamada 

de FACE A e a 26 cm de profundidade da outra superfície, chamada de FACE B. 

  

FIGURA 43 - FAIXAS DE VARREDURA E PROFUNDIDADE DOS FUROS 
FONTE: O AUTOR 

 

Realizou-se, então, o levantamento dos radargramas utilizando o GPR com os 

mesmos procedimentos adotados para o bloco de concreto 1, conforme  figura 44. 

17 ou 26 cm 
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a 

 
b 

 
c 

FIGURA 44–a e b) VARREDURA e c) AQUISIÇÃO DE SINAL 
FONTE: O AUTOR 

 

3.5.4PREENCHIMENTO DOS FUROS COM MARCADORES 

Após a aquisição das imagens geradas pelo GPR do bloco de concreto com 

espaços vazios, procedeu-se o preenchimento, procedeu-se o preenchimento de alguns 

desses espaços com gel poliuretano acrescido de percentuais de material a ser 

utilizado como contraste magnético. 

Os materiais utilizados para o preenchimento foram: 

 Gel de poliuretano; 

 Negro de carbono; 

O preenchimento dos espaços vazios foi realizado conforme especificação do 

fabricante no que se refere a proporção de 3:1. Para este ensaio foram produzidas 

amostras de: 

 Gel poliuretano puro; 

 Gel poliuretano + 1% de negro de carbono; 

 Gel poliuretano + 5% de negro de carbono; 

 Gel poliuretano + 10% de negro de carbono 

Após a produção estes materiais foram “injetados” nos espaços vazios 

existentes no bloco de concreto, nas figuras 45 e 46 estão demonstradas estas 

atividades. 
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a.1) poliuretano puro 

  
FIGURA 45 - ETAPAS DE PREENCHIMENTO COM POLIURETANO PURO 
FONTE: O AUTOR 
 

a.1) poliuretano com 1% , 5% e 10% de negro de carbono 

  
FIGURA 46 - ETAPAS DE PREENCHIMENTO COM POLIURETANO COM 
DIFERENTES CONCENTRAÇÕES 
FONTE: O AUTOR 
 

O preenchimento dos espaços vazios ocorreu conforme figura 47, a seguir: 

 

FIGURA 47 - DESENHO DO BLOCO 2 COM ESPAÇOS PREENCHIDOS 
FONTE: O AUTOR 
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A aplicação de poliuretano acrescido de 10% de negro de carbono foi bastante 

dificultada em razão da alta densidade que o material apresentou, resultando na não 

totalidade do preenchimento do espaço vazio. 

 

3.5.5AQUISIÇÃO DOS DADOS NAS FACES A e B COM ESPAÇOS 

PREENCHIDOSPOR MARCADORES  

Os procedimentos adotados foram semelhantes aos executados para o bloco 

de concreto 1. 

 

3.6 ANÁLISE DAS IMAGENS GERADAS NOS BLOCOS 1 e 2. 

A análise dos contrastes existentes nas imagens geradas é qualitativa, uma vez 

que é difícil, visualmente, mensurar a intensidade do contraste entre uma cor e outra. 

Os procedimentos utilizados para avaliar quantitativamente as imagens geradas (C-

scan) pelo georradar nos blocos de concreto seguiram as seguintes rotinas: 

 Elaboração de algoritmos em MATLAB; 

 Determinação do vetor de referência do concreto; 

 

3.6.1 Elaboração de algoritmos em MATLAB. 
 

Para que seja possível mensurar estes contrastes foi desenvolvido um 

algoritmo com auxílio do software MATLABR, ver Apêndice 1, que permite mensurar o 

contraste existente entre os espaços preenchidos, os espaços vazios e o concreto. 

As rotinas realizadas pelo programa consistem em:  
 

1. Carregamento da imagem; 

2. Recorte da imagem; 

3. Divisão da imagem em três planos matriciais (R,G,B); 

4. Cálculo da média dos vetores linha R, G e B 

5. Cálculo das diferenças entre os vetores médios [R,G,B] e o vetor de 

referência; 

6. Construção e gravação do gráfico de diferenças. 
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3.6.2 Determinação do valor de referência chamado “vetor concreto”. 
 

Com o objetivo de avaliar o contraste do concreto com os espaços vazios ou 

preenchidos criados nos blocos foi desenvolvido um algoritmo que retira de uma 

imagem, gerada pelo GPR numa distância de 7 cm de profundidade, um setor que 

servirá de referência para análises de diferenças entre intensidades médias das 

imagens e um vetor de referência do concreto, ver apêndice 2, a figura 48 é um 

exemplo deste procedimento. 

 
FIGURA 48 - CRIAÇÃO DO VETOR CONCRETO 
FONTE: O AUTOR 

 
Foi escolhida a profundidade de 7 cm por assegurar que nesta distância há 

apenas o concreto envolvido na construção do vetor de referência. 

Após o corte da imagem o programa também realiza, ver apêndice 2, o cálculo 

das médias dos valores dos planos matriciais R-red, G-green e B-blue, produzindo, por 

exemplo, um vetor com estes valores: 

vetor médio concreto FACE A   vc = [ 20   226   24] 

vetor médio concreto FACE B   vc = [ 26   209   38] 
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3.7 ENSAIOS EM LAJE EXPERIMENTAL  

Com o objetivo de comprovar os resultados de laboratório foi utilizada uma laje 

experimental, que está localizada no campus do Centro Politécnico da Universidade 

Federal do Paraná, construída com área aproximada de 20 m2 e 50 cm de espessura, 

utilizada para diversos experimentos. A laje é apresentada na figura 49. 

 

FIGURA 49 - LAJE EXPERIMENTAL 
FONTE: O AUTOR 

Os procedimentos utilizados para realizar os ensaios nesta laje experimental 

seguiram as seguintes rotinas: 

 Produção da trinca; 

 Aquisição de dados com a trinca não preenchida; 

 Preenchimento com poliuretano + 5% de negro de carbono; 

 Aquisição de dados com a trinca preenchida. 

 

3.7.1 PRODUÇÃO DA TRINCA 

Com o auxílio de ferramentas adequadas foi produzida uma trinca de 

aproximadamente 3 m de extensão em um dos cantos da laje experimental, Na figura 

50 está representado o desenho esquemático desta trinca. 

 
FIGURA 50 - DESENHO ESQUEMÁTICO DA LAJE COM A TRINCA 
FONTE: O AUTOR 
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Os procedimentos adotados para produção da trinca foram os seguintes: 

a) Produção de fissura 

Nesta etapa os procedimentos adotados foram os seguintes: 

a.1) corte da laje: 

 
a 

 
b 

FIGURA 51 a e b - EXECUÇÃO DO CORTE NA LAJE 
FONTE: O AUTOR 

 

a.2) furação da laje: 

 
a 

 
b 

FIGURA 52 a e b - EXECUÇÃO DOS FUROS NA LAJE 
FONTE: O AUTOR 

 

a.3) colocação de estacas/cunhas para produção da fissura: 
 

 
a 

 
b 

FIGURA 53 a e b – COLOCAÇÃO DAS ESTACAS/CUNHAS NOS FUROS 
FONTE: O AUTOR 
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a.4) produção da trinca: 

 
a 

 
b 

FIGURA 54 a e b - PRODUZINDO A TRINCA 
FONTE: O AUTOR 

 

a.4) trinca produzida: 

 
a 

 
b 

FIGURA 55 a e b - TRINCA PRODUZIDA 
FONTE: O AUTOR 

 

3.7.1 AQUISIÇÃO DE DADOS COM A TRINCA NÃO PREENCHIDA 

Para realizar esta aquisição foi utilizado um grid de borracha que serviu para 

referenciar as linhas de varreduras e auxiliar na execução do ensaio. O grid está 

apresentado na figura 56. 

 

FIGURA 56 – GRID UTILIZADO PARA VARREDURAS COM O GPR 
FONTE: O AUTOR 
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Além do grid, algumas alterações físicas foram necessárias, tais como: instalação 

de base corrugada na antena, instalação de braço extensor e conexão para controle 

remoto. A figura 57 apresenta estes acessórios. 

   

FIGURA 57 - ACESSÓRIOS PARA VARREDURA COM GRID 
FONTE: O AUTOR 
 

Para realização das varreduras foi preciso ajustar o software para o sistema 

remoto, escolher o número de linhas a serem varridas e escolher até que ponto deve-se 

fazer a varredura, baseando-se numa régua graduada localizada numa das 

extremidades do grid. O próprio software controla o número de varreduras a serem 

executadas, na figura 58 está apresentada a tela do software que possibilita estas 

alterações. 

 

FIGURA 58 - TELA DO SOFTWARE PARA AJUSTE DE PARÂMETROS DO MODO REMOTO 
FONTE: O AUTOR 
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Os parâmetros ajustados foram: 10 linhas, sendo as varreduras executadas do 

ponto “A0” até o ponto “K0”, conforme figura 58. 

Na figura 59 está demonstrada a execução das varreduras na laje experimental 

com a trinca não preenchida. 

  

FIGURA 59 - VARREDURAS COM GPR NA LAJE EXPERIMENTAL COM TRINCAS SEM 
PREENCHIMENTO 
FONTE: O AUTOR 

 
3.7.2 PREENCHIMENTO COM POLIURETANO + 5% DE NEGRO DE 

CARBONO 
 
Os procedimentos adotados para o preenchimento foram os seguintes: 
 
a) marcação dos pontos e furação da laje para colocação dos bicos injetores. 
 

  
 
FIGURA 60- MARCAÇÃO DOS FUROS E FURAÇÃO DA LAJE 
FONTE: O AUTOR 
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b) limpeza e colocação dos bicos injetores. 

 
a 

 
                           b 

FIGURA 61–a) LIMPEZA  DOS FUROS e b) BICO INJETOR INSTALADO 
FONTE: O AUTOR 

 

c) mistura do poliuretano com 5% de negro de carbono e colocação na bomba 
de injeção 

   
 
FIGURA 62 - ABASTECIMENTO COM PU + 5% DE NF NA BOMBA DE INJEÇÃO 
FONTE: O AUTOR 

 
d) injeção do poliuretano com  5% de negro de carbono 
 

  
 
FIGURA 63 - INJEÇÃO DE PU + 5% DE NF ATÉ VAZAR O PRODUTO PELA TRINCA 
FONTE: O AUTOR 
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e) laje experimental com a trinca preenchida 
 

  
 
FIGURA 64 - TRINCA DA LAJE EXPERIMENTAL PREENCHIDA 
FONTE: O AUTOR 

 
3.7.2 AQUISIÇÃO DE DADOS COM A TRINCA PREENCHIDA 
 
Os mesmos procedimentos adotados para a aquisição de dados quando da 

trinca em vazio foram adotados com a trinca preenchida, ou seja, foi utilizado o tapete 

na mesma posição, o número de linhas adotado foi o mesmo e o número de varreduras 

também foram as mesmas. A figura 65 demonstra esta atividade. 

 

FIGURA 65 - VARREDURA COM O TAPETE NA LAJE PREENCHIDA 
FONTE: O AUTOR 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

4.1 PERMISSIVIDADE MAGNÉTICA 

Após a realização das medições da permissividade magnética apresentadas na 

subseção 3.1.3 pode-se comparar os valores de cada constante dielétrica. Na tabela 5 

apresentam-se os valores das constantes dielétricas de cada mistura para a frequência 

de 1 MHz. 

TABELA 5 - VALORES MEDIDOS DE PERMISSIVIDADE MAGNÉTICA 

Concentração Constante dielétrica 

Poliuretano + Negro de Fumo 3,7 

Poliuretano + Óxido de Chumbo 3,7 

Poliuretano + Dióxido de Titânio 3,0 

Poliuretano Puro 2,7 
 
FONTE: O AUTOR 

 
Observa-se que, para a frequência de 1 MHz a constante dielétrica das 

misturas teve um pequeno aumento em relação ao poliuretano puro. Este tipo de ensaio 

não pode ser conclusivo no que diz a respeito da análise por radargramas, pois a 

frequência do equipamento que os produz está na ordem de GHz. 

 

4.2 OBTENCÃO DAS IMAGENS DO BLOCO DE CONCRETO 1 COM 

ESPAÇOS VAZIOS 

Os dados obtidos a partir dos formatos B-scan e C-scan foram produzidos com 

base em configurações pré-determinadas disponíveis no software de aquisição, as 

configurações utilizadas foram: 8x128; 16x256; 16x512; 32x512; 64x1024 e 128x2048. 

A configuração representa a relação o tempo de viagem da onda (em ns) entre 

a sua emissão e a sua recepção e o número de amostras levantadas durante este 

tempo. 

O tempo e a velocidade da onda influenciam diretamente na profundidade de 

análise. Por exemplo, ao utilizar a configuração “32x512”, ou seja, um tempo de viagem 

de onda de 32 ns (32 10-9s), ao ajustar a velocidade da onda em 5, 10 ou 20 cm/ns, a 

profundidade de análise varia, respectivamente: 0,8 m, 1,6 m e 3,2 m. Na figura 66 está 

demonstrada este ajuste. 
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5 cm/ns 

 

10 cm/ns 

 

20 cm/ns 

 

   

d = Vr . t/2 

d = 5 . 32/2 

d = 80 cm 

d = 0,8 m 

d = Vr . t/2 

d = 10 . 32/2 

d = 160 cm 

d = 1,6 m 

d = Vr . t/2 

d = 20 . 32/2 

d = 320 cm 

d = 3,2 m 

FIGURA 66-RELAÇÃO ENTRE PROFUNDIDADE DE ANÁLISE E VELOCIDADE DA ONDA 
FONTE: O AUTOR 

A velocidade escolhida para obter as imagens foi a de 10 cm/ns por apresentar uma 

melhor resolução para o bloco de concreto em estudo. Ao se manter a velocidade em 

10 cm/ns, variando o tempo em 8, 16, 32, 64 e 128 ns, a profundidade varia em: 0,4; 

0,8; 1,6; 3,2 e 6,4 m, respectivamente. Na figura 67 estão representados os 

radargramas. 

     

FIGURA 67 - RELAÇÃO ENTRE PROFUNDIDADE DE ANÁLISE E TEMPO DE VIAGEM DA ONDA 
FONTE: O AUTOR 
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4.2.1 IMAGENS FACE A – PROFUNDIDADE 15 cm 

Com o objetivo de escolher a melhor resolução para o estudo em questão foram 

realizados levantamentos com varias configurações de tempo de viagem da onda e de 

números de amostras durante este tempo de viagem da onda. As imagens obtidas pelo 

georradar com as respectivas configurações estão demonstradas nas figuras 68 até 73. 

 

a) 8x128 (range (ns) x sample (amostragem)) 

 

 
a 

 
b 

FIGURA 68–(a) B-SCAN DAS FAIXAS VARRIDAS e (b) C-SCAN NA PROFUNDIDADE DE 15 
cm COM A CONFIGURAÇÃO 8X128 
FONTE: O AUTOR 
 

b)16x256 (range (ns) x sample (amostragem)): 

 

 

a 

 

b 

FIGURA 69 -(a) B-SCAN DAS FAIXAS VARRIDAS e (b) C-SCAN NA PROFUNDIDADE DE 15 
cm COM A CONFIGURAÇÃO 16X256 
FONTE: O AUTOR 
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c) 16x512 (range (ns) x sample (amostragem)): 

 
a 

 
b 

FIGURA 70 - ((a) B-SCAN DAS FAIXAS VARRIDAS e (b) C-SCAN NA PROFUNDIDADE DE 15 
cm COM A CONFIGURAÇÃO 16X512 
FONTE: O AUTOR 

 
d) 32x512 (range (ns) x sample (amostragem)): 

 
a 

 
B 

FIGURA 71 - (a) B-SCAN DAS FAIXAS VARRIDAS e (b) C-SCAN NA PROFUNDIDADE DE 15 
cm COM A CONFIGURAÇÃO 32X512 
FONTE: O AUTOR 

 
e) 64x1024 (range (ns) x sample (amostragem)) 

 
a 

 
b 

FIGURA 72 - (a) B-SCAN DAS FAIXAS VARRIDAS e (b) C-SCAN NA PROFUNDIDADE DE 15 
cm COM A CONFIGURAÇÃO 64X1024 
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f) 128x2048 (range (ns) x sample (amostragem)): 
 

 
a 

 
b 

FIGURA 73 - (a) B-SCAN DAS FAIXAS VARRIDAS e (b) C-SCAN NA PROFUNDIDADE DE 15 
cm COM A CONFIGURAÇÃO 128X2048 
FONTE: O AUTOR 

 
 

4.2.2 IMAGENS FACE B – PROFUNDIDADE 26 cm 
 
As imagens obtidas pelo georradar com as respectivas configurações estão 

demonstradas nas figuras 74 até 79 

 

a) 8x128 (range (ns) x sample (amostragem)): 

 
a 

 
b 

Figura 74 - a) B-SCAN DAS FAIXAS VARRIDAS e (b) C-SCAN NA PROFUNDIDADE DE 26 cm 
COM A CONFIGURAÇÃO 8X128. 
FONTE: O AUTOR 

 

 

 

 

 



74 

 

 

b) 16x256 (range (ns) x sample (amostragem)): 

 
a 

 
b 

FIGURA75 - a) B-SCAN DAS FAIXAS VARRIDAS e (b) C-SCAN NA PROFUNDIDADE DE 26 
cm COM A CONFIGURAÇÃO 16X256. 
FONTE: O AUTOR 

 

c) 16x512 (range (ns) x sample (amostragem)): 

 
a 

 
b 

FIGURA 76 -a) B-SCAN DAS FAIXAS VARRIDAS e (b) C-SCAN NA PROFUNDIDADE DE 26 
cm COM A CONFIGURAÇÃO 16X512 
FONTE: O AUTOR 

 

d) 32x512 (range (ns) x sample (amostragem)): 

 
a 

 
b 

FIGURA 77–a) B-SCAN DAS FAIXAS VARRIDAS e (b) C-SCAN NA PROFUNDIDADE DE 26 
cm COM A CONFIGURAÇÃO 32X512 
FONTE: O AUTOR 
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e) 64x1024 (range (ns) x sample (amostragem)): 

 
a 

 
b 

FIGURA 78–a) B-SCAN DAS FAIXAS VARRIDAS e (b) C-SCAN NA PROFUNDIDADE DE 26 
cm COM A CONFIGURAÇÃO 64X1024 
FONTE: O AUTOR 

 
f) 128x2048 (range (ns) x sample (amostragem)): 

 

 
a 

 
b 

FIGURA79–a) B-SCAN DAS FAIXAS VARRIDAS e (b) C-SCAN NA PROFUNDIDADE DE 26 
cm COM A CONFIGURAÇÃO 128X2048 
FONTE: O AUTOR 

 
 

Na análise dos resultados, observa-se que para as imagens geradas nas 

figuras 68 a 73, para as duas faces, os resultados do arranjo 32x512 (range x 

amostragem) apresentam o melhor contraste entre os espaços vazios e o concreto, 

sendo esta, então, a resolução adotada para análise deste bloco. Observa-se, também, 

que para a profundidade de 26 cm (FACE B) as imagens não apresentaram resultado 

satisfatório, mesmo alterando o número de amostras. Portanto, para esta antena de 2 

GHz a análise das imagens na profundidade de 26 cm ficou comprometida. 
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4.3 ANÁLISE QUANTITATIVA DOS DADOS EM MATLAB PARA O BLOCO 

DE CONCRETO 1 

As imagens adquiridas do georradar para as faces “A” ( 15 cm ) e “B” ( 26 cm ) 

dão a noção visual do contraste entre os espaços vazios e o concreto, sem contribuir 

para uma análise da magnitude deste contraste.Para isto foi desenvolvido uma 

programação em MATLABR para avaliar esta intensidade de contrastes. As figuras 80 a 

85 representam a integração entre a imagem do C-scan, recortada pelo MATLAB para 

evitar o “efeito de borda” e os gráficos obtidos pela programação de algoritmos (ver 

apêndice A) posicionados exatamente abaixo das imagens geradas. Também faz a 

comparação entre as intensidades existentes com os espaços preenchidos e o concreto 

para a FACE A e FACE  B. A disposição das imagens da FACE A e FACE B permitiu a 

comparação do resultado obtido nas diferentes profundidades. 

 

4.3.1 – COMPARATIVO ENTRE ESPAÇOS VAZIOS a 15 e a 26 cm DE 

PROFUNDIDADE 

 

a) RESOLUÇÃO 8x128 

 
a 

 
b 

FIGURA 80 - GRÁFICO DAS DIFERENÇAS DE CONTRASTES: a) FACE A e b) FACE B 
FONTE: O AUTOR 
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b) RESOLUÇÃO 16x256 

 
a 

 
b 

FIGURA81 - GRÁFICO DAS DIFERENÇAS DE CONTRASTES: a) FACE A e b) FACE B 
FONTE: O AUTOR 

 

c) RESOLUÇÃO 16x512 

 
a 

 
b 

FIGURA82 - GRÁFICO DAS DIFERENÇAS DE CONTRASTES: a) FACE A e b) FACE B 
FONTE: O AUTOR 
 

d) RESOLUÇÃO 32x512 

 
a 

 
b 

FIGURA83 - GRÁFICO DAS DIFERENÇAS DE CONTRASTES: a) FACE A e b) FACE B 
FONTE: O AUTOR 
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e) RESOLUÇÃO 64x1024 

 
a 

 
b 

FIGURA84 - GRÁFICO DAS DIFERENÇAS DE CONTRASTES: a) FACE A e b) FACE B 
FONTE: O AUTOR 

 

f) RESOLUÇÃO 128x2048 

 
a 

 
b 

FIGURA85 - GRÁFICO DAS DIFERENÇAS DE CONTRASTES: a) FACE A e b) FACE B 
FONTE: O AUTOR 

 

Analisando o gráfico do contraste entre o vetor de referência e os outros 

vetores, determinados ponto a ponto ao longo da imagem gerada pelo C-scan, verifica-

se que as cores vermelhas e amarelas resultam em valores de contraste mais elevados, 

podendo caracterizar referencial mensurável para os espaços vazios e o bloco de 

concreto. 

 

4.3.2 – COMPARATIVO ENTRE ESPAÇOS VAZIOS E ESPAÇOS 

PREENCHIDOS DA FACE A. 

Após o preenchimento dos espaços vazios com material de injeção puro e 

outras concentrações de marcadores, conforme subitem 3.4.5, após as varreduras 

efetuadas pelo georradar na face A e o processamento de suas imagens, aplicou-se, 
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também o programa elaborado no MATLABR com a intenção de avaliar os contrastes 

produzidos por estes novos materiais. Os procedimentos adotados para geração e 

análise do C-scan e dos gráficos foram os mesmos adotados no item 4.3.1. As figuras 

86 a 91 representam os gráficos gerados por tal programação, fazendo uma 

comparação entre as imagens geradas com o bloco de concreto com apenas espaços 

vazios e as imagens geradas com o bloco de concreto com espaços preenchidos pelas 

concentrações relatadas no item 3.4. 

a) Resolução 8x128 
 

 
a 

 
b 

FIGURA 86 - CONTRASTES: ESPAÇOS VAZIOS (a) e PREENCHIDOS (b)  - 15 cm 
FONTE: O AUTOR 

 

 
b) Resolução 16x256 

 

 
a 

 
b 

FIGURA 87 -CONTRASTES: ESPAÇOS VAZIOS (a) e PREENCHIDOS (b) – 15 cm 
FONTE: O AUTOR 

 

 
 
 
 



80 

 

 

c) Resolução 16x512 
 

 
a 

 
b 

FIGURA 88 - CONTRASTES: ESPAÇOS VAZIOS (a) e PREENCHIDOS (b) – 15 cm 
FONTE: O AUTOR 

 

d) Resolução 32x512 
 

 
a 

 
b 

FIGURA 89 - CONTRASTES: ESPAÇOS VAZIOS (a) e PREENCHIDOS (b) – 15 cm 
FONTE: O AUTOR 

 
e) Resolução 64x1024 

 

 
a 

 
b 

FIGURA 90 - CONTRASTES: ESPAÇOS VAZIOS (a) e PREENCHIDOS (b) – 15 cm 
FONTE: O AUTOR 
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f) Resolução 128x2048 
 

 
a 

 
b 

FIGURA 91 - CONTRASTES: ESPAÇOS VAZIOS (A) E PREENCHIDOS (B) – 15 CM 
FONTE: O AUTOR 

 

Com os dados adquiridos a partir da análise quantitativa e qualitativa dos 

mesmos, verificou-se que o gel poliuretano puro e a mistura feita com 5% de dióxido de 

titânio apresentam diferenças de contrastes com o concreto muito próximas ao 

encontrado nas análises com espaço vazio, levando a conclusão que com estes 

materiais não se pode determinar quando o espaço vazio foi preenchido totalmente. 

Com as misturas feitas com 5% de negro de carbono e 5% de óxido de chumbo 

verifica-se que os contrastes apresentam uma considerável diminuição, condição 

observada principalmente nos gráficos do MATLAB, levando a conclusão que com 

estes materiais é possível determinar quando o espaço vazio foi totalmente preenchido, 

portanto é possível destacá-los como produtos que podem atuar como “contrastes 

magnéticos”. 

 

4.3.2 – COMPARATIVO ENTRE ESPAÇOS VAZIOS E PREENCHIDOS a 26 

cm DE PROFUNDIDADE – FACE B. 

Tendo o mesmo objetivo relatado no item 4.3.1 realizou-se o levantamento 

utilizando o georradar com o outro lado do bloco de concreto, ou seja, com o lado 

chamado de “FACE B”, onde os furos estão a uma profundidade de 26 cm. As figuras 

92 a 97 demonstram a comparação entre as imagens geradas com o bloco de concreto 

com apenas espaços vazios e as imagens geradas com o bloco de concreto com 

espaços preenchidos pelas concentrações relatadas no item 3.4. 
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a) Resolução 8x128 

 
a 

 
b 

FIGURA 92 - CONTRASTES: ESPAÇOS VAZIOS (a) e PREENCHIDOS (b) – 26 cm 
FONTE: O AUTOR 

 
b) Resolução 16x256 

 
a 

 
b 

FIGURA 93 - CONTRASTES: ESPAÇOS VAZIOS (a) e PREENCHIDOS (b) – 26 cm 
FONTE: O AUTOR 

 
c) Resolução 16x512 

 
a 

 
    b 

FIGURA 94 - CONTRASTES: ESPAÇOS VAZIOS (a) e PREENCHIDOS (b) – 26 cm 
FONTE: O AUTOR 
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d) Resolução 32x512 

 
a 

 
b 

FIGURA95 - CONTRASTES: ESPAÇOS VAZIOS (a) e PREENCHIDOS (b) – 26 cm 
FONTE: O AUTOR 

 

e) Resolução 64x1024 

 
a 

 
b 

FIGURA 96 - CONTRASTES: ESPAÇOS VAZIOS (a) e PREENCHIDOS (b) – 26 cm 
FONTE: O AUTOR 

 
f) Resolução 128x2048 

 
a 

 
b 

FIGURA 97 - CONTRASTES: ESPAÇOS VAZIOS (a) e PREENCHIDOS (b) – 26 cm 
FONTE: O AUTOR 
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Da mesma maneira como já observado em resultados de levantamentos na 

FACE B anteriores, o resultado obtido não apresentou diferença significativa, porém 

existe uma considerável diminuição do contraste quando do uso de misturas feitas com 

5% de negro de carbono e 5% de óxido de chumbo. Levando a conclusão que com 

estes materiais é possível determinar quando o espaço vazio foi preenchido, portanto é 

possível destacá-los como produtos que podem atuar como “marcador magnético”. 

 

4.4 ANÁLISE QUANTITATIVA DOS DADOS EM MATLAB NO BLOCO DE 

CONCRETO 2 

Para o bloco de concreto 2, as anomalias (espaços vazios) estão situadas à 

profundidade de 17 cm para a FACE A e 26 cm para a FACE B. Os procedimentos 

adotados seguiram os mesmos parâmetros dos anteriores. As figuras 98 a 103 retratam 

a diferença de intensidade existente entre os espaços vazios e o concreto para a FACE 

A  do bloco de concreto 1 e do bloco de concreto 2, compara a diferença de intensidade 

existente entre os espaços vazios e o concreto  para a FACE A e FACE B e também 

compara para a FACE A do bloco de concreto 2 a diferença de intensidade entre o 

concreto, o poliuretano e o poliuretano acrescido de percentuais de negro de carbono.  

 

4.4.1 – COMPARATIVO ENTRE ESPAÇOS VAZIOS NOS BLOCOS DE 

CONCRETO 1 E 2  - FACE A 

a)Resolução 8x128 

 
a 

 
b 

FIGURA 98 - CONTRASTES: ESPAÇOS VAZIOS: BLOCO 1 (a) e BLOCO 2 (b) 
FONTE: O AUTOR  
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b)Resolução 16x256 

 
a 

 
b 

FIGURA 99- CONTRASTES: ESPAÇOS VAZIOS: BLOCO 1 (a) e BLOCO 2 (b) 
FONTE: O AUTOR 

 
c)Resolução 16x512 

 
a 

 
b 

FIGURA100- CONTRASTES: ESPAÇOS VAZIOS: BLOCO 1 (a) e BLOCO 2 (b) 
FONTE: O AUTOR 
 

d)Resolução 32x512 

 
a 

 
b 

FIGURA101- CONTRASTES: ESPAÇOS VAZIOS: BLOCO 1 (a) e BLOCO 2 (b) 
FONTE: O AUTOR 
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e)Resolução 64x1024 

 
a 

 
b 

FIGURA 102- CONTRASTES: ESPAÇOS VAZIOS: BLOCO 1 (a) e BLOCO 2 (b) 
FONTE: O AUTOR 

 

f)Resolução 128x2048 

 
a 

 
b 

FIGURA103- CONTRASTES: ESPAÇOS VAZIOS: BLOCO 1 (a) e BLOCO 2 (b) 
FONTE: O AUTOR 

 

A análise destas imagens permitiu afirmar que as cores vermelhas e amarelas 

resultam em valores de contraste mais elevados, porém as comparações realizadas no 

bloco com dimensão de furo menor foi de menor intensidade, mas ainda podendo 

caracterizar referencial mensurável para os espaços vazios e o bloco de concreto. 

Evidenciado pelos gráficos gerados pelo MATLAB. 
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4.4.2 – COMPARATIVO ENTRE ESPAÇOS VAZIOS a 17 e a 26 cm DE 

PROFUNDIDADE 

a)Resolução 8x128 

 
a 

 
b 

FIGURA 104 - GRÁFICO DAS DIFERENÇAS DE CONTRASTES: a) FACE A e b) FACE B 
FONTE: O AUTOR 

 

b)Resolução 16x256 

 
a 

 
b 

FIGURA105 - GRÁFICO DAS DIFERENÇAS DE CONTRASTES: a) FACE A e b) FACE B 
FONTE: O AUTOR 

 

c)Resolução 16x512 

 
a 

 
b 

FIGURA 106 - GRÁFICO DAS DIFERENÇAS DE CONTRASTES: a) FACE A e b) FACE B 
FONTE: O AUTOR 
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d)Resolução 32x512 

 
a 

 
b 

FIGURA 107 - GRÁFICO DAS DIFERENÇAS DE CONTRASTES: a) FACE A e b) FACE B 
FONTE: O AUTOR 

 

e)Resolução 64x1024 

 
a 

 
b 

FIGURA 108 - GRÁFICO DAS DIFERENÇAS DE CONTRASTES: a) FACE A e b) FACE B 
FONTE: O AUTOR 

 

f)Resolução 128x2048 

 
a 

 
b 

FIGURA 109 - GRÁFICO DAS DIFERENÇAS DE CONTRASTES: a) FACE A e b) FACE B 
FONTE: O AUTOR 
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Analisando os gráficos do contraste entre o vetor concreto criado pela análise 

da figura recortada e os outros vetores, gerados ponto a ponto ao longo da imagem 

gerada pelo C-scan, verifica-se que para este bloco com a dimensão reduzida do furo 

não foi possível avaliar tal contraste para o lado do bloco chamado FACE B em 

consequência da maior profundidade. 

 

4.4.3 – COMPARATIVO ENTRE ESPAÇOS VAZIOS E PREENCHIDOS a 17 

cm DE PROFUNDIDADE – FACE A do BLOCO DE CONCRETO 2 

a)Resolução 8x128 
 

  
FIGURA 110 - CONTRASTES: ESPAÇOS VAZIOS (a) e PREENCHIDOS (b) – FACE A 
FONTE : O AUTOR 

 
b) Resolução 16x256 

  
FIGURA111 - CONTRASTES: ESPAÇOS VAZIOS (a) e PREENCHIDOS (b) – FACE A 
FONTE : O AUTOR 
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c) Resolução 16x512 

  
FIGURA112 - CONTRASTES: ESPAÇOS VAZIOS (a) e PREENCHIDOS (b) – FACE A 
FONTE: O AUTOR 

 

d) Resolução 32x512 

  
FIGURA113 - CONTRASTES: ESPAÇOS VAZIOS (a) e PREENCHIDOS (b) – FACE A 
FONTE: O AUTOR 

 
e) Resolução 64x1024 

  
FIGURA114 - CONTRASTES: ESPAÇOS VAZIOS (a) e PREENCHIDOS (b) – FACE A 
FONTE: O AUTOR 
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f) Resolução 128x2048 

  
Figura 115 -- CONTRASTES: ESPAÇOS VAZIOS (a) e PREENCHIDOS (b) – FACE A 
FONTE: O AUTOR 

 

Observa-se que, mesmo com a resolução das imagens não tão claras como na 

resolução das imagens do bloco 1, existe uma considerável diminuição do contraste 

quando do uso de misturas feitas com 1%, 5%  e 10% de negro de carbono, sendo a 

concentração de 5% a mais adequada.  

Estas análises comparativas e quantitativas levam a concluir que com este 

material é possível determinar quando o espaço vazio foi preenchido. Portanto, é 

possível destacá-lo como produto que pode atuar como “marcador magnético”. 

 

4.5 ANÁLISE QUANTITATIVA DOS DADOS EM MATLAB REALIZADOS NA 

LAJE EXPERIMENTAL 

As imagens geradas pela aquisição de dados realizados na laje experimental 

com a trinca sem preenchimento, e preenchida com poliuretano acrescido de 5% de 

negro de carbono, foram tratadas com o algoritmo MATLAB.As figuras 116 até 118 

apresentam a imagem em formato C-scan, o recorte feito pelo programa e o gráfico das 

intensidades, ressaltando o valor médio da diferença de intensidade. As imagens estão 

no formato C-scan com profundidades de 7 cm, 15 cm  e 22 cm, sendo possível 

analisá-las qualitativa e quantitativamente. 
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a) profundidade de 7 cm. 

  

FIGURA 116 – COMPARAÇÃO ENTRE TRINCA VAZIA E PREENCHIDA NA PROFUNDIDADE DE 7 CM 
FONTE: O AUTOR 
 

b) profundidade de 12 cm. 

  

FIGURA 117 - COMPARAÇÃO ENTRE TRINCA VAZIA E PREENCHIDA NA PROFUNDIDADE DE 12 CM 
FONTE; O AUTOR 
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c) profundidade de 17 cm. 

  

FIGURA 118 -COMPARAÇÃO ENTRE TRINCA VAZIA E PREENCHIDA NA PROFUNDIDADE DE 17 CM 
FONTE: O AUTOR 

 

Numa análise qualitativa, ou seja, analisando os contrastes de cores existentes 

entre a imagem com a trinca sem preenchimento e a imagem com a trinca preenchida 

nota-se que o negro de carbono atuou como marcador magnético, pois diminui a 

intensidade de cores proporcionada pela trinca. 

Numa análise quantitativa, ou seja, ao analisar os valores médios da diferença 

entre intensidades, verifica-se que há uma diminuição do valor (ver tabela 6). Portanto, 

é possível determinar que o espaço vazio foi preenchido, sendo viável destacar o negro 

de carbono como produto que pode atuar como “marcador magnético”. 

TABELA 6 - VALOR MÉDIO DO CONTRASTE 

 Valor médio do contraste 

 7 cm 12 cm 17 cm 

TRINCA SEM PREENCHER 0,1498 0,1466 0,1185 

TRINCA PREENCHIDA 0,1298 0,1219 0,1163 
 

FONTE: O AUTOR 
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5. CONCLUSÕES 

Uma estrutura de concreto é projetada para durar dezenas de décadas, mas 

desde que sejam efetuadas ações de conservação e reparação durante sua vida útil. 

Periodicamente devem haver inspeções e registros de inconformidades, juntamente 

com suas possíveis causas, buscando soluções para tais problemas. 

O sistema de reparação pelo método de injeção de poliuretano é atualmente um 

dos mais indicados para solucionar problemas de fissuração em estruturas de concreto 

em constante contato com a água, pois fazem o estancamento das infiltrações, a partir 

do preenchimento de espaços vazios e a recomposição estrutural. 

Para avaliar tais fissuras, antes ou após os reparos, existem várias técnicas. 

Parte delas pode ser do tipo invasivo, onde se retiram amostras para análises em 

laboratório. Mas, atualmente, podem-se aplicar métodos não invasivos para avaliar tais 

atividades de reparação, como o georradar, que consiste na aplicação de ondas 

eletromagnéticas de alta frequência resultando em imagens chamadas de radargramas. 

Este trabalho buscou selecionar um marcador a ser adicionado ao material de injeção 

que otimizasse a leitura dos radargramas agindo como “contraste magnético”. 

Buscando avaliar a permissividade magnética de alguns materiais que 

poderiam ser utilizados como “contraste” foram produzidas amostras em laboratório de 

misturas de poliuretano com concentrações de óxido de chumbo, dióxido de titânio e 

negro de carbono. Verificou-se que houve alteração na constante magnética, mas esta 

análise não é conclusiva, pois a medição foi realizada a uma freqüência de até 1 MHz e 

o GPR utilizado trabalha com 2 GHZ. 

Diante desta limitação foi decidido avaliar o comportamento destes materiais 

utilizando o próprio equipamento GPR e análise de radargramas, e para isso foram 

confeccionados dois blocos experimentais com dimensões externas iguais, mas com 

vazios com diferentes dimensões. O resultado obtido no processamento dos 

radargramas permitiu uma avaliação qualitativa visual, marcada pelo contraste de cores 

que representam o espaço vazio. Mas, para avaliar quantitativamente foi necessário 

elaborar um método de diferenciação de leituras para os radargramas, e para isto foi 

elaborado uma programação em MATLABR que consiste em produzir gráficos de 



95 

 

 

diferença entre intensidades das imagens geradas pelo GPR, tendo como referência 

um vetor característico do concreto. Com a aplicação deste procedimento notam-se 

claramente, pelos gráficos, as diferentes intensidades dos espaços vazios com o 

concreto. Nestas análises verificou-se também que a profundidade dos objetos 

influenciou na precisão das leituras realizadas com o equipamento, evidenciado a 

limitação em profundidade do método de investigação. 

Após estas leituras iniciais, os espaços vazios do bloco de concreto 1 foram 

preenchidos com misturas de poliuretano e demais componentes selecionados para 

agir como marcadores. Identificou-se que as imagens geradas pelas misturas com 

dióxido de titânio e o poliuretano puro apresentavam contrastes semelhantes às 

imagens gerada nos espaços vazios, já as misturas de óxido de chumbo e negro de 

carbono produziam cores próximas da cor de referência do concreto, concluindo-se que 

estes materiais servem de contraste magnético para avaliar o preenchimento dos 

espaços vazios.  

A análise quantitativa realizada no MATLAB permitiu identificar que nos furos 

preenchidos com óxido de chumbo e negro de carbono houve uma diminuição do valor 

das diferenças de intensidade confirmando que estes produtos podem ser utilizados 

como contraste magnético. 

Por ser um componente menos agressivo ao meio, em relação ao óxido de 

chumbo e por ser um componente aditivo ao polímero foi decidido pela utilização do 

negro de carbono para sequência das análises. Com isso os espaços vazios do outro 

bloco de concreto, que contém furos com diâmetros menores, foram preenchidos com 

poliuretano acrescido de diferentes concentrações de negro de carbono, 0%, 1%, 5% e 

10%.Apesar da menor dimensão dos objetos e menor resolução das imagens, concluiu-

se que a mistura de 5% de negro de carbono teve melhor desempenho, visto que a 

concentração de 10% resultou numa densidade elevada prejudicando o preenchimento 

do espaço vazio. 

Na aplicação do produto na laje experimental, onde a fissura existente é 

irregular, ao contrário dos blocos utilizados, nota-se que o negro de carbono 

desempenhou a função de marcador magnético, pois as análises qualitativas e 
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quantitativas demonstram que nos locais onde o material de reparo penetrou houve 

alteração de imagem e de valor de intensidade de contraste. 

 

5.1 SUGESTÃO DE TRABALHOS FUTUROS 

Como sugestões para continuidade deste trabalho destacam-se: 

- avaliação mecânica da mistura do poliuretano com negro de carbono, 

especialmente no que diz respeito a sua aderência ao concreto; 

- avaliação do grau de estanqueidade da mistura de poliuretano com o 

negro de carbono; 

- desenvolver um estudo estatístico com base nas imagens geradas com o 

objetivo de obter avaliações pautadas por níveis de confiabilidade. 
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7.APÊNDICES 

PROGRAMAÇÕES ELABORADAS NO MATLABR – 2009a 
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APÊNDICE A – PROGRAMA GERADOR DE GRÁFICO DE 

DIFERENÇA DE INTENSIDADES 

clc      % funcao limpa 
%-------------------------------------------------------------------------- 
%    usuário carrega dados da imagem a ser trabalhada 
%-------------------------------------------------------------------------- 
nome=input(' Qual é a figura ? ','s'); 
tipo=input('Qual é a extensão ? ','s'); 
%-------------------------------------------------------------------------- 
%    Leitura da imagem no padrão RGB (128 cores) 
%-------------------------------------------------------------------------- 
[ imagem, padrao128 ] = imread ( nome,tipo); 
% imagem--> matriz que vai armazer R G e B 
% padrao128---> chama o padrao do matlab colormap(hsv(128)) 
[linhas colunas]=size(imagem); % tamanho da matriz imagem 
 
[ imagem1, padrao128 ] = imread ( nome, tipo); 
% imagem--> matriz que vai armazer R G e B 
% padrao128---> chama o padrao do matlab colormap(hsv(128)) 
[linhas colunas]=size(imagem1); % tamanho da matriz imagem 
%-------------------------------------------------------------------------- 
%Recorte da imagem para levantar vetor concreto para ser utilizado como 
%referência para o contraste 
%-------------------------------------------------------------------------- 
a1=linhas*0.01; 
aa1=linhas*0.3; 
b1=(colunas/3)*0.13; 
bb1=(colunas/3)*0.16; 
Recorte=imagem(a1:aa1,b1:bb1,:); 
imwrite(Recorte,'RECORTE1.bmp') %cria imagem recortada 
 
P11=imagem1(a1:aa1,b1:bb1,1);        % Plano 1 
P22=imagem1(a1:aa1,b1:bb1,2);        % Plano 2 
P33=imagem1(a1:aa1,b1:bb1,3);        % Plano 3 
 
R1=single(P11);            % Plano R (numérico)---> transformando em número mesmo 
G1=single(P22);            % Plano G (numérico) 
B1=single(P33);            % Plano B (numérico) 
 
planos=[R1,G1,B1]; 
 
R1=single(P11);            % Plano R (numérico)---> transformando em número mesmo 
G1=single(P22);            % Plano G (numérico) 
B1=single(P33);            % Plano B (numérico) 
 
d=(aa1-a1)+1; 
mdR1=sum(R1)/d; 
mdG1=sum(G1)/d; 
mdB1=sum(B1)/d; 
 
e=(bb1-b1)+1; 
somamdR1=sum(mdR1)/e; 
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somamdG1=sum(mdG1)/e; 
somamdB1=sum(mdB1)/e; 
 
vc=[somamdR1 somamdG1 somamdB1] 
 
%-------------------------------------------------------------------------- 
%    Recorte da imagem para cálculo do contraste 
%-------------------------------------------------------------------------- 
 
a=linhas*0.2; 
aa=linhas*0.8; 
b=(colunas/3)*0.05; 
bb=(colunas/3)*0.95; 
Recorte=imagem(a:aa,b:bb,:); 
imwrite(Recorte,'RECORTE.bmp') %cria imagem recortada 
 
%-------------------------------------------------------------------------- 
%    Divisão da imagem em três planos [P1(R) P2(G) P3(B)] e transformação 
%    de seus dados em números, onde R-red   G-green   B-blue 
%-------------------------------------------------------------------------- 
 
P1=imagem(a:aa,b:bb,1);        % Plano 1 
P2=imagem(a:aa,b:bb,2);        % Plano 2 
P3=imagem(a:aa,b:bb,3);        % Plano 3 
 
R=single(P1);            % Plano R (numérico) 
G=single(P2);            % Plano G (numérico) 
B=single(P3);            % Plano B (numérico) 
 
%-------------------------------------------------------------------------- 
%    Cálculo da média dos vetores linha R, G e B 
%-------------------------------------------------------------------------- 
 
mdR=sum(R)/((aa-a)+1) 
mdG=sum(G)/((aa-a)+1) 
mdB=sum(B)/((aa-a)+1) 
 
%-------------------------------------------------------------------------- 
%   Comparação de todos os vetores médios [R G B] com o vetor de referência 
%   chamado de vetor concreto = [57 254 1] 
%-------------------------------------------------------------------------- 
 
for i= 1:((bb-b)+1) 
CONTRASTE(i)=((((vc(1)-mdR(i))^2)+((vc(2)-mdG(i))^2)+((vc(3)-mdB(i))^2))^(1/2))/441; 
end 
 
 
%-------------------------------------------------------------------------- 
%    Construção e armazenamento do gráfico segundo especificação do usuário 
%-------------------------------------------------------------------------- 
 
fff=plot(CONTRASTE,'LineWidth',2,'color','k'); 
axis([1 i 0 0.75]) 
xlabel('PONTOS ANALISADOS') 
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ylabel('CONTRASTE') 
title(nome) 
grafnome=nome; 
saveas(fff,grafnome,'fig') 

 

APÊNDICE B - PROGRAMA GERADOR DO VETOR DE 

REFERÊNCIA DO CONCRETO 

%-------------------------------------------------------------------------- 
%    Leitura da imagem no padrão RGB (128 cores) 
%-------------------------------------------------------------------------- 
function [vc]=processamento(tipo, nome) 
 
 [ imagem ] = imread ( nome,tipo); 
    % imagem--> matriz que vai armazer R G e B 
    % padrao128---> chama o padrao do matlab colormap(hsv(128)) 
    [linhas colunas]=size(imagem); % tamanho da matriz imagem 
 
    [ imagem1, padrao128 ] = imread ( nome, tipo); 
    % imagem--> matriz que vai armazer R G e B 
    % padrao128---> chama o padrao do matlab colormap(hsv(128)) 
    [linhas colunas]=size(imagem1); % tamanho da matriz imagem 
%-------------------------------------------------------------------------- 
    %Recorte da imagem para levantar vetor concreto para ser utilizado como 
    %referência para o contraste 
%-------------------------------------------------------------------------- 
    a1=linhas*0.2; 
    aa1=linhas*0.4; 
    b1=(colunas/3)*0.35; 
    bb1=(colunas/3)*0.45; 
    Recorte=imagem(a1:aa1,b1:bb1,:);  
    imwrite(Recorte,'RECORTE1.bmp') %cria imagem recortada 
 
 
P11=imagem1(a1:aa1,b1:bb1,1);        % Plano 1 
P22=imagem1(a1:aa1,b1:bb1,2);        % Plano 2 
P33=imagem1(a1:aa1,b1:bb1,3);        % Plano 3 
 
R1=single(P11);            % Plano R (numérico)---> transformando em número mesmo 
G1=single(P22);            % Plano G (numérico) 
B1=single(P33);            % Plano B (numérico) 
 
planos=[R1,G1,B1]; 
 
R1=single(P11);            % Plano R (numérico)---> transformando em número mesmo 
 
G1=single(P22);            % Plano G (numérico) 
B1=single(P33);            % Plano B (numérico) 
 
d=(aa1-a1)+1; 
mdR1=sum(R1)/d; 
mdG1=sum(G1)/d; 
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mdB1=sum(B1)/d; 
 
e=(bb1-b1)+1; 
somamdR1=sum(mdR1)/e; 
somamdG1=sum(mdG1)/e; 
somamdB1=sum(mdB1)/e; 
 
vc=[somamdR1 somamdG1 somamdB1] 
 
end 
 
tipo='bmp' 
nome='16x256 7cm' 
[vc1]=processamento(tipo, nome) 
save vc1 
 
%% 
tipo='bmp' 
nome='16x512 7cm' 
[vc2]=processamento(tipo, nome) 
save vc2 
 
%% 
tipo='bmp' 
nome='32x512 7cm' 
[vc3]=processamento(tipo, nome) 
save vc3 
 
%% 
tipo='bmp' 
nome='8x128 7cm' 
[vc4]=processamento(tipo, nome) 
save vc4 
%% 
 
%% 
tipo='bmp' 
nome='64x1024 7cm' 
[vc5]=processamento(tipo, nome) 
save vc5 
%% 
 
%% 
tipo='bmp' 
nome='128x2048 7cm' 
[vc6]=processamento(tipo, nome) 
save vc6 
 
mdvc=round((vc1+vc2+vc3+vc4+vc5+vc6)/6) 
save mdvc 
 

 


