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CT 402 – ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS EM 

ESTRUTURAS DE CONCRETO 

  
ATA DA REUNIÃO  - 2 

 

Assuntos:  

• Definição das pessoas nos grupos de trabalho. 

• Apresentação do texto de alguns temas propostos na última 

reunião. 

• Sugestão de alteração da norma NBR 8802 (Concreto 

endurecido - Determinação da velocidade de propagação de 

onda ultra-sônica - Método de ensaio). 

• Definição de novos textos a serem entregues nas próximas 

reuniões. 

• Assuntos diversos. 

Data: 

07/11/2014 

 

Início: 

13:00 

 

Finalização: 

14:30 

Local: Skipe 
 

 

 

1. PARTICIPANTES DA REUNIÃO 
1. Aldo Giuntini, 

2. Ana Paula Giolo – ABENDI/SP, 

3. Evandro de Timóteo, 

4. Flávio Barboza de Lima – UFAL/Maceió/AL, 

5. Giovanni Tambelini – PROCEQ/SP, 

6. Inês Laranjeira da Silva Battagin – ABCP/São Paulo/SP, 

7. Juliana Ferreira Fernandes – São Paulo/SP, 

8. Leonardo Medina Rosário, 

9. Márcia Lima Peduzzi – Goiânia/GO, 

10. Marina de Oliveira Campos – Goiânia/GO, 

11. Rodrigo Moysés Costa – Belo horizonte/MG, 

12. Ubirajara Alvim Camargos – Belo Horizonte/MG. 

 

2. RESPONSÁVEL 
A reunião foi presidida pelo engenheiro Rodrigo Moysés Costa. 

 

3. OBJETIVOS DA REUNIÃO 
O engenheiro Rodrigo Moysés definirá os novos textos que serão entregues nas próximas 

reuniões e os nomes das pessoas que farão parte dos grupos de trabalho dos 10 itens de END 

propostos na primeira reunião CT-402. 

 

4. ASSUNTOS DISCUTIDOS 
4.1. Apresentação das Atividades Desenvolvidas pelo CT-402 outubro/2014 
A reunião foi conduzida pelo Engenheiro Rodrigo Moysés com os tópicos descritos na 

Tabela 1. A Tabela 2 descreve os comentários e ideias de outros engenheiros participantes 

desse comitê. 
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Tabela 1. Tópicos abordados pelos coordenador do CT – 402 em novembro de 2014. 

Nome Tópicos  

Rodrigo Moysés 

O engenheiro iniciou a reunião apresentando a engenheira Ana Paula Giolo 

representante da ABENDI – Associação Brasileira de Ensaios Não Destrutivos e a 

frente do Comitê Técnico Setorial Construção Civil dessa Associação. 

Relatou resumidamente sobre o trabalho e objetivos do CT-402. Fornecer textos bases 

para a ABNT, para poder assessorá-los nas implementações e criações de novas 

normas. No entanto, o foco do CT-402 não são os equipamentos e sim os 

procedimentos de ensaio.  

Há profissionais em comum no Comitê Técnico Setorial de Construção Civil da 

ABENDI e  no CT-402 e a possibilidade de unir os grupos. 

O engenheiro encaminhou via skipe um documento para os participantes 

preencherem, com o intuito de escolher os temas que gostariam de participar. O 

objetivo desse trabalho é elaborar um texto Recomendação, nos moldes das 

Recomendações do RILEM, fazendo um Estado da Arte dos ensaios não destrutivos 

em geral. A primeira versão deste documento está previsto para ser entregue em abril 

de 2015 e a versão final no 57o Congresso Brasileiro do IBRACON de 2015 em 

Bonito/MS. 

O engenheiro encaminhou dois arquivos: o primeiro sobre algumas recomendações 

sobre o ensaio de ultrassom no concreto e o segundo sobre sugestões da norma NBR 

8802 via skipe. Ele  aguarda sugestões e recomendações de todos os participantes. 

 

 

Tabela 2 – Comentários e ideias dos participantes do CT-402 

Nome Comentários e ideias 

Ana Paula Giolo 

Engenheira responsável pelo setor de normalização e pelos comitês técnicos da 

associação ABENDI – Associação Brasileira de Ensaios Não Destrutivos, sendo um 

deles o Comitê Técnico Setorial Construção Civil. 

Esse comitê vem trabalhado praticamente há dois anos e recentemente foi realizado 

um plano de trabalho, em grupos, que poderá atender ao trabalho do comitê CT-402. 

A Engenheira encaminhou via skipe a ata da última reunião realizada em setembro 

deste ano, onde consta a divisão dos assuntos e os profissionais que colaborarão com 

esse trabalho. 

A Engenheira fará os convites aos engenheiros que fazem parte do Comitê Técnico 

Setorial Construção Civil da ABENDI para integrar no CT-402. 

ABENDI já possui uma norma publicada: ABNT NBR 15307 - Ensaios não 

destrutivos – Provas de cargas dinâmicas em grandes estruturas – Procedimento. 

Há outro documento em elaboração, Manual de PIT, que será publicado como 

documento ABENDI, com intuito de no futuro torná-lo uma norma ABNT. 

A engenheira encaminhou via skipe o documento Manual PIT_ABENDI, no qual está 

em elaboração e também o documento sobre tomografia de concreto armado. 

Elaborar um plano de trabalho juntos, ABENDI e CT-402, definindo datas e locais das 

reuniões, podendo, inclusive ser por skype. Além da inclusão dos integrantes da 

ABENDI. 

O comitê iniciou a elaboração de uma norma ABNT elencando quais ensaios devem 

ser realizados após a inspeção visual de estruturas de concreto armado e protendido. 

Foram identificadas algumas patologias, vinculando aos ensaios, destrutivos e não 

destrutivos, a serem realizados para a medição de cada uma delas. 

 

Giovanni 

Tambeline 

A PROCEQ encaminhará um texto com o uso correto e as técnicas utilizadas para 

cada equipamento utilizado nos ensaios não destrutivos que a empresa trabalha. Além 

de disponibilizar normas internacionais sobre os ensaios não destrutivos que a 

empresa tem acesso. 

Utilização de outras frequências e ganhos diferentes das do texto (ex. 250KHz ou 

500KHz, com ondas P - em casos específicos) e também ganhos mais altos (para 

distâncias maiores). 

É preciso prever o mercado futuro também para as normas não "nascerem antigas". 

Por exemplo os transdutores de contato seco não precisam de acoplante. Talvez, 

valesse a pena falar deles. 
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Mencionar o cálculo de módulo de elasticidade dinâmico. Hoje em dia faz-se com um 

coeficiente de poisson fixo. O ideal é trabalhar com ondas P, S e densidade do 

concreto. 

Evandro Timóteo 

Levantou dúvidas sobre o item 4.1 do arquivo encaminhado pelo eng. Rodrigo 

Moysés: "o concreto deve estar seco, pois a umidade interfere no resultado". Seria 

seco em estufa ou seco em um ambiente controlado (sala climatizada)? Isso deve ser 

melhor esclarecido, pois a única maneira do concreto perder a água dos poros 

capilares seria por secagem em estufa. Talvez pudesse ser acrescentado nesse item que 

o corpo-de-prova de concreto devesse estar numa sala com umidade e temperatura 

controladas (climatizada) até atingir equilíbrio com o ambiente e só então o ensaio de 

ultrassom pudesse ser realizado. 

Recomendações também da importância do uso do pacômetro para fugir das barras de 

aço, com intuito de evitar as distorções nas medições. 

Juliana F. 

Fernandes 

Encaminhou a primeira ata CT-402 via skipe. 

Comentou se há estudos de ondas cisalhantes S e ondas de compressão P em 

estruturas de concreto para a estimativa do módulo de elasticidade dinâmico do 

material, utilizando dois transdutores simultaneamente. Caso a PROCEQ tenha algum 

estudo, encaminhar para o CT-402. 

Marina de Oliveira A engenheira fará um trabalho conjunto com o eng. Flávio Barbosa de Lima. 

Flávio Barboza 
O engenheiro possui texto sobre esclerometria que fará um trabalho conjunto com 

Marina de Oliveira.   

 

 

5. CONCLUSÕES 
Os grupos foram formados e iniciados os textos de recomendação e sugestões para os ensaios 

de ultrassom e esclerometria. Os outros temas foram encaminhados via e-mail para o 

coordenador eng. Rodrigo Moysés. 

Nas próximas semanas haverá uma maior comunicação com engenheira Ana Paula Giolo 

representante da ABENDI, com o intuito de unir os dois comitês. 

 

 

6. PRÓXIMA REUNIÃO 
Data: 05/12/2014 (via skipe e dropbox) 

Pauta: Será enviada pelo Eng. Rodrigo Moysés 

Horário: 13h30min – 15h00min 

Responsável: Rodrigo Moysés 

  

 


