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CT 402 – ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS EM 

ESTRUTURAS DE CONCRETO 

  
ATA DA 36ª REUNIÃO  

 

Assuntos:  

• Finalização da Prática Recomendada de END 

Data: 

27/03/2020 

Início: 

15:00 

Finalização: 

16:00 Local: Gotomeeting 

 

 

1. PARTICIPANTES DA REUNIÃO 

Alexandre Lorenzi / UFRGS 

Ana Paula Giolo / ABENDI 

Juliana Ferreira Fernandes / Inspectra Engenharia 

Kirke Moreira / Bruke Brasil 

Paulo Fernando Araujo / Concremat 

Rafael Petille Hune/ POLI-USP 

Rodrigo Duarte / Proceq 

Turíbio José da Silva / UFU-MG 

 

 

2. RESPONSÁVEL 
A reunião foi presidida pela engenheira Juliana Ferreira Fernandes, coordenadora do CT 402 

e a representante da ABENDI Ana Paula Giolo, secretariando o referido CT. 

 

 

3. OBJETIVOS DA REUNIÃO 
A meta do Comitê Técnico CT-402 é a elaboração da Prática Recomendada. 

 

 

4. ASSUNTOS DISCUTIDOS 

 
4.1. Prática Recomendada de END 
 

Juliana apresentou o texto-final da Prática Recomendada, que contemplará as normas 

brasileiras revisadas recentemente: pacometria, esclerometria e ultrassom, e que submeterá 

ao Ibracon. 

 

Os presentes questionaram se a Prática se limitaria a esses métodos, sendo esclarecido pela 

Juliana que os ensaios de carbonatação e potencial de corrosão estão sendo tratados em outro 

comitê do Ibracon, o CT-702 – Comitê IBRACON / ALCONPAT - Procedimentos para 

Ensaios, Inspeção e Avaliação da Durabilidade das Estruturas de Concreto, coordenado pelo 

Daniel Veras, que é focado em corrosão e está sendo trabalho no nordeste, especificamente 

na Bahia. 
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Os tópicos-padrão mínimos sugeridos para cada método são: 

 Descrição 

 Normas 

 Princípio físico e tipos de equipamentos 

 Objetivos – Aplicabilidade – Parâmetros avaliados 

 Responsabilidades 

 Treinamentos e Qualificações 

 Aparelhos Utilizados no Mercado  

 Limitações e Problemas 

 Exemplos de Aplicação  

Pacometria 

 

• No item de exemplos, questionou se seria interessante incluir desenhos ou fotos, 

sendo aceito pelos participantes, inclusive do próprio ensaio. 

• Turíbio solicitou para atualizar algumas palavras, em função da atualização de língua 

portuguesa, como, por exemplo, corpos de prova (sem hífen). 

• Foi discutido brevemente o item sobre calibração e a diferença com a execução da 

verificação dos equipamentos. Foi incluído texto sobre verificação. 

• Quanto ao treinamento e qualificações, não há especificação em normas 

internacionais, mas Juliana considera relevante ter esta informação. 

 

Esclerometria 

 

• Juliana comentou que a descrição do método deve ser mais técnica, e melhorará o 

texto. 

• Turíbio pediu para corrigir a aplicação do método, que é em concreto e não na 

estrutura de concreto. 

• Turíbio comentou que seria interessante incluir o histórico das normas, 

principalmente da norma brasileira. 

• Incluir outros itens: calibração, verificação, responsabilidades e exemplos de 

aplicação. 

 

Ultrassom 

 

• Seguir o mesmo padrão da esclerometria. 

• Alexandre, Paulo Fernando, Kirke e Igor encaminharão exemplos de aplicação em 

laboratório e em estrutura real. 

• Turibio pediu para especificar a região onde é realizado o ensaio, considerando os 

critérios de escolha para realizar nessa região. 

• Comentar sobre os métodos indiretos, por causa da falta de confiabilidade e suas 

dificuldades. Alexandre Lorenzi se prontificou a comentar sobre os cuidados e 

limitações para a sua utilização. 
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• Incluir outros itens: calibração, verificação, responsabilidades e exemplos de 

aplicação. 

 

Ao final da apresentação, Juliana comentou que vai encaminhar o texto apresentado em 

reunião para análise dos presentes. 

 

5. CONCLUSÕES 
 

Juliana considera relevante comentar sobre novas tecnologias que estão em ascensão no 

mercado, como RIMT, por exemplo. 

 

Ficou acertado que na próxima reunião serão realizadas breves apresentações sobre: 

 

• Juliana – RIMT 

• Kirke – radiografia / tomografia 

• Rodrigo – pulso-eco e outros ensaios, para cabos de protensão 

 

Ana Paula comentou que pode disponibilizar, para conhecimento, o projeto de norma 

elaborado para tomografia, que faltam somente alguns acertos para encaminhar para a ABNT. 

 

 

6. AGENDA DE REUNIÕES 2020 
 

Datas marcadas para as próximas reuniões via gotomeeting, virtual, sempre as quintas-feiras 

das 15h às 16h. 

 

Fev Mar Abr Maio Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

20 - 21 19 - 27 23 21 18 23 13 17 22 19 10 

 

 

7. PRÓXIMA REUNIÃO 
 

Data: 23.03.2020 

Horário: 15h às 16h 

Pauta: Finalização da PRE de END / Apresentação e Discussão sobre os ensaios, para a 

definição do próximo projeto de END. 

Responsável: Enga. Juliana Ferreira Fernandes 

 

 


