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CT 402 – ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS EM 

ESTRUTURAS DE CONCRETO 

  
ATA DA REUNIÃO – 3 

 

Assuntos:  

• Montagem dos grupos de trabalho para os 10 temas de END. 

• Definição das normas que serão complementadas.  

 

Data: 

12/12/2014 

 

Início: 

13:30 

 

Finalização: 

15:07 
Local: Skype 

 

 

 

1. PARTICIPANTES DA REUNIÃO 
1. Alexandre Lorenzi, 

2. Ana Paulo Giolo – ABENDI/SP, 

3. Clédola Cássia Oliveira de Tello – SEGRE/Belo-Horizonte/MG, 

4. Juliana Ferreira Fernandes – São Paulo/SP, 

5. Rodrigo Duarte – PROCEQ/SP 

6. Rodrigo Moysés Costa – Belo horizonte/MG, 

 

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

 

3. OBJETIVOS DA REUNIÃO 
O engenheiro Rodrigo Moysés definirá as normas que serão revisadas e os textos que serão 

entregues nas próximas reuniões.  

 

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

Nome Tópicos  

Rodrigo Moysés 

Formação dos grupos e o pedido do estado da arte dos 10 temas dos ensaios não 

destrutivos definidos na primeira reunião. 

Sugestão da norma a ser trabalhada: NBR 8802 – Ultrassonografia. (Todos 

concordaram). 

Sugestões de material acoplante para o ensaio de ultrassom, como graxa de silicone ou 

apresentar viscosidade e densidade similar ao da graxa no 111 da Dow Corning. 

A norma NM 58 retrata a importância da experiência do operador no ensaio de 

ultrassom. Esta norma esta em vigor, mas não foi adotada no Brasil. 

Há vários casos de aberrações no mercado quando se trata de ensaios de ultrassom, por 

exemplo, diferentes operadores segurando os transdutores, onde deveria ter apenas um. 

Mesmo em grandes estruturas, o ideal é utilizar somente um operador. 

A experiência ou a certificação (através de peças ensaiadas) do operador deveria ser 

exigida em norma. 
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Vamos gerar neste grupo três textos sobre: 

1. Experiência do operador na realização do ensaio de ultrassom. 

2. Determinar a resistência do concreto na NBR 8802 (2013) através do ensaio 

de ultrassom. A norma BS 1881 determina a resistência do concreto através do 

ensaio de ultrassom, desde que se cumpram certos cuidados. 

3. Calibração e verificação dos equipamentos de ultrassom. 

 

 

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

Nome Comentários e ideias 

Ana Paula Giolo 

Comentou que a ABENDI precisa de um trabalho de revisão para a norma NBR 

15307 – Ensaios não destrutivos – Análise de Vibrações – Procedimento para provas 

de cargas dinâmicas em grandes estruturas. (Esse documento foi encaminhado ao 

grupo via skipe). 

Além da norma citada, foram encaminhados os documentos abaixo: 

• Ensaios não destrutivos – Radiografia - Procedimentos para a radiografia e 

a tomografia radiográfica das construções em estruturas de concreto. 

• ABNT - CSM 24 – Normas vigentes 

• ABNT – CSM 24 – Projetos de normas 

• ABNT – ONS 58 – Normas vigentes 

• ABNT – ONS 58 – Projetos de normas. 

Há certificação na ABENDI para alguns ensaios. No caso do ultrassom deve-se 

colocar treinamento e experiência. 

Rodrigo Duarte 
Seria interessante fazer um levantamento das empresas que trabalham com a norma 

NBR 15307, além da Concremat. 

Clédola Cássia 

Oliveira de Tello 

Possui muita experiência em campo com diversos produtos de acoplantes utilizados 

no ensaio de ultrassom. O ideal é fazer um estudo em campo e em laboratório e obter 

curvas de calibração, com o intuito de definir o melhor material através da viscosidade 

e da densidade.  

Adotar um determinado nível de experiência e tempo de uso do equipamento do 

operador para a realização dos ensaios de ultrassom. 

Juliana F. Fernandes 

Encaminhou a segunda ata CT-402 via skipe. 

O operador do ultrassom poderia comprovar pelo número de horas utilizando o 

equipamento. 

Alexandre Lorenzi 

Propôs que o comitê fizesse um levantamento das normas vigentes que retratam de 

END. 

O acoplante melhor utilizado em campo é a graxa e em laboratório, o gel.  

O operador do aparelho de ultrassom deveria ter um curso técnico ou certificação na 

área. 

Considera mais correto através do equipamento de ultrassom mapear regiões 

homogêneas, separando as áreas boas das ruins. A partir dai, realizar a extração de 

CPs e fazer o comparativo. 

 

 

5. CONCLUSÕES 
Três textos foram propostos como “para casa” para todos os membros do comitê CT-402. 

O primeiro texto: Se há necessidade de certificação sobre a experiência do operador ao 

manipular equipamentos de ultrassom.  

O segundo texto: Determinação da resistência do concreto através do ensaio de ultrassom. (Ler 

a norma BS 1881 part 203) 

O terceiro texto: Calibração (utilização da barra de calibração) e verificação de equipamentos 

de ultrassom. 
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6. PRÓXIMA REUNIÃO 
Data: 27/02/2015 (via skype e dropbox) 

Pauta: Será enviada pelo Eng. Rodrigo Moysés 

Horário: 13h30min – 15h00min 

Responsável: Rodrigo Moysés Costa 

  

 


