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CT 402 – ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS EM 

ESTRUTURAS DE CONCRETO 

  
ATA DA REUNIÃO – 4 

 

Assuntos:  

• Recomendações e alterações para a norma NRB 8802(2013). 

 

Data: 

27/02/2015 

 

Início: 

13:30 

 

Finalização: 

15:40 

Local: Skype 

 

 

 

1. PARTICIPANTES DA REUNIÃO 
1. Aldo Giuntini – UFMG/MG, 

2. Alfredo Pinto da Conceição Neto - EPUSP/SP, 

3. Evandro Talentino – CEFET/MG, 

4. Flavio Barboza de Lima UFAL/AL, 

5. Giovanni Tambelini – PROCEQ/SP, 

6. Juliana Ferreira Fernandes – EPUSP/SP, 

7. Leila Cristina Meneghetti Valverdes - EPUSP/SP, 

8. Leonardo Medina Rosário VALE/SE, 

9. Rafael Petille Hune – EPUSP/SP, 

10. Rodrigo Moysés Costa – UltraLab/MG. 

 

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

 

3. OBJETIVOS DA REUNIÃO 
O engenheiro Rodrigo Moysés propôs várias alterações para a norma NBR 8802(2013). Em 

torno dessas mudanças cada membro contribuiu com suas opiniões. 

 

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. 

Nome Tópicos  

Rodrigo Moysés 

Profissional habilitado e calibração de equipamento  

O ensaio de ultrassom deve ser executado apenas por um operador, isto é, o mesmo 

operador deverá manusear os transdutores emissor e receptor. O ensaio deve ser 

realizado por pessoa que possa ter sua experiência comprovada, seja por meio de 

trabalhos técnicos com comprovada apresentação de documentos vinculados aos 

Conselhos Regionais de Engenharia Estaduais (Anotação de Responsabilidade 

Técnica), seja por meio de práticas acadêmicas que comprovem tal expertise como, 

por exemplo, ensaios laboratoriais para subsidiar teses de doutorado e/ou 



 2 

dissertações de mestrado ou experiência atestada por associações e/ou órgãos que 

atuem na área de Ensaios não Destrutivos em Estruturas de Concreto. 

O ensaio deve ser realizado por pessoal experiente na aplicação desta técnica. O 

programa de trabalho, a análise e a interpretação dos resultados devem ser realizados 

por profissional responsável. 

A certificação pode ser realizada pela ABENDI. Essa associação já possui 

formatados vários cursos sobre os END. No momento ainda não há parcerias, mas 

podemos propor um curso. 

 

Estimativa da Resistência do concreto 

Tendo em vista que a relação entre a velocidade do pulso ultrassônico e a resistência 

do concreto pode ser afetada por vários fatores como, por exemplo, a idade do 

concreto, as condições de cura empregadas, as condições de umidade, proporções da 

mistura, tipo de agregado graúdo e tipo de cimento. Não é recomendável o 

procedimento da estimativa da resistência do concreto utilizando-se o ensaio de 

ultrassonografia, uma vez que a quantidade de variáveis aleatórias a interferir neste 

processo comprometeria a confiabilidade dos resultados obtidos. 

Para o uso da correlação da resistência à compressão do concreto com o ensaio da 

ultrassonografia, é necessário o uso de técnica reconhecida e comprovação da 

geração da curva de correlação. 

Para obtenção das curvas de correlação, deve ser determinado o tempo de passagem 

da onda em cada corpo-de-prova, que em seguida, é submetido ao ensaio de 

compressão de acordo com o Projeto de Norma Mercosul 05:03-0122 (devem ser 

ensaiados no mínimo dez corpos-de-prova para cada relação água/cimento, no 

intervalo compreendido entre 0,40 e 0,80 com variações de 0,05). 

A primeira delas deve ser representada no eixo das abcissas e a segunda no das 

ordenadas, em um sistema cartesiano ortogonal, sendo traçada a curva de correlação 

para o conjunto de materiais em estudo. 

 

Acoplante 

 Caracterizar o material acoplante, viscosidade e densidade. Encaminhou um artigo 

sobre a importância do material acoplante no ensaio de ultrassom.  

 

 

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

Nome Comentários e ideias 

Aldo Giuntini 

Profissional habilitado e calibração de equipamento 

A recomendação da medição do ensaio de ultrassom deve ser executada somente por 

uma pessoa conforme o porte da estrutura.  Comentar na norma NBR 8802(2013) os 

problemas com as variações da leitura e a porcentagem máxima permitida de erro, 

além de soluções para dar boa capacitação ao profissional de acordo com a norma 

MERCOSUL NM58(96). Essa norma dá um tom adequado sobre a habilitação do 

profissional. 

Acrescentar uma cadeira de graduação no curso de engenharia civil sobre ensaios 

não destrutivos. O operador dos equipamentos utilizados nos END deverá ter 

experiência comprovada. 

As regiões distantes deveriam ter um núcleo como referência (modelo ABENDI) ou 

parcerias com as universidades (convênios). 

Estimativa da Resistência do concreto 

O texto da norma poderia constar os cuidados para a obtenção das curvas de 

correlação para a estimativa da resistência à compressão.  

Acoplante 

Discussão na próxima reunião. 

Rodrigo Duarte 

Profissional habilitado e calibração de equipamento 

O operador deverá ter experiência comprovada com certificação técnica ou superior 

em engenharia ou treinamento de ultrassonografia em concreto. 

O operador deverá ter curso de 30 horas em ultrassonografia com experiência 

comprovada em laboratório reconhecido por instituição credenciada.  

Profissional com trabalhos e experiência comprovada seja por meio de trabalhos 

técnicos com comprovada apresentação de documentos vinculados aos Conselhos 
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Regionais de Engenharia Estaduais (Anotação de Responsabilidade Técnica), seja 

por meio de práticas acadêmicas que comprovem tal expertise necessitam apenas do 

credenciamento da instituição certificadora. 

O curso pode ser criado e a ABENDI certifica. 

Para o início da sequência dos ensaios é necessária a calibração em µs do 

equipamento preferencialmente com a barra de calibração. 

Estimativa da Resistência do concreto 

Discussão na próxima reunião. 

Acoplante 

Discussão na próxima reunião. 

Evandro Tolentino 

Profissional habilitado e calibração de equipamento 

Não há necessidade de curso de tecnólogo para realizar os ensaios não destrutivos, 

mas sim de certificação. A certificação pode ser realizada pelo IBRACON. 

Obrigatório a calibração do equipamento. 

Estimativa da Resistência do concreto 

Discussão na próxima reunião. 

Acoplante 

Discussão na próxima reunião. 

Alfredo P. C. Neto 

Profissional habilitado e calibração de equipamento 

O treinamento dos equipamentos aplicados nos ensaios não destrutivos para 

tecnólogos e engenheiros pode ser realizado pelo IBRACON ou pela ABENDI. 

Importância da calibração do aparelho. 

Estimativa da Resistência do concreto 

Discussão na próxima reunião. 

Acoplante 

Discussão na próxima reunião. 

Flávio B. Lima 

Profissional habilitado e calibração de equipamento 

Além do treinamento dos equipamentos para tecnólogos e engenheiros, aplicar o 

requisito de tempo em laboratório. 

Obrigatório à calibração do equipamento. 

Estimativa da Resistência do concreto 

Discussão na próxima reunião. Encaminhou um artigo sobre a técnica SonReb, 

método que combina a esclerometria com o ultrassom na estimativa da resistência 

mecânica do concreto. 

Acoplante 

Discussão na próxima reunião. 

Juliana F. Fernandes 

Profissional habilitado e calibração de equipamento 

Curso e experiência em campo ou em laboratório. 

Obrigatório à calibração do equipamento diariamente no início dos trabalhos. 

Estimativa da Resistência do concreto 

Discussão na próxima reunião. 

Acoplante 

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

Discussão próxima reunião. 

 

 

5. CONCLUSÕES 
 

Os participantes dessa reunião apresentaram várias alterações para a norma NBR 

8802(2013).  A primeira alteração que deve conter na norma foi sobre a capacitação do 

profissional. Segue a versão final desse tema: 

“O ensaio deve ser realizado por pessoal experiente na aplicação da técnica da 

ultrassonografia. O planejamento, o desenvolvimento do trabalho, a análise e a 

interpretação dos resultados devem ser realizados por profissional responsável.” 

 

Os temas a seguir foram propostos pelo grupo e serão discutidos na próxima reunião, já com 

o intuito de concluir as mudanças: 
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• Rever o item 1 (escopo) ao acrescentar a correlação da velocidade de pulso com a 

determinação do módulo de elasticidade dinâmico e com a resistência à compressão do 

concreto (através de curvas de correlação) e rever o item c. 

• Acrescentar no item 2, a especificação 2.5 sobre sugestão de pacometria para encontro de 

armaduras. 

• No item 2, especificação 2.1 acoplante, sugerir a densidade e a viscosidade para o material 

a ser utilizado. 

• No anexo A item A.2, comentar sobre a influência das armaduras. 

• Tirar a nota (superfícies úmidas não causam problemas) da página 2. 

 

 

 

6. PRÓXIMA REUNIÃO 
Data: 27/03/2015 (via skype e dropbox) 

Pauta: Será enviada pelo Eng. Rodrigo Moysés 

Horário: 13h30min – 15h00min 

Responsável: Rodrigo Moysés Costa 

  

 


