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CT 402 – ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS EM 

ESTRUTURAS DE CONCRETO 

  
ATA DA REUNIÃO – 5 

 

Assuntos: Alterações na norma NBR 8802(2013) 

• 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. 

 

Data: 

27/03/2015 

 

Início: 

13:30 

 

Finalização: 

15:45 

Local: Skype 
 

 

 

1. PARTICIPANTES DA REUNIÃO 
1. Juliana Ferreira Fernandes – EPSUP/SP, 

2. Leila Cristina Meneghetti Valverdes - EPUSP/SP, 

3. Leonardo Medina Rosário  - VALE/SE, 

4. Melquiades Choquepuma – EPUSP/USP, 

5. Rafael Petille Hune – EPUSP/SP, 

6. Rodrigo Duarte – PROCEQ/SP, 

7. 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  
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. 

Nome Tópicos  

Rodrigo Moysés 

Gel acoplante:  

Nota (retirar ou rever) verificar viscosidade do gel via ensaios. Realizar ensaios com 

o gel da marca Dow Corning 111 ou material similar. O acoplante deverá possuir 

viscosidade similar a essa marca e que não perca a viscosidade com a temperatura.  

Superfícies úmidas 

Retirar a nota (superfícies úmidas não causam problemas) da página 2 NBR 

8802(2013) e relatar sobre as interferências da umidade na leitura da velocidade de 

ultrassom. 

A água permite um incremento de velocidade de ultrassom na estrutura. 

Sugeriu o texto para substituir a nota: “As superfícies úmidas causam interferências 

na leitura do pulso ultrassônico. Desta forma, sempre que possível, deve-se evitar a 

realização do ensaio em estruturas de concreto com superfície úmida. Recomenda-se 

ensaio de umidade para verificar a % de umidade da estrutura. Caso seja imperativa 

a realização do ensaio de ultrassonografia em regiões úmidas e esta umidade seja 

visualmente perceptível, recomenda-se comparação entre a(s) estrutura(s) padrão e 

aquelas que estão sendo verificadas.” 

Sugeriu o texto em conjunto com o Rodrigo Duarte para substituir a nota da página 2 

e foi aceito pelos membros da reunião: “As superfícies úmidas causam interferências 

na leitura do pulso ultrassônico. Desta forma, sempre que possível, deve-se evitar a 

realização do ensaio em estruturas de concreto com superfície úmida. Caso não seja 

possível a realização do ensaio em superfície seca, levar em conta que os valores de 

velocidade serão incrementados.”  

Item C do escopo pag. 1 

Retirar: “c) Monitoramento de variações no concreto, ao longo do tempo, 

decorrentes de agressividade do meio (ataque químico) principalmente pela ação de 

sulfatos.” 

Acrescentar o texto discutido e aceito por todos os membros da reunião: “c) 

Monitoramento das variações das propriedades mecânicas do concreto ao longo do 

tempo.” 

Acrecentar item D do escopo pag. 1 

Texto discutido e aceito pelos membros da reunião: “d) Determinação do módulo de 

elasticidade dinâmico do concreto, por meio das ondas de compressão e cisalhante.” 

Acrecentar item E do escopo pag. 1 

Texto sugerido e aceito por todos os membros da reunião: “e) - Determinação da 

resistência à compressão com uso de técnica reconhecida e comprovada para a 

geração da curva de correlação.” 

Sugestão do uso do ensaio de pacometria: 

O uso do ensaio de pacometria faz-se necessário em estruturas de concreto armado a 

fim de se evitar a propagação do pulso ultrassônico no sentido longitudinal das 

armaduras, quando possível. 

Texto sugerido e aceito por todos os membros da reunião: “Faz-se necessário o uso 

do ensaio de pacometria em estruturas de concreto armado, a fim de se evitar a 

propagação do pulso ultrassônico no sentido longitudinal das armaduras. Caso não 

seja possível, levar em conta que os valores de velocidade serão incrementados.” 

 

 

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

Nome Comentários e ideias 

Juliana F. Fernandes 

Gel acoplante:  

Ok para os comentários do Rodrigo Moysés. 

Superfícies úmidas: 

Ok - Retirar a nota (superfícies úmidas não causam problemas) da página 2 NBR 

8802(2013) e acrescentar outra nota sobre a alteração da velocidade de ultrassom 

em superfícies úmidas. 

Ok para acrescentar o texto sugerido pelo Rodrigo Duarte em conjunto com o 

Rodrigo Moysés. 

Item C do escopo pag. 1 
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Ok para retirar: “c) monitoramento de variações no concreto, ao longo do tempo, 

decorrentes de agressividade do meio (ataque químico) principalmente pela ação 

de sulfatos.” 

Ok para substituir: “c) Monitoramento das variações das propriedades mecânicas 

do concreto ao longo do tempo.” 

Acrecentar item D do escopo pag. 1 

Ok para o texto sugerido e discutido pelos membros da reunião: “d) Determinação 

do módulo de elasticidade dinâmico do concreto, por meio das ondas de 

compressão e cisalhante.” 

Acrecentar item E do escopo pag. 1 

Ok para o texto sugerido e discutido pelos membros da reunião: “e) - 

Determinação da resistência à compressão com uso de técnica reconhecida e 

comprovada para a geração da curva de correlação.” 

Sugestão do uso do ensaio de pacometria: 

Ok para o texto: “Faz-se necessário o uso do ensaio de pacometria em estruturas de 

concreto armado, a fim de se evitar a propagação do pulso ultrassônico no sentido 

longitudinal das armaduras. Caso não seja possível, levar em conta que os valores 

de velocidade serão incrementados.”  

Leila Meneghetti 

Gel acoplante: 

Ok para os comentários do Rodrigo Moysés. 

Superfícies úmidas: 

Ok - Retirar a nota (superfícies úmidas não causam problemas) da página 2 NBR 

8802(2013).  

É importante conhecer o histórico da estrutura. A norma deve alertar sobre o 

incremento de velocidade de ultrassom em estruturas úmidas. 

Ok para acrescentar o texto sugerido pelo Rodrigo Duarte em conjunto com o 

Rodrigo Moysés. 

Item C do escopo pag. 1 

Ok para retirar: “c) monitoramento de variações no concreto, ao longo do tempo, 

decorrentes de agressividade do meio (ataque químico) principalmente pela ação 

de sulfatos.” 

Ok para substituir: “c) Monitoramento das variações das propriedades mecânicas 

do concreto ao longo do tempo.” 

Acrecentar item D do escopo pag. 1 

Ok para o texto sugerido e discutido pelos membros da reunião: “d) Determinação 

do módulo de elasticidade dinâmico do concreto, por meio das ondas de 

compressão e cisalhante.” 

Acrecentar item E do escopo pag. 1 

Ok para o texto sugerido e discutido pelos membros da reunião: “e) - 

Determinação da resistência à compressão com uso de técnica reconhecida e 

comprovada para a geração da curva de correlação.” 

Sugestão do uso do ensaio de pacometria: 

Ok para o Texto: “Faz-se necessário o uso do ensaio de pacometria em estruturas 

de concreto armado, a fim de se evitar a propagação do pulso ultrassônico no 

sentido longitudinal das armaduras. Caso não seja possível, levar em conta que os 

valores de velocidade serão incrementados.” 

Leonardo Medina 

Gel acoplante: 

Ok para os comentários do Rodrigo Moysés. 

Superfícies úmidas: 

Ok - Retirar a nota (superfícies úmidas não causam problemas) da página 2 NBR 

8802(2013). A percepção visual da umidade é importante antes de realizar o ensaio 

de ultrassom. 

Ok para acrescentar o texto sugerido pelo Rodrigo Duarte em conjunto com o 

Rodrigo Moysés. 

Item C do escopo pag. 1 

Ok para retirar: “c) monitoramento de variações no concreto, ao longo do tempo, 

decorrentes de agressividade do meio (ataque químico) principalmente pela ação 

de sulfatos.” 

Ok para substituir: “c) Monitoramento das variações das propriedades mecânicas 

do concreto ao longo do tempo.” 
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Acrecentar item D do escopo pag. 1 

Ok para o texto sugerido e discutido pelos membros da reunião: “d) Determinação 

do módulo de elasticidade dinâmico do concreto, por meio das ondas de 

compressão e cisalhante.” 

Acrecentar item E do escopo pag. 1 

Ok para o texto sugerido e discutido pelos membros da reunião: “e) - 

Determinação da resistência à compressão com uso de técnica reconhecida e 

comprovada para a geração da curva de correlação.” 

Sugestão do uso do ensaio de pacometria: 

Ok para o texto: “Faz-se necessário o uso do ensaio de pacometria em estruturas de 

concreto armado, a fim de se evitar a propagação do pulso ultrassônico no sentido 

longitudinal as armaduras. Caso não seja possível levar em conta que os valores de 

velocidade serão incrementados.” 

Melquiades 

Choquepuma 

Gel acoplante: 

Ok para os comentários do Rodrigo Moysés. Ele se prontificou de realizar o ensaio 

para detectar a viscosidade do gel Dow Corning 111 ou material similar. 

Superfícies úmidas: 

Ok - Retirar a nota (superfícies úmidas não causam problemas) da página 2 NBR 

8802(2013). 

Ok para acrescentar o texto sugerido pelo Rodrigo Duarte em conjunto com o 

Rodrigo Moysés. 

Item C do escopo pag. 1 

Ok para retirar: “c) monitoramento de variações no concreto, ao longo do tempo, 

decorrentes de agressividade do meio (ataque químico) principalmente pela ação 

de sulfatos.” 

Ok para substituir: “c) Monitoramento das variações das propriedades mecânicas 

do concreto ao longo do tempo.” 

Acrecentar item D do escopo pag. 1 

Ok para o texto sugerido e discutido pelos membros da reunião: “d) Determinação 

do módulo de elasticidade dinâmico do concreto, por meio das ondas de 

compressão e cisalhante.” 

Acrecentar item E do escopo pag. 1 

Ok para o texto sugerido e discutido pelos membros da reunião: “e) - 

Determinação da resistência à compressão com uso de técnica reconhecida e 

comprovada para a geração da curva de correlação.” 

Sugestão do uso do ensaio de pacometria: 

Sugeriu o texto em conjunto com o Rafael: “Com o auxílio de um pacômetro, no 

intuito de se eliminar interferências nos resultados dos ensaios, deverão ser 

evitados os pontos onde existe grande concentração de armadura, principalmente 

no sentido longitudinal ao da de propagação das ondas.” 

Rafael Petille Hune 

Gel acoplante: 

Ok para os comentários do Rodrigo Moysés. 

Superfícies úmidas: 

Ok - Retirar a nota (superfícies úmidas não causam problemas) da página 2 NBR 

8802(2013). 

Ok para acrescentar o texto sugerido pelo Rodrigo Duarte em conjunto com o 

Rodrigo Moysés. 

Item C do escopo pag. 1 

Ok para retirar: “c) monitoramento de variações no concreto, ao longo do tempo, 

decorrentes de agressividade do meio (ataque químico) principalmente pela ação 

de sulfatos.” 

Ok para substituir: “c) Monitoramento das variações das propriedades mecânicas 

do concreto ao longo do tempo.” 

Acrecentar item D do escopo pag. 1 

Ok para o texto sugerido e discutido pelos membros da reunião: “d) Determinação 

do módulo de elasticidade dinâmico do concreto, por meio das ondas de 

compressão e cisalhante.” 

Acrecentar item E do escopo pag. 1 

Ok para o texto sugerido e discutido pelos membros da reunião: “e) - 

Determinação da resistência à compressão com uso de técnica reconhecida e 
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comprovada para a geração da curva de correlação.” 

Sugestão do uso do ensaio de pacometria: 

Sugeriu o texto em conjunto com o Melquiades: “Com o auxílio de um pacômetro, 

no intuito de se eliminar interferências nos resultados dos ensaios, deverão ser 

evitados os pontos onde existe grande concentração de armadura, principalmente 

no sentido longitudinal ao da de propagação das ondas. 

Rodrigo Duarte 

Gel acoplante: 

Ok para os comentários do Rodrigo Moysés.  

Superfícies úmidas: 

Ok – Retirar a nota (superfícies úmidas não causam problemas) da página 2 NBR 

8802(2013). 

Caso não seja possível a realização do ensaio em superfície seca, levar em conta 

que os valores de velocidade serão incrementados. Neste caso utilizar parâmetros 

referenciais para concreto úmido. 

Sugeriu o texto em conjunto com o Rodrigo Moysés para substituir a nota da 

página 2: “As superfícies úmidas causam interferências na leitura do pulso 

ultrassônico. Desta forma, sempre que possível, deve-se evitar a realização do 

ensaio em estruturas de concreto com superfície úmida. Caso não seja possível a 

realização do ensaio em superfície seca, levar em conta que os valores de 

velocidade serão incrementados.”  

Item C do escopo pag. 1 

Ok para retirar: “c) monitoramento de variações no concreto, ao longo do tempo, 

decorrentes de agressividade do meio (ataque químico) principalmente pela ação 

de sulfatos.” 

Ok para substituir: “c) Monitoramento das variações das propriedades mecânicas 

do concreto ao longo do tempo.” 

Acrecentar item D do escopo pag. 1 

Ok para o texto sugerido e discutido pelos membros da reunião: “d) Determinação 

do módulo de elasticidade dinâmico do concreto, por meio das ondas de 

compressão e cisalhante.” 

Acrecentar item E do escopo pag. 1 

Ok para o texto sugerido e discutido pelos membros da reunião: “e) - 

Determinação da resistência à compressão com uso de técnica reconhecida e 

comprovada para a geração da curva de correlação.” 

 Sugestão do uso do ensaio de pacometria: 

Sugeriu o texto: “O uso do ensaio de pacometria faz-se necessário em estruturas de 

concreto armado a fim de se evitar a propagação do pulso ultrassônico no sentido 

longitudinal das armaduras. Caso não seja possível a realização do ensaio de 

ultrassom fora da região das armaduras, levar em conta que os valores de 

velocidade serão incrementados.” 

 

 

5. CONCLUSÕES 
 

Os participantes dessa reunião apresentaram várias alterações para a norma NBR 

8802(2013).  Segue a versão final das alterações que devem conter na versão atualizada da 

norma NBR 8802: 

 

 

Retirar a nota da página 2 “Superfícies úmidas não causam problemas.” e acrescentar: 

 “As superfícies úmidas causam interferências na leitura do pulso ultrassônico. Desta forma, 

sempre que possível, deve-se evitar a realização do ensaio em estruturas de concreto com 

superfície úmida. Caso não seja possível a realização do ensaio em superfície seca, levar em 

conta que os valores de velocidade serão incrementados.” 
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Item C do escopo pag. 1 

Retirar: “c) Monitoramento de variações no concreto, ao longo do tempo, decorrentes de 

agressividade do meio (ataque químico) principalmente pela ação de sulfatos.” 

Substituir: “c) Monitoramento das variações das propriedades mecânicas do concreto ao 

longo do tempo.” 
 

Item D do escopo pag. 1 

Acrescentar: “d) Determinação do módulo de elasticidade dinâmico do concreto, por meio 

das ondas de compressão e cisalhante.” 

 

Item E do escopo pag. 1 

Acrescentar: “e) - Determinação da resistência à compressão com uso de técnica 

reconhecida e comprovada para a geração da curva de correlação.” 

 

Acrescentar item 2.5  

“Faz-se necessário o uso do ensaio de pacometria em estruturas de concreto armado, a fim 

de se evitar a propagação do pulso ultrassônico no sentido longitudinal das armaduras. Caso 

não seja possível, levar em conta que os valores de velocidade serão incrementados.” 

 

 

6. PRÓXIMA REUNIÃO 
Data: 08/05/2015 (via skype e dropbox) 

Pauta: Será enviada por e-mail 

Horário: 13h30min – 15h00min 

Responsável: Rodrigo Moysés Costa 

  

 


