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CT 402 – ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS EM 

ESTRUTURAS DE CONCRETO 

  
ATA DA REUNIÃO – 6 

 

Assuntos: Alterações na norma NBR 8802(2013) 

• Discussão sobre o item 5 Resultados da NBR 8802(2013); 

• Retirar ou rever a nota do item 2.1, acrescentar a viscosidade do 
gel acoplante; 

• Acrescentar uma nota ou um item (ambientes de ensaio) sobre 
umidade e temperatura do concreto no momento do ensaio de 
ultrassom.  

 

Data: 

08/05/2015 

 

Início: 

13:30 

 

Finalização: 

15:00 

Local: Skype 
 

 

 

1. PARTICIPANTES DA REUNIÃO 
1. Alexandre Lorenzi – UFRGS/RS, 

2. Alfredo P. da Conceição Neto – EPUSP/SP, 

3. Evandro Tolentino – CEFET/MG, 

4. Flavio Barboza de Lima – UFAL/AL, 

5. Juliana Ferreira Fernandes – EPSUP/SP, 

6. Leonardo Medina Rosário - VALE/SE, 

7. Melquiades Choquepuma – EPSUP/SP, 

8. Rodrigo Duarte – PROCEQ/SP, 

9. 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. 
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. O engenheiro 

Melquiades Choquepuma será o responsável pelo ensaio. 

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 
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ultrassom. 

Texto proposto: “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.” 

Citação do livro Ultrasonic Pulse Velocity Testing - Technical Reference Manual:  

“ The pulse velocity of saturated concrete may be up to 2% higher than that in dry 

concrete of the same coposition and quality, although this figure is likely to be lower 

for high strength concrete.” 

Discussão sobre item 5 Nota 

Efeito da temperatura nas leituras de ultrassom no concreto. Ver Guidebook on non-

destructive testing of concrete structures da International Atomic Energy Agency, 

Viena, setembro 2002, ISSN 1018-5518. 

Acrescentar: Antes da realização do ensaio, deve-se medir a temperatura superficial 

do concreto ensaiado para que as correções necessárias sejam feitas nos resultados 

obtidos, conforme a tabela a seguir. (pag. 105 do Guidebook) 

Discussão do item 4.2 parágrafo abaixo do item: 

“O acoplamento e a pressão entre as superfícis dos trandutores e do corpo de prova ou 

componente que está sendo ensaiado devem ser considerados satisfatórios quando for 

obtido o valor mínimo de leitura com variação de até +-1 %.” 

Mudar para: "O acoplamento e a pressão entre as superfícies dos trandutores e do 

corpo de prova ou componente que está sendo ensaiado devem ser considerados 

satisfatórios quando for obtido o valor de leitura com variação de até 1 %." 

Para casa: 

Pesquisa para o grupo: estudar o efeito da carbonatação somente na área carbonatada 

na leitura de ultrassom. 

 

 

 

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

Nome Comentários e ideias 

Alfredo P. C. Neto 

Gel acoplante:  

Ok  

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  

Item 5 nota:  

Esperar pesquisa do Alexandre Lorenzi. 

Discussão do item 4.2 parágrafo abaixo do item: 

Ok para a mudança da frase. 

 

Alexandre Lorenzi 

Gel acoplante:  

Ok  

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  

Item 5 nota: 

Propôs-se a realizar ensaios de temperatura para verificação da leitura de ensaios de 

ultrassom para temperaturas 30, 32, 34, 36,38 e 40 graus. Serão utilizados 6 cps por 

temperatura para 32, 34, 36 e 38 graus perfazendo um total de 24 ensaios e mais 6 

para temperatura ambiente. Agregado graúdo a ser utilizado é o granito ou basalto e 

o cimento CPV-ARI. 

Discussão do item 4.2 parágrafo abaixo do item: 

Ok para a mudança da frase. 
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Evandro Tolentino 

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).  

Item 5 nota:  

Esperar pesquisa do Alexandre Lorenzi. 

Discussão do item 4.2 parágrafo abaixo do item: 

Ok para a mudança da frase. 

 

Flavio B. Lima 

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.  

Item 5 nota:  

Esperar pesquisa do Alexandre Lorenzi. 

Discussão do item 4.2 parágrafo abaixo do item: 

Ok para a mudança da frase. 

 

Juliana F. Fernandes 

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.  

Item 5 nota:  

Esperar pesquisa do Alexandre Lorenzi. 

Discussão do item 4.2 parágrafo abaixo do item: 

Ok para a mudança da frase. 

 

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). 

Ok para acrescentar o texto sugerido.  

Item 5 nota:  

Esperar pesquisa do Alexandre Lorenzi. 

Discussão do item 4.2 parágrafo abaixo do item: 

Ok para a mudança da frase. 

 

Melquiades 

Choquepuma 

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 o texto sugerido. 

Item 5 nota 

Para temperaturas entre 5 e 30 graus Celsius não existe mudanças na velocidade das 

ondas ultrassonicas, a velocidade é influenciada pela temperatura para valores acima 

desta faixa. Malhotra e Carino [2004].  

Esperar pesquisa do Alexandre Lorenzi. 

Discussão do item 4.2 parágrafo abaixo do item: 

Ok para a mudança da frase. 
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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.” 

 

Item 5 nota  

Acrescentar: Antes da realização do ensaio, deve-se medir a temperatura superficial do 

concreto ensaiado para que as correções necessárias sejam feitas nos resultados obtidos, 

conforme a tabela a seguir. (e colocar a tabela pag. 105 do Guidebook on non-destructive 

testing of concrete structures da International Atomic Energy Agency, Viena, setembro 2002, 

ISSN 1018-5518.) 

 
 

 

6. PRÓXIMA REUNIÃO 
Data: 12/06/2015 (via skype e dropbox) 

Pauta: Será enviada por e-mail 

Horário: 13h30min – 15h00min 

Responsável: Rodrigo Moysés Costa 

  

 


