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CT 402 – ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS EM 

ESTRUTURAS DE CONCRETO 

  
REUNIÃO – 10 

 

Assuntos: Esclerometria 
 

Data: 

18/09/2015 

 

Início: 

15:44 

 

Finalização: 

17:22 

Local: Skype 

Pauta: 

1) Discussão das normas sobre esclerometria: 

 

 NBR 7584 (2013) – Concreto endurecido – Avaliação da 

dureza superficial pelo esclerômetro de reflexão – Método de 

ensaio. 

NM 78:96 – Hormigón endurecido – Evaluación de la dureza 

superficial mediante el esclerómetro de resorte. 

 

 

1. PARTICIPANTES DA REUNIÃO 
1. Agnus Rogério Rosa – Setaviso/MG, 

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

3. Flavio Barboza Lima – UFAL/AL,  

4. Juliana Ferreira Fernandes – EPSUP/SP, 

5. Melquiades Choquepuma - EPUSP/SP, 

6. Rafael Petille Hune – EPUSP/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 iniciou o tema sobre esclerometria e discutiu sobre as normas: 

NBR 7584 – Concreto endurecido - Avaliação da dureza superficial pelo esclerômetro de 

reflexão – Método de ensaio e NM 78:96 – Hormigón endurecido – Evaluación de la dureza 

superficial mediante el esclerómetro de resorte.   

 

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 pelo coordenador do CT – 402. 

Nome Tópicos  

Rodrigo Moysés 

 Acrescentar no item 2 da NBR 7584(2012) a definição de dureza superficial: 

Resistência superficial que os diversos minerais possuem, exigindo maior ou menor 

esforço para se deixar riscar. 

Nota Anexo C.5 Influência da carbonatação 

NOTA: Em casos extremos, os valores estimados para a resistência do concreto, 
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quando há carbonatação, podem superar os valores reais em mais de 50%, em função 

da espessura da camada carbonatada. 

Operador do equipamento 

Citar na norma NBR 7584 : O ensaio deve ser realizado por pessoal experiente na 

aplicação da técnica.  A norma NM 78:96 faz referencia ao operador. 

Sentido da produção do impacto da posição da superfície 

Deixar a norma mais clara no sentido de propagação do impacto – sentido longitudinal 

ou transversal à direção de lançamento do concreto. 

 

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

Nome Comentários e ideias 

Agnus Rogério Rosa 

Definição de dureza superficial: 

Resistência superficial que os diversos minerais possuem, exigindo maior ou menor 

esforço para se deixar riscar. 

Nota Anexo C.5 Influência da carbonatação 

Estimativa muito alta. 

Sentido da produção do impacto da posição da superfície 

Deixar a norma mais clara no sentido de propagação do impacto – sentido 

longitudinal ou transversal ao eixo do concreto. 

Pesquisar a norma americana – ASTM sobre esclerometria. 

Alfredo P. Conceição 

Definição de dureza superficial: 

Propriedade mecânica cujo conceito está ligado à resistência que um material 

apresenta ao risco ou à formação de uma marca permanente quando pressionado por 

outro material ou por marcadores padronizados. Há vários tipos de dureza: dureza 

por risco, que é a dureza Mohs, utilizada em materiais metálicos e muito aplicada na 

mineralogia; dureza por choque, que é a dureza shore; dureza por penetração, que é 

a dureza Brinell. Dureza Rockwell é um método de medição direta da dureza. 

Nota Anexo C.5 Influência da carbonatação 

Verificar na literatura. 

Pesquisar a norma americana – ASTM sobre esclerometria. 

Flavio Lima Barboza 

Definição de dureza superficial: 

Grandeza que expressa à resistência superficial do concreto ao impacto.  

Nota Anexo C.5 Influência da carbonatação 

Os valores estimados para a resistência do concreto pode ser até 50% mais altos. 

Anexo C, item C.2.3 da NM 78  

Recomenda a obtenção de uma curva de correlação através de corpos-de-prova 

cilíndricos 15 x 30 cm. Tentar desvincular no texto da norma NBR 7584, a 

esclerometria da resistência à compressão do concreto. 

Citar novas tecnologias de esclerômetro na NBR 7584 

Citar a dureza Q e R, ao utilizar diferentes tecnologias de esclerômetro. 

Juliana F. Fernandes 

Definição de dureza superficial: 

Grandeza que expressa à resistência superficial do concreto ao impacto. 

Nota Anexo C.5 Influência da carbonatação 

Procurar na literatura. 

Divulgar ao grupo as normas ASTM, NM78, BS 1881-202. 

Melquiades 

Choquepuma 

Definição de dureza superficial: 

Dureza é a propriedade característica de um material sólido, que expressa sua 

resistência a deformações permanentes e está diretamente relacionada com a força 

de ligação dos átomos. 

Nota Anexo C.5 Influência da carbonatação 

Verificar na literatura. 

Sentido da produção do impacto da posição da superfície 

Seria transversal ao eixo do concreto ou transversal ao elemento ensaiado? Deixar 

mais claro na norma NBR 7584. 

Rafael Petille Hune 

Definição de dureza superficial: 

Grandeza que expressa à resistência superficial do concreto ao impacto. 

Nota Anexo C.5 Influência da carbonatação 

Verificar na literatura. 
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5. CONCLUSÕES 
Os participantes dessa reunião discutiram as normas NBR 7584(2013) e NM 78:96 sobre 

esclerometria.  

 

6. PRÓXIMA REUNIÃO 
Data: 16/10/2015 (via skype e dropbox) 

Pauta: Será enviada por e-mail 

Horário: 15h30min – 17h00min 

Responsável: Rodrigo Moysés Costa  

 


