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CT 402 – ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS EM 

ESTRUTURAS DE CONCRETO 

  
REUNIÃO – 12 

 

Assuntos: Esclerometria 
 

Data: 

04/12/2015 

 

Início: 

15:21 

 

Finalização: 

17:27 

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. 

 

 

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

2. Flavio Barboza de Lima – UFAL/AL, 

3. Ivo Padaratz – UFSC/SC,  

4. Juliana Ferreira Fernandes – EPSUP/SP, 

5. Melquiades Choquepuma - EPUSP/SP, 

6. Rafael Petille Hune – EPUSP/SP, 

7. Rodrigo Duarte – Proceq/SP, 

8. 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 a 

atualização da norma: NBR 7584 – Concreto endurecido - Avaliação da dureza superficial 

pelo esclerômetro de reflexão – Método de ensaio.  

 

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 

 Definição de Dureza Superficial 

De acordo com a NM 78, acrescentar: É a propriedade de medida em termos de 

propagação de energia de reflexão de uma massa-martelo padrão, que incide sobre 

uma superfície de concreto.  

O Rodrigo Moysés pedirá para a Eng. Inês Battagin a versão docx da norma NBR 

7584(2012). 

Escopo 

Retirar da frase “e se aplica às condições do Anexo A” e mudar o texto para: 

A análise esclerométrica permite a medida da energia de reflexão, em termos de 
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propagação, para a determinação da uniformidade do concreto. É possível a utilização 

do esclerômetro na estimativa da resistência à compressão superficial quando 

correlaciona a energia de reflexão com ensaios destrutivos. 

Anexo A: A.1  

Este método não substitui o ensaio de resistência à compressão do concreto 

endurecido. 
Item 2 : Termos e definições  

Retirar ou não 

Item 3 

Acrescentar os aparelhos novos. 

 

 

 

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

Nome Comentários e ideias 

Agnus Rogério Rosa 

Escopo 

Eu penso que deveríamos  nos atentar para a palavra homogeneidade, pois  o 

esclerômetro  só pode nos fornecer  informações mais superficiais do concreto. 

Se desconsiderarmos a superfície carbonatada, cloretizada etc.. a leitura do 

esclerômetro pode nos induzir a erros. 

Item 2 : Termos e definições  

Importante esse item. 

Flavio Lima Barboza 

Definição de Dureza Superficial 

Propriedade de uma superfície de concreto medida em termos da proporção da 

energia devolvida a uma massa padrão incidente sobre a superfície, ou um êmbolo 

em contacto com a superfície, com uma energia inicial fixa. 

Definições da norma NBR 7584 

Deixar claro os tipos de aparelhos, áreas de ensaio e procedimentos necessários. 

Substituir anexos por apêndices 

Item 2 : Termos e definições  

Importante esse item. 

Ivo Padaratz 

Escopo 

Na prática o uso para resistência deve realmente ficar atrelado a existência de 

correlações físicas. O problema é a disponibilidade dessas correlações em cada 

região. 

Cuidado também deve ser tomado para estruturas mais antigas e mais recentes. O 

módulo do concreto andou mudando ao longo do tempo, que influi nos valores da 

esclerometria. 

Talvez devêssemos no futuro de alguma forma incentivar trabalhos com alunos para 

obter correlações regionais. 

Quando tratamos de números (IE) a palavra uniformidade é a mais correta 

O que se deve é considerar nos resultados os diversos fatores que influenciam. 

Item 2 : Termos e definições  

Importante esse item. 

Juliana F. Fernandes 

Definição de Dureza Superficial 

É a propriedade de medida em termos de propagação de energia de reflexão de uma 

massa-martelo padrão, que incide sobre uma superfície de concreto.  

Escopo 

Esta norma estabelece o método para a avaliação da dureza superficial do concreto 

endurecido pelo uso do esclerômetro de reflexão. 

Podemos escrever sobre o método de correlação entre a resistência e a esclerometria, 

como a BSI 1881 recomenda. 

No anexo A, item A.5.1, tem-se " Averiguação da uniformidade da dureza 

superficial do concreto.” Talvez esse seja o objetivo principal deste ensaio. 

Item 2 : Termos e definições  

Importante esse item. 

Melquiades 

Choquepuma 

Item 2 : Termos e definições  

Importante esse item. 

Item 3 
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Nesta norma deveria conter a descrição dos ensaios com o esclerômetro antigo e o 

novo, ao índice esclerométrico R e o Q. 

Rafael Petille Hune 
Item 2 : Termos e definições  

Importante esse item. 

Rodrigo Duarte 

Escopo 

A análise esclerométrica permite a medida em termos de propagação de energia de 

reflexão à determinação da uniformidade do concreto para de áreas frágeis e 

deterioradas do concreto. 

É possível a utilização do esclerômetro para determinação da resistência à 

compressão superficial quanto correlacionanda a energia de reflexão com ensaios 

destrutivos. 

A correlação dever ser feita para cada tipo de concreto, devido aos diversos tipos de 

cimentos e agregados não podemos gerar curvas fixas. 

Item 3 

Principio de medição 

O principio de medição consiste em um conjunto de molas e massa de aço 

conectadas a uma haste que entra em contato com a superficie do material a ser 

analisado através de um embolo. 

Quando disparada a massa de aço, conectada a haste atraves das molas, é gerada 

uma energia contra a superfície da estrututara e o esclerômetro obeterá através da 

força de reflexão valores de energia (R) e de velocidade (Q), sendo a de velocidade 

(Q) possível pela análise da diferença de velocidade antes e após o impacto da massa 

de aço do esclerômetro. 

Existem esclerômetros com diferentes massas de aço para aplicações especificas 

sendo: 

Esclerômetro tipo N: Força de impacto de 2,207 Nm. Utilizado em estruturas com 

espessuras superiores a 10 cm 

Esclerômetro tipo L: Força de impacto de 0,735 Nm. Utilizado em estruturas com 

espessuras inferiores a 10 cm. 

 

 

5. CONCLUSÕES 
Os participantes dessa reunião fizeram algumas alterações na norma NBR 7584. 

As alterações foram: 

Item 1 Escopo 

Retirar a frase antiga e acrescentar a frase abaixo: 

“A análise esclerométrica permite a medida da energia de reflexão, em termos de 

propagação, para a determinação da uniformidade do concreto. É possível a utilização do 

esclerômetro na estimativa da resistência à compressão superficial quando correlaciona a 

energia de reflexão com ensaios destrutivos.” 

Item 2 Termos e Definições 

Acrescentar a definição de Dureza Superficial 

“É a propriedade de medida em termos de propagação de energia de reflexão de uma massa-

martelo padrão, que incide sobre uma superfície de concreto.”  

 

6. PRÓXIMA REUNIÃO 
Data: 29/01/2016 (via skype e dropbox) transferida para 12/02/2016 

Pauta: Será enviada por e-mail 

Horário: 15h30min – 17h00min 

Responsável: Rodrigo Moysés Costa  

 


