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CT 402 – ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS EM 

ESTRUTURAS DE CONCRETO 

  
REUNIÃO – 13 

 

Assuntos: Esclerometria 
 

Data: 

12/02/2016 

 

Início: 

15:30 

 

Finalização: 

17:03 

Local: Skype 

Pauta: 

Atualização da norma sobre esclerometria: 

 NBR 7584 (2013) – Concreto endurecido – Avaliação da 

dureza superficial pelo esclerômetro de reflexão – Método de 

ensaio. 

 

 

1. PARTICIPANTES DA REUNIÃO 
1. Flavio Barboza de Lima – UFAL/AL, 

2. Juliana Ferreira Fernandes – EPSUP/SP, 

3. Melquiades Choquepuma - EPUSP/SP, 

4. Rafael Petille Hune – EPUSP/SP, 

5. Rodrigo Duarte – Proceq/SP, 

 

2. RESPONSÁVEL 
A reunião foi presidida pelos engenheiros Rodrigo Duarte e Juliana Ferreira Fernandes. 

 

3. OBJETIVOS DA REUNIÃO 
Os engenheiros Rodrigo Duarte e Juliana Ferreira Fernandes iniciaram o tema sobre 

esclerometria e discutiram 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 Tabela 1 descreve os temas discutidos na reunião sobre a NBR 7584 pelos engenheiros 

presentes. 
Tabela 1. Tópicos abordados pelos engenheiros participantes da 13o reunião do CT 402. 

Nome Tópicos  

Flavio Barboza 

Tipos de esclerômetros existentes: 

Flávio Lima: Tipo N – Modelo com energia de percussão igual a 2,25 Nm, empregado 

na análise de concretos usuais na construção de edifícios e pontes 

Tipo NR – Trata-se de uma variação do tipo N, onde os resultados são registrados em 

um rolo de papel registrador. 

Tipo L – Modelo com uma energia de percussão de menor intensidade 0,75 Nm, para 

ser empregado em elementos sensíveis ao golpe. 

Tipo LR – analogamente ao NB, trata-se de uma variação do tipo L com o registro dos 

resultados em um rolo de papel registrador.  

Tipo LB – Modelo com energia de percussão igual ao tipo L com uma adaptação para 

ser utilizado continuamente no controle de produção de ladrilhos e outros produtos de 

terra cozida. 

Tipo M – Trata-se de um modelo com energia de percussão igual a 30 Nm, de 

utilização especial em obras de grandes dimensões e para o exame da qualidade de 
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estradas e pistas de aeroportos. 

Tipo P – Modelo com energia de percussão igual a 0,9 Nm utilizado para a análise de 

materiais de construção de baixa dureza e resistência, tais como estuque e alguns 

revestimentos. Também para concretos não estruturais. 

Tipo PT – Apresenta a mesma energia de percussão que o tipo P, porém uma 

superfície de impacto maior destinado especialmente para o exame de materiais com 

uma resistência à compressão extremamente baixa, de 0,5 MPa a 8 MPa, conforme 

BAUER (2015). 

Flavio sugeriu colocar os tipos de esclerômetros em uma tabela conforme a Tabela 1 

da norma do MERCOSUL NM 78:96. 

Flavio irá pesquisar as espessuras mínimas e máximas das estruturas dependendo dos 

tipos de esclerômetro. 

 

 

Juliana  Fernandes 

Fez um resumo dos tópicos abordados nas reuniões anteriores sobre esclerometria e a 

norma NBR 7584. 

Itens alterados no decorrer da reunião: 

Item 1 – Escopo (texto antigo alterado pelo texto 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 Definiões (mantido pelo grupo) 

Sub item 2.2 Índice Esclerométrico (texto alterado pelo grupo) 

“Valor obtido através de um impacto do esclerômetro de reflexão sobre uma área de 

ensaio, fornecido diretamente pelo aparelho.  

O índice esclerométrico R corresponde ao número de recuo do martelo. Necessita de 

correção para direção de impacto. 

O índice esclerométrico Q corresponde ao coeficiente de velocidade imediatamente 

antes e após o impacto. Não necessita de correção para direção de impacto.”  

Item 3 

Mudança da palavra Aparelhagem por “Instrumental” (ideia proposta pelo Rodrigo 

Duarte) 

Texto altera para: “Os instrumentos necessários para a execução do ensaio são os 

descritos em 3.1 e 3.2.”  

Sub-item 3.1.1 colocar uma tabela com os tipos de esclerômetros, conforme Tabela 1 

da norma MERCOSUL NM 78:96. 

Flavio se comprometeu a pesquisar as espessuras mínimas e máximas das estruturas 

dependendo dos tipos de esclerômetro. 

Melquiades 

Choquepuma 

Item 2 – Termos e Definiões (mantido pelo grupo) 

Sub item 2.2 Índice Esclerométrico:  

Especificar índices esclerométricos R e Q e a diferença entre os dois.  

Citar as várias tecnologias de esclerômetros encontrados no mercado. 

Item 3 

Mudança da palavra Aparelhagem por “Instrumental” 

Sub-item 3.1.1 

Citar os vários tipos de esclerômetros encontrados no mercado e citá-los em uma 

tabela. 

Rafael Hune 

Item 2 – Termos e Definiões (mantido pelo grupo) 

Sub item 2.2 Índice Esclerométrico:  

Especificar índices esclerométricos R e Q. 

Item 3 

Mudança da palavra Aparelhagem por “Instrumental” 

Sub-item 3.1.1 

Citar os vários tipos de esclerômetros encontrados no mercado. 

Rodrigo Duarte 

Item 3 

Propôs a mudança da palavra Aparelhagem por “Instrumental” 

Texto altera para: “Os instrumentos necessários para a execução do ensaio são o 

descrito em 3.1 e 3.2.”  

Definição de Esclerômetro de Reflexão 
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O principio de medição consiste em um conjunto de molas e massa de aço conectados 

a uma haste que entra em contato com a superfície do concreto a ser analisado através 

de um embolo. 

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

energia contra a superfície da estrutura e o esclerômetro obterá 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 imediatamente antes e após o impacto 

da massa de aço do esclerômetro. 

Existem esclerômetros com diferentes massas de aço para aplicações especificas 

sendo: 

Colocar os tipos de esclerômetro em uma tabela como NM 78. 

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 e superiores a 3 cm. 

 

 

5. CONCLUSÕES 
 

Os participantes dessa reunião fizeram algumas alterações na norma NBR 7584(2012). 

Abaixo estão citadas as alterações realizadas nas últimas reuniões sobre essa norma. 

 

As alterações realizadas na 12o reunião (anterior a essa): 

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 (sub-item 2.5) 

“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.”  

 

As alterações realizadas na 13o reunião 

 

Sub item 2.2 Índice Esclerométrico 

Retirar o texto antigo e alterar para: 

 “valor obtido através de um impacto do esclerômetro de reflexão sobre uma área de ensaio, 

fornecido diretamente pelo aparelho.  

O índice esclerométrico R corresponde ao número de recuo do martelo. Necessita de 

correção para direção de impacto. 

O índice esclerométrico Q corresponde ao coeficiente de velocidade imediatamente antes e 

após o impacto. Não necessita de correção para direção de impacto.”  

Item 3 

Mudança da palavra Aparelhagem por “Instrumental” 

Texto altera para: “Os instrumentos necessários para a execução do ensaio são os descritos 

em 3.1 e 3.2.”  
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6. PRÓXIMA REUNIÃO 
Data: 11/03/2016 (via skype e dropbox)  

Pauta: Será enviada por e-mail 

Horário: 15h30min – 17h00min 

Responsável: Rodrigo Moysés Costa  

 


