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CT 402 – ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS EM 

ESTRUTURAS DE CONCRETO 

  
REUNIÃO – 14 

 

Assuntos: Esclerometria 
 

Data: 

11/03/2016 

 

Início: 

15:30 

 

Finalização: 

17:16 

Local: Skype 

Pauta: 

Práticas Recomendadas - END 

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. Ivo José Padaratz – UFSC/SC, 

2. Juliana Ferreira Fernandes – EPSUP/SP, 

3. Melquiades Choquepuma - EPUSP/SP, 

4. Rafael Petille Hune – EPUSP/SP, 

5. Rodrigo Duarte – Proceq/SP, 

6. Rodrigo Moysés Costa – UltraLab/MG. 

 

2. RESPONSÁVEL 
A reunião foi presidida pelo engenheiro Rodrigo Moysés Costa. 

 

3. OBJETIVOS DA REUNIÃO 
O engenheiro Rodrigo Moysés Costa 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 e práticas recomendadas.  

 

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 e sobre as práticas 

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

Nome Tópicos  
Rodrigo Moysés 

(coordenador) 

Práticas Recomendadas   

Esse comitê deverá realizar um resumo sobre Ensaios não destrutivos, de acordo com 

as propostas encaminhadas via e-mail pela Eng. Inês Battagin. Seguem as propostas: 

• das possibilidades no uso desse tipo de ensaio para a avaliação das “estruturas de 

concreto existentes, considerando as necessidades crescentes com relação a 

inspeções (pontes, viadutos, prédios, etc); 

• dos ensaios já normalizados no Brasil (com informações da aplicação, abrangência e 

restrições); 

• dos ensaios não normalizados no Brasil, mas normalizados em outros países  (com 

indicação ou não de se investir na normalização no Brasil, lembrando da 

abranfgência e limitações de uso); 

• de novas tecnologias em desenvolvimento, que podem ser ferramentas muito úteis, 
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mas ainda não têm norma (nem no Brasil e nem fora); 

• outros itens que fogem ao meu conhecimento sobre o tema, mas talvez sejam muito 

evidentes para o grupo de especialistas do CT 402. 

Essa é minha sugestão, que pode ser abordada com mais ou menos detalhes e 

aprofundamento nos temas, em função de tempo, possibilidade dos envolvidos, 

interesse no tópico.” 

 

Rodrigo Moysés sugeriu os temas que devem constar nas práticas recomendadas e 

estão listados abaixo: 

 
Tema Pesquisadores interessados 

1 - ABNT – NBR 8802 - Ultrassonografia Rodrigo Moysés Costa 

2 - Resistividade elétrica do concreto utilizando sonda Wernner Adriana Araújo (a convidar) 

3 - Pacometria Rodrigo Duarte 

4 - Determinação do potencial de corrosão das armaduras Juliana Fernandes 

5 - Determinação da profundidade de carbonatação Melquiades 

6 - Esclerometria Flávio Lima Barbosa 

7 - Termografia - 

8 - Tomografia Rodrigo Moysés Costa 

9 - GPR Daniel Guirardi (a convidar) 

O estado da arte de cada tema estão citados abaixo:  

1 Descrição 

2 Normas 

3 Princípio físico de entendimento 

4 Objetivos – aplicabilidade - Parâmetros avaliados 

5 Aparelhos utilizados no mercado  

6 Limitações e problemas 

7 Exemplos de aplicação. 

NBR 9204(2012) Ensaio de resistividade elétrica volumétrica  

O problema com o manuseio do mercúrio em laboratório agora é proibido por lei. 

Esse ensaio e norma devem ser revistos urgentemente. Há uma demanda muito grande 

do mercado. 

 

Juliana  Fernandes 

(secretária) 

Norma esclerometria NBR 7658 

Citar os tipos de esclerômetros, similar ao citado na Tabela 1 da Norma Mercosul NM 

78. 

Pesquisa realizada por Flavio Lima Barboza: o esclerômetro 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 estradas e pistas de aeroportos. 

 

Alteração do item 3.1.2 - Verificação do Esclerômetro 

Alterar os itens a e b e colocá-los somente em um parágrafo. 

Retirar os itens c, d e e. 

Permanecer o último parágrafo desse item. 

Ivo José Padaratz Item 3.1.2 

Trocar a palavra modelo por tipo. Todos os participantes concordaram. 

Melquiades 

Choquepuma 

Ficará responsável pelo tema profundidade de carbonatação das práticas 

recomendadas. 

Rafael Hune Responsável pelo dropbox do comitê 402. 

Rodrigo Duarte Norma esclerometria NBR 7658 

Item 3.1.1 

Colocar a Tabela ao invés de citar a, b e c. Na tabela proposta, ao invés de escrever 

equipamento, colocar modelo, energia de percussão e uso recomendado, conforme 

citado abaixo: 

Modelos Energia de percussão 

(Nm) 

Uso recomendado 

PM e PT 0,833 Materiais de baixa resistência (1MPa a 10 

MPa) 

L 0,735 Estruturas com espessura inferior a 10 cm 

ou concreto em processo de cura onde a 

força normal N pode perfurar a estrutura 
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ensaiada. 

N 2,207 Estruturas com espessura superior a 10 cm 

M 30,0 Pesquisar 

 

Há no mercado o tipo de esclerômetro com força de impacto L, possível utilizar um 

êmbolo chamado comercialmente de cogumelo. Apresenta uma área maior de contato 

do esclerômetro com o concreto. Energia de percussão: 0,735 Nm , 3,0 cm de 

diâmetro de contato do êmbolo para o concreto. (verificar se só é utilizado em 

argamassas) 

Dureza da bigorna da EN12504 atende o tipo L e tipo N.  

Alteração do item 3.1.2 - Verificação do Esclerômetro 

Trocar 300 impactos para 500 impactos. 

Utilizar uma bigorna especial de aço conforme o tipo de esclerômetro indicado na 

Tabela 1, dotada de guia para que o esclerômetro permaneça perpendicular a 

superfície da bigorna. 

A leitura do esclerômetro apresentada por 10  impactos sobre a bigorna não poderá ter 

variação de  +/- 2 pontos do valor da bigorna. Caso o esclerômetro não atinja o valor 

da bigorna com sua variação, o equipamento deverá seguir para manutenção. 

 

 

5. CONCLUSÕES 
 

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

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

 

As alterações realizadas na 12o reunião: 

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 de mesma amostra.” 

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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As alterações realizadas na 14o reunião 

Item 3.1.1 

Inserir a Tabela abaixo nesse item. 
 

Tabela 1 

Tipos Energia de percussão 

(Nm) 

Uso recomendado 

PM e PT 0,833 Materiais de baixa resistência (1MPa a 10 

MPa) 

L 0,735 Estruturas com espessura inferior a 10 cm 

ou concreto em processo de cura onde a 

força normal N pode perfurar a estrutura 

ensaiada. 

N 2,207 Estruturas com espessura superior a 10 cm 

M 30,0 Estruturas de grandes volumes de 

concreto, como concreto-massa e pistas 

protendidas de aeroportos. 

 

3.1.2 Verificação do esclerômetro 

O esclerômetro deve ser aferido antes de sua utilização ou a cada 500 impactos realizados na 

mesma inspeção. Essa aferição é realizada através de uma bigorna especial de aço conforme 

o tipo de esclerômetro indicado na Tabela 1, dotada de guia para que o esclerômetro 

permaneça perpendicular a superfície da bigorna. A leitura do esclerômetro apresentada por 

10  impactos sobre a bigorna não poderá ter variação de  +/- 2 pontos do valor da bigorna. 

Caso o esclerômetro não atinja o valor da bigorna com sua variação, o equipamento deverá 

seguir para manutenção. 

 

NOTA Aferições periódicas do esclerômetro de reflexão são necessárias, porque o tempo e 

o uso do aparelho alteram as características das molas, produzindo desgastes e aumento do 

atrito entre as partes deslizantes e móveis internas dele, e, pelo uso, pode também ocorrer 

penetração de poeira no aparelho entre os anéis de vedação de feltro existentes na barra de 

percussão. 

 

 

 

6. PRÓXIMA REUNIÃO 
Data: 15/04/2016 (via skype e dropbox), transferida para 29/04/2016.  

Pauta: Será enviada por e-mail 

Horário: 15h30min – 17h00min 

Responsável: Rodrigo Moysés Costa  

 


