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CT 402 – ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS EM 

ESTRUTURAS DE CONCRETO 

  
REUNIÃO – 18 

 

Assuntos: Práticas Recomendadas 
 

Data: 

15/12/2016 

 

Início: 

14:30 

 

Finalização: 

16:20 

Local: Skype 

Pauta: 

Alterações no texto da norma de Esclerometria 

NBR 7584 (2013) – Concreto endurecido – Avaliação da dureza 

superficial pelo esclerômetro de reflexão – Método de ensaio.. 

 

1. PARTICIPANTES DA REUNIÃO 
1. Juliana Ferreira Fernandes – Inspectra/SP 

2. Rodrigo Duarte – Proceq/SP 

3. Rodrigo Moysés Costa – UltraLab/MG 

4. Ubirajara Alvim Camargos – Alvim Camargos e Eng. Associados/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 o texto das práticas recomendadas.  

 

4. ASSUNTOS DISCUTIDOS 
4.1. Apresentação das Atividades Desenvolvidas pelo CT-402  
A Tabela 1 descreve os temas discutidos na reunião sobre as práticas recomendadas pelos 

engenheiros presentes. 
Tabela 1. Tópicos abordados pelos engenheiros participantes da 18o reunião do CT 402. 

Nome Tópicos  
Rodrigo Moysés 

(coordenador) 

Retirar a nota do item 6: 

Nota: Quando se deseja avaliar a resistência à compressão do concreto, é conveniente 

apresentar também as correlações empregadas. 

Permanecer inalterado o anexo C 

Juliana  Fernandes 

(secretária) 

Trocar a Figura 2 por 9 impactos. 

Retirar Anexos A e B, já citados nos textos anteriores. 

Rodrigo Duarte Alterar item 5: 

Calcular a média aritmética como no mínimo 9 dos valores individuais dos índices 

esclerométricos correspondentes a uma única área de ensaio. 

Retirar do item 5 os parágrafos abaixo: 

Corrigir, se necessário, o valor médio do índice esclerométrico obtido de uma área de 

ensaio para um índice correspondente à posição horizontal. Os coeficientes de 

correção devem ser fornecidos pelo fabricante do esclerômetro. 

O valor obtido, denomina-se índice esclerométrico médio da área de ensaio e deve ser 

indicado por IE. Obter o índice esclerométrico médio efetivo de cada área de ensaio, 

usando a equação: 

IEkIE =  

onde 

IEα  é o índice esclerométrico médio efetivo; 
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k  é o coeficiente de correção do índice esclerométrico, obtido quando 

da aferição do aparelho, conforme 3.1.2; 

IE  é o índice esclerométrico médio. 

NOTA Em alguns casos pode ser necessária a aplicação de outros coeficientes de 

correção devido a influências, como umidade, cura, idade, carbonatação e outras, a 

critério dos profissionais envolvidos no estudo e desde que declarados na apresentação 

dos resultados (ver Anexo C). 

Acrescentar no item 5 
Para os esclerômetros que trabalham com a metodologia de energia de reflexão (R), 

devido à força da gravidade, aplicar os coeficientes de correção de posição 

(horizontal/vertical) de acordo com a curva fornecida pelo fabricante. Os 

esclerometros que utilizam a metodologia de coeficiente de velocidade (Q) não se 

aplica correção de posição. 

Ubirajara 

Carmargos 

Frase já composta no escopo e não alterar: 

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 

correlacionada a energia de reflexão com ensaios destrutivos. 

 

 

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 correlacionada 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.”  

 

As alterações realizadas na 14o reunião 

Item 3.1.1 

Inserir a Tabela abaixo nesse item. 
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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. 

As alterações realizadas na 17o reunião 

Eliminar o tem 3.2. 

4. Execução do Ensaio 

4.1 Superfície do concreto 

Superfícies com manifestações de segregação, de exsudação e de carbonatação devem ser 

evitadas. Para regiões carbonatadas, caso deseja-se ensaiá-las, devem ser adequadamente 

preparadas e, se necessário, aplicados coeficientes de correção, que devem ser declarados na 

apresentação dos resultados, informações detalhadas ver Anexo A. 

Concretos equivalentes na construção de superfícies horizontais, confinadas ou não, devido 

às manifestações de segregação e exsudação, apresentam índices esclerométricos de 

superfícies verticais diversos. Ensaios esclerométricos nessas superfícies só podem ser 

executados, desde que as camadas alteradas sejam removidas e que se consiga, por 

polimento, uma superfície plana e adequada ao ensaio. 

4.2 Área de Ensaio  

A área de ensaio deve: 

a) ser preparadas por meio de polimento enérgico com prisma ou disco carborundum, através 

de movimentos circulares. Toda poeira e pó superficial devem ser removidos a seco; 

b) estar localizada, preferencialmente, nas faces verticais dos elementos, componentes e 

peças de concreto, como pilares, paredes, cortinas e vigas; 

c) estar convenientemente afastada das regiões afetadas por segregação, exsudação, 

concentração excessiva de armadura, juntas de concretagem, cantos, arestas, etc. Assim 

sendo, é conveniente buscar regiões com maior rigidez; 

d) distar no mínimo 50 mm dos cantos e arestas dos elementos estruturais; 
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e) estar geométrica e uniformemente distribuídas pela região da estrutura que está sendo 

analisada. O número mínimo de áreas de ensaio deve ser em função da própria 

heterogeneidade do concreto, aumentando com esta. É aconselhável pelo menos uma área de 

ensaio por elemento, componente ou peça de concreto que está dentro da região em estudo. 

Peças com grandes volumes de concreto devem ser avaliadas com pelo menos duas áreas de 

ensaio, localizadas, preferencialmente, em faces opostas. Caso se apresentem heterogêneas, 

mais áreas de ensaio devem ser examinadas. 

4.3 Impactos 

Na avaliação da dureza superficial é necessário a realização de no mínimo 9 impactos 

distante um do outro de pelo menos 30 mm ( de centro a centro), de acordo com a Figura 2. 

Não é permitido mais de um impacto sobre um mesmo ponto; se isso ocorrer, o segundo 

valor lido não pode ser considerado no cálculo dos resultados. 

Os impactos devem estar uniformemente distribuídos na área de ensaio. Aconselha-se 

desenhar um reticulado e aplicar o esclerômetro nas áreas limitadas por ele, identificando a 

área ensaiada, conforme exemplificado na Figura 2. 

As dimensões dos elementos a serem ensaiados devem atender as recomendações da Tabela 

1, de acordo com a energia de percussão do esclerômetro. Sempre que possível, o ensaio 

deve ser realizado na posição de maior rigidez da peça ou componente estrutural, conforme a 

Fig. 3 (alterar a Figura 3 para Figura na norma NM78 com três tipos de seções). 

Retirar o item 4.4 

Retirar o item 4.5 

O esclerômetro deve ser operado conforme as instruções do fabricante. 

 

As alterações realizadas na 18o reunião 

5. Resultados 

Calcular a média aritmética como no mínimo 9 dos valores individuais dos índices 

esclerométricos correspondentes a uma única área de ensaio. 

Desprezar todo índice esclerométrico individual que esteja afastado em mais de 10 % do 

valor médio obtido e calcular a média aritmética. 

O índice esclerométrico médio final deve ser obtido com no mínimo cinco valores 

individuais. Quando isso não for possível, o ensaio esclerométrico dessa área deve ser 

abandonado. Nenhum dos índices esclerométricos individuais restantes deve diferir em mais 

de 10 % da média final. Se isso ocorrer, o ensaio esclerométrico dessa área deve ser 

abandonado. 

Para os esclerômetros que trabalham com a metodologia de energia de reflexão (R), devido à 

força da gravidade, aplicar os coeficientes de correção de posição (horizontal/vertical) de 

acordo com a curva fornecida pelo fabricante. Os esclerômetros que utilizam a metodologia 

de coeficiente de velocidade (Q) não se aplicam a correção de posição. 

De cada área de ensaio, obtém-se um único índice esclerométrico médio efetivo. 

Anexo A retirar 

Anexo B retirar 

 

6. PRÓXIMA REUNIÃO 
Data: 16/02/2017 (via skype e dropbox).   

Pauta: Discussão do próximo tema a ser estudado. 

Horário: 15h:00min. 

Responsável: Rodrigo Moysés Costa  


