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Introdução: O concreto é um dos materiais que mais se utiliza para obras de construção
civil. O método tradicional de caracterização de concretos é por meio do ensaio
destrutivo de resistência à compressão. Em caso de avaliação de estruturas existem
ensaios não destrutivos, como por exemplo, o esclerômetro digital. Este método é
bastante utilizado em vários países, pois o equipamento permite inúmeras leituras em
curto espaço de tempo na avaliação da uniformidade de uma estrutura. Os ensaios
considerados não destrutivos são aqueles que não provocam nenhum dano no elemento
ensaiado ou deixam pequenos danos para serem reparados após o ensaio. Objetivo:
Tem-se como objetivo neste trabalho identificar os métodos e procedimentos
empregados para analisar a resistência de concretos pelo ensaio não destrutivo com a
utilização do esclerômetro digital. Será feita uma comparação com o método
convencional de resistência à compressão (destrutivo).  Metodologia: Esta pesquisa foi
realizada por meio de artigos científicos, teses, dissertações, documentos normativos e
publicações digitais, buscando um melhor entendimento sobre métodos para avaliar a
resistência de concretos. Estudou os métodos e procedimentos estabelecidos nas
normas em vigências sobre os métodos de ensaios não destrutivos e destrutivos em
concretos. Constatou neste estudo a existência do método de esclerometria, ensaio não
destrutivo, que é padronizada pela Norma Americana (ASTM C 805, 1985), assim
como pela Norma MERCOSUL (NM 78, 1996) e Brasileira (NBR 7584, 2012). Já
para o ensaio destrutivo, tem-se a NBR 5739 (2007). Resultados: O método de
esclerometria foi criado pelo engenheiro suíço Ernest Schmidt em 1948, que criou um
aparelho conhecido mundialmente como Schmidt Hammer para medir a dureza
superficial do concreto, que é baseado no princípio do ricochete. O método do
esclerômetro é considerado um processo simples, lépido e econômico para medir in
loco homogeneidade do concreto endurecido. O ensaio é realizado por meio do
esclerômetro de reflexão de Schmidt, embasado por um martelo controlado por uma
mola que transmite uma carga a um êmbolo. Os resultados obtidos por meio deste
ensaio estão relacionados com os seguintes parâmetros: composição do concreto, idade
e procedimento de cura, uniformidade da superfície, condição de umidade, rigidez do
elemento e localização do êmbolo. O ensaio destrutivo é  feito em corpo-de-prova
cilíndrico que deve ser posicionado de modo que, quando estiver centrado, seu eixo
coincida com o da máquina de ensaio, de modo que a resultante das forças passe pelo
centro. A moldagem dos corpos de prova e a realização dos ensaios seguem as normas
ABNT NBR 5738 e ABNT NBR 5739. Conclusão: O estudo permitiu analisar e
comparar os métodos e procedimentos dos ensaios não destrutivos e destrutivos.
Nota-se que para utilizar o esclerômetro digital na avaliação da resistência do concreto
são necessárias curvas de correlação entre os resultados deste ensaio e a resistência à
compressão (padrão) do concreto pelo método destrutivo.
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