
De: Rodrigo Barros barroscivil@gmail.com 

Segunda feira, 24 de junho de 2013  

Assunto: Re: [comunidadeTQS] Fck abaixo do valor projetado. 

Prezado Paulo Helene. 

Obrigado pelas respostas. 

Vou procurar pela sua dissertação e tese e ler um pouco mais sobre o assunto. 

att 

Rodrigo Barro 

 

De: Paulo.Helene paulo.helene@concretophd.com.br 

Segunda feira, 24 de junho de 2013 

Prezado Rodrigo 

Respondo no seu texto: 

Primeiramente gostaria de agradecer os comentários feito no e-mail que me foi enviado. 

Muitas dessas informações não encontrei, até então, em normas ou livros técnicos. Não sei se 

acompanhou o primeiro e-mail enviado pelo colega Antônio da ENGEDATA, mas a troca de e-

mail se iniciou pois, para mim ,não ficou claro se os 8 caminhões que apresentaram resultado 

de resistência inferior ao fck utilizado no projeto formavam todo o lote, ou se existiam mais 

caminhões dos quais não se tinham os valores de resistência (por isso entrei no mérito dos 

tipos de controle). 

Resposta: Desconheço os antecedentes... 

A respeito das suas colocações, faço abaixo alguns comentários em azul sobre o assunto. 

- A NBR 12655 estabelece o lote máximo de concreto (volume, período de tempo, etc.) visando 

o controle estatístico, ou seja representatividade de uma amostra composta, no mínimo, por 6 

exemplares; 

- Isso vale para controle estatístico, ou seja, sempre e quando a população for desconhecida, 

ou seja quando a população tem, por exemplo, 87 resistências e eu só conheço uma amostra 

de 6exemplares;  

Os limites superiores para formação dos lotes é o que se encontra na tabela 7, no item 6.2.1 da 

NBR 12655:2006. Da forma como está colocada na norma, não consegui perceber que ela se 

refere apenas ao controle estatístico, uma vez que os tipos de controle são apresentados um 

pouco a seguir, no item 6.2.3. Se realmente for isso, talvez seja o caso de, numa próxima 

revisão da norma, adequar o texto. 

Resposta: Os limites de lote são sempre máximos. Posso ter um lote de 8m3 (um caminhão) ou 

de 0,16m3 (uma betonada). Assim sendo a resistência do concreto é a do cp. Nào tem de 

estimar os demais do lote pois o lote é só aquele ou seja é a população de UM SÓ resultado. 

- Era o caso típico da década de 70/80 quando esse texto apareceu por primeira vez (NBR 6118 

de 1978) e quando ainda era produzido concreto em canteiro de obra. Fui consultor da ENCOL 

até sua falência na década de 90 e  mesmo com 600 canteiros de obra distribuídos no país 
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inteiro em muitas (talvez cerca de 40%) das obras o concreto era produzido em obra em 

betoneira de 500L, ou seja, DOIS sacos de cimento por vez;  

- Então para produzir 24m3, eram necessárias cerca de 60 betonadas. Ora, seria impossível 

moldar 2 cps de cada uma dessas 60betonadas. Então a gente moldava de apenas 6 delas 

escolhidas aleatoriamente e ESTIMAVA o fck e por isso se chama fck,est. Naquela época cada 

exemplar tinha da ordem de 0,3m3 (ou seja cada betonada); 

- Hoje é quase tudo com caminhão betoneira e portanto cada exemplar tem 8m3 e se fizermos 

uma amostragem a 100% (recomendável sempre) teremos os mesmos 24m3 representados 

por uma amostra de APENAS 3 exemplares. Ocorre que não existe outros concretos 

(exemplares) nessa obra, ou seja, conheço TODOS os exemplares e portanto minha amostra 

deixou de ser amostra e passou a ser POPULAÇÃO; 

- Sendo população não tem sentido ESTIMAR nada, basta olhar os resultados de cada exemplar 

(caminhão) e decidir se atende ou não o fck de projeto; 

Concordo com o senhor de que, nessa situação de uma amostragem a 100%, deixamos de ter 

uma "amostra" e passamos a ter uma população. Porém, entendia até então que, 

independente do tipo de controle (parcial, ou amostragem a 100%), a nomenclatura adotada 

pela própria NBR 12655 continua a ser fckest.  

Resposta: Infelizmente você está certo. 

O item 6.2.3 da norma- tipos de controle, afirma que "Para cada um destes tipos é prevista 

uma forma de cálculo do valor estimado da resistência característica, fckest, dos lotes de 

concreto." Por esse motivo, sempre me refiro ao valor de resistência de um lote como valor 

estimado, independente do tipo de controle realizado, e foi isso que quis passar na mensagem 

ao colega Antônio. Sendo controle total, como o senhor mesmo disse, basta olhar os 

resultados de cada exemplar e decidir se atende ou não o fck de projeto.  

Resposta: Perfeito. 

Sendo n<20, o menor valor será o que iremos comparar com o fck de projeto, sendo esse valor 

chamado de fckest pela norma. 

Resposta: NUNCA, somente em caso de eu NÃO conhecer alguns dos resultados de minha 

população. Se conheço todos nunca julgo um lote grande de 50m3, por exemplo. É muito mais 

conveniente julgar um lote pequeno de 8m3, ou seja cada resultado INDIVIDUALMENTE e 

esquecer essa noção "clássica" de lote. Imagine se você conhece a resistência de cada um e de 

todos os caminhões de um lote de 40m3 (6 caminhões). Imagine que um deles deu 25MPa e os 

demais deram acima de 30MPa e o fck era 30MPa. Você vai condenar o lote???? de 48m3? o 

lote inteiro? JAMAIS. O certo é condenar APENAS o lote (pequenininho) de 8m3.  

- É a MELHOR situação do MUNDO, a mais segura e mais cara e o Brasil é o único país do 

mundo a recomendar esse controle a 100%. Veja meus dois artigos nas duas ultimas revistas 

do IBRACON. Os americanos e europeus controlam (moldam) 2cps (ou seja um exemplar) a 

cada mais de 20m3 entregues... Eles sim precisam de fck ESTIMADO..... nós a 100% não pois 

conhecemos tudo. 

Tenho os artigos guardados comigo, e vou ler com mais calma e atenção. Por fim, o meu 

questionamento em relação ao controle por amostragem total, é imaginar que em algumas 

situações, temos apenas um valor representativo, que será comparado ao fck de projeto.  



Resposta: É isso, aquele pequeno lote de 8m3 tem UMA resistência de XXXMpa e ponto final. 

Eu entendo que, independente da forma de produção ou do tipo de controle utilizado, a 

variabilidade da resistência não deixará de existir, portanto, a curva de Gauss continua lá. 

Tanto é que mesmo nas situações em que o desvio padrão da produção é conhecido (típico 

das concreteiras ), não se deve utilizar um Sd inferior a 2,0 MPa. Imaginar uma situação em 

que o lote é formado por 8m³, os quais foram produzidos por um único caminhão, portanto, 

uma betonada, basta eu ter 1 exemplar que tenho o controle total daquele lote. Como eu 

posso saber de que lado da curva de Gauss eu estou, se tenho apenas 1 valor de referência? 

Resposta: Curva de Gauss é uma represetação grosseira da realidade que utilizamos como 

modelo matemático para nos ajudar a julgar populações muito grandes nas quais um controle 

a 100% seria inviável técnica e economicamente. Se viabilizo uma amostragem a 100% passo a 

usar o critério de JULGAMENTO por requisito (ou ATRIBUTO) tipo PASSA OU NÃO PASSA e não 

devo usar o critério estatístico pois este não se aplica. Recomendo ler minha dissertação de 

mestrado e minha tese de doutorado (é possível conseguir no site da PhD) 

 

abraços e boa noite 

Prof. Paulo Helene 

Diretor 

tel.:  55-11-7881-4016   ID 86*21024  ou  tel.: 11-2501-4822 

Rua Visconde de Ouro Preto 201 São Paulo  SP 01303-060 

paulo.helene@concretophd.com.br 

www.concretophd.com.br   &   www.phd.eng.br 

 

Rodrigo Barros barroscivil@gmail.com 

Segunda feria, 24 de junho de 2013 

Prezado Prof. Paulo Helene. 

Boa noite. (favor, desconsidere o e-mail anterior, foi enviado pela metade) 

Primeiramente gostaria de agradecer os comentários feito no e-mail que me foi enviado. 

Muitas dessas informações não encontrei, até então, em normas ou livros técnicos. Não sei se 

acompanhou o primeiro e-mail enviado pelo colega Antônio da ENGEDATA, mas a troca de e-

mail se iniciou pois, para mim ,não ficou claro se os 8 caminhões que apresentaram resultado 

de resistência inferior ao fck utilizado no projeto formavam todo o lote, ou se existiam mais 

caminhões dos quais não se tinham os valores de resistência (por isso entrei no mérito dos 

tipos de controle). 

A respeito das suas colocações, faço abaixo alguns comentários em azul sobre o assunto. 

- A NBR 12655 estabelece o lote máximo de concreto (volume, período de tempo, etc.) visando 

o controle estatístico, ou seja representatividade de uma amostra composta, no mínimo, por 6 

exemplares; 

- Isso vale para controle estatístico, ou seja, sempre e quando a população for desconhecida, 

ou seja quando a população tem, por exemplo, 87 resistências e eu só conheço uma amostra 

de 6exemplares;  
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Os limites superiores para formação dos lotes é o que se encontra na tabela 7, no item 6.2.1 da 

NBR 12655:2006. Da forma como está colocada na norma, não consegui perceber que ela se 

refere apenas ao controle estatístico, uma vez que os tipos de controle são apresentados um 

pouco a seguir, no item 6.2.3. Se realmente for isso, talvez seja o caso de, numa próxima 

revisão da norma, adequar o texto. 

- Era o caso típico da década de 70/80 quando esse texto apareceu por primeira vez (NBR 6118 

de 1978) e quando ainda era produzido concreto em canteiro de obra. Fui consultor da ENCOL 

até sua falência na década de 90 e  mesmo com 600 canteiros de obra distribuídos no país 

inteiro em muitas (talvez cerca de 40%) das obras o concreto era produzido em obra em 

betoneira de 500L, ou seja, DOIS sacos de cimento por vez;  

- Então para produzir 24m3, eram necessárias cerca de 60 betonadas. Ora, seria impossível 

moldar 2 cps de cada uma dessas 60betonadas. Então a gente moldava de apenas 6 delas 

escolhidas aleatoriamente e ESTIMAVA o fck e por isso se chama fck,est. Naquela época cada 

exemplar tinha da ordem de 0,3m3 (ou seja cada betonada); 

- Hoje é quase tudo com caminhão betoneira e portanto cada exemplar tem 8m3 e se fizermos 

uma amostragem a 100% (recomendável sempre) teremos os mesmos 24m3 representados 

por uma amostra de APENAS 3 exemplares. Ocorre que não existe outros concretos 

(exemplares) nessa obra, ou seja, conheço TODOS os exemplares e portanto minha amostra 

deixou de ser amostra e passou a ser POPULAÇÃO; 

- Sendo população não tem sentido ESTIMAR nada, basta olhar os resultados de cada exemplar 

(caminhão) e decidir se atende ou não o fck de projeto; 

 

Concordo com o senhor de que, nessa situação de uma amostragem a 100%, deixamos de ter 

uma "amostra" e passamos a ter uma população. Porém, entendia até então que, 

independente do tipo de controle (parcial, ou amostragem a 100%), a nomenclatura adotada 

pela própria NBR 12655 continua a ser fckest. O item 6.2.3 da norma- tipos de controle, afirma 

que "Para cada um destes tipos é prevista uma forma de cálculo do valor estimado da 

resistência característica, fckest, dos lotes de concreto." Por esse motivo, sempre me refiro ao 

valor de resistência de um lote como valor estimado, independente do tipo de controle 

realizado, e foi isso que quis passar na mensagem ao colega Antônio. Sendo controle total, 

como o senhor mesmo disse, basta olhar os resultados de cada exemplar e decidir se atende 

ou não o fck de projeto. Sendo n<20, o menor valor será o que iremos comparar com o fck de 

projeto, sendo esse valor chamado de fckest pela norma. 

- É a MELHOR situação do MUNDO, a mais segura e mais cara e o Brasil é o único país do 

mundo a recomendar esse controle a 100%. Veja meus dois artigos nas duas ultimas revistas 

do IBRACON. Os americanos e europeus controlam (moldam) 2cps (ou seja um exemplar) a 

cada mais de 20m3 entregues... Eles sim precisam de fck ESTIMADO..... nós a 100% não pois 

conhecemos tudo. 

Tenho os artigos guardados comigo, e vou ler com mais calma e atenção. Por fim, o meu 

questionamento em relação ao controle por amostragem total, é imaginar que em algumas 

situações, temos apenas um valor representativo, que será comparado ao fck de projeto. Eu 

entendo que, independente da forma de produção ou do tipo de controle utilizado, a 

variabilidade da resistência não deixará de existir, portanto, a curva de Gauss continua 

lá.Tanto é que mesmo nas situações em que o desvio padrão da produção é conhecido (típico 



das concreteiras), não se deve utilizar um Sd inferior a 2,0 MPa. Imaginar uma situação em que 

o lote é formado por 8m³, os quais foram produzidos por um único caminhão, portanto, uma 

betonada, basta eu ter 1 exemplar que tenho o controle total daquele lote. Como eu posso 

saber de que lado da curva de Gauss eu estou, se tenho apenas 1 valor de referência? 

Enfim, mais uma vez obrigado pelas colocações, e vou sim repassá-las a comunidade. 

Estarei presente no 3ENPPP, que será realizado no próximo mês em São Carlos, onde o senhor 

está com uma palestra marcada. Espero poder conhecê-lo pessoalmente. 

 

abraços e boa noite 

att 

Rodrigo Barros 

SET-EESC-USP 

 

 

 

 

De: Paulo.Helene paulo.helene@concretophd.com.br 

Segunda feira,23 de junho de 2013  

Prezado Rodrigo 

Permita-me colaborar: 

A NBR 12655 estabelece o lote máximo de concreto (volume, período de tempo, etc.) visando 

o controle estatístico, ou seja representatividade de uma amostra composta, no mínimo, por 6 

exemplares; 

Isso vale para controle estatístico, ou seja, sempre e quando a população for desconhecida, ou 

seja quando a população tem, por exemplo, 87 resistências e eu só conheço uma amostra de 

6exemplares; 

Era o caso típico da década de 70/80 quando esse texto apareceu por primeira vez (NBR 6118 

de 1978) e quando ainda era produzido concreto em canteiro de obra. Fui consultor da ENCOL 

até sua falência na década de 90 e  mesmo com 600 canteiros de obra distribuídos no país 

inteiro em muitas (talvez cerca de 40%) das obras o concreto era produzido em obra em 

betoneira de 500L, ou seja, DOIS sacos de cimento por vez; 

Então para produzir 24m3, eram necessárias cerca de 60 betonadas. Ora, seria impossível 

moldar 2 cps de cada uma dessas 60betonadas. Então a gente moldava de apenas 6 delas 

escolhidas aleatoriamente e ESTIMAVA o fck e por isso se chama fck,est. Naquela época cada 

exemplar tinha da ordem de 0,3m3 (ou seja cada betonada); 

Hoje é quase tudo com caminhão betoneira e portanto cada exemplar tem 8m3 e se fizermos 

uma amostragem a 100% (recomendável sempre) teremos os mesmos 24m3 representados 

por uma amostra de APENAS 3 exemplares. Ocorre que não existe outros concretos 



(exemplares) nessa obra, ou seja, conheço TODOS os exemplares e portanto minha amostra 

deixou de ser amostra e passou a ser POPULAÇÃO; 

Sendo população não tem sentido ESTIMAR nada, basta olhar os resultados de cada exemplar 

(caminhão) e decidir se atende ou não o fck de projeto; 

É a MELHOR situação do MUNDO, a mais segura e mais cara e o Brasil é o único país do mundo 

a recomendar esse controle a 100%. Veja meus dois artigos nas duas ultimas revistas do 

IBRACON. Os americanos e europeus controlam (moldam) 2cps (ou seja um exemplar) a cada 

mais de 20m3 entregues... Eles sim precisam de fck ESTIMADO..... nós a 100% não pois 

conhecemos tudo. 

Espero ter esclarecido e se você quiser tornar pública esta minha resposta não me oponho. 

Abraços de 

Prof. Paulo Helene 

Diretor 

tel.:  55-11-7881-4016   ID 86*21024  ou  tel.: 11-2501-4822 

Rua Visconde de Ouro Preto 201 São Paulo  SP 01303-060 

paulo.helene@concretophd.com.br 

www.concretophd.com.br   &   www.phd.eng.br 

De: Douglas Couto douglas.couto@concretophd.com.br 

Sábado, 21 de junho de 2013  

Prof., 

Acho que valeria a pena o Sr. dar uma olhada nessa dúvida... Alguns conceitos difusos... 

 

Douglas 

 

De: Rodrigo Barros barroscivil@gmail.com 

Sábado:  21 de junho de 2013  

Para: comunidadeTQS@yahoogrupos.com.br 

Prezado Antônio e demais colegas. Boa tarde 

 Acho que agora entendi seus questionamentos. Tentando responder de maneira direta em 

relação às normas, tratando da extração de testemunhos, a NBR 7680:2007 - Extração, 

preparo e ensaio de testemunho de concreto, remete a NBR 12655:2006 no que diz respeito a 

estimativa do fck (fck,est). Portanto, entendo que os critérios utilizados para se chegar ao valor 

do fck,est estabelecidos pela norma em relação ao tratamento dos resultados dos corpos-de-

prova podem ser utilizados para testemunhos.  

 Uma diferença que eu percebi entre as duas normas é que na NBR 12655 o exemplar é 

constituído de 2 corpos-de-prova, enquanto que na 7680 há uma nota em que se afirma ser 

"conveniente que cada exemplar seja constituído de, no mínimo, dois testemunhos".  Entendo, 

portanto, que em algumas situações pode-se utilizar 3 ou mais Testemunhos para compor 

apenas 1 exemplar. 
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 Em relação as suas explicações, entendi, mas gostaria de fazer mais alguns comentários 

(Apenas, de acordo com meu entendimento sobre o assunto, por favor, não considere pro lado 

pessoal).  

 Particularmente, não acho correto definirmos um valor de fck,est por caminhão, uma vez que 

o valor de fck,est diz respeito ao Lote ao qual se está avaliando. Este lote, por sua vez, tem 

volume máximo permitido por norma, de acordo com a localização, tempo de concretagem e o 

tipo de peça em que se está sendo utilizado, e é constituído por um determinado número de 

Betonadas, que é a menor quantidade de concreto dosado e misturado que pode ser 

considerada como unidade de elaboração. A menos que se esteja tratando o caminhão como 

sendo exatamente o tamanho do seu lote, sendo composto por apenas 1 betonada. Nesse 

caso, é preciso que seja feito o controle por amostragem total (100%). Entendi, pela sua 

mensagem, que foi isso que aconteceu. 

 Sei que é comum no meio técnico que se colha apenas 1 exemplar de cada caminhão. Porém, 

numa situação como essa em que o caminhão define exatamente o tamanho do seu lote, 

considero que o valor de apenas 1 exemplar pode conduzir a uma avaliação equivocada. Ao 

considerar que o valor do fci será o seu fck,est, não é possível saber de que lado da curva de 

Gauss aquele CP está. Caso esteja posicionado na região inferior da curva, ótimo. Mas e se 

estiver próximo a média, ou na região superior da curva Gauss? Pode-se, com esse 

procedimento, cometer um equívoco de utilizar um valor para fck,est que, na verdade, pode 

estar acima do valor médio da resistência do concreto daquele lote. 

  

No caso específico de testemunhos, acho que uma avaliação que pode ser feita é tratar a parte 

da estrutura que está sendo avaliada como casos excepcionais (item 6.2.3.3 da NBR 12655). 

Nesse caso, porém, é preciso ter, no mínimo 2 exemplares por lote, o que implicaria em ter, no 

mínimo 4 testemunhos. 

É isso. Vamos ouvir a opinião dos demais colegas. 

abraços e boa sorte com as análises. 

 

Att 

Rodrigo Barros 

Doutorando 

SET-EESC-USP 

 

De: Antônio Alves Neto: antonioalvesneto@yahoo.com  

Quinta feira, 20 de junho de 2013  

  

Olá, Rodrigo. 

Abaixo estão em azul as minhas respostas aos seus questionamentos. 

Vou ler com mais calma o artigo do prof. Paulo Helene. 



Numa palestra que ele deu aqui em Recife no ano passado, foram abordados vários destes 

pontos. 

Sou partidário dos que entendem que o fck deve ser sim retroagido ao 28 dias e temos pelas 

normas brasileiras vigentes como estimar este valor. 

O meu questionamento principal basicamente é responder uma das seguintes questões:  

a) Se forem tirados 3 testemunhos aleatoriamente das peças concretadas de um mesmo 

caminhão, depois de retroagir cadaresultado aos 28 dias, que Norma brasileira ou extrangeira 

define o valor do fck estimado do concreto deste caminhão? 

b) Ou qual o valor do fcj estimado na idade j baseado em pelo menos 3 extrações aleatórias 

em peças de um mesmo caminhão?  

Definido isto, obteremos o fck estimando aos 28 dias, retroagindo o fck estimado na idade j. 

Tenho outros questionamentos a fazer sobre este assunto  

Muito obrigado pela ajuda. 

Um grande abraço.  

Antônio Alves Neto 

ENGEDATA - Engenharia Estrutural Ltda 

Rua Caio Pereira, 331 

Rosarinho, Recife - PE.  

CEP: 52041-010 Fone:(81) 3092.8200 

engedata@engedata.eng.br 

 

De: Rodrigo Barros: barroscivil@gmail.com 

Para: comunidadeTQS@yahoogrupos.com.br  

Quarta-feira, 19 de Junho de 2013 22:37 

Prezado Antônio, boa noite. 

Segue anexo um Artigo do professor Paulo Helene, publicado na ABECE Informa n° 90. 

Acredito que este artigo lhe auxiliará a responder uma boa parte dos seus questionamentos. 

Em relação aos dados expostos, fiquei com dúvida em alguns pontos. 

De acordo com a NBR 12655:2006, foi feito controle por amostragem total, com exemplares 

de todas as betonadas, ou foi feito o controle parcial?  

Foi dito que o concreto foi usinado e assim entendemos que o fck estimado para cada 

caminhão será o maior valor obtido pela ruptura dos 2 corpos de prova aos 28 dias. 

Parece-me que não existe norma brasileira vigente admitindo este mesmo critério para a 

análise dos resultados das extrações.  

A NBR 7680 remete a NBR 12655 em relação a estimativa do valor do fck, indicando que o 

exemplar é composto por, no mínimo, dois testemunhos. 



  

Os 8 caminhões que apresentaram fci abaixo do fck de projeto (Entendi que seriam a 

resistência do corpo-de-prova de cada caminhão, e não o valor do fck,estimado, correto? ) 

fazem parte do mesmo lote, ou pertencem a lotes diferentes?  

Como falei antes, o meu interesse é definir o fck estimado para cada caminhão, isoladamente. 

  Nesse caso, está sendo considerado que cada caminhão compõe 1 lote, cujo    tamanho da 

betonada corresponde ao tamanho do lote. 

 

O Valor de 30% abaixo do fck de projeto que você falou se refere a cada corpo-de-prova, ou ao 

valor do fck,estimado? 

Os resultados com 30% abaixo diz respeitos aos valores dos corpos de prova que a esta altura 

não me interessam mais. 

Estou interessado em saber qual norma vigente trata da definição do fck estimado a partir da 

análise das extrações feitas, e não mais dos corpos de prova. 

 NBR 7680 

Desejo sucesso nas análises, e nos mantenha informados. 

Abraços 

att 

Rodrigo Barros 

Doutorando 

SET-EESC-USP 

De: Antonio Alves Neto: antonioalvesneto@yahoo.com 

Terça feira, 18 de junho de 2013  

Caros amigos. 

Gostaria de ver as suas opiniões sobre o seguinte problema de fck baixo, cada vez mais 

corriqueiro no nosso dia-a-dia. 

 

Hipóteses: 

a) Concreto usinado e bombeado para a concretagem de um único pavimento: pilares, vigas e 

lajes; 

b) Após o rompimento dos corpos de prova aos 28 dias de idade , o concreto de 8 carros 

apresentaram 

    fck 30% abaixo do valor do projeto; 
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c) para cada caminhão com o concreto não-confome, sabemos (rastreabilidade) as peças que 

foram concretadas; 

d) depois de várias verificações, esclerometrias e algumas extrações a concreteira optou por 

pesquisar mais, 

     ao invés de reforçar vários pilares; 

e) das peças concretadas de cada caminhão com concreto não-conforme, foram 

eleatoriamente extraídos 3 testemunhos; 

f) a idade do concreto destes testemunhos a esta altura já era da ordem de 200 dias; 

g) o Laboratório que rompeu estes testemunhos foneceu as tensões de rupturas de cada um 

deles, assim como 

    os respectivos valores do fck estimados já retroagido aos 28 dias.  

 

PERGUNTAS: 

a) Como calcular o fck estimado aos 28 dias para cada caminhão, baseado nos resultados dos 3 

testemunhos extraídos 

    para cada um deles? Admita por exemplo, os seguintes resultados de extrações: 32 MPa, 35 

MPa, 37 MPa. 

b) que Norma brasileira ou extrangeira contempla esta definição? 

c) e se o resultado das extrações der menor que os corpos de prova, qual será o fck estimado 

para cada caminhão? 

Temos uma opinião sobre este tema mas preferimos ver a opinião dos especialistas no 

assunto. 

Agradeço antecipadamente. 

 

Um grande abraço. 

Antônio Alves Neto 

ENGEDATA - Engenharia Estrutural Ltda 

Rua Caio Pereira, 331 

Rosarinho, Recife - PE.  

CEP: 52041-010 Fone:(81) 3092.8200 

engedata@engedata.eng.br 

 


