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 ---------- Mensagem encaminhada ---------- 
De: rodrigo lacerda <drigao719@gmail.com> 
Data: 14 de outubro de 2017 19:25 
Assunto: Re: Opinião em trabalho de conclusão de curso. 
Para: "Paulo.Helene" <paulo.helene@concretophd.com.br> 

Até agora estou sem acreditar que obtive uma resposta de uma pessoa tão ilustre quanto o Sr° Paulo Helene,
obrigado professor pela atenção e dedicação em cultivar a educação nas pessoas. Muito obrigado, um bom fim de
semana e até mais.

Em 14 de out de 2017 17:58, "Paulo.Helene" <paulo.helene@concretophd.com.br> escreveu: 
Caro Amigo Rodrigo Lacerda
 
Fui voto vencido na norma ABNT NBR 7680.
Ela não traduz meu ponto de vista pessoal integral, mas traduz um consenso naquele momento de conciliação de
muitos interesses e por incrível que pareça, foi também um momento importante de nivelamento de conceitos.
Havia no mercado brasileiro uma idéia falsa de que o resultado do testemunho deveria ser igual ao fck de projeto, o
que, é de uma ignorância conceitual ímpar.
Então avançamos um pouco, meio aos trancos e barrancos.
O importante é que agora todos compreendem que o valor do testemunho em relação ao do moldado sempre é
menor.
Nas teses anexas você vai encontrar que o Prof. Rui Cremonini encontrou 20% a menos em lajes e o Prof. encontrou
que o efeito só de broqueamento é de 7%.
Houve discussão acalorada sobre usar coeficientes que somam ou que multiplicam.
Novamente fui voto vencido porque queria multiplicar igual o mundo inteiro faz mas ganhou a soma ou subtração,
infelizmente.
Minha opinião atual consta em anexo também.
Vamos conversando.
Abraços de
 
 
 

Prof. Paulo Helene 
Diretor
tel.:  55-11-9-5045-5562  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
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Em 14 de outubro de 2017 16:32, rodrigo lacerda <drigao719@gmail.com> escreveu: 

Caro professor Paulo Helene, sou aluno do curso de Engenharia Civil da Faculdade UDF em Brasília, e gostaria
se possível, acrescentar ao material de conclusão de curso a sua opinião sobre os fatores de correção proposto
pela norma 7680-1: 2015 Extração, preparo, ensaio e analise de testemunhos de estruturas de concreto, pois a
minha pesquisa faz uma análise comparativa entre corpos de prova de (10×20) e testemunhos extraídos de uma
laje de concreto armado com diâmetro de 7,5 cm e 10 cm de altura. A relação h/d é  igual a 1,33 e o fator de
correção proposto pela norma é de (-0,06).
Desde já agradeço, um forte abraço e aproveito para dizer que sou um profundo admirador das suas obras.  
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