
 1as Jornadas de MATERIAIS NA CONSTRUÇÃO 239 

APLICAÇÕES DE COMPÓSITOS FRP NO REFORÇO DE ESTRUTURAS 
 
 

  

 LUÍS JUVANDES
Prof. Auxiliar 

FEUP/LABEST 
Porto - Portugal 

 

 
 
 
SUMÁRIO 
 
A engenharia civil preocupa-se em implementar novos materiais desde que estes apresentem 
informação suficientemente credível nas vertentes das especificações do material, do domínio 
da técnica por requisitos de construção normalizados, das guias regulamentares para projecto e 
das medidas reguladoras de controlo de qualidade, assim como, na garantia da existência de 
Instituições técnicas habilitadas para responder ás exigências das fases de regulação do 
projecto de reforço. Este texto pretende ser uma reflexão sobre a experiência adquirida com a 
investigação e a prática do reforço de estruturas com sistemas compósitos reforçados com 
fibras (FRP) no âmbito da investigação realizada no LABEST (Laboratório de Tecnologia do 
Betão e do Comportamento Estrutural), FEUP. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
A crescente aplicação da técnica de reforço por colagem exterior de Sistemas Compósitos de 
FRP (“Fiber Reinforced Polymer”) tem vindo a confirmar o facto de ser uma alternativa para o 
reforço de estruturas com um enorme potencial, fundamentado pelas suas inegáveis vantagens 
em termos de durabilidade, facilidade e simplicidade de aplicação e de excelente desempenho 
mecânico. Esta técnica revela-se muitas vezes como a mais apropriada para responder às 
exigências impostas por ambientes de grande agressividade, assim como, para resolver 
delicados requisitos estruturais, não só pelas já mencionadas, vantagens mecânicas, como por 
os seus custos serem comparativamente mais reduzidos que as intervenções de reforço 
estrutural tradicionais. 
 
O êxito do reforço recorrendo aos sistemas compósitos de FRP depende, em larga escala, da 
sua correcta concepção em projecto e da boa execução em obra. Neste domínio, e apesar do 
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esforço desenvolvido por numerosos investigadores, esta é uma técnica relativamente recente, 
o que implica que ainda não exista em Portugal documentação específica e devidamente 
normalizada em relação aos procedimentos para projecto e para aplicação. Este facto, a par da 
crescente oferta de sistemas compósitos de FRP disponibilizados pelos fabricantes, tem 
incrementado a dificuldade em obter consenso e sistematização dos procedimentos de 
execução de um reforço recorrendo a estes sistemas. 
 
Com base no actual cenário, a presente comunicação tem como objectivo fornecer uma base de 
informação relativa à experiência adquirida com a investigação e a prática do reforço de 
estruturas com sistemas compósitos reforçados com fibras (FRP) no âmbito da investigação 
realizada no LABEST (Laboratório de Tecnologia do Betão e do Comportamento Estrutural), 
FEUP.  
 
 
2. REFORÇO E /OU REABILITAÇÃO DE ESTRUTURAIS 
 
As estruturas, sejam elas de betão, pedra, aço ou madeira, podem ser reforçadas através da 
técnica de colagem de armaduras adicionais, podendo ser metálicas ou constituídas por 
compósitos FRP (Fibre Reinforced Plastics). Geralmente, esta técnica pode ser executada por 
colagem exterior, designada por EBR (“Externally Bonded Reinforcement”), ou por colagem 
num rasgo, referindo-se ao NSR (“Near-Surface Mounted Reinforcement”), ambas com 
hipótese de colagem com pré-esforço do material (Figuras 1a e 1b). A escolha da técnica de 
reforço a aplicar depende dos objectivos que se pretendem atingir, estando relacionada, em 
particular, com o tipo de reforço que se pretende executar, podendo ser à flexão, ao corte ou 
ainda por confinamento.  
 

Figura 1: Reforço de elementos de betão através das duas técnicas de colagem de FRPs. 
 
Neste artigo, realça-se o reforço de elementos de betão armado por colagem EBR de sistemas 
compósitos de FRP. A norma EN 1504 [1], entre outros documentos [2] [3] [4], reúne a 
informação essencial sobre os produtos e sistemas para a protecção e reparação de estruturas de  
betão, cujas directivas se procurou ajustar ao caso do reforço com sistemas de FRP. 
 
 
3. SISTEMAS COMPÓSITOS REFORÇADOS COM FIBRAS (FRP) 
 
A família dos compósitos de FRP [5], para se adoptar às acções de reforço de estruturas pela 
técnica de colagem de armaduras, apresenta-se sob a forma de Sistemas Compósitos de FRP. 

    

 Laminados de FRP 

Adesivo Rasgo

Barras quadradas de FRP 

Adesivo Rasgo

Varões de FRP 

Adesivo Rasgo

 a) Técnica EBR com Laminados e Mantas                      b) Técnica NSR com Laminados    
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No caso geral, estes sistemas constituem o conjunto de materiais necessários à execução de um 
reforço, formados por três componentes principais: o compósito FRP propriamente dito, o 
adesivo de ligação material-FRP e as resinas de preparação do substrato a reforçar (primário, 
argamassas de reparação) (Figura 2). 

 

       
Figura 2: Alguns sistemas de FRP comercializados em Portugal. 

 
Actualmente, a comercialização dos Sistemas FRP desenvolve-se em duas formas distintas, 
consoante o agrupamento dos materiais constituintes, salientando-se as designações de 
Sistemas Pré-Fabricados (“Prefabricated Elements”) e de Sistemas Curados “in situ” (“Wet 
Lay-up Systems”) [5]. Na Tabela 1, apresentam-se quais os materiais constituintes de cada 
sistema comercial.  
 

Tabela 1: Materiais constituintes dos Sistemas de FRP. 
Sistema 

Comercial 
Primário Argamassa de 

Regularização Adesivo Resina de 
Impregnação

Compósito 
FRP 

Fibras contínuas 
secas ou pré-impreg. 

Pré-
Fabricado Opcional Opcional Sim – Sim – 

Curado     
“in situ” Sim Opcional – Sim – Sim 

 
O compósito FRP que integra os Sistemas Pré-fabricados resulta da impregnação de um 
conjunto de feixes de fibras contínuas (com orientação unidireccional) por uma resina 
termoendurecível, consolidados por um processo de pultrusão com controlo da espessura e da 
largura em fábrica (Figura 3). Trata-se de um FRP com forma final, não sendo necessário 
qualquer polimerização em obra para a sua aplicação. O Laminado (“Laminate”, “Strips”) é a 
forma comercial mais corrente e apresenta-se com a espessura típica de 1,2 a 1,4mm e com 
largura variável. As características mecânicas e físicas dos laminados devem ser garantidas 
pelo fabricante, com base em ensaios e em planos de controlo de qualidade [6]. O agente 
adesivo adicionado ao sistema (para colagem dos laminados a outro material) é um material 
distinto do compósito sendo, geralmente, do tipo epóxido e designa-se por Adesivo.  
 
Os Sistemas Curados “in situ” não disponibilizam à partida um FRP mas feixes de fibras 
contínuas em forma de fios, com a designação de Mantas (“Sheets”) ou de Tecidos (“Fabrics”), 
em estado seco ou pré impregnado (Figura 3). As Mantas são constituídas por fibras 
unidireccionais (orientação 0º) e apresentam-se como folhas de espessuras de 0.1 a 0.2mm 
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(1/10 dos laminados) e larguras entre 25 e 30cm. Os Tecidos exibem-se como fibras 
entrelaçadas, dispostas bi (orientações 0º/90º) ou multidireccionalmente, com a largura de 
cerca de 60cm. Para qualquer um dos dois produtos, a percentagem de fibras é indicada pelo 
peso do produto por m2 (g/m2), sendo corrente encontrar-se Mantas de CFRP entre 200 a 400 
g/m2. O sistema inclui a Resina de Saturação, cuja função é de impregnar o conjunto de fibras, 
criando o FRP após polimerização, e simultaneamente de desenvolver propriedades de 
aderência na ligação do FRP ao material a colar. Segundo o conceito de FRP, a mistura fibra 
com resina só o será fisicamente após a execução do reforço, isto é, após a polimerização da 
resina que é aplicada “in situ”.  
 

FRP Pré-Fabricado (Laminado) 

 
 
FRP Curado “in situ” (Manta e Tecido) 

 

 

0º

 

 

0º

90º

 

 

0º 

90º 45º 

- 45º 

 

 
 
 
 
 
Compósitos de FRP 
 
 

Acabamento superficial

Matriz
de

impregnação

Fibra contínua
(em bruto)

Acabamento superficial  

Unidireccional 
(Manta) 

Bi-direccional 0º/90º 
(Tecido) 

Multi-direccional 
(Tecido) 

Figura 3: Compósito de FRP (Formas Pré-Fabricada e Curada “in situ”). 
 
As características mecânicas do FRP deste sistema baseiam-se na área da secção transversal 
das fibras secas [4], o que impõe o controlo da quantidade de fibras aplicadas no processo de 
construção desse produto. A secção transversal do sistema FRP obtém-se pelo produto da área 
de fibras da manta/tecido em seco (espessura equivalente x largura), garantida pelo fabricante, 
vezes o número de camadas de manta/tecido utilizadas. O módulo de elasticidade e a 
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resistência à tracção axial são as propriedades correspondentes às fibras utilizadas (sem resina) 
[6]. 
 
Portugal segue a prática geral desta terminologia, embora de forma pouco clara para facultar a 
difusão destes materiais com confiança e de acordo com as regras de normalização (orientações 
da EN 1504). Perante este facto, procurou-se reunir na Tabela 2 as informações disponíveis dos 
principais Sistemas Comerciais de FRP, nomeadamente a identificação da referência comercial 
do sistema e os seus produtos constituintes aplicáveis a reforço de elementos de betão [6]. 
 
 
4. O AMBIENTE E A PROTECÇÃO DO FRP 
 
Nas resinas existem duas temperaturas específicas, a temperatura de transição vítrea Tg e a 
temperatura crítica Tc determinadas por ensaios DSC ou DMTA. A partir de um trabalho [7] 
sobre a avaliação dos limites para a Tg de resinas epoxy comercializados nos sistemas de CFRP 
e a análise da resposta térmica de potenciais superfícies de estruturas a reforçar no futuro (valor 
característico da temperatura máxima admissível para cada obra - T95), face aos agentes 
ambientais, foi possível construir a Tabela 3. 
 
O estudo permitiu concluir que a variação da Tc das resinas comerciais correntes está muito 
próxima (sendo em alguns casos inferior) dos valores encontrados para as temperaturas 
características T95 das obras observadas em Portugal. Esta aproximação é preocupante pois 
pode levar ao amolecimento dos adesivos em algum período de funcionamento da estrutura 
reforçada pela técnica de colagem, pondo em causa as propriedades do adesivo que o tornam 
indicado para o reforço.  
 
De modo a evitar a degradação do adesivo, é necessário tomar medidas de prevenção, que 
devem ser explícitas no projecto de reforço, através da implementação de critérios a 3 níveis: 
[i] – avaliar o gradiente higrotérmico esperado para a envolvente da obra no período de vida 
útil estabelecido em projecto em face da exposição natural ao ambiente; [ii] – seleccionar ou 
desenvolver novos adesivos/resinas cujo valor da Tg seja superior às condicionantes 
ambientais esperadas para a estrutura; [iii] – na impossibilidade, implementar acções 
preventivas para a zona reforçada, de modo a evitar a exposição directa dos reforços ao 
ambiente, recorrendo a medidas de protecção. 
 
Para se atender ao comportamento a longo prazo dos sistemas de FRP, recomenda-se a 
execução de revestimentos de protecção sobre o sistema colado [8] e que devem manifestar-se 
nas duas fases seguintes: período de execução da técnica de reforço (Protecção Temporária) e 
na fase de desempenho da estrutura reforçada (Protecção Permanente). Estas medidas de 
protecção devem ser referidas nos Procedimentos de Construção do reforço da obra.  A 
Protecção Temporária inclui medidas de protecção ambiental da zona de intervenção do 
reforço, na fase em que o resina de saturação está em processo de cura, de modo a evitar-se o 
contacto directo com a humidade, as poeiras, a luz e calor excessivos, ou mesmo as acções de 
vandalismo que possam proporcionar a polimerização inadequada da resina epóxida. Com 
carácter definitivo, a Protecção Permanente pode ser prevista por diversas razões como a 
defesa do sistema à agressão ambiental e a agressões físicas (actos de vandalismo ou descuido 
humano) e como controlo das temperaturas máximas atingidas em serviço, ou quando sujeito à 
exposição ao fogo. A literatura específica nesta área evidencia os critérios de protecção 
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segundo os níveis de acção seguintes: agressão ambiental; agressões físicas (vandalismo, 
explosão); exposição ao fogo; imposições arquitectónicas [7], [8]. 

Tabela 2: Sistemas FRP comercializados em Portugal. 
Sistema compósito de FRP Referência Comercial 

(Representante) Produto 
Pré-fabricado Curado “in situ” 

Argamassa de Regularização s/i s/i 
Primário s/i Produto 
Adesivo s/i  
Laminado s/i  
Resina de impregnação  Produto 

BETONTEX 

(BLEU LINE, Conservação e 
Restauro de Obras de Arte, Lda.) 

Manta / Tecido  Produto (manta) 
Argamassa de Regularização Produto Produto 
Primário Produto (opcional) Produto 
Adesivo Produto  
Laminado Produto  
Resina de impregnação  Produto 

MAPEI 

(Lusomapei, S.A.) 

Manta / Tecido  Produto (manta / tecido) 
Argamassa de Regularização s/i s/i 
Primário Produto Produto 
Adesivo Produto  
Laminado Produto  
Resina de impregnação  Produto 

MBRACE 

(BASF Construction Chemicals 
Portugal) 

Manta ou Tecido  Produto (manta / tecido) 
Argamassa de Regularização s/i Produto 
Primário s/i Produto 
Adesivo s/i  
Laminado s/i  
Resina de impregnação  Produto 

REPLARK 

(EcoSpring – Estudos e 
Representações Técnicas, Lda) 

Manta ou Tecido  Produto (manta) 
Argamassa de Regularização Produto Produto 
Primário s/i Produto 
Adesivo Produto  
Laminado Produto  
Resina de impregnação  Produto 

RUREDIL 

(Tradibau, Arquitectura e 
Engenharia, Lda.) 

Manta ou Tecido  Produto (manta) 
Argamassa de Regularização Produto Produto 
Primário s/i s/i 
Adesivo Produto  
Laminado Produto  
Resina de impregnação  Produto 

SIKA 

(Sika Portugal, S.A.) 

Manta ou Tecido  Produto (manta) 
Argamassa de Regularização s/i s/i 
Primário Produto Produto 
Adesivo Produto  
Laminado Produto  
Resina de impregnação  Produto 

S&P REINFORCEMENT 

(Clever Reinforcement Ibéria, Lda.) 

Manta ou Tecido  Produto (manta) 
s/i – sem informação específica (ver especificações do fornecedor). 
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Tabela 3: Valores das temperaturas observadas versus as Tg / Tc das resinas comerciais. 
Adesivos/Resinas comerciais  

(valores médios) 
Obras observadas  

(valores característicos) Ensaios 
Tg (ºC) Tc(ºC) T95 (ºC) 

DSC Entre 37,0 e 56,4 Entre 32,6 e 46,6 Entre 25,5 e 48,6 
 
 
5. INVESTIGAÇÃO VS INDUSTRIA 
 
A falta de regulamentação sobre as diversas aplicações com FRP é um argumento que se 
utiliza, frequentemente, para justificar o uso menos lato destes materiais. Porém, a 
regulamentação sucede sempre á tecnologia e que esta só será aplicada, nos primeiros anos, se 
for uma alternativa mais económica e se os engenheiros assumirem todos os riscos. Numa 
análise sobre os desafios que se colocam às unidades de I&D e sobre qual deve ser a sua 
relação com a correspondente indústria, no sentido de fomentar novas aplicações práticas, mais 
arrojadas e eficiente, o LABEST (grupo de investigação da área de compósitos), pelas varias 
intervenções realizadas até à data, procura estimular essa cooperação na área do reforço com 
sistemas compósitos FRP. Nesta secção, descrevem-se alguns dos casos práticos de 
intervenção no domínio do projecto, das especificações para controlo de execução e na 
instrumentação e observação de reforços de estruturas com sistemas de FRP. 
 
 
5.1 Reforço dos Elementos Escultóricos Decorativos do Edifício Palladium, Porto. 
 

      
 

Figura 4: Edifício Palladium e aspecto geral do corpo das estátuas. 
 

Com base no relatório de diagnóstico sobre o estado actual das estátuas do Edifício Palladium, 
com alçados para a Rua de Santa Catarina e Rua Passos Manuel, Porto, concluiu-se que a 
estrutura das mesmas apresenta um estado avançado de deterioração, quer da argamassa que 
constitui o corpo das estátuas, quer das armaduras principais de fixação das mesmas às 
alvenarias exteriores do edifico (Figura 4). Nesse sentido, tornou-se imperativo estudar uma 
solução de reabilitação global dos corpos das estátuas, uma proposta de estabilização estrutural 
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dos elementos principais mais deteriorados e da fixação destes às fachadas do edifício. De 
seguida, expõem-se os aspectos mais relevantes deste estudo [9], dividida pelas fases de 
estabilização estrutural dos membros inferiores das estátuas e de estabilização da fixação 
estátua – fachada. 
 
 
5.1.1 Estabilização estrutural dos membros inferiores 
 
Em face do estado avançado de deterioração observado no membro inferior completo de uma 
das estátuas, estado este que se admitiu estar generalizado aos corpos de todas as estátuas, 
propôs-se a estabilização de todas as pernas, através do reforço por confinamento com tecidos 
de GFRP (polímeros reforçados com fibras de vidro com resistência aos álcalis). Devido ao 
estado frágil destes elementos, propôs-se a aplicação de uma técnica de reparação que foi 
constituída pelas etapas que se descrevem de seguida. 
 
Primeiro, limpeza adequada da superfície que compõe o corpo da perna, escorando se 
necessário partes desse membro (Figura 5). Seguiu-se a estabilização da fendilhação com a 
injecção de uma resina de poliuretano, sempre que necessário, e o tratamento da armadura 
interna de suspensão da estátua. 

 
a) Proposto 

         
b) Executado 

Figura 5: Critério de aplicação das cintas exteriores de GFRP. 
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Posteriormente, procedeu-se ao restabelecimento do esqueleto exterior do corpo da perna por 
aplicação de cintas exteriores com 5cm de largura, constituídas por duas camadas de tecido de 
GFRP (vidro com resistência aos álcalis), impregnadas e aplicadas com a respectiva resina de 
saturação indicada pelo fornecedor do compósito. Estas cintas formam um anel envolvendo o 
perímetro da perna, com sobreposição das extremidades, e distribuídas ao longo de todo o 
comprimento do membro inferior, afastadas, entre eixos, de 20cm [9] (esquema ilustrado na 
Figura 5-a e Figura 5-b, antes e depois do reforço). 
 
A fixação da perna à fachada do edifício (zona do pé) é reforçada através da colagem de uma 
faixa, de 10cm de largura e 20cm de comprimento, constituída por três camadas de manta 
unidireccional de CFRP [9]. Esta foi aplicada na parte posterior do membro (não visível), junto 
ao pé, e encastrada na fachada por selagem da manta num rasgo executado na alvenaria 
utilizando-se a resina de saturação indicada pelo fornecedor do compósito (esquema da    
Figura 6). 
 

 
a) Proposto 

       
b) Executado 

Figura 6: Esquema de fixação da perna, junto ao pé, com manta de CFRP. 
 

A conclusão do restabelecimento do corpo global da perna da estátua é feita por confinamento 
contínuo desta com uma camada de tecido de GFRP [9], impregnada e colada com a respectiva 
resina de saturação indicada pelo fornecedor do compósito (esquema da Figura 7). Esta fase é 
executada, depois de estabilizadas as etapas anteriores. 
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a) Proposto b) Executado 

Figura 7: Confinamento da perna com uma camada de tecido GFRP. 
 

5.1.2 Estabilização da fixação estátua - fachada 
 
A fixação das quatro estátuas às fachadas exteriores do edifício Palladium foi reforçada, quer 
ao nível dos pés quer ao nível da zona da cintura (estabilidade do tronco). O primeiro reforço 
foi exposto no ponto anterior, descrevendo-se, de seguida, o critério a estabelecer para o 
segundo caso. De um modo geral, sugeriu-se a execução de uma cinta com mantas 
unidireccionais de CFRP, que envolva a cintura de cada estátua e com as extremidades seladas 
na fachada exterior do edifício, conforme as etapas que se descrevem de seguida. 
 
Primeiro, limpeza adequada da superfície que compõe o corpo da perna, escorando se 
necessário partes desse membro. Seguiu-se a estabilização da fendilhação com a injecção de 
uma resina de poliuretano. 
 
Posteriormente, procedeu-se ao reforço da fixação de cada estátua à fachada do edifício (ao 
nível da cintura) por aplicação de uma cinta exterior com 10cm de largura, constituída por três 
camadas de mantas unidireccionais de CFRP, impregnadas e aplicadas com a respectiva resina 
de saturação indicada pelo fornecedor do compósito [9]. Esta cinta envolve a cintura da 
escultura, de forma a suspendê-la e foi encastrada na fachada por selagem das extremidades 
das mantas num rasgo executado na fachada, usando-se igualmente a resina de saturação 
indicada pelo fornecedor do compósito (esquema da Figura 8 e execução ilustrada na        
Figura 5-b). 
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Figura 8: Fixação das esculturas à fachada pela sua cintura (proposto). 

 
Por último, foi aplicado um acabamento de protecção dos materiais compósitos GFRP e CFRP 
aos agentes UV, um reajuste das formas exteriores da escultura e a pintura final. A Figura 9 
ilustra, após intervenção, o aspecto final dos elementos feminino e masculino. 
 

                                      
Figura 9: Aspecto final dos Elementos Escultóricos Decorativos do Edifício Palladium, Porto. 

 
 
5.2 Casa da Música - Loja Optimus - Controlo de Qualidade do reforço com CFRP, Porto 
 
De forma a respeitar um programa funcional estabelecido para o espaço comercial designado 
“Loja Optimus”, inserido no complexo urbanístico da Casa da Música, o projectista previu a 
remoção de um pórtico existente, a abertura de portas numa parede e consequente a 
necessidade de reforço da laje de cobertura, que consiste num piso exterior ondulado 
(geometria curva) sujeito a elevadas acções permanentes e variáveis (Figura 10). 
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Figura 10: Casa da Música - Loja Optimus  
 
Com a supressão de um apoio importante e o consequente incremento do vão estrutural da laje 
de cobertura, foi necessário conceber uma solução de reforço pouco intrusiva, face à limitação 
do pé-direito útil para o espaço comercial a criar. A opção consistiu no reforço, em duas 
direcções, da face inferior da laje recorrendo à técnica de colagem exterior (EBR) com mantas 
unidireccionais de fibras de carbono (sistemas CFRP curados in-situ) especificados no Projecto 
de Execução [10]. Entende-se neste contexto por sistema de CFRP ao conjunto dos produtos: 
manta unidireccional de carbono; resina do primário; resina de saturação. 
 
A eficiência deste novo sistema de reforço depende do grau de conformidade da aplicação dos 
produtos no local e da sua durabilidade no tempo, justificando que se proceda à implementação 
de um “Plano de Controlo de Qualidade do Reforço com Sistemas CFRP” e um “Plano de 
Instrumentação e Observação do Comportamento em Serviço”. 
 
5.2.1 Plano de Controlo de Qualidade do Reforço com Sistemas CFRP 
 
Com vista a dar resposta aos requisitos especificados nas Condições Técnicas do projecto de 
execução da obra “Casa da Música – Loja Optimus”, no Porto, foi desenvolvido um “Plano de 
Acompanhamento da Obra” [10], que compreendeu a realização das tarefas seguintes: 

i) Plano de “Tarefas Realizadas em Obra”: medidas de controlo de actividades 
desenvolvidas durante a fase de aplicação da técnica de reforço com sistemas de FRP e 
resumidas na Tabela 4; 

ii) Plano de “Tarefas Realizadas em Laboratório”: medidas de controlo das principais 
propriedades dos materiais intervenientes na técnica de reforço com compósitos e 
resumidos na Tabela 5 

iii) Construção de “Fichas de Controlo dos Materiais”: resumo das propriedades a 
confirmar (conformidade com o projecto) para os materiais aplicados na obra, quer para 
a família das resinas (Tabela 6), quer para o compósito de CFRP curado “in situ” 
(Tabela 7). 
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Tabela 4: Plano de “Tarefas Realizadas em Obra”. 
LOCAL TAREFA CRITÉRIO AMOSTRA REFERÊNCIA 

Recepção e 

Armazenamento    

(3.1) 

(i) Materiais Produtos constituintes do 

Sistema compósito de 

CFRP 

Observação 

(i) Zonas de amostragem de 

juntas de aderência 

Betão/Primário/Manta 

curada de CFRP 

Junta PF 

SP50.1            (1 Placa) 

250x250x3mm3 

Resina do Primário 

(1 amostra) 

SP50_P      (3 Prismas) 

40x40x160mm3 

SP55.1            (1 Placa)  

SP55.2            (1 Placa) 

250x250x3mm3 

Resina de Saturação 

(2 amostras) 

SP55_P      (3 Prismas) 

40x40x160mm3 

(ii) Misturas de resinas 

EMACO Nanocrete R4      [ 1  ] 

Preparação de 

amostras  

(3.2) 

(iii) Compósito de CFRP curado 

“in situ” 

Manta de CFRP (400g/m2) +  

Resina de Saturação  

 (1 amostra) 

SPS240    

(1 Placa de 2 camadas) 

300x600mm2 

Ensaios de aderência  

(3.3) 

(i) Zonas de amostragem com 

juntas de aderência 

Junta PF Ensaio de “pull-off” 

(7 pastilhas) 

(i) Medição da 

temperatura/humidade relativa

Ambiente Local da obra 

(ii) Controlo do estado de cura Juntas PF - Análise visual 

- Teste de “Dureza 

Barcol” 

Obra  

(3) 

Observação e 

acompanhamento  

(3.4) 

(iii) Inspecção final Zona reforçada - Análise visual 

- “Tap test” 

(3), (3.1), (3.2), (3.3), (3.4) - Indicação dos itens do relatório onde os assuntos são desenvolvidos. 

[ 1 ] - Material não caracterizado devido à importância reduzida que assumiu na obra.  
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Tabela 5: Plano de “Tarefas Realizadas em Laboratório”. 
LOCAL TAREFA CRITÉRIO AMOSTRA NORMA 

(i) Ensaio de tracção          (4.1) Placas 

(SP50.1) 

ASTM D 638-02  

ISO 527 (Part 1+2) 

(ii) Calorimetria diferencial de 

varrimento (DSC)            (4.2) 

Fragmentos cortados

(SP50.1) 

ISO 11357 (Part 1 + 2) 

(iii) Análise térmica dinâmica-

mecânica (DMTA)          (4.2) 

Placas 

(SP50.1) 

ISO 6721 (Part 1 + 5) 

Caracterização do Primário 

 

 (1 amostra) 

(iv) Viscosidade                 [ 2  ] 1 mistura fresca ISO 3219 

(i) Ensaio de tracção          (4.1) Placas 

(SP55.1 + SP55.2) 

ASTM D 638-02  

ISO 527 (Part 1+2) 

(ii) Calorimetria diferencial de 

varrimento (DSC)            (4.2) 

Fragmentos cortados

(SP55.1) 

ISO 11357 (Part 1 + 2) 

(iii) Análise térmica dinâmica-

mecânica (DMTA)          (4.2) 

Placas 

(SP55.1 + SP55.2) 

ISO 6721 (Part 1 + 5) 

Caracterização da        

Resina de Saturação 

 

(2 amostras) 

(iv) Viscosidade                 [ 2  ] 1 mistura fresca ISO 3219 

(i) Calorimetria diferencial de 

varrimento (DSC)     

Fragmentos cortados

 

ISO 11357 (Part 1 + 2) 

Laboratório 

(4) 

Caracterização do           

Arg. de regularização 

EMACO Nanocrete R4 

[ 1  ] 

(ii) Análise térmica dinâmica-

mecânica (DMTA)  

Placas 

 

ISO 6721 (Part 1 + 5) 

 Caracterização do  

Compósito de CFRP 

curado “in situ” 

 (1 amostra) 

(i) Ensaio de tracção          (4.1) Placas 

(SPS240) 

ASTM D 3039/D 3039M 

ISO 527 (Part 5) 

(4), (4.1), (4.2) - Indicação dos itens do relatório onde os assuntos são desenvolvidos. 

[ 1 ] - Material não caracterizado devido à importância reduzida que assumiu na obra. 

[ 2 ] - Ensaio não realizado devido ao condicionalismo do prazo de execução da obra.   
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Tabela 6: Ficha de Controlo de Resinas - Especificações. 
FASE DE 
EXECUÇÃO 

PARÂMETRO/AVALIAÇÃO NORMA VALOR MÉDIO OBSERVAÇÕES 

Período de validade “Shelf time” n/a ler Ficha técnica 

Tempo de Trabalhabilidade        

“Workable life”  

EN ISO 9514 ler Ficha técnica 

Tempo de contacto “Open time”  EN 12189 ler Ficha técnica 

Tempo estimado de cura n/a ler Ficha técnica 

Aptidão para aplicações em superfícies 

verticais e intradorsos /horizontais 

EN 1799 ler Ficha técnica 

Antes da 

aplicação 

Reacção ao fogo  Indicar a 
Euroclasse 

ler Ficha técnica 

Fase de mistura Viscosidade                                            [ 2  ] ISO 3219 medir Obra 

Temperatura e humidade relativa do 
ambiente e superfície 

Termómetro  
Higrómetro 

medir Obra 

Resistência à tracção medir Amostra/Laboratório 

Módulo de elasticidade em tracção medir Amostra/Laboratório 

Extensão na rotura 

ASTM D 638-02  

ISO 527 (Pt 1+2) 
medir Amostra/Laboratório 

Após a cura dos 

materiais 

Temperatura de transição vítrea “Tg”:  
- DSC 

- DMTA 

 
ISO 11357 (Pt 1+2)
ISO 6721 (Pt 1+5) 

 
medir 
medir 

 
Amostra/Laboratório 
Amostra/Laboratório 

Tipo de preparação da superfície Ficha técnica ver Obra 

Avaliação do estado de cura               [ 2  ] Teste de 
“Dureza Barcol” 

medir Obra 

Controlo da 

aderência  

Resistência à tracção por arrancamento 

(ensaios de “Pull-off”) 

EN 1542        

LNEC FE-Pa 36 

medir Obra 

Análise visual - ver Obra Inspecção final 

Ensaio acústico por pancadas (“Tap test”) - medir Obra 
  

 
i) Tarefas realizadas em Obra 
 
As acções desenvolvidas pelo Laboratório nesta fase da obra incluíram as medidas seguintes: 
 
• Recepção e Armazenamento dos Materiais  
 
No sentido de fazer cumprimento as Condições Técnicas do projecto, o LABEST confirmou a 
recepção dos produtos constituintes do sistema de CFRP especificados pelo Projecto de 
Reforço. Os produtos que constituem o Sistema Curado “in situ” são os especificados, 
incluindo as suas referências comerciais, sendo a recepção dos mesmos confirmados pela sua 
etiquetagem e pelas respectivas fichas técnicas, assim como o seu bom estado e prazo de 
validade.  
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Tabela 7: Ficha de Controlo do Compósito de CFRP curado “in situ” - Especificações. 
FASE DE 
EXECUÇÃO 

PARÂMETRO/AVALIAÇÃO NORMA VALOR MÉDIO OBSERVAÇÕES 

Tipo de fibra/cor n/a ler Projecto/ Fic. técnica 

Densidade da fibra (g/ cm3) ISO 10119 ler Ficha técnica 

Peso na direcção principal - 0° (g/m2) n/a ler Projecto/ Fic. técnica 

Largura (mm) n/a ler Projecto/ Fic. técnica 

Quantidade de resina necessária para 

a impregnação 

n/a ler Ficha técnica 

Antes da 

aplicação 

Reacção ao fogo  Indicar a 
Euroclasse 

ler Ficha técnica 

Temperatura e humidade relativa do 
ambiente e do superfície 

Termómetro  
higrómetro 

medir Obra 

Resistência à tracção - 0° medir Amostra/Laboratório 

Módulo de elasticidade em tracção - 0° medir Amostra/Laboratório 

Extensão na rotura em tracção - 0° 

ASTM D 3039/     
D 3039M    
ISO 527 (Part 5) 

medir Amostra/Laboratório 

Após a cura      

dos materiais 

Percentagem de vazios                     [ 2  ] ISO 14127 medir Amostra/Laboratório 

Tipo de preparação da superfície Ficha técnica ver Obra 

Avaliação do estado de cura            [ 2  ] Teste de    
“Dureza Barcol” 

medir Obra 

Controlo da 

aderência  

Resistência à tracção por arrancamento 

(ensaios de “Pull-off”) 

EN 1542 medir  Obra 

Análise visual n/a ver Obra Inspecção final 

Ensaio acústico por pancadas          

(“Tap test”) 

n/a medir Obra 

  
 
• Preparação de Amostras  
 
Face à necessidade do controlo dos materiais misturados em obra e de aferir a qualidade das 
ligações coladas entre os diferentes materiais (juntas), foram estabelecidos critérios para a 
preparação e recolha de amostras dos produtos que integram o sistema compósito CFRP usado 
na obra. Essas amostras foram obtidas à medida que os materiais iam sendo integrados nas 
várias fases de execução da técnica de reforço por EBR da laje de cobertura. 
 
(i) Zonas de amostragem para juntas de aderência 
 
Com o objectivo de possibilitar o controlo de qualidade da ligação entre os materiais “Betão-
Resina-Manta CFRP”, previu-se uma zona de amostragem contígua à da aplicação corrente do 
reforço projectado, para a realização de ensaios de avaliação de aderência entre os materiais 
(ensaios de “Pull-off”). A zona de amostragem, para ser representativa, foi executada nas 
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mesmas condições da restante empreitada, no decorrer desta, com a forma e dimensão 
ilustrados na Figura 10. 
 

 
Figura 10: Zona de Amostragem da junta PF. 

 
(ii) Misturas de resinas 
 
A partir de, pelo menos, uma mistura de cada uma das resinas utilizadas na obra (primário e da 
resina de saturação, já que a argamassa de regularização não teve expressão), foram recolhidas 
várias amostras (Placas e Prismas) curadas “in situ”, nas mesmas condições ambientais que o 
reforço. Devido à importância que a resina de saturação assume na técnica de reforço, optou-se 
por recolher duas amostras deste produto, de duas misturas distintas. 
 
Tendo presente os requisitos das Condições Técnicas e as orientações das normas EN 1504 
[11], para cada resina recolheram-se as amostras seguintes (ilustradas na Figuras 11):               
3 Amostras com 40 x 40 x 160 mm3 (Prismas); 1 Amostra com 250 x 250 x 3 mm3 (Placa). 
 
Após a cura, as amostras foram enviados para o laboratório a fim de serem realizados os 
ensaios de caracterização dos materiais, para atestar a sua conformidade. Nas Tabelas 8 e 9, 
identificam-se as várias amostras e os ensaios realizados em laboratório para o primário e para 
a resina de saturação, respectivamente.  
 

  .  

Figura 11: Amostras - enchimento das Placas e dos Prismas. 
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Tabela 8: Plano de recolha de amostras do Primário. 

 
 

Tabela 9: Plano de recolha de amostras da Resina de saturação. 

 
 
 
(iii) Compósito de CFRP curado “in situ” 
 
A certificação da Manta, como fibra seca pronta a utilizar, dispensa a execução de um controlo 
de qualidade após a sua recepção, por ser da responsabilidade do fornecedor a garantia das 
propriedades exigidas no Projecto de Execução. Contudo, de acordo com as Condições 
Técnicas do projecto foi recolhida uma amostra para controlo de qualidade da Manta 
impregnada com resina de saturação, polimerizada e aplicada na obra. Esta curou no local nas 
condições do restante sistema de CFRP aplicado. Nesse sentido e segundo as orientações das 
normas EN 1504 [11], recolheu-se a amostra seguinte (ilustrada na Figura 12): 1 amostra com 
área de 300 x 600 mm2 de Manta de Carbono (400g/m2) (Placa); nº de camadas igual ao 
preconizado para a obra/zona em questão, isto é, uma amostra com 2 camadas.  
 
Após a cura, a amostra foi enviada para o laboratório para serem realizados os ensaios de 
caracterização do material curado, de modo a atestar a sua conformidade. Na Tabela 10, 
identifica-se a amostra e os ensaios realizados em laboratório para o compósito CFRP curado 
“in situ”.  
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Figura 12: Manta carbono (fibra seca) e Manta CFRP curada (fibra + resina). 
 
 

Tabela 10: Plano de recolha do Compósito de CFRP (Manta). 

 
 

• Ensaios de “Pull-off”  
 
A resistência de uma ligação colada EBR é condicionada pelo valor máximo da aderência entre 
os materiais envolvidos na ligação (interface betão-adesivo-compósito). Para o efeito,  
recorreu-se ao ensaio de arrancamento por tracção directa (ensaio de “Pull-off”), descrito na 
Norma EN 1542 para avaliação da aderência entre os materiais aplicados na zona de 
amostragem da junta de aderência “tipo PF” executada na obra. 
 
Na Tabela 11, apresentam-se as fases de colagem das pastilhas metálicas, de ensaio e os modos 
de ruína obtidos nos provetes. 
 
• Observação e Acompanhamento  
 
Nesta etapa, procurou-se actuar em três direcções, ou seja, a nível dos registos higrotérmicos 
ambientais, do controlo do estado de cura em obra e da realização de uma inspecção final após 
conclusão do reforço, anteriormente à tarefa de revestimento final de todo o tecto da Loja 
Optimus. 
 
O estado final de cura e o desempenho das resinas epóxidicas ao longo do período de vida de 
um reforço dependem directamente das condições higrotérmicas, tanto do ambiente como do 
substrato, quer no momento da aplicação dos materiais, quer no período da sua cura. É, 
portanto, fundamental o seu controlo, imediatamente antes da mistura de cada resina como 
também durante o período de cura (sugerindo-se pelo menos 7 dias).  Então, realizou-se a 
medição da temperatura e da humidade relativa no ambiente da obra nesse período. 
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Tabela 11: Ilustrações dos Ensaios de “Pull-off” 

 
 

No final da execução de um reforço pela técnica de colagem, deve obter-se um grau de cura do 
adesivo/resina igual ao especificado no caderno de encargos da obra. Os métodos preconizados 
para esta obra foram o controlo do seu grau de cura através da avaliação do Tg, em laboratório 
e ao ensaio de “tap test”, após a conclusão da colagem da última camada de fibra de carbono na 
zona reforçada. 
 
Concluída a aplicação do sistema compósito de CFRP, foi realizada uma inspecção final da 
zona da obra, cuja finalidade foi averiguar se os produtos constituintes do sistema CFRP 
apresentam as conformidades mínimas exigidas na técnica de colagem exterior EBR impostas 
nas Condições Técnicas do projecto. Assim, antes da aplicação do revestimento final do tecto, 
a inspecção final consistiu em duas acções: a “Inspecção Visual” e a realização do “Ensaio 
Acústico por Pancadas (“Tap test”)”. Algumas fases dessa inspecção visual estão ilustradas na 
Figura 13. 
 
ii) Tarefas realizadas em Laboratório 
 
Neste ponto, descrevem-se as actividades desenvolvidas em laboratório para a caracterização 
das propriedades dos materiais resultantes das misturas em obra dos produtos integrantes do 
sistema compósito de CFRP usado na “Casa da Música - Loja Optimus. Este estudo emprega 
as amostras recolhidas na obra e executa o plano de ensaios descritos na Tabela 5. Concluída a 
realização do plano de “Tarefas realizadas em Laboratório”, vai ser possível preencher as 
fichas de controlo das resinas e do compósito de CFRP curado “in situ” de acordo com a base 
proposta nas Tabela 6 e Tabela 7. 
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Figura 13: Aspecto geral do sistema CFRP, aplicação de areia de quartzo fino e aplicação do 

revestimento final. 
 

• Ensaios de Tracção  
 
A caracterização à tracção das resinas e do compósito de CFRP curado visou obter as 
propriedades mecânicas seguintes, impostas pelas Condições Técnicas da obra: resistência à 
tracção, extensão na ruína e o módulo de elasticidade à tracção (elástico e/ou secante). Estes 
ensaios realizaram-se na FEUP e recorreram ao equipamento ilustrado na Figura 14.  

 
• Temperatura de Transição Vítrea (Tg) de Resinas  
 
Com vista a avaliar as “Temperatura de Transição Vítrea” (Tg) e “Temperatura Crítica” (Tc) 
impostas pelas Condições Técnicas, foram realizados em laboratório dois tipos de ensaio: o 
ensaio de DSC (Differential Scanning Calometry) e o ensaio de DMTA (Dynamic Mechanic 
Thermal Analyses), ambos ilustrados na Figura 15.  
 
Segundo várias referências nesta área, é dispensável avaliar a Tg de compósitos de CFRP, pelo 
facto da presença de fibras na matiz polimérica retardar o efeito de amolecimento (aumenta o 
valor da Tg), recomendando-se somente a avaliação dessa temperatura para a resina de 
saturação ([11]. Face a esta informação, os produtos a controlar através destes ensaios térmicos 
foram o Primário e Resina de Saturação (consultar as Tabelas 5 e 6). 
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Provetes de resinas Provetes de CFRP 

Figura 14: Ensaio de tracção das resinas e do compósito CFRP (FEUP). 
 
 

  

Ensaio de DSC (LEPAE) Ensaio de DMTA (INEGI) 

Figura 15: Vista geral dos equipamentos usados nos ensaios. 
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iii) Análise de conformidades e principais conclusões      
 
A concretização do “Plano de acompanhamento da obra” de reforço da “Casa da Música - Loja 
Optimus”, no Porto, por colagem de sistemas compósitos de CFRP, permitiu tecer algumas 
conclusões destacando-se as seguintes: 
 
• O plano de “Tarefas Realizado em Obra” consiste uma medida fundamental para o 

planeamento, o acompanhamento e o controlo, quer de procedimentos quer de qualidade 
dos materiais, executados nas várias fases de uma obra. Neste, pode concluir-se que o plano 
estabelecido foi exequível, eficaz e não conduziu a medidas de “Não Conformidade” 
condicionantes para a obra, de acordo com os requisitos de controlo de qualidade 
especificados nas Condições Técnicas; 

• Os ensaios de “Pull-Off” traduziram-se em ensaios indispensáveis em obra para o controlo 
discreto da aderência entre os vários materiais colados entre si, na técnica de reforço EBR, 
e para avaliar a resistência superficial do substrato de betão. Por exemplo, foi possível 
detectar que o substrato de betão apresentou, em termos médios, uma resistência à tracção 
por arrancamento muito próxima do valor mínimo de 1,5 MPa exigido para a técnica de 
EBR, mas em conformidade com as Condições Técnicas.  

• O controlo do estado de cura, durante a realização da obra, através do ensaio de “Dureza 
Barcol” é uma medida que permite o controlo do estado de uma mistura semi-fresca, de 
forma simples e em tempo real; 

• A caracterização dos materiais aplicados realmente em obra confirmou-se ser exequível, 
por meio da definição de um plano de “Tarefas Realizadas em Laboratório”. No caso dos 
materiais utilizados na obra da Casa da Música, concluiu-se ser adequado, embora obrigue 
a um tempo de espera condicionado pelo período de cura ideal do material em estudo 
(aproximadamente 30 dias).  

• Neste trabalho, foi possível elaborar “Fichas de Controlo dos Materiais” observados, que se 
resumem nas Tabelas 12 a 14, objecto de análise de conformidade. Em termos gerais, as 
propriedades avaliadas estão em “Conformidade” com os valores impostos nas Condições 
Técnicas da obra, excepto nos casos assinalados com a sigla “NC” (Não Conformidade), 
nomeadamente, o caso da Tg e de algumas das propriedades mecânicas à tracção dos 
materiais. Essas “NC” não conduziram a situações críticas nesta fase de execução do 
reforço, porque foi previsto um revestimento específico para contornar o primeiro caso 
(comentários adicionais no próximo ponto) e admitidos coeficientes de segurança na fase 
do Projecto de Estruturas, para atenuar as imprecisões das propriedades mecânicas dos 
materiais. O “Plano de Instrumentação e Observação do Comportamento em Serviço” 
implementado na obra vai permitir observar as consequências das “NC”, no tempo. 

• Por último, relativamente aos valores apresentados para as temperaturas Tg e Tc, saliente-
se o facto de os primeiros não serem directamente comparáveis, quando obtidos por DSC 
dos determinados por DMTA. Por este motivo, é corrente caracterizar a Tg das resinas por 
um intervalo cujo limite inferior é o do DSC e o superior o do DMTA (ex: [TgDSC - 
TgDMTA]). Do ensaio DMTA, depreende-se que o valor médio da Temperatura Crítica (Tc) 
é normalmente inferior, cerca de 10ºC a 15ºC em relação aos valores médios da Tg. Este 
aspecto deve ser compreendido pelos responsáveis da obra de modo a terem presente as 
consequências para o desempenho do reforço em serviço, face às exposições higrotérmicas 
a que possam estar sujeitos os materiais, no seu período de vida útil. No caso desta obra, 
constata-se que as resinas apresentam uma Tg no intervalo [44,4ºC - 46,9ºC] e uma Tc na 
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casa dos 31ºC, valores muito baixos de acordo com o valor exigido nas Condições Técnicas 
(caso de “Não Conformidade”). Admite-se que estes valores críticos passaram a ser 
protegidos das acções térmicas, em serviço, pelo material de revestimento aplicado no 
acabamento final do tecto da Loja Optimus e acordado pela Fiscalização. 

 
Tabela 12: Ficha de Controlo da resina do Primário. 

FASE DE 
EXECUÇÃO 

PARÂMETRO/AVALIAÇÃO NORMA VALOR MÉDIO 
(Cond. Técnicas)  

VALOR MÉDIO 
(Medido Obra)     

ANÁLISE 
FINAL 

Período de validade “Shelf time” Fichas Técnicas 12 meses       [ 1 ] Verif. Obra C 

Tempo de Trabalhabilidade        

“Workable life”  

EN ISO 9514 >40 min (20ºC) Verif. Obra C 

Tempo de contacto “Open time”  EN 12189 s/ i Verif. Obra s/ i 

Tempo estimado de cura Fichas Técnicas 7 dias Verif. Obra C 

Aptidão para aplicações em superfícies 

verticais e intradorsos /horizontais 

EN 1799 s/ i Lido Ficha T. s/ i 

Antes da 

aplicação 

Reacção ao fogo (Indicar a Euroclasse) Fichas Técnicas s/ i Lido Ficha T. s/ i 

Temperatura e humidade relativa do 
ambiente e superfície 

Fichas Técnicas T= 8 a 35 ºC      
HR = s/ i 

T= 18a 23 ºC      
HR = 50 a 67% C 

Resistência à tracção >12 MPa 19,74 MPa C 

Módulo de elasticidade em tracção >0,7 GPa 1,71 GPa C 

Extensão na rotura 

ASTM D 638-02 

ISO 527 (Pt 1+2) 

>3.0% 1,05% NC 

Após a 

cura dos 

materiais 

Temperatura de transição vítrea “Tg”:  
- DSC 

- DMTA 

 
ISO 11357 (Pt 1+2)
ISO 6721 (Pt 1+5) 

s/ i  
>60 ºC 

44,41 ºC 
46,95 ºC 

 
s/ i 
NC 

Tipo de preparação da superfície Fichas Técnicas Decapagem 

com esmeril 

Verif. Obra C 

Avaliação do estado de cura Teste de 
“Dureza Barcol” 

n/d n/d n/d 

Controlo da 

aderência  

Resistência à tracção por arrancamento 

(ensaios de “Pull-off”)                               [ 2 ]

EN 1542        

LNEC FE-Pa 36 
>1,5 MPa 1,636 MPa C 

Inspecção 

final 

Análise visual Fichas Técnicas Análise visual Verif. Obra C 

[ 1 ] - Nas embalagens originais e sujeita a temperaturas compreendidas entre 5ºC e 25ºC;  

[ 2 ] - Admite-se a Informação obtida para a junta PF (Betão-Resina-Manta curada de CFRP; 

s/ i - Não especificado; n/d - não determinado; 

C - Conforme; NC - Não conforme.  
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Tabela 13: Ficha de Controlo da resina de Saturação. 

FASE DE 
EXECUÇÃO 

PARÂMETRO/AVALIAÇÃO NORMA VALOR MÉDIO 
(Cond. Técnicas)  

VALOR MÉDIO 
(Medido Obra)     

ANÁLISE 
FINAL 

Período de validade “Shelf time” Fichas Técnicas 12 meses       [ 1 ] Verif. Obra C 

Tempo de Trabalhabilidade        

“Workable life”  

EN ISO 9514 >40 min (20ºC) Verif. Obra C 

Tempo de contacto “Open time”  EN 12189 s/ i Verif. Obra s/ i 

Tempo estimado de cura Fichas Técnicas 7 dias Verif. Obra C 

Aptidão para aplicações em superfícies 

verticais e intradorsos /horizontais 

EN 1799 s/ i Lido Ficha T. s/ i 

Antes da 

aplicação 

Reacção ao fogo (Indicar a Euroclasse) Fichas Técnicas s/ i Lido Ficha T. s/ i 

Temperatura e humidade relativa do 
ambiente e superfície 

Fichas Técnicas T= 8 a 35 ºC      
HR = s/ i 

T= 18a 23 ºC      
HR = 50 a 67% C 

Resistência à tracção >30 MPa 25,35 MPa NC 

Módulo de elasticidade em tracção >2,0 GPa 1,66 GPa NC 

Extensão na rotura 

ASTM D 638-02 

ISO 527 (Pt 1+2) 

s/ i 2,19% s/ i 

Após a 

cura dos 

materiais 

Temperatura de transição vítrea “Tg”:  
- DSC 

- DMTA 

 
ISO 11357 (Pt 1+2)
ISO 6721 (Pt 1+5) 

s/ i  
>60 ºC 

44,45 ºC 
45,32 ºC 

 
s/ i 
NC 

Tipo de preparação da superfície Fichas Técnicas Lido Ficha T. Verif. Obra C 

Avaliação do estado de cura Teste de 
“Dureza Barcol” 

n/d n/d n/d 

Controlo da 

aderência  

Resistência à tracção por arrancamento 

(ensaios de “Pull-off”)                               [ 2 ]

EN 1542        

LNEC FE-Pa 36 
>1,5 MPa 1,636 MPa C 

Inspecção 

final 

Análise visual Fichas Técnicas Análise visual Verif. Obra C 

[ 1 ] - Nas embalagens originais e sujeita a temperaturas compreendidas entre 5ºC e 25ºC;  

[ 2 ] - Admite-se a Informação obtida para a junta PF (Betão-Resina-Manta curada de CFRP; 

s/ i - Não especificado; n/d - não determinado; 

C - Conforme; NC - Não conforme.  
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Tabela 14: Ficha de controlo do Compósito de CFRP curado “in situ”. 

FASE DE 
EXECUÇÃO 

PARÂMETRO/AVALIAÇÃO NORMA VALOR MÉDIO 
(Cond. Técnicas)  

VALOR MÉDIO 
(Medido Obra)     

ANÁLISE 
FINAL 

Tipo de fibra/ cor s/ i Carbono/preto Verif. Obra C 

Densidade da fibra (g/ cm3) ISO 10119 1,7 Lido Ficha T. C 

Peso na direcção principal - 0° (g/m2) Fichas Técnicas 400 Lido Ficha T. C 

Largura (mm) Fichas Técnicas 300 Verif. Obra C 

Quantidade de resina necessária para a 

impregnação 

Fichas Técnicas s/ i Lido Ficha T. s/ i 

Antes da 

aplicação 

Reacção ao fogo (Indicar a Euroclasse) Fichas Técnicas s/ i Lido Ficha T. s/ i 

Temperatura e humidade relativa do 
ambiente e superfície 

Fichas Técnicas s/ i                 [ 1 ] T= 18a 23 ºC      
HR = 50 a 67% C 

Resistência à tracção >3800 MPa [ 3 ] 2028,91 MPa NC  [ 3 ] 

Módulo de elasticidade em tracção >230 GPa    [ 3 ] 191,9 GPa NC  [ 3 ] 

Extensão na rotura 

ASTM D 638-02 

ISO 527 (Pt 1+2) 

>1,5%           [ 3 ] 1,0% NC  [ 3 ] 

Após a 

cura dos 

materiais 

Percentagem de vazios   ISO 14127 n/d n/d n/d 

Tipo de preparação da superfície Fichas Técnicas Lido Ficha T. Verif. Obra C 

Avaliação do estado de cura Teste de 
“Dureza Barcol” 

n/d n/d n/d 

Controlo da 

aderência  

Resistência à tracção por arrancamento 

(ensaios de “Pull-off”)                             [ 2 ] 

EN 1542        

LNEC FE-Pa 36 
>1,5 MPa 1,636 MPa C 

Análise visual Fichas Técnicas Análise visual Verif. Obra C Inspecção 

final 
Ensaio acústico por pancadas (“Tap test”) Condições 

Técnicas 

s/ i Verif. Obra C 

[ 1 ] - Informação referida nas especificações das resinas do sistema. 

[ 2 ] - Informação obtida para a junta PF (Betão-Resina-Manta  CFRP); 

[ 3 ] - Características para a Manta de fibra em estado não impregnado (fibra seca); 

s/ i - Não especificado; n/d - não determinado; 

C - Conforme; NC - Não conforme.  
 
 

5.2.2 Plano de Instrumentação e Observação do Comportamento em Serviço 
 
Este plano reporta-se à monitorização estrutural realizada na laje estrutural de cobertura da 
“Casa da Música – Loja Optimus”, durante e após o processo construtivo de reconversão do 
espaço, definido no projecto de reforço já referido. O documento de Rodrigues e Figueiras [12] 
expõe toda a informação relativa à instrumentação e resultados obtidos, em Julho de 2008, 
durante a observação do comportamento em serviço da estrutura, designadamente, durante o 
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processo construtivo, durante o enchimento de uma bancada (período de concertos na praça) 
sobres a laje em análise e durante um ensaio de caracterização ambiental 
 
Para monitorização do comportamento da supracitada laje, elaborou-se um plano de 
Instrumentação e Observação com os condicionantes seguintes [12]: 
 
• Interesse em observações periódicas no tempo (2 vezes por ano no período de 5 anos) para 

verificar a evolução do comportamento a longo prazo; 
• Possibilidade de aquisições dinâmicas (frequências elevadas) por períodos curtos, já que a 

cobertura da Loja Optimus, serve de apoio a uma bancada de espectáculos “Concertos na 
Praça”, no exterior da casa da Musica (Figura 16); 

• Sensores e cablagem aplicados não apresentarem qualquer impacto visual no novo espaço 
(Figura 16). 

 
Para cumprir estes requisitos foram utilizados sensores de deformação, total de 10 unidades de 
extensómetros em fibra óptica (Fiber Bragg Gratings), aplicados directamente no compósito de 
CFRP, que medem as variações de extensão da face inferior da laje. Foram ainda aplicados 
sensores de temperatura (4 unidades), igualmente de natureza óptica, permitindo a medição da 
temperatura em 4 posições representativas da zona monitorizada. Estes sensores incorporam 
um sistema de monitorização óptico com possibilidade de multiplexagem (vários sensores na 
mesma fibra) e que conserva a referência inicial estável (condição essencial para avaliar o 
comportamento a longo prazo com base em medições periódicas). 
 

       
a) Instrumentação. 

 
b) Concertos na Praça. 

Figura 16: Instrumentação do compósito e aspecto dos Concertos na Praça da Casa da Música. 
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A observação do comportamento da laje nas 3 fases representativas teve como objectivo 
fornecer informação útil com vista à interpretação e avaliação do comportamento da estrutura e 
da eficácia e desempenho do reforço estrutural realizado. Este plano de observação continua 
em processamento até perfazer 5 anos. 
 
 
5.3 Reforço das oficinas da Porsche, Porto 
 
O LABEST (Laboratório de Tecnologia do Betão e do Comportamento Estrutural) da FEUP 
foi contactado para responder a um requisito imposto às oficinas de automóveis da Porsche, 
sitas na Rua Manuel Pinto de Azevedo, na zona industrial do Porto. Tal requisito prendia-se 
com o lançamento de um novo veículo, pela referida marca de automóveis e por via disso, as 
dimensões da oficina existente passariam a ser diminutas para albergar um número tão elevado 
de viaturas. As oficinas existentes estavam implantadas num armazém com cerca de 8 metros 
de altura que possuía dois pisos, um térreo e um piso superior a uma cota que distava 4 metros 
do solo numa zona (corpo 1), e 3 metros noutra (corpo 2), como se pode observar na Figura 17. 
Este piso encontrava-se devoluto e era intenção do dono de obra reabilitá-lo, substituindo a 
escada existente por uma rampa que possibilitasse o acesso dos automóveis.  
 
Havia já sido feito um cálculo estrutural para avaliar a estabilidade actual da laje deste piso e 
das vigas que a suportavam, tendo-se concluído que seria necessário aumentar a espessura da 
camada de compressão da laje, em seis centímetros e reforçar as vigas à flexão. O LABEST 
respondeu à solicitação, realizando um estudo de caracterização mecânica da estrutura 
existente, elaborando uma proposta de um projecto de reforço com sistemas compósitos 
reforçados com fibras unidireccionais de carbono (CFRP) para o problema estrutural em causa 
e proceder ao controlo de qualidade da execução do reforço. Este estudo é exposto neste item 
de forma breve e foi objecto de estudo da tese de mestrado de Azevedo [13]. 
 

Corpo 1

Corpo 2 Corpo 1 

Corpo 2

 
Figura 17: Oficinas da Porsche, corpos 1 e 2. 

 
5.3.1 Análise da estrutura existente 
 
Nesta fase, procedeu-se à caracterização da estrutura existente e à avaliação da sua capacidade 
resistente actual através de acções como [13]: 
 
• Identificação e caracterização geométrica dos elementos estruturais e elaboração de uma 

planta estrutural. Alem disso, aspectos como a largura, a altura, o recobrimento das 
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armaduras, o diâmetro e número de varões de armadura longitudinal e o espaçamento entre 
estribos foram igualmente detectados. 

• Avaliação das propriedades mecânicas dos materiais existentes em obra. Para o betão foram 
quantificadas a resistência à tracção e à compressão e o módulo de elasticidade. Para o aço 
de armadura ordinária foram determinadas a resistência à tracção, tensão de cedência e o 
módulo de elasticidade. A caracterização mecânica do betão fez-se por amostragens com a 
realização de ensaios esclerométricos, ensaios de arrancamento por tracção directa e 
ensaios de compressão sobre carotes extraídas em pontos representativos. O aço de 
armaduras ordinárias considerado existir nos elementos estruturais foi o vulgarmente usado 
na época, isto é, o da classe A235EL. 

• Após cuidada análise da estrutura existente, definiram-se 4 tipologias diferentes de pórticos, 
sendo esta distinção baseada na geometria e larguras de influência dos mesmos. 

 
5.3.2 Análise de esforços na estrutura (acções actuais e futuras) 
 
Os esforços nos diferentes pórticos, na “situação existente” e na “situação futura”, foram 
quantificados de acordo com a filosofia dos ELU e ELS, e respectivas combinações de acções.  
 
Conclui-se, da comparação entre os valores de cálculo dos esforços actuantes e dos esforços 
resistentes (na “situação presente”), que em termos de [13]: 
 
• Esforço transverso: é necessário reforçar ao corte todas as vigas que pertencem às 4 

tipologias de pórticos identificados; 
• Momentos flectores no vão (M+): apenas as vigas dos pórticos de tipologia 9 e 17 devem 

ser reforçadas com colagem de laminados de CFRP, na sua face inferior; 
• Momentos flectores nos apoios (M-): obrigou a reforçar todas as vigas com varões de aço 

A400 NR colocados na camada de compressão de 6 cm, adicionada à laje existente. 
 
5.3.3 Dimensionamento do reforço à flexão/corte por colagem exterior de sistema de CFRP 
 
Em termos de flexão, primeiro, procedeu-se a um pré dimensionamento no qual não foi tido em 
linha de atenção as questões relacionadas com a perda de aderência na interface betão-FRP. 
Posteriormente, foram implementadas verificações de segurança dos mecanismos de perda de 
aderência na junta colada betão-FRP (em ELU) [2], [3], [4].  
 
Concluiu-se ser necessário proceder ao reforço ao corte de todas as vigas integrantes das 4 
tipologias de pórtico. Dimensionaram-se presilhas constituídas por sistemas compósitos 
moldados “in situ”, do tipo manta de carbono unidireccional, amarradas no banzo comprimido 
das vigas [13]. Para que a amarração fosse assegurada, o ideal foi envolver as vigas totalmente 
com as presilhas, o que implicou perfurar a laje na zona de ligação da mesma com as vigas. 
Como a laje é aligeirada, esse procedimento foi viável desde que se tivesse o cuidado de 
realizar as furações nas zonas de abobadilha, compreendidas entre as vigotas. 
 
As Figuras 18 e 19 ilustram algumas peças desenhadas e imagens de execução, 
respectivamente, dos reforços à flexão e ao corte na Oficinas da Porsche. 
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Figura 18: Reforço à flexão/corte – peças desenhadas. 

 

      
Figura 19: Reforço à flexão/corte - execução. 

 
5.3.4 Procedimentos de construção e controlo de qualidade 
 
Reunindo a experiência e conhecimentos adquiridos ao longo do tempo pelo grupo de trabalho 
de compósitos do LABEST [6], foi possível estabelecer um conjunto de especificações para 
procedimentos de construção e outros para procedimentos de controlo e garantia de qualidade 
de obras de reforço à flexão e ao corte com sistemas de CFRP, através da técnica de colagem 
exterior EBR. Os pontos principais em observação foram: 
  
• Preparação da superfície: Substrato de betão; 
• Preparação do sistema de CFRP: Sistema pré-fabricado (Laminado) e Sistemas curados in 

situ (Manta); 
• Colagem do sistema de reforço CFRP; 
• Controlo e Garantia de Qualidade da ligação betão-FRP: Inspecção visual; Ensaios não-

destrutivos (NDT); Ensaios semi-destrutivos (SDT) 
 
Este trabalho foi um exemplo de aplicação a uma obra da indústria da construção dos 
procedimentos para projecto de reforço à flexão (e ao corte) com FRP desenvolvidos no 
trabalho de Azevedo [13]. Permitiu expor favoravelmente o potencial da folha de cálculo 
automático desenvolvida em Mathcad. Este projecto serviu também para demonstrar que é 
muito importante a interacção entre a equipa projectista e a equipa executante da obra, face à 
presença de situações especiais, não previstas inicialmente, que obrigam a reajustes no critério 
de projecto. É muito importante assegurar que tudo o que é definido no caderno de encargos do 
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projecto, seja cumprido na execução. O controlo da qualidade é essencial para assegurar que o 
sistema projectado se comporta de acordo com as características especificadas em projecto e 
que fazem destes sistemas, uma referência na área do reforço à flexão e corte. 
 
 
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
O reforço e a reabilitação estrutural têm vindo a assumir, ao longo das últimas décadas, uma 
crescente importância na actividade da construção civil. Os técnicos são incentivados a 
desenvolver novos métodos capazes de aumentar a viabilidade do processo de reforço e de 
reabilitação estrutural, assim como de o tornar mais ágil. Procuram que o seu campo de 
utilização seja ampliado e que os seus tempos de intervenção e custos associados, tanto de 
aplicação como de manutenção, sejam reduzidos. A técnica de reforço por colagem exterior de 
Sistemas Compósitos de FRP surge como uma alternativa com um enorme potencial, 
fundamentado pelas suas inegáveis vantagens em termos de durabilidade, facilidade e 
simplicidade de aplicação e de excelente desempenho mecânico. O seu êxito depende, em larga 
escala, da sua correcta concepção em projecto e da boa execução em obra. Esses factos 
justificam algum esforço das unidades de investigação, como os expressos nesta comunicação 
a propósito das várias intervenções desenvolvidas pelo grupo de materiais compósitos do 
LABEST no reforço e reabilitação de estruturas. 
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