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RESUMO 
Um dos mecanismos de degradação mais importantes que alteram matrizes epóxi é a exposição a 
temperaturas elevadas. De acordo com a literatura, as mesmas começam a sofrer os efeitos da 
temperatura aos 80°C, podendo volatilizar completamente aos 300°C. Este comportamento ocasiona o 
aparecimento de uma fragilidade à ação do fogo dos reforços que utilizam este tipo de material. Um 
incêndio pode ocasionar a perda da capacidade resistente do reforço e colocar em risco a integridade 
da estrutura reforçada. Entretanto, a resistência de elementos estruturais à ação de elevadas 
temperaturas pode ser aumentada através do uso de revestimentos apropriados, sendo que o 
mecanismo de proteção varia em função do material empregado e da geometria da proteção. O 
objetivo final é retardar os efeitos nocivos da temperatura nas peças responsáveis pela integridade da 
edificação. O presente trabalho discute a eficiência de proteções passivas aplicadas em estruturas de 
concreto reforçadas com tecidos de fibra de carbono imersa em matriz epóxi frente a altas 
temperaturas. É demonstrado que a aplicação de proteções passivas com argamassa de revestimento ou 
gesso apresentam um efeito significativo no retardo da degradação da matriz epóxi, viabilizando o uso 
deste tipo de reforço em muitas situações. 
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
Um aspecto importante a controlar durante as operações de recuperação e reforço de estruturas de 
concreto consiste na adequação dos materiais utilizados, já que a correta seleção dos mesmos colabora 
para garantir o desempenho almejado e evitar o surgimento prematuro de novos sintomas patológicos; 
este requerimento torna-se uma preocupação atual, tendo em vista que várias técnicas inovadoras para 
a recuperação ou reforço de estruturas estão sendo desenvolvidas. 

Neste sentido, têm se destacado as fibras de carbono, um material largamente utilizado em soluções de 
reforço de alto desempenho, particularmente na indústria automobilística, aeronáutica, naval e 
aeroespacial. Mais recentemente, os compósitos de fibra de carbono passaram a ser empregados na 
construção civil para o reforço de elementos estruturais com a finalidade de aumentar a ductilidade 
e/ou a capacidade de carga, visto que os mesmos apresentam um conjunto de propriedades favoráveis, 

fernando



tais como resistência à tração elevada, peso reduzido, facilidade para a aplicação e ausência de 
problemas relacionados à durabilidade como os que hoje estão associados às armaduras tradicionais 
[Souza & Ripper,1998].  

O sistema de reforço utilizado nesta pesquisa consiste em tecidos flexíveis pré-impregnados, 
constituídos por filamentos de fibra de carbono agrupados de forma contínua, alinhados em uma única 
direção e aderidos a uma folha de suporte contendo quantidades muito pequenas de adesivo epóxi; o 
elemento compósito é formado pela aplicação direta do tecido ao concreto, previamente impregnado 
com um adesivo primário ou primer (adesivo epoxídico muito fluído). A colagem é garantida pela 
aplicação de uma fina camada de adesivo epóxi que serve de ponte de aderência para a fixação do 
tecido e para envolver as fibras de carbono, criando uma matriz altamente resistente, conforme 
ilustrado na Figura 1.1. 

Entende-se por elemento compósito a combinação de duas ou mais fases constituintes que interagem 
funcionando como um elemento único; no caso dos reforços estruturais, uma das fases é a fibra de 
carbono, responsável pela absorção das tensões impostas ao reforço e a outra é o adesivo, responsável 
por manter as fibras orientadas e aderidas ao substrato, bem como evitar o abrasão entre as mesmas 
durante os ciclos de carregamento [Jang, 1996]. 

 

 Figura 1.1 – Esquema da técnica de reforço 

 

2. PROBLEMA DE PESQUISA 
Apesar das vantagens em se utilizar tecidos de fibra carbono em reforços de elementos estruturais, há 
alguns problemas relacionados ao desempenho do reforço em situações específicas, tais como a 
exposição do elemento compósito a elevadas temperaturas. Segundo Meier [1997], um aquecimento 
no compósito de fibra de carbono utilizado para o reforço estrutural ocasiona a volatilização do 
adesivo epóxi que serve para aderir o tecido ao concreto, podendo afetar a integridade estrutural do 
tecido após o resfriamento. 

Pesquisas realizadas por Lima [2001] evidenciaram que realmente há uma perda de desempenho do 
reforço com a exposição ao calor e esta é crescente com o aumento da temperatura, sendo que o 
principal agente causador desta redução no desempenho dos reforços é a volatilização do adesivo 
epóxi utilizado para aderir o tecido ao substrato. 

Este fato é particularmente importante durante incêndios, quando a estrutura e outros elementos da 
construção absorvem grandes quantidades de calor, uma vez que a temperatura pode alcançar 
facilmente 250°C em incêndios domésticos, 800°C em sinistros de maiores proporções e 1100°C em 
grandes desastres. O calor afeta os materiais, provocando a combustão espontânea de alguns deles e a 
deformação e perda de resistência de outros [Bayon, 1978]. 

Devido à esta suscetibilidade a altas temperatura, as conseqüências da perda de capacidade do reforço 
devem ser sempre consideradas como uma situação de risco possível. Geralmente, exige-se que a 
estrutura, com a ruína do reforço, possa suportar a combinação de ações estabelecidas nesta situação 
(coeficiente de segurança maior que a unidade), isto é, que resista as ações permanentes e a uma 
percentagem de ações variáveis. Recomenda-se, portanto, que o reforço posterior de estruturas 
existentes não exceda 50% da sua resistência atual e que, no caso da ruína acidental do reforço, a 
estrutura remanescente tenha um fator residual de segurança de aproximadamente 1.2, para evitar o 
colapso da estrutura [Meier, 1997]. 

A resistência ao fogo das peças componentes de uma estrutura pode ser consideravelmente aumentada 
por meio de revestimentos apropriados. As formas de proteção fornecidas por esses revestimentos são 
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as mais variadas, dependendo do material empregado para este fim. Todos tem como objetivo comum 
retardar o efeito da temperatura nas peças que determinam a integridade do edifício.  

A aplicação de acabamento sobre a superfície do elemento estrutural pode auxiliar na redução do 
gradiente térmico ao qual o mesmo estará submetido em casos de exposição a elevadas temperaturas, 
servindo de proteção passiva. Admite-se que a execução de proteção passiva sobre o reforço pode 
reduzir o calor incidente sobre o adesivo epóxi e, com isto, minimizar a provável redução no 
desempenho do reforço pela volatilização do adesivo. Além de reduzir os danos sobre a estrutura em 
incêndios pequenos, a proteção de superfície por revestimentos auxilia a fuga em segurança dos 
ocupantes em grandes conflagrações, quando os meios de evasão são devidamente protegidos por estes 
materiais [Ruiz, 1976]. 

A presente pesquisa visa analisar os problemas associados à exposição dos reforços com tecidos de 
fibra de carbono a elevadas temperaturas, bem como avaliar o comportamento de proteções passivas 
aplicadas sobre o reforço com o intuito de minimizar os danos gerados pelo calor. 
 

3. TÉCNICAS DE PROTEÇÃO 
A inclusão de medidas de proteção e extinção de incêndios, além de meios que possibilitem a rápida 
desocupação dos ambientes em chamas, deve ser conscientemente analisados pelos projetistas e 
proprietários da edificação, considerando as condições específicas da obra, tais como o porte da 
edificação, o número de usuários e o tipo de utilização, além das exigências do poder público e as 
recomendações das normas técnicas para o projeto e as especificações dos equipamentos [Silva, 2000]. 

Um dos métodos tradicionalmente aceitos para garantir a integridade de um elemento estrutural 
consiste no revestimento do mesmo com materiais isolantes e incombustíveis, fazendo com que a sua 
temperatura se mantenha suficientemente baixa por um intervalo de tempo especificado; este 
revestimento é usualmente denominado de proteção passiva. Dentre os materiais mais utilizados para 
conferir proteção passiva aos elementos estruturais de uma edificação, destacam-se: 

 

Jateamento de Cimento Amianto 

Muito utilizado em estruturas metálicas pois a reação de pega e a boa aderência ao aço, resultam em 
uma capa protetora de espessura definida e garantem a segurança da estrutura [Ruiz, 1976]. No 
entanto, de uma forma geral, tem-se evitado a utilização deste material devido aos riscos que as fibras 
de cimento amianto oferecem à saúde das pessoas [Gouvêia, 2000].  

 

Revestimentos com Madeira 

A madeira apresenta boas qualidades como elemento isolante ao calor pois possui um baixo 
coeficiente de transmissão térmica. Sob a ação do fogo, a madeira não dilata e nem funde, e se uma 
das faces do elemento for diretamente exposta às chamas, a outra permanece fria ou apenas tépida 
[Ruiz, 1976]. 

 

Vermiculita 

Entre os materiais que recentemente estão sendo utilizados para conferir proteção passiva a estruturas 
encontram-se os decorrentes de fibra de rocha ou vermiculita; mineral semelhante à mica expandida, 
formada essencialmente por silicatos hidratados de alumínio e magnésio. Ao ser submetida a um 
aquecimento de até 1000 °C, a água contida entre as suas milhares de lâminas transforma-se em vapor, 
fazendo com que suas partículas explodam e transformem-se em flocos sanfonados. Cada floco 
expandido aprisiona consigo células de ar inerente, o que confere ao material excepcional capacidade 
de isolação térmica e absorção acústica. Estas propriedades tornam a vermiculita expandida um 
produto de larga aplicação na construção civil. 

 



Pintura de Superfície com Tintas Protetoras 

Com a finalidade de satisfazer os requisitos da ação incombustível em estruturas, existem muitos 
produtos químicos de natureza orgânica à base de resinas que tem a função de proteger a madeira, o 
metal ou outros materiais contra o excesso de calor. Um dos tipos de pintura utilizada para conferir 
proteção são as tintas intumescentes, as quais são aplicadas sobre a superfície a ser protegida em 
camadas na ordem de 10 mm, sendo que, ao ser submetida ao calor pela ação do fogo, elas liberam um 
gás que expande, protegendo a superfície com uma espuma carbônica.  

 

Revestimento com Argamassa 

Este tipo de revestimento é um dos mais tradicionalmente aceitos para conferir proteção aos elementos 
estruturais em situação de incêndio, devido à sua grande eficácia e ao conhecimento do seu 
comportamento por parte dos projetistas. Apesar do seu bom desempenho, este tipo de revestimento 
pode acarretar um acréscimo considerável de carga a estrutura, fazendo com que, em muitos casos, os 
projetistas tenham que optar por outros tipos de revestimentos mais leves.  

 

Revestimento com Gesso 

Os materiais em gesso são inorgânicos e não-inflamáveis; com isto, pertencem à classe de materiais 
indicados para fornecer proteção ao fogo. A boa capacidade de ação protetora em caso de sinistros 
advém, acima de tudo, da composição do mesmo, que contém cerca de 20% de cristais d’água. Com a 
ação do fogo, o gesso libera estes cristais d’água sob a forma de vapor. Para tanto, é utilizada energia 
(para paredes de 15 mm de espessura, são necessários cerca de 8.400kJ, ou seja, 2.000kCal). Além 
disto, o vapor d’água que surge entre o fogo e o material retarda a expansão do incêndio e, ainda, 
como meio de isolamento complementar, age a camada de gesso residual, após a evaporação dos 
cristais d’água, a qual possui uma capacidade menor de condução de calor em relação à camada que 
possuía os cristais d’água [Brandschutz ..., 1997].  

Na primeira fase deste programa experimental, decidiu-se investigar o comportamento de proteções 
passivas conferidas por argamassa de revestimento e gesso, por se tratarem de materiais usuais em 
obras de engenharia civil, não requerendo uma equipe especializada para aplicação, além de 
apresentarem um custo inferior em relação aos demais materiais apresentados acima. 

 

4. MÉTODO DE PESQUISA 
Os experimentos foram realizados com corpos de prova prismáticos de concreto simples com  
40 x 40 x 160 mm, representando vigas em escala reduzida; eles foram reforçados com uma camada 
de fibra de carbono posicionada em sua face inferior, sendo a fibra orientada na dimensão principal. 
Vigas não-reforçadas foram utilizadas como testemunho a fim de possibilitar a análise dos resultados 
por comparação. 

Foi avaliado o comportamento de proteções passivas com argamassa de revestimento e gesso, sendo 
que a espessura do revestimento foi definida em 15 mm. Os modelos foram envolvidos pela camada 
de proteção na face que recebeu o reforço, bem como nas faces laterais do mesmo, como pode ser 
visualizado da Figura 4.1.  

Figura 4.1 – Esquema do cobrimento da proteção passiva 
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Os materiais utilizados para a execução dos revestimentos foram argamassa composta por cimento 
Portland pozolânico (CP IV-32), cal hidratada e agregado miúdo (com razão de mistura entre os 
mesmos de1 : 2 : 9) e gesso de pega rápida (com razão de mistura entre a água e o pó de gesso de 0,5). 
Nas Figuras 4.2, pode-se visualizar a aparência final dos modelos após os mesmos terem sido 
envolvidos com a proteção passiva. 

 

  

Figura 4.2 – Modelos envolvidos pela proteção passiva 

Devido à indisponibilidade de uma câmara de fogo, a alternativa encontrada para expor os modelos a 
temperaturas elevadas foi colocá-los em fornos com grande capacidade de aquecimento (Figura 4.3), 
tendo como objetivo simular a quantidade de calor a que o elemento estrutural ficaria sujeito se 
estivesse em uma situação real de incêndio. A opção pelos fornos também foi motivada devido à 
possibilidade de controle mais preciso da temperatura de exposição e pela facilidade de ajuste da 
temperatura em diferentes patamares. A capacidade de aquecimento do forno utilizado nos ensaios foi 
de 1050 °C e a taxa de aquecimento definida para o aquecimento do mesmo até o patamar desejado foi 
de 8 °C/min. 

Convém salientar que a forma de desenvolvimento de um incêndio real é muito difícil de ser prevista, 
uma vez que um grande número de variáveis estão envolvidas no processo, tornando o fenômeno 
aleatório. A simulação dos efeitos ocasionados por um incêndio real em elementos construtivos, 
através de fornos de grande capacidade, é uma alternativa bastante usual para simular esta situação. 
Admite-se, para efeito de pesquisa, que os resultados obtidos são válidos, uma vez que os elementos 
estruturais são submetidos a uma determinada quantidade de calor, em função da temperatura atingida 
pelo forno, que corresponderia a uma exposição real qualquer. 

 

 

Figura 4.3 – Forno utilizado para expor modelos a temperaturas elevadas 

A avaliação do desempenho do reforço foi efetuada através de ensaios de tração na flexão executados 
de acordo com os procedimentos da NBR 12142 – “Concreto: Determinação da resistência à tração na 
flexão em corpos de prova prismáticos” ABNT, 1991].  

Gesso Argamassa



Para a realização dos ensaios, utilizou-se uma prensa hidráulica Shimadzu (Figura 4.4) com 
capacidade de carga de 10 ton,  sendo o incremento de carga realizado a uma velocidade constante de 
1,1 MPa/min; neste ensaio, obtinha-se a carga máxima aplicada e a deformação gerada por esta carga 
através de um sistema de aquisição de dados monitorado por computador. 

 

 

Figura 4.4 – Prensa hidráulica Shimadzu 

   

A matriz experimental foi criada a partir da combinação das variáveis experimentais presença de 
reforço, temperatura, tempo de exposição e acabamento de superfície, em seus diversos níveis  
(Tabela 4.1). 

Tabela 4.1 – Variáveis Experimentais 

Variáveis Experimentais Níveis 

       Presença de Reforço       Não Reforçado / Reforçado com uma Camada de  CFRP 

       Acabamento de Superfície       Nenhum / Argamassa / Gesso 

       Temperatura [oC]       23 (laboratório) / 80 / 160 / 240 

       Tempo de Exposição [min]       0 (testemunhos) / 30 / 60 / 120 

 

Antes do início do programa experimental optou-se pela realização de um estudo preliminar destinado 
a esclarecer o efeito de algumas variáveis envolvidas nesta pesquisa. Este estudo teve como objetivo 
fornecer uma noção do comportamento de cada uma delas frente às situações a que seriam submetidos 
os corpos de prova, permitindo, através da avaliação de seus resultados, definir um programa 
experimental adequado aos objetivos desta pesquisa. 

Nesta análise, pode-se constatar que a exposição dos modelos a elevadas temperaturas influenciou 
decisivamente na resistência à tração, tanto para os modelos não reforçados quanto para os reforçados 
com fibra de carbono, como pode ser avaliado na Figura 4.5. Nos modelos não reforçados, houve uma 
gradativa redução na resistência à tração para aumentos progressivos na temperatura. Nos modelos 
reforçados com fibra de carbono, observou-se que a eficiência do reforço se manteve uniforme para os 
que foram submetidos até a temperatura de 180 °C; já para os modelos submetidos à temperatura de 
410 °C, verificou-se que a matriz do reforço com fibra de carbono se degradou e que a fibra se 
descolou, ocasionando a perda total do reforço, conforme pode ser visualizado na Figura 4.6. Os 
resultados obtidos neste estudo preliminar ajudaram na definição de quais os patamares de temperatura 
seriam mais indicados para serem avaliados neste programa experimental. 
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Figura 4.5 - Resultados preliminares 

 

Figura 4.6 – Modelos reforçados após exposição ao calor 

 

5. RESULTADOS E CONCLUSÕES 
A avaliação dos resultados obtidos nesta pesquisa foi realizada em duas fases. Na primeira, foi feita 
uma análise estatística dos resultados obtidos nos ensaios com auxílio do software Statística; através 
da mesma, ficaram evidenciados os efeitos significativos ao estudo presente. Na segunda, modelou-se 
o comportamento teórico esperado para os corpos de prova através de regressão linear múltipla, tendo 
como base os resultados obtidos na primeira fase. Finalizando, efetuou-se uma discussão conjunta dos 
resultados. 

Os resultados obtidos na primeira fase confirmaram a eficácia do uso de compósitos de fibra de 
carbono para o reforço de estruturas. A capacidade de carga dos corpos de prova foi aumentada, em 
média, de 138% com a aplicação do reforço. Ainda, demonstrou-se que os procedimentos necessários 
à execução do reforço são bastante simples, não necessitando de uma equipe especializada para a sua 
aplicação, desde que um profissional qualificado supervisione os trabalhos. 

Por outro lado, os resultados evidenciaram que a segurança estrutural dos elementos reforçados com 
compósito de fibra de carbono e sem proteção passiva, ao serem submetidos a elevadas temperaturas, 
deve efetivamente ser motivo de preocupação. Os ensaios realizados demonstraram que a perda de 
desempenho do reforço é crescente com o aumento da temperatura e é ocasionada principalmente pela 
volatilização do adesivo epóxi utilizado para a formação do elemento compósito. 

Analisando a Figura 5.1, pode-se constatar que a exposição dos modelos ao calor ocasionou uma 
redução gradual na capacidade de carga dos mesmos; esta queda foi mais pronunciada até a 

T = 23°C

T = 180°C

T = 410°C



temperatura de 80 °C, intervalo onde ocorreu uma redução de 17% em relação aos testemunhos 
reforçados. Já a capacidade de carga residual dos modelos reforçados na temperatura de 240 °C foi 
33% superior à capacidade de carga dos modelos testemunhos não reforçados; este fato demonstra 
que, apesar dos problemas ocasionados pela volatilização do adesivo epóxi com o calor, a eficiência 
do reforço ainda não havia sido completamente comprometida para este patamar de temperatura. 

 

EFEITO: TEMPERATURA DE EXPOSIÇÃO
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FIGURA 5.1 – Variação da capacidade de carga com a temperatura 

Em relação à proteção passiva, foi verificado que, tanto a aplicação de argamassa de revestimento 
quanto de gesso, foram importantes como forma de retardar a degradação do elemento compósito com 
o calor. De acordo com a Figura 5.2, pode-se observar que os corpos de prova protegidos com 
argamassa ou gesso apresentaram um desempenho muito semelhante.  
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EFEITO: TEMPERATURA X ACABAMENTO
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FIGURA 5.2 – Variação da capacidade de carga com a 
temperatura e acabamento de superfície 

Na Figura 5.3, apresenta-se a aparência de três modelos reforçados e submetidos a uma mesma 
temperatura de 240 °C durante 120 min, porém com alternativas de proteção diferentes. Através de 
uma análise visual, observa-se que a degradação do polímero ocorreu em maior intensidade no modelo 
sem proteção passiva, o qual apresentou um escurecimento acentuado do adesivo epóxi e a formação 
de pequenas bolhas de ar na superfície do reforço com a exposição ao calor; o modelo protegido com 
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argamassa apresentou um o escurecimento do adesivo epóxi, porém em menor intensidade; no modelo 
protegido com gesso, o escurecimento da superfície também ocorreu, mas em  intensidade ainda 
menor que nas demais alternativas avaliadas, o que poderia sugerir um desempenho melhor da 
proteção. A análise de resultados entretanto não encontrou diferenças significativas entre a eficiência 
dos dois tipos de proteção. 

 

Figura 5.3 – Aparência de três corpos de prova expostos à 240 oC  
durante 2 horas com diferentes tipos de proteção. Nenhuma  

proteção (acima), argamassa (meio), gesso (abaixo) 

Uma vez concluída a análise estatística exploratória da primeira fase, procedeu-se à modelagem do 
comportamento teórico esperado dos corpos de prova através de regressão linear múltipla, tendo-se 
como base os dados disponíveis. O melhor modelo matemático formulado encontra-se apresentado 
abaixo e foi composto pelas variáveis: presença de reforço, temperatura e acabamento de superfície.  

A configuração genérica adotada para os modelos foi: 

C = [bo + (b1.x1) + (b2.x2) + (b3.x3) + (b4.x4)] 

Onde, 

C – capacidade de carga expressa pela resistência à tração na flexão; 

b0, b1, b2, b3, b4 – coeficientes obtidos a partir da regressão linear; 

x1, x2, x3, x4 – variáveis independentes, fatores controláveis. 

 

Os fatores controláveis foram dispostos da seguinte maneira: 

X1 = Presença de reforço – de acordo com a Figura 6.14 “Presença de reforço”, novamente o 
acréscimo de carga com a aplicação do reforço ocorreu de uma forma linear; 

X2 = 1/(Temperatura de exposição)n – de acordo com a Figura 6.15 “Temperatura de exposição”, 
observa-se que a capacidade de carga dos corpos de prova foi inversamente proporcional a 
temperatura. Admitiu-se que a redução na capacidade de carga com o aumento da temperatura ocorreu 
de uma forma não linear, gerando o parâmetro n; 

X3 = Proteção com argamassa – observando-se a Figura 6.17 “Acabamento de superfície x presença 
de reforço”, verifica-se que a capacidade de carga dos corpos de prova aumentou de forma linear para 
os modelos protegidos com argamassa; 

X4 = Proteção com gesso – observando-se a Figura 6.17 “Acabamento de superfície x presença de 
reforço”, verifica-se que a capacidade de carga dos corpos de prova aumentou de forma linear para os 
modelos protegidos com gesso. 

Ou seja, 

Carga = {bo + (b1.Reforço) + [b2 /(Temperatura)n] + (b3.Argamassa)   + (b4.Gesso)} 

Portanto, o modelo final obtido com os dados coletados nesta pesquisa foi: 

T = 240 °C 
t = 120min   

 Argamassa

T = 240 °C 
 t = 120min 
 Nenhuma

T = 240 °C 
t = 120min   

 Gesso 



 

Os coeficientes da equação foram condizentes com as suposições levantadas durante a sua formulação, 
onde o mais elevado relaciona-se à presença de reforço, como era de se esperar; em relação ao 
acabamento de superfície, os coeficientes indicaram que os dois revestimentos apresentaram 
comportamentos equivalentes, pois o coeficiente da proteção com argamassa de revestimento foi 
ligeiramente superior ao do gesso. 

Na Figura 5.4, são apresentadas as curvas teórica e real da capacidade de carga dos modelos em 
função da temperatura de exposição, onde verifica-se que o modelo matemático formulado conseguiu 
reproduzir a tendência apresentada nos ensaios efetuados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.4 – Gráfico comparativo entre o comportamento teórico e real 

De maneira a complementar o programa experimental, foi realizado uma análise termogravimétrica  
do adesivo epóxi já curado, onde avaliou-se a perda de massa do adesivo com a elevação da 
temperatura. Os resultados, apresentados na Figura 5.5, indicam que o adesivo começa a se deteriorar 
em 100 oC, sendo que no intervalo entre 230 oC e 495 oC ocorrem os maiores danos ao polímero; este 
intervalo de temperatura é característico do ponto onde o adesivo perde as suas propriedades e 
acontece a decomposição da cadeia carbônica do polímero. 

 

Figura 5.5 – Análise termogravimétrica do adesivo epóxi 

Carga = {- 1,38 + (4,00*Reforço) + [16,24 /(Temperatura)0,350] + (2,00*Argamassa) + (1,54*Gesso)}
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Finalizando, a pesquisa realizada teve um caráter exploratório, uma vez que esta técnica de reforço é 
extremamente nova, fazendo com que as pesquisas desenvolvidas no meio científico preocupem-se 
fundamentalmente em avaliar o desempenho estrutural de reforços executados em vigas, pilares e 
lajes, e não se detenham na avaliação do seu comportamento em situações mais específicas ligadas à 
sua durabilidade. Assim sendo, a segunda fase deste programa experimental contemplará a avaliação 
dos demais tipos de proteção passiva referenciados no item 3, bem como a aplicação dos mesmos com 
diferentes espessuras. 

 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
AMERICAN CONCRETE INSTITUTE, Committee 440. ACI 440R-96. State of the art report on 
fiber reinforced plastic reinforcement for concrete structures,  Farmington Hills, Michigan, 1996. 
68p. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Concreto - Determinação da resistência 
à tração na flexão em corpos de prova prismáticos: NBR 12142. Rio de Janeiro, 1991. 

BAYON, Rene. La protecion contra incendios en la construccion. Barcelona: Editores Técnicos 
Associados, 1978. 

BRANDSCHUTZ mit KNAUF. [s.l., s.n.] 1997.64p. 

GOUVÊIA, Antonio Maria Claret. Engenharia de Incêndio. Ouro Preto: UFOP/EM/MCM, LARIN - 
Laboratório de Análise de Risco em Incêndio, 2000. (Notas de aula). 

JANG, Bor. Advanced polymer composites. 2.ed. Ohio, USA: ASM International, 1996. 297p. 

LIMA, Rogério Cattelan Antocheves. Investigação dos efeitos de temperaturas elevadas em 
reforços estruturais com tecidos de fibra de carbono. Porto Alegre, 2001. Dissertação de Mestrado 
em Engenharia - Curso de Pós Graduação em Engenharia Civil, Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (será defendida em 30/03/2001). 

MEIER, Urs. Repair using advanced composites. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
COMPOSITE CONSTRUCTION – CONVENTIONAL AND INNOVATIVE, 1997, Innsbruck. 
Conference report ...  Zurich: IABSE: ETH_Hönggerberb, 1997.  p.113-124. 

RUIZ, Marcos Paschoal. Proteção contra incêndio no planejamento de edificações. São Paulo, 
1976. Monografia de Especialização, Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. 

SILVA, Valdir Pignatta. Exigências de resistência ao fogo de elementos construtivos de edificações. 
Construção Metálica – Publicação Especializada da Associação Brasileira da Construção 
Metálica, v.10, n.43, p.27-34, 4º bim.2000. 

SOUZA, Vicente Custódio; RIPPER, Thomaz. Patologia, recuperação e reforço de estruturas de 
concreto.  São Paulo: Pini, 1998. 




	pagina0: 1199
	pagina1: 1200
	pagina2: 1201
	pagina3: 1202
	pagina4: 1203
	pagina5: 1204
	pagina6: 1205
	pagina7: 1206
	pagina8: 1207
	pagina9: 1208
	pagina10: 1209
	pagina11: 1210
	title: REVESTIMENTO COM PROTEÇÃO PASSIVA DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS REFORÇADOS E SUBMETIDOS A ELEVADAS TEMPERATURAS
	subject: Tecnologia dos materiais
	author: Rogério Cattelan Antocheves Lima, Luiz Carlos Pinto da Silva Filho, João Luiz Campagnolo
	keywords: reforço estrutural, fibra de carbono, incêndio, calor, proteção passiva


