
Resumo  

Os materiais compósitos e em particular as tubagens de poliester reforçado com fibra de vidro 

(PRFV), continuam a ser, muitas vezes uma alternativa à utilização dos materiais tradicionais de 

construção mecânica.  

Uma continua utilização das tubagens de PRFV, está subordinada não somente a questões de 

segurança e princípios gerais de economia, mas também, com a possibilidade de se poder controlar a 

sua qualidade e estimar a sua fiabilidade.  

Considerando, a fiabilidade uma extensão da "qualidade" no tempo [1], a avaliação dessa mesma 

qualidade e eventuais modificações estruturais nas tubagens de PRFV, têm particular interesse as 

técnicas de controlo não destrutivo, uma vez que o permite fazer sem interferir com a sua integridade.  

A utilização destas técnicas de controlo não destrutivo pressupõem um conhecimento correcto das 

respectivas metodologias de ensaio, bem como das suas limitações e potencialidades e das 

características físicas e mecânicas dos materiais. No caso particular das tubagens de PRFV 

enterradas, para além dos conhecimentos anteriormente citados à ainda a acrescentar a necessidade 

de um profundo conhecimento do seu comportamento face ao seu meio envolvente, o solo. Pois este, 

tem um papel preponderante relativamente à sua "vida útil".  

De entre a grande diversidade de técnicas de inspecção não destrutivas, de um modo geral no caso 

da detecção de defeitos internos destacam-se o método de Ultra-Sons (por transmissão de ondas) e 

de Raio-X, juntando-se-lhes no caso de defeitos superficiais ou defeitos internos que apresentam 

evidências superficiais os métodos visuais ou ópticos.  

Por fim, resta-me apenas referir que, no que diz respeito a normalização das tubagens de PRFV em 

Portugal esta continua a não existir. 

Abstract  

Composite materials and in particular glass fibre reinforced polyester tubes (PRFV), are very often an 

alternative to the traditional mechanic built materiaIs.  

A constant use of PRFV tubes is related to security matters and economy principIes as well as the 

possibility of quality control and valuation of its reliability.  

Considering that reliability is an extension of "quality" in a certain period, the valuation of this quality 

and occasional changes in PRFV tubes structure by non destructive control techniques is particularly 

interesting as it prevents interfering with material integrity.  

The use of this control techniques assumes a correct knowledge of its methodology and limitations as 

well as physical and mechanical characteristics of materiaIs. In the particular case of buried PRFV 



tubes, a deep knowledge of its performance concerning the environment - the soil - is needed, as this 

element has a most important rule in materials "usefullife".  

Among the number of non destructive inspection techniques we can point the Ultra-Sonic (wave 

transmission) and X-Ray methods as well as visual or optical methods in case of superficial 

deficiencies or internal deficiencies shown at the surface.  

At last, a reference to the normalisation to PRFV tubes in Portugal, where the Portuguese norms (NP) 

they are scarce, however, it already exists a high number of European norms (EN) in this field.  


