
 

 

 

 

UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO 

 

Influência da adição de fibras naturais no comportamento à fratura de 

resíduos ativados alcalinamente 

 

- Versão Definitiva - 

 

Tiago Santos Saraiva Oliveira 

 

 

Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em Engenharia Civil 

 

Orientador: Professor Doutor Nuno Miguel Cordeiro Cristelo 

 

Vila Real, 2018 



Influência da adição de fibras naturais no comportamento à fratura de resíduos ativados alcalinamente 

 ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Influência da adição de fibras naturais no comportamento à fratura de resíduos ativados alcalinamente 

 iii 

AGRADECIMENTOS 

O autor deseja agradecer a todas as pessoas e instituições que de alguma forma contribuíram 

para a elaboração deste trabalho e, em particular: 

Ao Professor Nuno Cristelo, meu orientador, pela ajuda com que orientou este trabalho. Foi 

uma aprendizagem interessante conseguida com o empenho que o elaborei; 

Ao Laboratório de Materiais e Solos da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, que 

me disponibilizou o equipamento para a realização da parte prática experimental; 

Ao Departamento de Mecânica da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, que me 

disponibilizou a prensa INSTRON®, modelo 1125 para a realização dos muitos ensaios que 

foram levados a cabo neste trabalho; 

Ao Departamento de Engenharia Civil da Universidade do Minho, que me disponibilizou 

também o equipamento necessário para a realização dos muitos ensaios que foram levados 

a cabo neste trabalho. 

À Fibrenamics por ter cedido as fibras de sisal. 

Aos meus colegas de Engenharia Civil da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

pelo seu apoio e amizade. 

À minha família que me ajudou neste projeto, ao incentivo que me deram para terminar este 

capítulo. 

À minha namorada que me ajudou bastante a terminar este projeto. 

Um obrigado a todos. 

 

 

 

 



Influência da adição de fibras naturais no comportamento à fratura de resíduos ativados alcalinamente 

 iv 

RESUMO 

A evolução dos processos de construção e exigências por parte da indústria de construção 

levam muitas das vezes a um reforço do solo existente. Já todos conhecemos algumas 

alternativas tradicionais, como o cimento Portland, porém acarreta custos económicos e 

ambientais enormes, quer na utilização quer na produção.  

Para isso é necessário encontrar soluções viáveis e economicamente sustentáveis, 

nomeadamente o aproveitamento de resíduos das grandes centrais de produção através da 

técnica designada por geopolimerização. Os geopolímeros são materiais à base de 

aluminosilicatos que apresentam excelentes propriedades físicas e químicas e uma variada 

gama de aplicações. 

Assim, esta dissertação tem como objetivo estudar os benefícios do efeito de reforço com 

fibras de sisal tendo por base a ativação alcalina de cinzas volantes (classe F) através de 

ensaios à compressão uniaxial, tração indireta e de flexão em três pontos. Para este efeito 

foram utilizados dois tamanhos de fibras (13 mm e 50 mm), quatro percentagens de fibras 

(0%, 0.2%, 0.6% e 1%) e quatro tempos de cura (14, 28, 56 e 112 dias). 

Os resultados obtidos confirmam que o reforço da mistura alcalinamente ativada através de 

fibras de sisal constitui uma opção de melhoramento viável, onde as fibras desempenham 

um papel fundamental.  
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ABSTRACT 

The evolution of the construction industry techniques and requirements often lead to the 

reinforcement of the existing soil. Some alternatives are well-known by many, such as 

Portland cement. However, this traditional binder is associated with enormous economic and 

environmental costs, either in its application or in its production. 

This requires the development of viable and economically sustainable solutions, namely the 

use of wastes, produced in high quantities by the main industries, in the technique known as 

geopolymerization (or alkaline activation). The geopolymers are aluminosilicate-based 

materials having excellent physical and chemical properties and a wide range of applications. 

Thus, this work aims to study the benefits of reinforcing, with sisal fibers, materials produced 

by the alkaline activation of fly ash (class F), through uniaxial compression tests, indirect 

tensile tests and flexural tests. For this purpose,  two sizes (13 mm and 50 mm), four 

percentages of added fiber (0%, 0.2%, 0.6% and 1%) and four curing periods (14, 28 , 56 

and 112 days) were considered. 

The results confirm that the reinforcement, with sisal fibers, of the alkali-activated fly ash, 

is a viable solution, in which the fibers play a key role. 
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Capítulo I 

1 INTRODUÇÃO 

1.1 Enquadramento 

O betão e as argamassas são utilizados como materiais de construção há milhares de anos, 

sendo produzidos pela mistura de argila ou argila margosa, areia, cascalho e água (Appleton, 

2005).   

Todavia, na produção do cimento liberta-se uma grande quantidade de dióxido de carbono 

(CO2) para a atmosfera, estimando-se que a contribuição da produção mundial de cimento 

para as emissões totais de gases de efeito de estufa (GEE) seja de 6% (Islam et al., 2014). 

O consumo de imensas quantidades de carvão e outras matérias-primas pelas grandes 

fábricas e centrais de produção deu origem a problemas de formação de resíduos resultantes 

da produção das matérias-primas. Devido a este problema dos resíduos em grande volume, 

muitos deles poluentes para o meio ambiente, foi preciso pensar em alternativas sustentáveis 

e ecológicas para a construção. Assim sendo, a indústria da construção surge como uma 

solução viável para a utilização dos resíduos provenientes das indústrias. 

Uma alternativa possível foi a substituição do cimento por uma pasta geopolimérica (Xie et 

al., 2013), resultante da ativação alcalina de uma base sólida de materiais aluminosilicatos 

reativos, como por exemplo de cinzas volantes. 

Também segundo outros investigadores (Bosch, 2011 e Teixeira Pinto, 2004), de entre as 

tecnologias atuais para a indústria em causa se tornar uma atividade mais sustentável, 

destaca-se uma vez mais como mais eficiente a substituição parcial (através da incorporação 

de resíduos e subprodutos industriais) ou total (através da ativação alcalina de cinzas 

volantes) do clínquer em betões e argamassas. Este procedimento pode vir assim a constituir 

uma forma eficaz de Portugal reduzir o valor dos resíduos industriais e das emissões de gases 

de efeito de estufa (GEE) inerentes à produção de cimento Portland ordinário (OPC). 

Os geopolímeros são compósitos ainda em fase desenvolvimento e de investigação, pelo que 

interessa avaliar as suas propriedades, sejam mecânicas, térmicas, químicas, etc., de maneira 

a entender a sua aplicabilidade real e em que extensão pode substituir outros materiais. 
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Na sequência de trabalhos recentes (Soares, 2013; Vaz, 2014 e Lucas, 2015) forma utilizadas 

cinzas volantes (classe F) e como ativador uma combinação de silicato de sódio (Na2SiO3) 

e hidróxido de sódio (NaOH). A razão ativador/cinza utilizada nesta dissertação foi de 0.7, 

e a razão silicato / hidróxido foi de 0.5. A quantidade do ativador e cinzas foi definida de 

modo a que a mistura final tivesse um comportamento fluido, podendo assim ser diretamente 

vertida para os moldes, sem a ajuda de qualquer compactação. 

 

1.2 Objetivos 

Esta dissertação tem como objetivo estudar, elaborar e contribuir com uma possível solução 

de melhoria do comportamento frágil do material geopolimérico, através de estudos e 

ensaios que envolvem:  

 Ativação alcalina;  

 Reaproveitamento de resíduos;  

 Utilização conjunta de cinzas e fibras de sisal formando um material compósito 

sustentável e estudar o seu comportamento à fratura;  

 Adição do sisal no geopolímero como possível medida de melhoria do 

comportamento frágil do material e da sua ductilidade. 

 

1.3 Organização da dissertação 

Esta dissertação divide-se em duas partes. Numa primeira parte experimental em que se 

adotaram as razões líquido/cinza que se usaram em trabalhos anteriores, ou seja 

ativador/cinza = 0,7. O único motivo pelo qual se prendeu foi o fato de se fazer uma calda 

suficientemente líquida para que houvesse tempo suficiente para se adicionar as fibras e 

verter para o molde sem qualquer forma de vibração. Efetuou-se um extenso programa de 

ensaios, requerendo uma preparação prévia dos resíduos, para que estes nunca estivessem 

em falta aquando o fabrico dos provetes.  

Numa segunda parte em que se realizaram os ensaios exigidos para estas misturas, 

nomeadamente, o ensaio à compressão uniaxial, o ensaio de tração indireta e o ensaio de 

flexão em três pontos. Foi também analisado o comportamento da fratura. 
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Esta dissertação está organizada em duas partes e cinco capítulos. 

No Capítulo 1 é apresentado um enquadramento geral do tema em estudo. 

No Capítulo 2 é apresentado o estado de arte, isto é, trabalhos já realizados anteriormente 

nesta matéria em estudo.  

No Capítulo 3 é apresentado como se procedeu na preparação das misturas. É relatado o 

modo de fabrico dos provetes paralelepípedos e cilíndricos. São também enunciados os 

materiais utilizados e como se processaram, em pormenor, as etapas desenvolvidas até aos 

ensaios mecânicos. 

No Capítulo 4 são apresentados os resultados experimentais. 

Por fim, no Capítulo 5 são feitas as conclusões que se observaram nesta dissertação. 
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Capítulo II 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Neste capítulo é apresentada uma revisão da literatura sobre alguns dos fundamentos teóricos 

abordados nesta dissertação, nomeadamente trabalhos com fibras de sisal e cinzas volantes. 

 

2.1 Cinzas volantes 

O interesse pela utilização das cinzas em geopolímeros tem vindo a aumentar 

consideravelmente, uma vez que, são de fácil manuseamento para a produção do mesmo, e 

existem em grande quantidade na indústria, como por exemplo centrais termoelétricas de 

onde são derivadas as cinzas deste estudo. 

As cinzas volantes podem ser obtidas por três métodos, sendo eles, precipitação eletrostática, 

captação mecânica em filtros de saco ou dispositivos semelhantes das poeiras contidas no 

fumo produzido pela queima de carvão nas centrais termoelétricas. 

A denominação de volantes advém da leveza das partículas, as quais, na ausência de 

elementos de filtragem, seriam libertadas para a atmosfera, arrastadas pelos gases que se 

formam na combustão. A temperatura de combustão de carvão mineral utilizado para gerar 

energia situa-se entre os 1200°C e os 1600°C, em ambiente gasoso oxidante (Silva et al, 

1999). 

As cinzas são maioritariamente constituídas por dióxido de silício (SiO2), óxido de alumínio 

(Al2O3) e óxido de ferro (Fe2O3), sendo uma interessante fonte de alumínio e silício para 

geopolímeros, de tal modo, que já no tempo dos Romanos estes usavam as  cinzas vulcânicas 

(material mais idêntico ao do estudo) para construir as suas estruturas, como por exemplo,  

aquedutos e o Panteão. 

De acordo com a norma ASTM (American Society for Testing and Materials): C618-12a, as 

cinzas distinguem-se em 2 categorias: cinzas de baixo teor em cal (CaO< 10%) também 

denominadas cinzas de classe F, e cinzas de alto teor em cal (CaO>10%) denominadas cinzas 

de classe C (Islam et al, 2014). O teor de cálcio, sílica, alumina e ferro presente na 
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constituição da composição é o que distingue estas duas classes de cinza determinando as 

suas propriedades físicas e químicas e, consequentemente, as suas propriedades como 

material para utilizações tecnológicas. Assim sendo, a composição química das cinzas vai 

depender das características dos carvões queimados e das impurezas nelas contidas 

(Gourley, 2003). 

As cinzas com baixo teor em cálcio possuem melhores propriedades de ligação em relação 

às cinzas de classe C, uma vez que a presença de cálcio em quantidade elevada pode interferir 

com a taxa de polimerização do material e alterar a sua microestrutura (S.V.A. Silva et al., 

2011; Gourley, 2003 e Gourley and Johnson, 2005). 

A reatividade da cinza com a solução alcalina depende da sua composição e do tamanho da 

sua partícula. Em contrapartida, a ativação mecânica das cinzas aumenta com a reatividade 

das cinzas e com a diminuição do tamanho da partícula obtendo melhores propriedades 

mecânicas dos geopolímeros (J. Temuunjin et al., 2009 e S. Kimar and R. Kumar, 2011). 

 

2.2 Geopolímeros 

Os geopolímeros são materiais cimentícios amigos do ambiente. Podem ser fabricados 

utilizando cinzas em combinação com silicato de sódio e solução de hidróxido de sódio 

(Hardjito e Rangan, 2005). Após uma cura térmica a 60ºC por 24 h, eles mostram possuir 

ótimas propriedades mecânicas (Fernandez-Jimenez et al., 2006; Rangan et al., 2006). 

Desde a década de 40, em vários países do mundo, a geopolimerização tem sido aplicada. 

As primeiras investigações para a elaboração de ligantes, com o propósito de serem 

utilizados na área da construção civil, através da ativação alcalina, remontam para a década 

de 50 (Davidovits, 1991). Avançando mais para a década de 70, os geopolímeros foram 

utilizados com maior intensidade onde Davidovits (1984) utilizou materiais ativados 

alcalinamente para reciclagem de resíduos tóxicos e radioativos (Oliveira R., 2010). 

Atualmente, o geopolímero é uma nova classe de materiais com características pozolânicas 

(Görhan et al., 2014). Estes são caracterizados pelo seu baixo custo, pela sua fiabilidade e 

por serem mais sustentáveis do que o cimento Portland em termos de emissões de CO2 

durante a sua produção e em termos de reaproveitamento de um resíduo industrial (Zhang et 

al., 2014 e Xie et al., 2013). Também, Alomayri et al. (2014) reforça a ideia de que os 
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geopolímeros não emitem grandes níveis de CO2 como acontece com o cimento Portland 

porque são derivados de materiais naturais, e pelo facto de poderem ser preparados à 

temperatura ambiente.   

Os geopolímeros, anteriormente dito, podem ser obtidos através da técnica da ativação 

alcalina sendo que as matérias-primas deste incluem 2 partes: sólidos aluminosilicatos 

reativos (como as cinzas volantes, caulinita - mineral de argila, escória, etc.) e a solução de 

ativação alcalina (normalmente uma solução de hidróxido e/ou silicato) (Zhang et al., 2014). 

Contudo, para adquirirem a resistência e forma desejada, os geopolímeros devem ser sujeitos 

a tratamento térmico nos tempos iniciais de cura, o que resulta numa pior análise ambiental 

e económica dos mesmos (Xie et al., 2013). 

Os geopolímeros apresentam boas qualidades mecânicas comparativamente com o cimento 

Portland, tais como um coeficiente de retração 4/5 inferior ao do cimento Portland, elevado 

módulo de elasticidade, rápido ganho de resistência, boas propriedades de durabilidade, 

possuem uma resistência a ataques de ácidos significativamente superiores à resistência de 

betões convencionais, elevada resistência ao fogo e possuem excelente comportamento a 

ataques de sulfatos (Ramos, 2010). No entanto, a geopolimerização necessita de 

determinados cuidados como, por exemplo, a exposição ao meio ambiente. Uma 

consequência disto é o aparecimento de eflorescências, como indica a figura 1, constituindo 

um aspeto que deve ser objeto de investigações adicionais (Torgal, 2007). Apresentam 

também uma fratura frágil, como os materiais cerâmicos. 
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Os materiais geopoliméricos já demonstraram que podem ser utilizados numa série de 

setores e aplicações devido às suas boas propriedades mecânicas no que diz respeito 

principalmente à sua alta resistência inicial e durabilidade (Pereira et al., 2005).   

A principal aplicação é na área de engenharia civil, contudo também se aplica em áreas como 

a aeronáutica, automobilismo, a indústria dos plásticos, a balística e mesmo na arte (Osório, 

2006). 

Outras aplicações foram a pavimentação com geopolímeros reforçados com fibras de aço 

(Pereira, 2006), o reforço em compósitos de betão e aço (Davidovits, 1979), a imobilização 

de material tóxico ou radioativo (Van Jaarsveld et al., 1997), melhoramento de solos brandos 

(Cristelo, 2005), etc. 

A resistência à compressão e a trabalhabilidade do geopolímero são influenciadas pelas 

proporções e propriedades dos materiais constituintes que compõem o compósito. Os 

resultados experimentais (Hardjito e Rangan, 2005) mostraram que: 

• Uma maior concentração (em termos molares) de solução de hidróxido de sódio resulta em 

maior resistência à compressão do geopolímero; 

• Quanto maior for a proporção entre a relação silicato de sódio e solução de hidróxido de 

sódio em massa, maior será a resistência à compressão do geopolímero; 

• À medida que a razão molar de H2O para Na2O aumenta, a resistência à compressão do 

geopolímero diminui. 

Figura 1 - Eflorescências 
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Por fim, a Tabela 1 apresenta também uma síntese histórica de algumas investigações e suas 

evoluções por uma ordem cronológica tendo em conta os acontecimentos mais relevantes no 

domínio dos ligantes obtidos através de ativação alcalina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1 Ativador alcalino 

Na maior parte das vezes os ativadores usados em ativação alcalina são fabricados com base 

em hidróxido de sódio (NaOH), silicato de sódio (Na2SiO3), hidróxido de potássio (KHO) e 

silicato de potássio (K2SiO3) podendo dizer-se que são reagentes que têm de ser preparados 

pelo Homem porque não se encontram disponíveis no meio ambiente, utilizando-se dois 

tipos de ativadores:  

Tabela 1 - Síntese histórica sobre alguns acontecimentos importantes acerca de cimentos obtidos por 

ativação alcalina e cimentos alcalinos (Adaptado de Torgal et al., 2007) 
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 Os simples: formados por uma base alcalina (geralmente hidróxido de sódio ou de 

potássio);  

 Os compostos: formados pela associação de uma base alcalina com um silicato de 

sódio ou de potássio.  

O ativador é uma solução química que desempenha uma função importante na dissolução 

da sílica e da alumina presentes nos materiais aluminosilicatos reativos (que é o caso da 

cinza).  

Görhan et al. (2014) chegaram à conclusão que o papel do ativador tem maior influência na 

resistência do que a temperatura ou o tempo de cura. Também, Cristelo (2009) concluiu que 

as altas concentrações de NaOH, mais concretamente, concentrações superiores a 7.5 molal 

na ativação de cinzas volantes, provocam a predominância do gel geopolimérico, com 

pequenas precipitações de cálcio dispersas por toda a mistura. O expectável era haver um 

aumento da resistência inicial relativamente à mesma mistura sem cálcio devido ao efeito 

dessas precipitações, o qual não se verifica a não ser que, na fase inicial, a quantidade de 

hidróxido de cálcio (Ca(OH)2) seja significativa. Deste modo, Cristelo (2009) determinou a 

quantidade ótima do valor da concentração do ativador, sendo esta de 12.5 molal. 

Neste caso de estudo utilizou-se o ativador mais usado em trabalhos anteriores que 

corresponde à combinação de hidróxido de sódio com silicato de sódio, e a razão silicato de 

sódio/hidróxido de sódio utilizada foi de 1/2 (Görhan et al., 2014; N. Cristelo et al., 2012) e 

o valor da concentração do ativador foi de 12.5 molal (Cristelo, 2009). 

É importante realçar que a preparação da solução de NaOH deve ser realizada pelo menos 

24h antes da produção dos geopolímeros, de modo a que a solução seja o mais homogénea 

possível (Kumar et al., 2011). 

 

2.2.2 Condições de cura 

Muitos autores têm desenvolvido trabalhos para tentar perceber quais as condições de cura 

ideais de componentes produzidos com a técnica de ativação alcalina. 

As cinzas precisam de uma certa energia para ativarem, ou seja, é preciso ultrapassar a 

energia de ativação para a reação decorrer (J. Xie and O. Kayali, 2013; Bakharev, 2005). 

Assim, a cura a temperaturas superiores à temperatura ambiente num tempo de cura 
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prematuro auxilia a reação química de geopolimerização (Silva, 2011), consequentemente 

ajudando o material a alcançar uma forma e resistência adequada num menor intervalo de 

tempo (Cristelo, 2012). Porém, esta logística em relação ao tratamento térmico pode ser um 

inconveniente ao nível da viabilidade pois piora as análises económicas e ambientais do 

processo de produção de geopolímeros (J. Xie and O. Kayali, 2013). 

A evaporação da humidade da mistura também é importante porque não sendo protegido dos 

fatores externos, como o meio ambiente, o geopolímero deteora-se e obtém uma resistência 

insatisfatória. A adição de água melhora a trabalhabilidade da argamassa contudo, se for em 

excesso, prejudica o seu resultado final e, consequentemente, a sua resistência final. A água 

presente no geopolímero e que posteriormente evapora, faz com que se obtenha um 

geopolímero sem fissuras. Também a secagem do geopolímero não deve ser rápida durante 

a cura, devendo assim ser evitada (Perera et al., 2007). Também é lógico que o geopolímero 

sofrerá uma perda substancial de humidade se a temperatura de cura for elevada (cerca de 

90ºC), (Bakharev, 2005), no entanto, temperaturas muito elevadas, superiores a 80ºC podem 

ser prejudiciais (J. Xie and O. Kayali, 2013) pois podem impelir o aparecimento de fendas 

(J. G. et al., 2002).  

Outro aspeto importante é a humidade interna dos provetes durante o processo de cura tal 

como J. Xie e O. Kayali (2005) concluíram. A redução de humidade interna dos provetes 

facilita o ganho de resistência a qual é conseguida através da dessecação (perda da água 

contida num corpo) ou da extração do papel de filme que cobre os provetes (permitindo 

assim que a água se evapore). 

Outro estudo, realizado por Bakharev (2004), averiguou a influência da temperatura de cura 

elevada na fase de composição, microestrutura e desenvolvimento de resistência de materiais 

geopoliméricos, preparados com cinzas volantes de classe F e soluções de hidróxido e 

silicato de sódio. Concluiu também que o armazenamento dos provetes à temperatura 

ambiente, antes da aplicação de calor, é benéfico para o aumento da resistência em todos os 

materiais estudados. 

Seguindo o raciocínio anterior, é necessário ter em elevada consideração as condições de 

cura. Para Pinto (2006), deve-se evitar o aparecimento de possíveis retrações que aparecem 

associadas à perda da água de hidratação. 
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Para Cristelo (2009) a resistência mecânica obtida em misturas com utilização de cinzas 

volantes depende do tempo de cura, tendo sido notórias as melhorias após um ano. Assim, 

desde que não haja perda da água constituinte, as condições de cura de misturas com silicato 

de sódio/ hidróxido de sódio e cinzas volantes podem ser curadas à temperatura ambiente. 

No entanto, verificou que o aumento da temperatura do processo de cura não produz 

aumentos da resistência. 

No geral, para conseguir um melhor desempenho mecânico e de durabilidade é necessário 

uma cura adequada e de modo a aumentar a aceitação da geopolimerização pela indústria, 

as condições de cura devem ser semelhantes às utilizadas no OPC. 

 

2.2.3 Resistência mecânica 

Numa revisão efetuada sobre a resistência mecânica dos ligantes geopoliméricos foi possível 

observar que estes apresentam valores elevados, quer no que diz respeito à flexão, quer à 

compressão, quando comparada com betões que utilizam cimento Portland (Pacheco-Torgal, 

et al., 2009). 

A resistência mecânica está ligada com a variação do tempo de cura. Este processo de 

endurecimento é muito rápido estabilizando, normalmente, entre os 7 e os 10 dias, em 

condições de temperatura ambiente. Assim, se a cura for feita a uma temperatura adequada, 

a reação geopolimérica poderá ficar praticamente completa em poucas horas (Pacheco-

Torgal, et al., 2009). 

A resistência mecânica de um betão geopolimérico pode atingir valores superiores a 50 MPa, 

podendo alcançar mesmo valores acima dos 100 MPa no caso de composições cuidadas e 

bem curadas (Torgal, et al., 2009). Estes betões também resistem bem a temperaturas até 

900ºC (Osório, 2006). 

Puertas et al. (2000) realizou ensaios aos 28 dias de cura, em que a mistura é constituída por 

50% cinzas volantes e 50% escória ativada com NaOH, 10 M e curada a 25ºC, obtendo uma 

resistência à compressão de 50 MPa. É de realçar a importância das cinzas volantes porque 

com a sua introdução na mistura conseguiu-se valores superiores a 95% àqueles obtidos 

apenas com a presença da escória na mistura. 
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Outro estudo promovido por Pinto (2004) sobre argamassas favorecidas com metacaulino 

ativado com silicato de sódio e hidróxido de sódio revelou resistências de compressão que 

atingiram, respetivamente, 53 e 60 MPa aos 5 e 28 dias de cura. 

No que refere ao reforço de geopolímeros com fibras, estas possibilitam o aumento da 

resistência à tração destes materiais além de conseguir alterar o comportamento na fissuração 

de frágil para um padrão mais dúctil (KOMLJENOVIĆ, 2015).  

 

2.2.4 Teor em água 

A água aparece nos geopolímeros por intermédio do ativador alcalino e serve para dissolver 

os cristais de hidróxido de sódio e dar uma trabalhabilidade inicial da mistura fresca. 

Segundo Xie et al. (2013) a água atua como o meio e também participa em várias reações 

durante a formação do geopolímero, como a dissolução e policondensação. Os seus estudos 

realizados concluíram que um menor conteúdo de água permite obter uma estrutura mais 

compacta e um maior desenvolvimento da resistência e que a redução da humidade interna 

deste material durante a cura facilita o ganho da resistência. 

Por fim, B. Nematollahi (2014) e D.R.S, R. Abraham et al. (2013) recorreram a 

superplastificantes de modo a melhorar a trabalhabilidade dos geopolímeros e observaram o 

efeito na sua resistência. 

 

2.3 Fibras Naturais 

As fibras naturais provêm de fontes renováveis e abundantes. A sua considerável 

biodegradabilidade pode contribuir para um saudável ecossistema e o seu baixo custo e 

razoável desempenho atendem aos interesses económicos de muitas indústrias de maneira a 

provocar um menor impacto ambiental (L. H. Mattoso et al., 1996). Posto isto, a substituição 

de fibras sintéticas por fibras naturais é uma possibilidade bastante importante porque as 

fibras vegetais possuem menor densidade e provocam menor desgaste do que as sintéticas 

nos equipamentos convencionais de processamento de polímeros. A Figura 3 mostra, 

esquematicamente, as principais fontes das fibras por classe.  



Influência da adição de fibras naturais no comportamento à fratura de resíduos ativados alcalinamente 

 13 

 

 

A planta, de nome científico, Agave sisalana representada na figura 3 (a) é originária da 

Península de Yutucan, México (M. Kabir et al., 2012). É a partir das suas folhas que são 

obtidas as fibras de sisal como mostra na figura 3 (b). O sisal tem como características a 

resistência à aridez e ao sol intenso e por isso encontram-se em lugares desérticos das terras 

da América Central e do México (1). No final da extração das folhas estas possuem 

comprimentos entre os 0,6 m e 1,2 m (Gurit, 2013) e apresentam boas propriedades 

mecânicas. O corte das folhas é realizado a partir dos 3 anos após o cultivo da planta, sendo 

normalmente colhidas entre 50 a 70 folhas (J. R. Holmer, 2003).  

 

 

 

 

 

 

1- Disponível em: http://www.cnip.org.br/bdpn/fotosdb/Agave.pdf; Acesso em fev. 2017. 

Figura 2 - Classificação das fibras vegetais, (TOLEDO, 2000) 
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a)          b) 

Figura 3 - a) Planta Agave Sisalana (1)  b) Fibras de sisal 

 

O processo de extração destas fibras passa por quatro fases como a lavagem, o 

desfibramento, secagem ao ar e limpeza da fibra seca. No fim deste processo as fibras são 

comercializadas, por exemplo em fardos conforme está representado na Figura 4 (L. 

Carvalho, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

1- Disponível em: 

https://www.google.pt/search?q=fibras+de+sisal&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjUv5i6jZzYAhXEVxQKHbkUBDM

Q_AUICigB&biw=1366&bih=637#imgrc=I36452U7pKJbAM:; Acesso em jan. 2017.  
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Conforme está na Tabela 2, Kabir, M. et al. (2012) através de vários estudos efetuados 

verificou que as fibras de sisal apresentam uma grande variedade nas propriedades 

mecânicas e físicas. A principal causa disto é devido à sua localização e condições do cultivo 

bem como a forma e condições como retiram as fibras. 

 

Tabela 2 - Propriedades mecânicas da fibra de sisal (adaptado de Kabir, M. et al, 2012) 

 

Também através da análise da Tabela 3, baseada em Xie et al. (2013), verifica-se que a 

Resistência à Tração das fibras de sisal é de cerca de 1/10 das fibras de vidro e de carbono, 

e de cerca de 1/3 das de aço. 

 

 

 

 

 

O uso de fibras em geopolímeros tem como objetivo superar a fratura frágil que é 

característica destes materiais (Bosch, 2011), inibir a iniciação e a propagação do dano, 

promovendo assim o aumento da tenacidade à fratura da matriz frágil através do efeito de 

ponte de fibras, durante a micro e macro fratura da matriz.  

Tabela 3 - Resistência à tração de algumas fibras (Xie et al., 2013) 

Figura 4 - Esquema de extração de fibras de sisal (Duro, A., 2013) 
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Segundo a autora Vaz (2014) no início da macro fratura, o efeito de ponte de fibras inibe a 

abertura e o aumento da fenda, sendo necessário um aumento da energia para que a mesma 

se propague. O comportamento elástico da matriz não é afetado significativamente por 

baixas frações volumétricas de fibras, no entanto o comportamento pós-fissuração pode ser 

modificado expressivamente com aumentos de resistência, amaciamento e durabilidade do 

material. 

Vários estudos concluíram que compósitos reforçados com fibras são mais eficientes do que 

outros compósitos. (Abraham et al., 2013) 

As fibras naturais têm sido utilizadas há muito tempo, como por exemplo no fabrico de 

cordas, esteiras, capachos, chapéus, vestuário, lonas, e também aplicações técnicas como 

telas para pneus e tendas de campismo, etc. (1) 

Outras aplicações destes compósitos reforçados com diferentes teores de fibra de pinho são 

o fabrico de frisos decorativos para painéis das portas na indústria automóvel (E. Trombetta, 

2010). 

Na área da construção civil também se tem vindo a utilizar compósitos reforçados com fibra 

de sisal em substituição de placas de madeira (L. H. Mattoso et al., 1996) contudo, as fibras 

mais utilizadas na construção civil são a aramida (Kevlar), o nylon, o poliéster e o 

polipropileno. 

Também se utilizou no fabrico de pisos de construção civil uma resina de poliéster isoflática 

reforçada com fibras de coco. Estas fibras demonstraram possuir boas características 

mecânicas e de serem capazes de resistir à corrosão resultante do contacto com produtos 

químicos agressivos (A. W. Santos et al., 2011). 

Um estudo realizado por Caetano et al. (2004) mostrou uma relação entre o carácter alcalino 

das matrizes cimentícias e a durabilidade das fibras naturais. Estas podem ser comprometidas 

ao longo do tempo, devido à presença de água ou outros agentes agressivos, afetando a sua 

integridade. 

 

1- Disponível em: http://ebipedrassalgadas.blogs.sapo.pt/15154.html; Acesso em jan 2017 

http://ebipedrassalgadas.blogs.sapo.pt/15154.html
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2.4 Mecânica da Fratura 

Em relação à mecânica da fratura, um ramo da mecânica que estuda a propagação de fendas 

em materiais, reconhecem-se três modos de propagação de uma fenda - modo I, modo II e 

modo III - conforme a natureza da solicitação aplicada a uma estrutura pré-entalhada. 

Entende-se por propagação de uma fenda por modo I, ou modo de abertura, o modo de fratura 

que induz tensões normais de tração, capazes de promover a separação simétrica das 

superfícies de fratura, em relação aos planos 𝑥𝑦 e 𝑥𝑧. A designação de propagação de uma 

fenda por modo II, ou modo de corte no plano, é quando são instaladas tensões de corte que 

induzem o deslocamento relativo das superfícies de fratura ao longo do plano da fenda (plano 

𝑥𝑧). Tal como se pode observar na Figura 5, a separação entre as superfícies fraturadas ocorre 

de forma simétrica em relação ao plano 𝑥𝑦 , e anti-simétrica em relação ao plano 𝑥𝑧. Por 

fim, na propagação de uma fenda no modo III, ou modo de corte fora do plano, também 

ocorre um movimento relativo de deslizamento entre as superfícies de fratura, devido a 

tensões de corte. No entanto, a separação das duas superfícies ocorre de forma anti-simétrica, 

relativamente aos planos 𝑥𝑦 e 𝑥𝑧. 

a)     b)     c) 

 

É de realçar que modos de propagação podem surgir isoladamente ou de uma forma 

combinada, sendo dessa forma designada fratura em modo misto.  

Na presente dissertação os provetes foram sujeitos à solicitação em modo I e a ensaios de 

compressão diametral. 

Figura 5 - Modos de fratura: (a) - Modo I; (b) - Modo II; (c) - Modo III, (Davidovits 1991) 
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Capítulo III 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

O plano de ensaios programado para esta dissertação consistiu na realização de ensaios à 

compressão uniaxial, de tração indireta e de flexão em três pontos. Serviu para analisar o 

módulo de elasticidade do material e o seu comportamento à fratura no modo I de cinzas 

volantes ativadas alcalinamente reforçadas com fibras de sisal.  

Foram realizados três tipos de provetes: cilíndricos de 150 x 60 (mm) e 70 x 140 (mm) e 

paralelepípedos de 896 x 40 x 140 (mm). 

Foi analisada a influência de quatro percentagens de fibras (0%, 0.2%, 0.6% e 1%), sendo 

que para os ensaios em provetes cilíndricos utilizaram-se dois comprimentos de fibra (13 

mm e 50 mm) e para os ensaios em provetes paralelepípedos foi utilizado apenas um 

comprimento (50 mm). 

Foram realizados ao todo oitenta e quatro provetes cilíndricos de 60 x 150 (mm), sendo 

realizados três provetes por ponto, em tempos de cura de 14, 28, 56 e 112 dias variando o 

comprimento de fibras de 13 mm e 50 mm. O total de provetes ensaiados foi de: Nº provetes 

= 3 × 4 × 3 × 2 + 3 × 4 × 1 = 84, vinte e oito provetes cilíndricos de 70 x 140 (mm), 

sendo realizado um só provete pelos tempos de cura anteriormente referidos e variando 

igualmente os comprimentos de fibras, ou seja, Nº provetes = 1 × 4 × 3 × 2 + 1 × 4 × 1 =

28 e trinta e seis provetes paralelepípedos, sendo realizados seis vigas para 28, 56 e 112 dias 

de cura variando as quatro percentagens de fibra. O comprimento das fibras a colocar foi de 

50 mm, ou seja, Nº provetes = 6 × 3 × 2 × 1 = 36, sendo um total de 148 provetes 

realizados. 

O ensaio que se adotou para os provetes cilíndricos de 60 x 150 (mm) foi o “Standard Test 

Method for Splitting Tensile Strength of Cylindrical Concrete Specimens.” 

O ensaio que se adotou para os provetes paralelepípedos foi o da flexão em três pontos, SEN-

TPB (Single-Edge-Notched beam loaded in Three-Point-Bending). 

O ensaio relativo aos provetes cilíndricos de 70 x 140 (mm) foi o de compressão uniaxial 

(UCS - Unconfined Compression Strength). 
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3.1 Materiais utilizados 

3.1.1 Cinzas Volantes 

As cinzas volantes utilizadas neste trabalho são da classe F, provenientes da central 

termoelétrica do Pêgo.  

Estas cinzas são as mesmas de trabalhos anteriores (G. Görhan and G. Kürklü, 2014) e sabe-

se que são bons recursos para os geopolímeros, tendo sido já alvo de análise e estudo na 

Universidade de Trás-os-montes e Alto Douro. 

 

 

 

3.1.2 Ativador alcalino 

3.1.2.1 Hidróxido de sódio 

O hidróxido de sódio, fabricado pela empresa PCC Rokita S.A., foi adquirido no estado 

sólido, ou seja, em forma de flocos (soda cáustica sólida), apresentando uma pureza de 98%. 

Este produto foi dissolvido previamente em água destilada e desionizada por forma a serem 

conseguidas diferentes soluções com as várias concentrações desejadas. É necessário ter 

alguns cuidados no manuseamento deste produto, pois trata-se de um reagente altamente 

corrosivo. 

Figura 6 - Cinzas Volantes Figura 7 - Quantidade de cinza para 2 vigas 
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3.1.2.2 Silicato de sódio 

O silicato de sódio, utilizado para fabricar o restante ativador em conjunto com o hidróxido 

de sódio é distribuído pela empresa MARCANDE e foi adquirido na forma de solução. Este 

é constituído por Na2O (óxido de sódio) e SiO2 (dióxido de silício) numa proporção 

aproximada, em massa, de 1:2, e apresenta uma densidade de 1,464 ± 0,021 g/cm3. Este 

produto é de fácil manipulação, atóxico e não inflamável.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Hidróxido de Sódio em forma 

de solução de concentração 12,5 molal 
Figura 9 - Hidróxido de Sódio em estado sólido 

Figura 10 - Silicato de Sódio 
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3.1.3 Fibras de sisal 

As fibras de sisal utilizadas neste estudo foram cedidas, no seu estado bruto, pela 

Fibrenamics conforme estão representadas na Figura 11. Foram usadas neste trabalho com 

13 e 50 mm de comprimento, conforme retratadas nas Figuras 12 e 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4 Água 

A água utilizada neste estudo foi da distribuição pública, tendo em conta que qualquer obra 

que se execute com solos é com água da rede pública, ou rios que se situem perto, não 

havendo assim qualquer tipo de cuidado especial com a mesma. 

 

Figura 11 - Fibras de Sisal 

Figura 12 - Fibras de 13 mm por separar Figura 13 - Fibras de 50 mm por separar 
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3.2 Equipamentos 

3.2.1 Moldes 

Os moldes paralelepípedos têm como características 1120 x 40 x 140 (mm) e são 

constituídos por tábuas de madeira, parafusos, película aderente e uma pedra de granito que 

nos vai garantir o comprimento de 896 mm propostos para estas vigas, que foram 

reaproveitados de trabalhos anteriores e como se vê nas figuras a seguir só haviam quatro 

disponíveis. 

 

 

Os moldes cilíndricos adotados para os provetes de 150 x 60 (mm) no início foram de ferro 

(Figura 16). Fizeram-se algumas experiências principalmente na vedação do fundo do 

molde. Primeiro optou-se por colocar espuma de poliuretano mas não resultou. (Figura 21) 

De seguida optou-se por vedar com cera derretida (Figura 20) e obteve-se um bom resultado, 

porém no início deste processo foi preciso utilizar pesos de forma a não haver o levantamento 

do molde. No início a cera não aderiu bem, talvez por não aquecer em demasia ou até pelo 

seu arrefecimento quase instantâneo que não garantia continuidade entre “vertimentos”, 

visto que a área da base do prato é considerável. Por fim, devido à dificuldade em garantir 

uma altura do provete de 60 mm nos moldes cilíndricos concluiu-se que o tubo PVC era a 

melhor opção. 

 

 

Figura 15 - Moldes paralelepípedos Figura 14 - Moldes paralelepípedos por montar 
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Figura 19 - Provete com altura 

diferente da pretendida 
Figura 18 - Provete descofrado 

Figura 17 - Marcação da altura pretendida (60mm) para o provete 

Figura 20 - Molde com espuma poliuretano 

Figura 16 - Molde cilíndrico de ferro 

Figura 21 - Molde em tubo PVC vedado com cera 
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Os moldes adotados para os provetes cilíndricos com características de 70 x 140 (mm) 

foram também de PVC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 Misturadoras mecânicas 

Os aparelhos usados tiveram como principal função a homogeneização dos vários elementos 

da mistura, para que o produto final seja o mais uniforme possível. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 - Provete de 70 x 140 mm por desmoldar 

Figura 24 - Misturadora para os provetes cilíndricos de 

60 x 150 mm 
Figura 23 - Misturadora para os provetes 

paralelepípedos 
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3.2.3 Prensas mecânicas e softwares para a realização de ensaios à compressão uniaxial, 

diametral e flexão em três pontos 

 

 Software utilizado na Universidade do Minho 

A aparência do software utilizado está ilustrada na figura 25. Consistia em ter uma janela 

para o controlo do atuador da prensa, e mais três janelas para monitorizar os LVDT´s. O 

número de LDVT´s variava de quatro a seis, respetivamente para os ensaios de compressão 

uniaxial e compressão diametral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ensaios de compressão uniaxial 

Os ensaios de compressão uniaxial foram realizados no laboratório de estruturas, LEST, do 

Departamento de Engenharia Civil, da Universidade do Minho. Foi utilizado uma prensa da 

marca Microtest, modelo CP-2, equipada com uma célula de carga de 200kN. 

 

Figura 25 - Software das prensas mecânicas 
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 Ensaio de flexão a três pontos 

Metade dos ensaios de flexão a três pontos foram realizados no laboratório de Engenharia 

Mecânica, do Departamento de Engenharias, da Escola de Ciências e Tecnologia, da 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto douro. Foi utilizada uma prensa da marca 

INSTRON®, modelo 1125, equipada com uma célula de carga de 5kN. 

 

 

Figura 26 - Prensa de 200kN 

Figura 27 - Alguns exemplos do aspeto final dos provetes cilíndricos 70 x 140 mm 



Influência da adição de fibras naturais no comportamento à fratura de resíduos ativados alcalinamente 

 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

A outra metade dos ensaios de flexão a três pontos foram realizados no laboratório de 

Engenharia Civil, do Departamento de Engenharias, da Escola de Ciências e Tecnologia, da 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto douro. Foi utilizado uma prensa com uma célula de 

carga de 10kN. 

 

 

 Ensaio de compressão diametral 

Figura 28 - Prensa Instrom Figura 29 - Prensa com uma célula de carga de 10 kN 

Figura 30 - Exemplos dos ensaios aos provetes paralelepípedos 



Influência da adição de fibras naturais no comportamento à fratura de resíduos ativados alcalinamente 

 28 

Os ensaios de compressão diametral (Splitting Tensile Tests) foram realizados no laboratório 

de estruturas, LEST, do Departamento de Engenharia Civil, da Universidade do Minho. Foi 

utilizado uma prensa equipada com uma célula de carga de 25kN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Metodologia  

3.3.1 Preparação e corte das fibras 

As fibras utilizadas nesta dissertação vieram da empresa Fibernamics, cedidas pela 

Universidade do Minho de modo natural/bruto, sendo necessário cortá-las manualmente à 

medida pretendida. Este processo foi muito demoroso, exigindo algum cuidado e rigor no 

seu corte de maneira a haver uma grande quantidade possível de fibras com a mesma 

dimensão. Para esta preparação foram precisas 5 semanas e o resultado final pode ser 

observado nas figuras seguintes. No final do corte, e por meio de amostragem, chegou-se à 

conclusão de que 95% das fibras possuíam comprimento de 50 mm e 96% das fibras 

possuíam comprimento de 13 mm. 

 

Figura 31 - Prensa de 25 kN (lado direiro) 
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3.3.2 Preparação e quantidades dos provetes 

Foram fabricados provetes com e sem fibras com diferentes parâmetros, já descritos no 

Capítulo 3.  

Para os provetes paralelepípedos procedeu-se à fabricação de 2 provetes em simultâneo 

sendo que se fabricavam de uma leva quatro provetes. Para os provetes cilíndricos, 

inicialmente procedeu-se à fabricação em simultâneo de uma série de provetes com a mesma 

percentagem de fibras, porém, existiam riscos como por exemplo um derramamento de 

calda. Uma possível má distribuição de fibras comprometeria o nosso produto final e 

consequentemente os seus resultados.  

Assim, a calda para estes provetes foi quantificada para o fabrico de um provete de cada vez 

de modo a conseguir uma melhor homogeneização da mistura e um controlo igual para todos 

os provetes, o que aumentou significativamente o tempo de fabrico destes. 

 

 Quantidade dos materiais para cada provete cilíndrico de 70 x 140 mm e de 60 x 150 

mm (“bolachas”)  

 

 Silicato: 280.47 gr  

 Hidróxido: 560.94 gr  

 Cinzas: 1202.02 gr  

 Fibras 0,2%: 2.40 gr  

Figura 32 - Fibras de sisal no modo natural/bruto 
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 Fibras 0,6%: 7.21 gr  

 Fibras 1,0%: 12.02 gr  

 

 Quantidade dos materiais para dois provetes paralelepípedos de 896 x 40 x 140 mm 

(“vigas”) 

 

 Silicato: 2655 gr  

 Hidróxido: 5309 gr  

 Cinzas: 11377 gr  

 Fibras 1,0%: 114 gr  

 

 Pesagem dos materiais 

Os materiais foram pesados com quantidades suficientes para o fabrico de um provete de 

cada vez. Recorreu-se a uma balança digital de precisão, conforme ilustram as figuras 

seguintes. 

 

 

 

 

Figura 34 - Pesagem das cinzas volantes Figura 33 - Pesagem do hidróxido de sódio 
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 Mistura do hidróxido de sódio com o silicato de sódio 

Os ativadores antes de entrarem na mistura final, nomeadamente cinzas volantes e fibras, 

foram misturados conforme se ilustra na figura 37. É importante referir que o hidróxido de 

sódio é vertido para o silicato de sódio e não o contrário, uma vez que causa uma reação 

exotérmica.  

Para minimizar estes efeitos e homogeneizar estes dois elementos químicos agitou-se 

durante alguns minutos o recipiente, conforme se ilustra na figura 38, até que a temperatura 

correspondesse com a ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36 - Pesagem das fibras de sisal Figura 35 - Pesagem do silicato de sódio 

Figura 38 - Mistura do hidróxido de sódio 

com o silicato de sódio para os provetes 

cilíndricos 

Figura 37 - Arrefecimento dos elementos 

químicos 
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 Mistura dos materiais para o fabrico dos provetes 

Os recipientes utilizados foram escolhidos de acordo com as quantidades exigidas pelos 

provetes, sendo que para os provetes de 70 x 140 (mm) e 150 x 60 (mm) o processo de 

homogeneização durou cerca de cinco minutos para cada provete e para os provetes de 896 

40 x 140 (mm) o processo durou cerca dez minutos.  

A colocação das fibras nos provetes que as exijam é feita sempre em último lugar. É 

necessário soltá-las no sentido de não se formar tufos e haver uma melhor dispersão de fibras.  

No final da mistura é necessário, também, retirar algumas fibras manualmente, uma vez que 

ficavam retidas na misturadora, como demonstra a figura 40, alínea d).  

O produto final é uma calda homogénea e líquida como demonstra a figura 40, alínea e). 

Este processo de fabrico requer concentração, responsabilidade e agilidade e só é conseguido 

graças a uma equipa, no mínimo, de duas pessoas.  

Figura 39 - Mistura dos elementos químicos com a cinza 
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a)                                           b)    c)  

             d)      e) 

 

 Moldagem dos provetes, sua identificação e armazenamento 

A calda obtida anteriormente é então vertida para os moldes já descritos e previamente 

preparados. Este processo tem de ser realizado com alguma rapidez porque a calda 

apresentava um rápido ganho de presa.  

No fim, identificam-se os provetes e armazenam-se na câmara húmida. Passado uma semana, 

sensivelmente, passa-se à fase de desmoldagem. 

Figura 40 - Sequência de trabalhos, de a) a e) para fazer uma calda homogénea (com fibras) 
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 Desmoldagem 

Para os provetes cilíndricos de 150 x 60 (mm) utilizou-se um macaco hidráulico indicado na 

figura 42. Esta etapa requer precisão porque qualquer desalinhamento do provete provoca a 

sua saída contra as paredes laterais do molde. Se o provete partir parcialmente deve ser 

descartado o que, felizmente, não aconteceu. 

 

 

 

 

 

 

Para os provetes cilíndricos de 70 x 140 (mm) o processo de desmoldagem consistia em 

primeiro lugar proceder-se à sua retificação como ilustra a figura 43 e em seguida, abrir 

cuidadosamente o molde de PVC para não alterar a composição física e mecânica do provete 

como ilustram as figuras 44 e 45. 

 

Figura 41 – Exemplo do “vertimento” da calda para os provetes  

Figura 42 - Macaco hidráulico para desmoldar os provetes cilíndricos de 150 x 60 (mm) 
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Para os provetes paralelepípedos o processo de desmoldagem consistia em desapertar os 

parafusos das tábuas de madeira e cuidadosamente retirá-las sem fazer movimentos bruscos, 

no sentido de proteger ao máximo o provete e eventuais aparecimentos de microfissuras.  

No final de cada desmoldagem os provetes foram devidamente armazenados. Verificou-se a 

reação dos provetes com o ar, formando eflorescências. Estas verificavam-se na primeira 

semana após a sua desmoldagem criando uma espécie de sais que se desagregavam do 

provete. Este facto verificou-se nuns provetes de teste que ficaram armazenados sem 

proteção da película.  

Para que tal não voltasse a acontecer colocou-se película aderente. Resolveu-se este 

problema e deu-se um aspeto físico mais adequado em todos os provetes fabricados para esta 

dissertação. 

Figura 43 - Retificação do provete cilíndrico de 70 

x 140 (mm)  

Figura 45 - Desmoldagem final do provete cilíndrico 

de 70 x 140 (mm) 

Figura 44 - Marcação inicial para auxiliar o corte 

do tubo PVC 
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3.3.3 Criação de entalhes 

A execução de entalhes nos provetes foi feita de forma cuidadosa, visto que um pequeno 

erro pode destruir o provete ou influenciar o resultado final. 

 

Vigas 

Para as vigas foi utilizada a serra de cortar ferro para fazer o entalhe e foi efetuado um corte 

de 0.15% da altura do provete (140 mm), ou seja, de 21mm. 

O processo de corte exige muita força e é necessário haver cuidado no corte para não afetar 

o provete. Por exemplo, não se deve cortar mais do que o suposto ou abanar o provete, para 

não provocar uma fratura frágil ou até microfissuras no provete. 

No fim do processo de criação do entalhe, utilizou-se um xis-ato para dar um acabamento 

mais natural. O fim do entalhe é mais fino do que o restante criando uma área de contato 

mais restrita de maneira a guiar o ensaio por aquele afunilamento, ficando assim o provete 

pronto para o ensaio. 

 

Figura 46 - Exemplo de armazenamento de alguns provetes 
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a)                  b)  

 

 

 

 

 

 

c)                 d)  

 

 

 

 

 

  

      e) 

Figura 47 - Sequência de trabalhos para as marcações no provete; a) Extração do papel de filme do provete; b) Marcação 

da localização dos apoios; c) Marcação do entalhe a efetuar; d) Realização do entalhe; e) Acabamento final 
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Provetes cilíndricos “Bolachas” 

Para os provetes cilíndricos de 150 x 60mm, o corte foi efetuado por um marmorista de 

maneira a ser mais rápida e mais perfeita a execução deste processo. 

O processo baseou-se em colocar uma fila de 8 provetes devidamente alinhados contra uma 

parede de apoio, assinalando a face que está encostada a essa parede para quando o corte 

nessa superfície estiver feito, e se virar os provetes ao contrário o corte dessa face, que é a 

oposta, coincidir exatamente no mesmo sítio. 

Uma observação que se fez num provete como teste é que fazendo um procedimento 

diferente do parágrafo anterior, mais concretamente a face adjacente à parede de apoio do 

provete não ser a mesma, a obtenção dos cortes não coincidiam um com o outro.  

Depois deste pensamento e adotando o primeiro procedimento anteriormente referido, o 

processo de entalhe demorou-se cerca de três horas a realizar, pois o número de provetes, 

num total de 84 provetes, era elevado. A profundidade e largura do entalhe foram de 5mm. 

É de realçar que alguns provetes não tinham as faces lisas, apresentavam um pouco de relevo, 

sendo que nesses provetes fez-se uma retificação no final para cumprir a profundidade e 

largura dos entalhes pedida. 

É importante frisar que a velocidade do corte é um parâmetro muito importante, não se pode 

fazer o corte muito rápido porque se a força exercida sobre o provete pela serra for excessiva, 

o corte do provete não sai perfeito, ficando os bordos do entalhe com alguma saliência 

provocando um corte maior do que o pretendido. O provete pode perder alguma resistência, 

durabilidade ou tenacidade à fratura. O corte deve ser realizado a uma velocidade normal, 

mais ou menos três a cinco segundos por provete, para que o provete saia o mais perfeito 

possível. 

 

3.4 Ensaios de compressão uniaxial (UCS - Unconfined Compression Strength) 

Foi realizado o ensaio de compressão uniaxial para os provetes de 70 x 140 mm que permite 

obter o módulo de elasticidade do material através da Lei de Hooke, que está relacionada 

com a elasticidade de corpos. 
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Sabendo que 𝛔 = 𝛆 × 𝐄 e que 𝛔 = 𝐅𝐨𝐫ç𝐚 ÷ Á𝐫𝐞𝐚, em que a área dos provetes é 𝐴 =

π×0,072

2
 , A = 0,007697 m2. 

Também se utilizou, para os gráficos, o valor do deslocamento em percentagem. 

Assim temos que:  

 

𝐷𝑒𝑠𝑙𝑜𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (%) =
𝐷𝑒𝑠𝑙𝑜𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑚𝑚)

𝐻𝑚é𝑑𝑖𝑜
× 100 

 

Os gráficos foram então realizados com a relação Tensão (Mpa) x Deslocamento (%).  

Para o ensaio à compressão uniaxial utilizou-se quatro LVDT´s para retirar valores do 

deslocamento, sendo que nesta dissertação só foi utilizado um geral. O ensaio demorava 

cerca de cinco minutos a prepará-lo e vinte minutos a ensaiar a uma velocidade de 0,1mm/s. 

 

3.4.1 Dados dos Provetes (70 x 140 mm) 

Procedeu-se à pesagem do provete acompanhada com a sua rotulagem. Para as suas 

dimensões foram retirados 3 valores para a face inferior e face superior do provete e também 

se retirou 3 valores para a altura do provete. Assim, procedeu-se à sua média para os cálculos 

seguintes.  

As tabelas seguintes apresentam os valores retirados dos provetes para os diferentes tempos 

de cura com as diferentes percentagens de fibras. 
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Tabela 4 - Dados dos provetes de 70 mm para 14 dias 

Idade Provete Peso (g) 
Diâmetro 

Médio 
(mm) 

Altura 
Média 
(mm) 

14 Dias  

0%F 983,88 71,86 140,25 

0.2%F_13mm 1003,03 71,51 140,76 

0.2%F_50mm 1015,84 71,96 142,93 

0.6%F_13mm 991,88 71,41 139,81 

0.6%F_50mm 998,81 71,72 141,4 

1%F_13mm 995,62 71,93 142,93 

1%F_50mm 1004,49 71,74 142,97 

 

Tabela 5 - Dados dos provetes de 70 mm para 28 dias 

Idade Provete Peso (g) 
Diâmetro 

Médio 
(mm) 

Altura 
Média 
(mm) 

28 Dias  

0%F 999,44 71,86 139,97 

0.2%F_13mm 998,97 71,19 140,94 

0.2%F_50mm 998,88 71,9 140,26 

0.6%F_13mm 1009,68 71,37 141,2 

0.6%F_50mm 1011,02 71,93 141,92 

1%F_13mm 1005,21 71,52 140,08 

1%F_50mm 1006,06 72,12 141,66 

 

Tabela 6 - Dados dos provetes de 70 mm para 56 dias 

Idade Provete Peso (g) 
Diâmetro 

Médio 
(mm) 

Altura 
Média 
(mm) 

56 Dias  

0%F 995,77 71,96 141,05 

0.2%F_13mm 991,34 72,03 140,58 

0.2%F_50mm 987,87 71,89 139,81 

0.6%F_13mm 986,17 71,86 140,55 

0.6%F_50mm 993,89 71,89 141,8 

1%F_13mm 990,64 71,23 140,53 

1%F_50mm 993,77 72,02 141,92 
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Tabela 7 - Dados dos provetes de 70 mm para 112 dias 

Idade Provete Peso (g) 
Diâmetro 

Médio 
(mm) 

Altura 
Média 
(mm) 

112 Dias  

0%F 989,37 71,48 141,99 

0.2%F_13mm 991,45 71,67 141,53 

0.2%F_50mm 978,51 71,69 140,52 

0.6%F_13mm 945,03 71,6 136,29 

0.6%F_50mm 969,21 71,43 140,32 

1%F_13mm 997,00 71,99 143,72 

1%F_50mm 1030,32 71,53 148,11 

 

3.5 Ensaios das vigas 

3.5.1 Ensaios de flexão em 3 pontos 

Estes ensaios foram realizados por uma equipa de quatro pessoas. Duas pessoas colocavam 

em posição o provete e as outras duas ajudavam a segurar nos “patins”, que serviam de 

apoios simples. A figura que se segue ajuda a compreender melhor o sucedido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme referido anteriormente, estes ensaios foram realizados numa máquina 

eletromecânica da marca INSTRON®, modelo 1125, equipada com uma célula de carga de 

5kN demorando cerca de cinco minutos a preparar o provete e dez minutos o respetivo 

ensaio. 

Figura 48 - Esquema de colocação dos provetes para o ensaio de flexão simples 
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O transporte dos provestes do local do armazenamento para o local do ensaio foi assegurado 

por umas bases de madeira com cerca de 15 a 20 mm de espessura, de modo a limitar a 

flexão e fissuração dos provetes. 

O ensaio só pode ser realizado quando o provete está estabilizado com a ajuda do atuador, 

que se vai baixando até prender o provete em cima dos apoios. Em seguida é iniciado o 

ensaio, sendo que os dados adquiridos são o deslocamento (δ) e a força de carregamento (P). 

Dá-se por terminado o ensaio quando o provete fissura por completo e parte ou quando chega 

aos dez minutos estipulados para a duração do ensaio. 

Na colocação destes provetes era necessário um cuidado muito grande, pois ficavam 

facilmente desalinhados com o atuador. Foi importante deixar os apoios devidamente 

nivelados para que provetes ficassem devidamente nivelados. A figura 50 ilustra em 

pormenor os apoios usados. Por baixo do provete encontram-se calços de madeira, para que 

quando o provete fraturar por completo não cair nem em cima da máquina nem ao chão, 

desfazendo-se. 

 

 

 

A figura 50 exemplifica um ensaio de flexão em três pontos a decorrer, o antes e após o 

ensaio. 

 

Apoios 

Apoios 

Figura 49 - Localização dos apoios para o ensaio SEN-TPB 
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Primeiro deitou-se o provete. Em seguida, é levantado novamente para a posição invertida à 

inicial, ficando com o entalhe virado para baixo. Estas movimentações têm de ser com o 

maior cuidado, pois basta um pequeno descuido para que se fraturem os provetes. 

 

 

Um dos moldes usados neste trabalho foi reutilizado de outros trabalhos. A madeira desse 

molde absorveu alguns dos produtos usados provocando a perda de qualidade ao longo da 

investigação. Por este motivo foi utilizado papel autocolante para as vigas para impedir o 

contacto dos produtos com a madeira, o que fez com que se demorasse mais a moldar e 

desmoldar os provetes e consequentemente mais tempo de preparação dos mesmos. 

Figura 51 - Esquema de rotação do provete 

Figura 50 - Ensaio de flexão em três pontos, à esquerda antes do ensaio e à direita no fim do ensaio 
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Apesar dos imprevistos, esta solução provou ser muito eficaz. Os provetes não se colaram 

às paredes e passaram a ser desmoldados com menor dificuldade. Foi utilizado o óleo 

descofrante entre o produto e o papel autocolante, o que permitiu a reutilização das madeiras 

para trabalhos futuros. 

Caso do forro se estrague, é fácil substituir. Basta retirar o resto e voltar a aplicar o papel 

autocolante. 

 

3.6 Ensaio das “bolachas”  

3.6.1 Ensaios de tração indireta (compressão diametral) 

O ensaio foi preparado segundo o Standard Test Method for Splitting Tensile Strength of 

Cylindrical Concrete Specimens,( Designation: C 496/C 496M – 04) e, (Designation: C 496 

– 96), que definem com exatidão como deverão ser realizados os ensaios, nomeadamente os 

de resistência à tração de amostras de betão (neste caso adaptado para o material 

geopolimérico). 

A resistência de tração indireta foi calculada a partir da seguinte expressão: 

𝑅𝑖𝑡 =
2𝐹

𝜋𝐻𝐷
 

Onde, 

Rit – Resistência à tração do provete 

F- Força máxima de carga 

H – Altura do provete 

D – Diâmetro do provete  

A preparação para o ensaio do provete demorava cerca de cinco minutos e este demorava 

quinze minutos. 

Os dados dos provetes e respetivas quantidades dos materiais a utilizar encontram-se 

anteriormente referidas no capítulo 3. 
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A figura seguinte ilustra o setup que se utilizou para estes ensaios. 

 

a)           b)             c)  

 

Em primeiro lugar procedeu-se à marcação da localização dos LVDT´s, 3 numa face e 2 na 

face oposta, conforme ilustra a Figura 53. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52 - Geometria do modelo e setup do ensaio de tração indireta (as dimensões são em mm): a) provete em vista 

frontal (parte superior do painel), b) provete em vista lateral e (c) ligação detalhada do LVDT  

Figura 53 - Marcação da posição dos LVDT´s 
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Em seguida, e depois de uma limpeza para retirar algumas poeiras acumuladas no provete, 

colou-se os acessórios onde se vão colocar os LVDT´s.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após este processo introdutório, foi colocado o provete no local de ensaio. Primeiro com a 

ajuda de duas cunhas para auxiliar a perpendicularidade do provete e orientação do entalhe 

com o atuador e depois com a ajuda do atuador fixou-se o provete. A partir daí colocaram-

se os LVDT´s de maneira a conseguir valores do início ao fim do ensaio, conforme mostra 

a Figura 55.  

 

Figura 54 - Colagem dos acessórios para colocação 

dos LVDT´s 
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Por fim, iniciou-se o ensaio retirando as cunhas laterais. O ensaio termina ao fim de quinze 

minutos ou se o provete fissurar por completo ou parte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56 - Ensaio de tração indireta a decorrer 

Figura 55 – Colocação dos LVDT´s 
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O resultado final é apresentado na Figura 58, com a ilustração de vários provetes de 

diferentes percentagens de fibras de maneira a ver a sua dispersão pelo provete. 

a)                                                                                                                                                                                                                   

   c)           d) 

Figura 58 - Disposição final de fibras nos provetes; a) para 0% de fibras; b) para 0.2% de fibras; c) para 0.6% de fibras; d) 

para 1% de fibras 

Figura 57 - Fim de ensaio de um provete sem fibras com fratura (separação) completa 

do provete 
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Nota-se uma dispersão de fibras bastante boa e mais concentrada no interior do provete. 

Pode ser justificado através do vertimento da calda, uma vez que é feito pelo centro do 

provete para posteriormente o ensaio ser realizado nesse mesmo local. 
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Capítulo IV 

4 RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

Neste capítulo apresenta-se os resultados obtidos conforme explicado no capítulo anterior 

com a metodologia dos ensaios. 

 

4.1 Análise dos resultados para a compressão uniaxial 

4.1.1 0% de fibras 

Os resultados dos ensaios aos provetes com 0% de fibras encontram-se apresentados na 

Figura 59. 

Denota-se um decréscimo de resistência desde os 14 dias até aos 28 dias de tempo de cura 

que depois recupera aos 56 dias e aumenta até chegar aos 112 dias de tempo de cura. 

Em relação à sua extensão, os valores estão entre os 1,459 e 2,434 % assim como a 

resistência à compressão da mistura varia entre 2,12 a 5,87 MPa. 

Como já se esperava, o valor mais elevado da resistência à compressão da mistura 

corresponde ao tempo de cura de 112 dias. 

Em unidade de força (kN) e deslocamento (mm) os valores máximos obtidos foram de 

25,538 kN com um deslocamento de 2,795 mm para um tempo de cura de 112 dias. 

 



Influência da adição de fibras naturais no comportamento à fratura de resíduos ativados alcalinamente 

 51 

 

4.1.2 0.2% de fibras de 13 mm 

Os resultados dos ensaios aos provetes com 0.2% de fibras de 13 mm encontram-se 

apresentados na Figura 60. 

Pode-se verificar que estes resultados são os mesmos da Figura 59. Denota-se um 

decréscimo de resistência desde os 14 dias até aos 28 dias de tempo de cura que recupera 

aos 56 dias e aumenta até chegar aos 112 dias de tempo de cura. 

Em relação à sua extensão, os valores estão entre os 1,115 e 2,015 % assim como a 

resistência à compressão da mistura varia entre 1,93 e 9,53 MPa. 

O valor mais elevado da resistência à compressão da mistura corresponde ao tempo de cura 

de 112 dias. 

Em unidade de força (kN) e deslocamento (mm) os valores máximos obtidos foram de 

38,442 kN com um deslocamento de 2,852 mm para um tempo de cura de 112 dias. 
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Figura 59 - Evolução da resistência à compressão da mistura com o tempo de cura (0% fibras) 
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4.1.3 0.2% de fibras de 50 mm 

Os resultados dos ensaios aos provetes com 0.2% de fibras de 50 mm encontram-se 

apresentados na Figura 61. 

Neste caso, denota-se um leve decréscimo de resistência desde os 14 dias até aos 28 dias de 

tempo de cura que recupera aos 56 dias e aumenta até chegar aos 112 dias de tempo de cura. 

Em relação à sua extensão, os valores estão entre os 1,358 e 1,857 % assim como a 

resistência à compressão da mistura varia entre 2,99 e 6,58 MPa. 

O valor mais elevado da resistência à compressão da mistura corresponde ao tempo de cura 

de 112 dias. 

Em unidade de força (kN) e deslocamento (mm) os valores máximos obtidos foram de 

26,565 kN com um deslocamento de 2,135 mm para um tempo de cura de 112 dias 
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Figura 60 - Evolução da resistência à compressão da mistura com o tempo de cura (0.2% fibras de 13 mm) 
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4.1.4 0.6% de fibras de 13 mm 

Os resultados dos ensaios aos provetes com 0.6% de fibras de 13 mm encontram-se 

apresentados na Figura 62. 

Pode-se verificar que estes resultados são os mesmos da Figura 59. Denota-se um grande 

decréscimo de resistência desde os 14 dias até aos 28 dias de tempo de cura que recupera 

aos 56 dias e aumenta até chegar aos 112 dias de tempo de cura. 

Em relação à sua extensão, os valores estão entre os 0,889 e 1,839 % assim como a 

resistência à compressão da mistura varia entre 1,84 e 9,38 MPa. 

O valor mais elevado da resistência à compressão da mistura corresponde ao tempo de cura 

de 112 dias. 

Em unidade de força (kN) e deslocamento (mm) os valores máximos obtidos foram de 

37,759 kN com um deslocamento de 2,076 mm para um tempo de cura de 112 dias. 
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Figura 61 - Evolução da resistência à compressão da mistura com o tempo de cura (0.2% fibras de 50 mm) 
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4.1.5 0.6% de fibras de 50 mm 

Os resultados dos ensaios aos provetes com 0.6% de fibras de 50 mm encontram-se 

apresentados na Figura 63. 

Neste caso, denota-se um valor de resistência mais ou menos constante desde os 14 dias até 

aos 28 dias de tempo de cura que aumenta de valor até aos 112 dias de tempo de cura. 

Em relação à sua extensão, os valores estão entre os 1,340 e 1,998 % assim como a 

resistência à compressão da mistura varia entre 2,89 e 7,48 MPa. 

O valor mais elevado da resistência à compressão da mistura corresponde ao tempo de cura 

de 112 dias. 

Em unidade de força (kN) e deslocamento (mm) os valores máximos obtidos foram de 

29,967 kN com um deslocamento de 2,420 mm para um tempo de cura de 112 dias. 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0 1 2 3 4 5

Te
n

sã
o

 A
p

lic
ad

a 
(M

P
a)

Extensão (%)

14 dias de cura

28 dias de cura

56 dias de cura

112 dias de cura

Figura 62 - Evolução da resistência à compressão da mistura com o tempo de cura (0.6% fibras de 13 mm) 
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4.1.6 1% de fibras de 13 mm 

Os resultados dos ensaios aos provetes com 1% de fibras de 13 mm encontram-se 

apresentados na Figura 64. 

Pode-se verificar que estes resultados são os mesmos da Figura 59. Denota-se um grande 

decréscimo de resistência desde os 14 dias até aos 28 dias de tempo de cura. Recupera aos 

56 dias e aumenta até chegar aos 112 dias de tempo de cura. 

Em relação à sua extensão, os valores estão entre os 0,939 e 1,822 % assim como a 

resistência à compressão da mistura varia entre 1,91 e 7,46 MPa. 

O valor mais elevado da resistência à compressão da mistura corresponde ao tempo de cura 

de 112 dias. 

Em unidade de força (kN) e deslocamento (mm) os valores máximos obtidos foram de 

30,354 kN com um deslocamento de 2,618 mm para um tempo de cura de 112 dias. 
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Figura 63 - Evolução da resistência à compressão da mistura com o tempo de cura (0.6% fibras de 50 mm)  
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4.1.7 1% de fibras de 50 mm 

Os resultados dos ensaios aos provetes com 1% de fibras de 50 mm encontram-se 

apresentados na Figura 65. 

Neste caso, denota-se um valor de resistência mais ou menos constante desde os 14 dias até 

aos 56 dias de tempo de cura que aumenta de valor até aos 112 dias de tempo de cura. 

Em relação à sua extensão, os valores estão entre os 1,317 e 1,933 % assim como a 

resistência à compressão da mistura varia entre 3,15 e 6,02 MPa. 

O valor mais elevado da resistência à compressão da mistura corresponde ao tempo de cura 

de 112 dias. 

Em unidade de força (kN) e deslocamento (mm) os valores máximos obtidos foram de 

24,191 kN com um deslocamento de 2,210 mm para um tempo de cura de 112 dias. 
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Figura 64 - Evolução da resistência à compressão da mistura com o tempo de cura (1% fibras de 13 mm) 
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4.2 Análise dos resultados de tração indireta (compressão diametral)  

4.2.1 0% de fibras 

Os resultados dos ensaios aos provetes com 0% de fibras encontram-se apresentados na 

Figura 66. 

Ao longo do seu tempo a mistura observa-se que vai perdendo resistência e volta a ganhá-la 

muito mais tarde, sendo que os valores mais elevados são aos 14 e 112 dias. 

Em relação ao valor do deslocamento nota-se que à medida que o tempo de cura aumenta 

esse valor diminui. 

O valor mais elevado de resistência que se registou para 0% fibras foi de 8.90 kN para um 

deslocamento, Δ, de 1.03 mm para um tempo de cura de 112 dias. 
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Figura 65 - Evolução da resistência à compressão da mistura com o tempo de cura (1% fibras de 50 mm) 
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4.2.2 0.2% de fibras 

Os resultados dos ensaios aos provetes com 0.2% de fibras encontram-se apresentados na 

Figura 67. 

Ao acrescentarmos fibras na mistura, ficamos com mais duas variáveis, que são o 

comprimento de 13 e 50 mm das fibras de sisal.  

Observou-se mais dispersão nos resultados na diferença de valores de resistência e de 

deslocamento. Os valores mais elevados, como já se previa na relação da resistência à 

compressão da mistura com o tempo de cura são os de 112 dias de tempo de cura.  

Ao longo do seu tempo a mistura verifica-se a perda de resistência. Contudo, mais tarde, 

volta a aumentar. 

Em relação ao valor do deslocamento nota-se que à medida que o tempo de cura aumenta 

esse valor diminui. 
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Figura 66 - Evolução da resistência à compressão da mistura com o tempo de cura (0% fibras) 



Influência da adição de fibras naturais no comportamento à fratura de resíduos ativados alcalinamente 

 59 

Verificou-se também que, para as misturas com 13 mm de comprimento de fibras, o valor 

de deslocamento é maior do que as misturas com 50 mm de comprimento de fibras. 

O valor mais elevado de resistência que se registou para 0.2% fibras com 50 mm de 

comprimento foi de 8.09 kN para um deslocamento, Δ, de 1.26 mm com um tempo de cura 

de 112 dias. 

 

4.2.3 0.6% de fibras 

Os resultados dos ensaios aos provetes com 0.6% de fibras encontram-se apresentados na 

Figura 68. 

Podemos verificar a mesma a dispersão de valores obtida anteriormente com uma 

percentagem de 0.2% de fibras, na figura 67. 

Também ao longo do seu tempo a mistura vai perdendo resistência e volta a ganhá-la muito 

mais tarde. Começa-se a verificar um equilíbrio de valores da resistência e deslocamento nos 

inícios do tempo de cura. 
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Figura 67 - Evolução da resistência à compressão da mistura com o tempo de cura (0.2% fibras) 
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Em relação ao valor do deslocamento verifica-se que à medida que o tempo de cura aumenta 

esse valor diminui e, comparativamente à figura 66, verifica-se um deslocamento menor para 

os mesmos tempos de cura. 

Observou-se também que, para as misturas com 13 mm de comprimento de fibras, o valor 

do deslocamento é maior do que as misturas com 50 mm de comprimento de fibras. Realça-

se que, num tempo de cura de 56 dias com 50 mm o valor da resistência à compressão da 

mistura foi menor que o valor da resistência à compressão da mistura para um tempo de cura 

igual. Com 13 mm de comprimento de fibras e o valor do deslocamento para o tempo de 

cura de 56 dias mas com 50 mm de comprimento foi maior que o valor do deslocamento 

para um tempo de cura igual mas com 13 mm de comprimento. 

O valor mais elevado de resistência que se registou para 0.6% fibras com 50 mm de 

comprimento foi de 11.17 kN para um deslocamento, Δ, de 1.56 mm com um tempo de cura 

de 112 dias. 
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Figura 68 - Evolução da resistência à compressão da mistura com o tempo de cura (0.6% fibras) 
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4.2.4 1% de fibras 

Os resultados dos ensaios aos provetes com 1% de fibras encontram-se apresentados na 

Figura 69. 

Podemos verificar a mesma a dispersão de valores obtida anteriormente com uma 

percentagem de 0.2% de fibras na figura 67. 

Também ao longo do seu tempo a mistura vai perdendo resistência e volta a ganhá-la muito 

mais tarde. Começa-se a verificar um equilíbrio de valores da resistência e deslocamento nos 

inícios do tempo de cura. 

Em relação ao valor do deslocamento verifica-se que à medida que o tempo de cura aumenta 

esse valor diminui e, comparativamente à figura 66, verifica-se um deslocamento menor para 

os mesmos tempos de cura. 

Observou-se também que, para as misturas com 13 mm de comprimento de fibras, este é 

maior do que as misturas com 50 mm de comprimento de fibras. Realça-se que, num tempo 

de cura de 56 dias com 50 mm, o valor da resistência à compressão da mistura foi menor que 

o valor da resistência à compressão da mistura para um tempo de cura igual. Com 13 mm de 

comprimento de fibras e o valor do deslocamento para o tempo de cura de 56 dias mas com 

50 mm de comprimento foi maior que o valor do deslocamento para um tempo de cura igual 

mas com 13 mm de comprimento. 

O valor mais elevado de resistência que se registou para 1% fibras com 13 mm de 

comprimento foi de 10.38 kN para um deslocamento, Δ, de 1.69 mm com um tempo de cura 

de 112 dias. 
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4.2.5 Tempo de cura de 14 dias 

Os resultados dos ensaios aos provetes com um tempo de cura de 14 dias encontram-se 

apresentados na figura 70. 

Pode-se observar uma homogeneidade de valores da resistência à compressão da mistura 

entre os 2.92 e 5.07 kN e alguma dispersão no deslocamento, Δ, com um intervalo de 1.23 a 

3.73 mm. 

Em relação ao valor do deslocamento nota-se que à medida que a percentagem de fibras 

aumenta, independentemente do comprimento das fibras colocadas, o valor do deslocamento 

diminui. 

O valor mais elevado de resistência que se registou para um tempo de cura de 14 dias foi de 

5.07 kN para um deslocamento, Δ, de 2.57 mm com 0.6% de fibras de 50 mm. 
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Figura 69 - Evolução da resistência à compressão da mistura com o tempo de cura (1% fibras) 
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4.2.6 Tempo de cura de 28 dias 

Os resultados dos ensaios aos provetes com um tempo de cura de 28 dias encontram-se 

apresentados na figura 71. 

Nesta figura verifica-se uma melhor homogeneidade de valores da resistência à compressão 

da mistura entre os 2.18 e 5.06 kN com um intervalo de deslocamento, Δ,  de 1.34 a 3.88 

mm. 

Em relação ao valor do deslocamento o comportamento é idêntico ao tempo de cura de 28 

dias. 

O valor mais elevado de resistência que se registou para um tempo de cura de 28 dias foi de 

5.06 kN para um deslocamento, Δ, de 2.72 mm com 1% de fibras de 50 mm. 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0 1 2 3 4 5

Fo
rç

a 
A

p
lic

ad
a,

 P
(k

N
)

Deslocamento, Δ (mm)

0% Fibras

0.2% Fibras de 13mm

0.2% Fibras de 50mm

0.6% Fibras de 13mm

0.6% Fibras de 50mm

1% Fibras de 13mm

1% Fibras de 50mm

Figura 70 - Evolução da resistência à compressão da mistura com o aumento da percentagem (%) de fibras (14 dias) 



Influência da adição de fibras naturais no comportamento à fratura de resíduos ativados alcalinamente 

 64 

 

4.2.7 Tempo de cura de 56 dias 

Os resultados dos ensaios aos provetes com um tempo de cura de 56 dias encontram-se 

apresentados na Figura 72. 

Pode-se observar na mesma homogeneidade de valores da resistência à compressão da 

mistura entre os 1.75 e 3.35 kN com um intervalo de deslocamento, Δ,  de 1.06 a 3.66 mm. 

Em relação ao valor do deslocamento nota-se uma diferença de salientar, quanto maior a 

percentagem de fibras maior é o valor de deslocamento. 

O valor mais elevado de resistência que se registou para um tempo de cura de 56 dias foi de 

3.35 kN para um deslocamento, Δ, de 3.66 mm com 1% de fibras de 50 mm. 
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4.2.8 Tempo de cura de 112 dias 

Os resultados dos ensaios aos provetes com um tempo de cura de 112 dias encontram-se 

apresentados na Figura 73. 

Pode-se reparar numa homogeneidade de valores da resistência à compressão da mistura 

entre os 2.80 e 11.17 kN com um intervalo de deslocamento, Δ,  de 1.10 a 1.69 mm. 

Em relação ao valor do deslocamento, neste caso os comportamentos das várias misturas são 

muito semelhantes. 

O valor mais elevado de resistência que se registou para um tempo de cura de 112 dias foi 

de 11.17 kN para um deslocamento, Δ, de 1.56 mm com 0.6% de fibras de 50 mm. 
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4.2.9 Resistência à tração indireta, Rit, com o aumento da percentagem de fibras 

Os resultados da resistência à tração indireta, Rit, com o aumento da percentagem de fibras 

encontram-se apresentados na Figura 74. 

A mistura com maior percentagem de fibras (1%) e com maior tempo de cura (112 dias) 

obteve maior valor de resistência à tração indireta. No entanto, o comportamento da mistura 

foi inconstante com o aumento da percentagem de fibras, ocorrendo oscilações de resistência 

nas diferentes misturas com diferentes percentagens de fibras. 

Os resultados da resistência à tração indireta da mistura com as fibras de 50mm foram 

superiores aos das fibras de 13mm, obtendo-se uma média total 14% mais elevada. 

O valor mais elevado de resistência à tração indireta foi de 678,26 kPa para uma mistura de 

0.6% de fibras de 50mm. 
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Figura 74 - Evolução da resistência à tração indireta, Rit, da mistura com o aumento da percentagem (%) de fibras 

 

4.2.10 Resistência à tração indireta, Rit, com o aumento do tempo de cura 

Os resultados da resistência à tração indireta, Rit, com o aumento do tempo de cura 

encontram-se apresentados na Figura 75. 

Nas diferentes misturas, o valor máximo da resistência à tração indireta foi atingido aos 112 

dias de cura, no entanto, isolando a subida da resistência para 28 dias de cura das misturas 

com 1% de fibras, estes valores diminuem desde o seu início até ao fim de 56 dias de cura. 

Também para 56 dias de cura os valores da resistência à tração indireta com fibras de 13mm 

foram superiores aos das fibras de 50mm, sendo este um tempo crítico por obter os valores 

de resistência à tração indireta mais baixos entre elas. Contudo, os resultados para 14, 28 e 

112 dias de cura com as fibras de 50mm foram superiores aos das fibras de 13mm, obtendo-

se uma média total 16% mais elevada.  

O valor mais elevado de resistência à tração indireta foi de 678,26 kPa para uma mistura 

com 112 dias de cura. 
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Figura 75 - Evolução da resistência à tração indireta, Rit, da mistura com o aumento do tempo de cura 

 

4.3 Análise dos resultados de flexão em três pontos (SEN-TPB) 

4.3.1 0% fibras 

Os resultados dos ensaios de flexão em três pontos aos provetes sem fibras encontram-se 

apresentados na Figura 76. 

Pode-se observar um aumento da resistência à compressão da mistura à medida que o tempo 

de cura aumenta. Os valores da resistência à compressão da mistura variam entre os 81.92 e 

589.66 N com um intervalo de deslocamento, Δ, de 0.24 a 0.83 mm.  

Em relação ao deslocamento vemos que de 28 para 56 dias de cura este diminui mas volta a 

aumentar para os 112 dias de cura. 

O valor mais elevado de resistência que se registou foi para um tempo de cura de 112 dias 

com 589.66 N para um deslocamento, Δ, de 0.83 mm. 
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Com os valores médios obtidos para cada tempo de cura podemos reforçar o mesmo 

anteriormente dito.   

 

4.3.2 1% fibras de 50 mm 

Os resultados dos ensaios de flexão em três pontos aos provetes com 1% fibras de 50 mm 

encontram-se apresentados na Figura 77. 

Ao analisar estes resultados vê-se um aumento da resistência à compressão da mistura à 

medida que o tempo de cura aumenta. Os valores da resistência à compressão da mistura 

variam entre os 82.46 e 685.51 N com um intervalo de deslocamento, Δ, de 0.41 a 2.13 mm.  

Em relação ao deslocamento observou-se que para um aumento do tempo de cura o valor do 

deslocamento diminui. 

O valor mais elevado de resistência que se registou foi para um tempo de cura de 112 dias 

com 685.51 N para um deslocamento, Δ, de 0.64 mm. 
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Com os valores médios obtidos para cada tempo de cura podemos reforçar o mesmo 

anteriormente dito, que existe um aumento da resistência à compressão da mistura e a 

diminuição do deslocamento à medida que o tempo de cura aumenta 
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Capítulo V 

5 CONCLUSÕES 

Após finalizar esta dissertação conclui-se que a técnica da ativação alcalina promove uma 

evolução na resistência média das misturas com o evoluir do tempo de cura. 

A resistência à compressão uniaxial tem um valor constante com o incremento de 

percentagem de fibras de 13 mm nas misturas e aumenta sempre com o tempo de cura. 

Apresenta uma extensão variável ao longo do tempo quando a resistência da mistura atinge 

o seu pico e apresenta resultados superiores às misturas com fibras de 50 mm. 

A resistência à compressão uniaxial para as fibras com comprimento de 50 mm tem, também, 

um valor constante com o incremento de percentagem de fibras nas misturas aumentando 

sempre com o tempo de cura. Apresenta uma extensão constante ao longo do tempo quando 

a resistência da mistura atinge o seu pico. 

Segundo os valores obtidos, verifica-se que quanto menor o comprimento das fibras, mais 

resistência apresentam os provetes à compressão uniaxial.  

A resistência à tração indireta é melhorada com o aumento da percentagem de fibras 

presentes e do tempo de cura no geopolímero e apresenta melhores resultados com fibras de 

maior comprimento. 

Vê-se uma homogeneidade de valores de resistência à compressão diametral para cada 

tempo de cura com o incremento de fibras nas misturas, tanto para as fibras de 13 mm como 

as de 50 mm, sendo que à medida que aumenta o tempo de cura das misturas os valores das 

suas resistências também aumentam. 

Todas as misturas têm um início razoável de resistência e verifica-se uma diminuição desta 

aos 56 dias, que depois volta a aumentar em todos os casos para o dobro da resistência que 

tinha obtido inicialmente. 

O tempo de cura de 56 dias é o tempo crítico, obtendo os valores de resistência à tração 

indireta mais baixos. 
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Por fim, pode-se concluir que nas vigas a resistência à flexão é melhorada com a introdução 

de fibras e tende a aumentar com o aumento do tempo de cura das misturas.  
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