Pedro Gaspar Sampaio Fernandes Silva Costa ANÁLISE DE ARGAMASSAS GEOPOLIMÉRICAS EXPOSTAS $TEMPERATURAS ELEVADAS EM EDIFÍCIOS INDUSTRIAIS
UMinho|2014

Universidade do Minho
Escola de Engenharia

Pedro Gaspar Sampaio Fernandes Silva Costa

ANÁLISE DE ARGAMASSAS
GEOPOLIMÉRICAS EXPOSTAS A
TEMPERATURAS ELEVADAS EM
EDIFÍCIOS INDUSTRIAIS

outubro de 2014

Universidade do Minho
Escola de Engenharia

Pedro Gaspar Sampaio Fernandes Silva Costa

ANÁLISE DE ARGAMASSAS
GEOPOLIMÉRICAS EXPOSTAS A
TEMPERATURAS ELEVADAS EM
EDIFÍCIOS INDUSTRIAIS

Dissertação de Mestrado
Mestrado Integrado em Engenharia Civil

Trabalho efetuado sob a orientação do
Professor Doutor José Luís Barroso de Aguiar
e co-orientação do
Doutor Fernando M. Alves S. Pacheco Torgal

outubro de 2014

Nome
Pedro Gaspar Sampaio Fernandes Silva Costa
Endereço electrónico: costa.pedrogasparmail.com
Título dissertação:
ANÁLISE DE ARGAMASSAS GEOPOLIMÉRICAS EXPOSTAS A TEMPERATURAS ELEVADAS EM EDIFÍCIOS INDUSTRIAIS
Orientador:
Professor Doutor José Luís Barroso de Aguiar
Doutor Fernando M. Alves S. Pacheco Torgal
Ano de conclusão: 2014
Designação do Mestrado:
Dissertação de Mestrado Integrado em Engenharia Civil – Perfil de Construções

É AUTORIZADA A REPRODUÇÃO INTEGRAL DESTA DISSERTAÇÃO APENAS PARA EFEITOS
DE INVESTIGAÇÃO, MEDIANTE DECLARAÇÃO ESCRITA DO INTERESSADO, QUE A TAL SE
COMPROMETE;

Universidade do Minho, 13/11/2014
Assinatura: ________________________________________________

Dedicatória

DEDICATÓRIA
Decididamente há pessoas que nos marcam ao longo da vida, não só com atitudes mas
também com o carinho que nos acompanham em todas as etapas, esta foi mais uma, e como
sempre estiveste ao meu lado. A ti mãe.

Pedro Gaspar Costa

i

Agradecimentos

AGRADECIMENTOS
Começo por expressar o meu sincero agradecimento a todas as pessoas que contribuíram para
a realização deste trabalho, pelo carinho, paciência, dedicação e ajuda.
Aos meus pais, irmãos e familiares que tudo fizeram para que este trabalho fosse realizado
com as melhores condições e carinho. Um agradecimento especial à minha mãe por toda a
dedicação, incentivo e amor tanto nesta etapa académica como ao longo de toda a minha vida.
Ao Professor Doutor José Luís Barroso Aguiar e ao Doutor Fernando M. Alves Pacheco
Torgal, agradeço a disponibilidade pelas horas infinitas para resolução dos contratempos que
me surgiram ao longo da escrita, pela orientação para que o estudo fosse realizado e
respetivas correções e melhoramentos desse mesmo estudo.
Um sincero agradecimento também ao pessoal do Laboratório de Engenharia Civil, todos os
perfis pela ajuda e disponibilidade para fornecimento de materiais e resolução de problemas.
Em especial aos técnicos do Laboratório de Materiais de Construção, Eng.º. Carlos Jesus,
Fernando Pokee e António de Matos do laboratório de Estruturas.
De referir também o agradecimento pelo companheirismo dos colegas de mestrado,
companheiros de escrita, e um mais especial à minha namorada que tanto me incentivou a
terminar esta etapa.

Pedro Gaspar Costa

iii

Resumo

ANÁLISE DE ARGAMASSAS GEOPOLIMÉRICAS EXPOSTAS A ALTAS
TEMPERATURAS EM EDIFÍCIOS INDUSTRIAIS

RESUMO
O cimento Portland é um elemento fundamental para o fabrico de estruturas de betão. Embora
apresente valores de resistência mecânica muito satisfatórios, entre outras características
muito positivas, tem uma desvantagem clara de ser um produto muito pouco sustentável. O
sector da construção civil é dos sectores mais poluentes a nível mundial, fazendo com que a
sustentabilidade do mesmo se torne um fator chave e de interesse para toda a comunidade
científica.
Como alternativa viável para um produto já muito enraizado na sociedade, surge a obrigação
de procurar novos caminhos sustentáveis e apelativos economicamente. Como tal, no âmbito
desta dissertação pretende-se colmatar algumas das deficiências do betão, tanto a nível das
suas características como a nível ecológico, os materiais obtidos por ativação alcalina surgem
como uma alternativa apetecível, incidindo o estudo na sua elevada resistência a altas
temperaturas.
Foram analisadas seis argamassas geopoliméricas tendo em vista encontrar dois geopolímeros
com características idênticas ou superiores às do cimento Portland.
Na constituição das argamassas geopoliméricas a molaridade do hidróxido de sódio variou
entre 10M, 14M e 18M assim como o ligante, três argamassas compostas por cinzas volantes
e nas restantes três com metacaulino, todas elas sujeitas a uma variação de quatro
temperaturas (20 ºC, 200 ºC, 500 ºC e 800 ºC).
As argamassas geopoliméricas cujo ligante foi o metacaulino apresentam resultados muito
interessantes a nível de resistências à flexão sujeitas a temperatura de 20 ºC e 200 ºC,
superiores às compostas por cinzas volantes, contudo à medida que a temperatura sobe (500
ºC e 800 ºC), as argamassas com o ligante cinzas volantes apresentam resistências mais
elevadas e surpreendentes aos 800 ºC. Em relação à resistência à flexão, os resultados para
ambos os ligantes aos 20 ºC e 200 ºC são bastante semelhantes, com a mesma tendência à
medida que a temperatura aumenta os geopolímeros constituídos por cinzas volantes têm
resistências muito mais consistentes.
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Resumo

A análise da microestrutura confirma que as argamassas geopoliméricas à base de cinzas
volantes apresentam um maior número de microporos os quais explicam a menor perda de
resistência destas quando sujeitas a temperaturas elevadas.
PALAVRAS-CHAVE:
Argamassas Geopoliméricas, Betão, Temperaturas Elevadas, Sustentabilidade, Edifícios
Industriais
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Abstract

ANALYSIS OF GEOPOLYMERIC MORTARS EXPOSED TO HIGH
TEMPERATURES IN INDUSTRIAL BUILDINGS

ABSTRACT
The Portland cement is fundamental for the manufacture of concrete constructions element.
Although having values very satisfactory of mechanical strength and other characteristics very
positive, has a clear disadvantage of being a little sustainable product. The construction sector
is the most polluting industries worldwide, making the sustainability of it becomes a key
factor of interest to the entire scientific community.
As a viable alternative to a product already deeply rooted in the society, the obligation to look
for new sustainable and economically desirable paths arises.
As such within this dissertation seek to address some of the deficiencies of the concrete, both
in terms of its characteristics as the ecological level, the materials obtained by alkaline
activation emerge as a desirable alternative, focusing the study on their high resistance to high
temperatures.
In the constitution of the geopolymeric mortars molarity of the sodium hydroxide ranged from
10M, 14M and 18M and the binder composed of three fly ash and the remaining three with
metakaolin mortars, all subject to a variation of four different temperatures (20 ºC, 200 ºC,
500 ºC and 800 ºC).
The geopolymeric mortars whose binder is metakaolin presented very interesting results in
terms of flexural subjected to a temperature of 20 °C and 200 °C, higher than those composed
of fly ash, however, with the temperature rises (500 °C and 800 °C) the mortar with fly ash
binder have higher resistances and surprising for 800 ºC. Regarding the flexural strength, the
results for both binders at 20 ºC and 200 °C are quite similar, with the same tendency as the
temperature increases geopolymers consisting of fly ash are much more consistent resistance.
The microestruture analysis shows that the geopolymeric mortars based on fly ash have a
higher number of micropores. This helps to explain why those mortars have a lower strength
loss when submitted to high temperatures.
KEYWORDS: Geopolymeric Mortars, Concrete, High Temperatures, Sustainability,
Industrial Buildings

Pedro Gaspar Costa

vii

Índices

ÍNDICE

1 INTRODUÇÃO .................................................................................................................... 1
1.1 Enquadramento Temático ............................................................................................... 1
1.2 Objetivos e metodologia ................................................................................................. 2
1.3 Organização da Dissertação ............................................................................................ 3
2 ESTADO DA ARTE ............................................................................................................ 5
2.1 Desempenho ambiental do Cimento Portland ................................................................. 5
2.2 Geopolímeros .................................................................................................................. 8
2.2.1 Enquadramento histórico ........................................................................................... 8
2.2.2 Ativadores alcalinos ................................................................................................. 11
2.2.3 Química .................................................................................................................... 12
2.2.4 Propriedades ............................................................................................................. 15
2.2.5 Aplicações ................................................................................................................ 16
2.2.6 Durabilidade ............................................................................................................. 18
2.2.7 Geopolímeros Vs. Cimento Portland ....................................................................... 20
2.2.8 Resistência a altas temperaturas ............................................................................... 22
2.2.8.1

Resistência a altas temperaturas de betões com Cimento Portland .............. 22

2.2.8.2

Resistência a altas temperaturas de misturas com ligantes geopoliméricos . 25

2.3 Infra-estruturas industriais ............................................................................................ 28
2.3.1 Patologias do betão em ambientes industriais ......................................................... 28
2.3.1.1

Causas mecânicas e físicas ........................................................................... 29

2.3.1.2

Causas químicas ........................................................................................... 32

2.3.1.3

Ataque biológico .......................................................................................... 34

2.3.1.4

Causas eletroquímicas de degradação .......................................................... 34

2.3.2 Reabilitação/Reparação ............................................................................................ 34
3 MATERIAIS, COMPOSIÇÕES E ENSAIOS ................................................................ 37
3.1 Breve Introdução ........................................................................................................... 37
3.2 Materiais Utilizados ...................................................................................................... 38
3.2.1 Agregados ................................................................................................................ 39
3.2.1.1

Areia e brita .................................................................................................. 39

3.2.2 Ligantes .................................................................................................................... 41

Pedro Gaspar Costa

ix

Análise De Argamassas Geopoliméricas Expostas a Temperaturas Elevadas Em Edifícios Industriais

3.2.2.1

Cinzas Volantes............................................................................................ 41

3.2.2.2

Metacaulino .................................................................................................. 41

3.2.2.3

Hidróxido de Cálcio (Cal Hidratada) ........................................................... 42

3.2.2.4

Cimento ........................................................................................................ 42

3.2.3 Ativadores.................................................................................................................43
3.2.3.1

Hidróxido de sódio ....................................................................................... 44

3.2.3.2

Silicato de Sódio .......................................................................................... 45

3.2.3.3

Água ............................................................................................................. 46

3.3 Composições das argamassas ........................................................................................46
3.4 Composição do betão ....................................................................................................48
3.5 Metodologia ...................................................................................................................48
3.5.1 Produção das argamassas e preparação dos provetes ...............................................49
3.5.2 Produção do betão ....................................................................................................53
3.5.3 Argamassas geopoliméricas sujeitas a elevadas temperaturas .................................55
3.6 Descrição dos ensaios ....................................................................................................57

3.6.1 Ensaio de consistência ..............................................................................................57
3.6.1.1

Ensaio de consistência para as argamassas geopoliméricas ......................... 57

3.6.1.2

Ensaio de consistência para o betão ............................................................. 60

3.6.2 Ensaio de resistência à flexão ...................................................................................61
3.6.3 Ensaio de resistência à compressão ..........................................................................63
3.6.4 Ensaio de aderência ..................................................................................................64
3.6.5 Microscopia electrónica de varrimento (MEV) ........................................................69
4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE RESULTADOS...............................................71
4.1 Ensaio de consistência ...................................................................................................71
4.1.1 Ensaio de consistência nas argamassas geopoliméricas ...........................................71
4.1.2 Ensaio de consistência no betão ...............................................................................73
4.2 Ensaio de resistência à flexão ........................................................................................73
4.2.1 Ensaio à flexão das argamassas geopoliméricas com cinzas volantes .....................73
4.2.2 Ensaio à flexão das argamassas geopoliméricas com metacaulino ..........................74
4.3 Ensaio de resistência à compressão ...............................................................................76

4.3.1 Ensaio de resistência à compressão das argamassas geopoliméricas .......................76

x

Pedro Gaspar Costa

Índices

4.3.1.1

Ensaio de resistência à compressão das argamassas geopoliméricas com

cinzas volantes .............................................................................................................. 76
4.3.1.2

Ensaio de resistência à compressão das argamassas geopoliméricas com

metacaulino ................................................................................................................... 78
4.3.2 Ensaio de resistência à compressão do betão ........................................................... 80
4.4 Ensaio de aderência ....................................................................................................... 81
4.4.1 Tensão de aderência ................................................................................................. 81
4.4.2 Análise dos tipos de rotura: ...................................................................................... 83
4.5 Análise de imagens no microscópio electrónico de varredura (MEV) ......................... 88
5 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS ................................................................ 91
5.1 Conclusão ...................................................................................................................... 91
5.2 Trabalhos futuros .......................................................................................................... 93
6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................. 95
7 ANEXOS ........................................................................................................................... 101

Pedro Gaspar Costa

xi

Índices

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 – Previsão do consumo de cimento Portland [5] e [6]. ................................................ 5
Figura 2 – Coliseu de Roma, onde terá sido usada argamassa geopolimérica no miolo das
paredes exteriores, há perto de 2000 anos [6]. ........................................................................... 8
Figura 3 – Sialatos base para a formação dos geopolímeros [8]. ............................................. 13
Figura 4 – Aspetos Estruturais e Nomenclatura [8]. ................................................................ 15
Figura 5 – Aplicações bem-sucedidas de geopolímeros pelo Instituto Geopolymer [8]. ......... 17
Figura 6 – Tipologia dos resíduos industriais em Portugal [7]. ............................................... 20
Figura 7 – Efeito de vários tipos de agregados na resistência ao fogo de uma placa de 12,1cm
de betão de cimento Portland normal (NFPA, 1986) [6].......................................................... 23
Figura 8 – Variação das propriedades mecânicas do betão com a temperatura (LNEC, 1990),
[6]: a) Resistência à compressão; b) Resistência à tração; c) Módulo de Elasticidade. ........... 24
Figura 9 – Efeito da temperatura elevada na resistência à compressão das argamassas
geopoliméricas [40]. ................................................................................................................. 26
Figura 10 – Materiais utilizadas para fabrico das argamassas geopoliméricas. ....................... 38
Figura 11 – Materiais utilizadas para fabrico do betão. ........................................................... 38
Figura 12 – Curvas granulométricas dos diferentes agregados do estudo geopolimérico........ 40
Figura 13 – Reação química da cal hidratada. .......................................................................... 42
Figura 14 – Preparação da solução de hidróxido de sódio. ...................................................... 50
Figura 15 – Misturadora utilizada na conceção das argamassas. ............................................. 51
Figura 16 – Moldagem dos provetes com o ligante metacaulino e com cinzas volantes. ........ 52
Figura 17 – Provetes envolvidos em película aderente já na câmara climática. ...................... 52

Pedro Gaspar Costa

xiii

Análise De Argamassas Geopoliméricas Expostas a Temperaturas Elevadas Em Edifícios Industriais

Figura 18 – Limpeza da laje de betão. ..................................................................................... 54
Figura 19 – Cofragem para colocação da argamassa geopolimérica ....................................... 54
Figura 20 – Forno com provetes sujeitos a altas temperaturas (antes do forno). ..................... 56
Figura 21 – Laje de betão com revestimento de argamassa geopolimérica com cinzas volantes
(antes do forno). ....................................................................................................................... 56
Figura 22 – Laje de betão com revestimento de argamassa geopolimérica com cinzas volantes
(após forno 800 ºC). ................................................................................................................. 57
Figura 23 – Mesa de espalhamento. ......................................................................................... 58
Figura 24 – Faseamento do ensaio de trabalhabilidade. .......................................................... 60
Figura 25 – Suporte metálico, cone de Abrams e varão metálico. ........................................... 60
Figura 26 – Medição do abaixamento do betão. ...................................................................... 61
Figura 27 – Equipamento para ensaio de resistência à flexão. ................................................ 62
Figura 28 – Procedimento de preparação das lajes de betão.................................................... 65
Figura 29 – Colocação dos discos no forno e limpeza. ............................................................ 66
Figura 30 – Caroteadora. .......................................................................................................... 66
Figura 31 – Preparação da cola. ............................................................................................... 67
Figura 32 – Laje de betão com revestimento geopolímerico com discos colados. .................. 67
Figura 33 – Máquina de arrancamento. ................................................................................... 68
Figura 34 – Tipos de rotura. ..................................................................................................... 69
Figura 35 – Microscópio eletrónico. ........................................................................................ 70
Figura 36 – Consistência em relação ao tipo de argamassa geopolimérica. ............................ 73

xiv

Pedro Gaspar Costa

Índices

Figura 37 – Valores das resistências à flexão das argamassas geopoliméricas compostas por
cinzas volantes de molaridade 10, 14 e 18M respetivamente, sujeitas a várias a temperaturas.
.................................................................................................................................................. 74
Figura 38 – Valores das resistências à flexão das argamassas geopoliméricas compostas por
metacaulino de molaridade 10, 14 e 18M respetivamente, sujeitas a várias a temperaturas.... 75
Figura 39 – Valores das resistências à compressão das argamassas geopoliméricas compostas
por cinzas volantes de molaridade 10, 14 e 18M respetivamente, sujeitas a várias a
temperaturas.............................................................................................................................. 77
Figura 40 – Valores das resistências à compressão das argamassas geopoliméricas compostas
por metacaulino de molaridade 10, 14 e 18M respetivamente, sujeitas a várias a temperaturas.
.................................................................................................................................................. 78
Figura 41 – Valores da resistência à compressão do betão em relação ao tempo de cura. ...... 80
Figura 42 – Gráfico comparativo da tensão de arrancamento das argamassas CV_14M e
Mk_14M, para as diferentes temperaturas. .............................................................................. 81
Figura 43 – Destacamento da argamassa de revestimento Mk_14M e CV_14M após
temperatura de 800 ºC. ............................................................................................................. 83
Figura 44 – Tipo de rotura nas argamassas à temperatura de 20 ºC. ........................................ 84
Figura 45 – Tipo de rotura nas argamassas à temperatura de 200 ºC. ...................................... 85
Figura 46 – Tipo de rotura nas argamassas quando sujeito à temperatura de 500 ºC. ............. 86
Figura 47 – Microestrutura das argamassas de cinzas volantes. .............................................. 88
Figura 48 – Microestrutura das argamassas de metacaulino. ................................................... 89

Pedro Gaspar Costa

xv

Índices

ÍNDICE DE QUADROS

Quadro 1- Alguns acontecimentos importantes acerca dos ligantes obtidos por ativação
alcalina e ligantes alcalinos [9]................................................................................................... 9
Quadro 2 – Percentagem de resistência à compressão de betão cimento Portland normal
relativamente à resistência aos 28 dias quando sujeito a várias temperaturas [6] e [34]. ........ 23
Quadro 3 – Percentagem de resistência residual de amostras submetidas a um aumento de
temperatura [2]. ........................................................................................................................ 27
Quadro 4 – Análise granulométrica dos agregados utilizados no estudo. ................................ 40
Quadro 5 – Características do metacaulino. ............................................................................. 42
Quadro 6 – Características Químicas. ...................................................................................... 43
Quadro 7 – Características Mecânicas...................................................................................... 43
Quadro 8 – Características Físicas............................................................................................ 43
Quadro 9 – Composições das argamassas geopoliméricas com o ligante cinzas volantes....... 47
Quadro 10 – Composição da solução de hidróxido para diferentes molaridades de
geopolímeros com cinzas volantes. .......................................................................................... 47
Quadro 11 – Composições das argamassas geopoliméricas com o ligante metacaulino. ........ 47
Quadro 12 – Composição da solução de hidróxido para diferentes molaridades de
geopolímeros com metacaulino. ............................................................................................... 47
Quadro 13 – Composição do betão. ......................................................................................... 48
Quadro 14 – Consistências e tempo de endurecimento das argamassas geopoliméricas. ........ 72
Quadro 15 – Valores de resistência à compressão do betão dependendo do tempo de cura. ... 80
Quadro 16 – Tipos de rotura das argamassas à temperatura de 20 ºC. ..................................... 84

Pedro Gaspar Costa

xvii

Análise De Argamassas Geopoliméricas Expostas a Temperaturas Elevadas Em Edifícios Industriais

Quadro 17 – Tipos de rotura das argamassas à temperatura de 200 ºC. .................................. 85
Quadro 18 – Tipos de rotura das argamassas à temperatura de 500 Cº. .................................. 86
Quadro 19 – Resumo dos valores da tensão de flexão das diferentes misturas sujeitas a
diferentes temperaturas. ......................................................................................................... 101
Quadro 20 – Resumo dos valores da tensão de flexão das diferentes misturas sujeitas a
diferentes temperaturas. ......................................................................................................... 101
Quadro 21 – Resumo dos valores da tensão de compressão das diferentes misturas com cinzas
volantes sujeitas a diferentes temperaturas. ........................................................................... 102
Quadro 22 – Resumo dos valores da tensão de compressão das diferentes misturas com
metacaulino sujeitas a diferentes temperaturas. ..................................................................... 102
Quadro 23 – Síntese das tensões de arrancamento das argamassas CV_14M e MK_14M
sujeitas à temperatura de 20 ºC. ............................................................................................. 103
Quadro 24 – Síntese das tensões de arrancamento das argamassas CV_14M e MK_14M
sujeitas à temperatura de 200 ºC. ........................................................................................... 103
Quadro 25 – Síntese das tensões de arrancamento das argamassas CV_14M e Mk_14M à
temperatura de 500 ºC. ........................................................................................................... 104

xviii

Pedro Gaspar Costa

Índices

ÍNDICE DE SÍMBOLOS
CV

– Cinzas volantes

Mk

– Metacaulino

EN

– Norma Europeia

NP

– Norma Portuguesa

M

– Molar

LNEC

– Laboratório Nacional de Engenharia Civil

Pedro Gaspar Costa

xix

Capítulo 1 – Introdução

1

INTRODUÇÃO

1.1 Enquadramento Temático
A criação de alternativas sustentáveis para ligantes à base de cimento Portland ganhou cada
vez mais relevância num contexto de consciência global de proteção do meio onde estamos
inseridos, o planeta Terra.
Essa necessidade provém da natureza poluente que está inerente ao fabrico de clínquer de
cimento, que é uma das fontes mais poluentes a nível mundial, devido às elevadas emissões
de CO2 resultado da descarbonizarão do calcário. Para melhor ilustração da situação, podemos
afirmar que o fabrico de uma tonelada de clínquer de cimento, produz uma tonelada de CO2.
Surge então a necessidade de desenvolver ligantes alternativos ao cimento Portland não
apenas pela questão ecológica mas também pelas deficiências que as argamassas compostas
por cimento Portland apresentam quando sujeitas aos vários agentes de degradação. No
âmbito dessa necessidade surgem os ligantes geopolíméricos.
Os ligantes geopolíméricos apresentam-se como uma alternativa viável e inovadora para o
cimento Portland, quer em termos ambientais, pois podem ser produzidos a partir de resíduos,
resultando baixas emissões para a atmosfera, quer em termos da sua durabilidade em muito
superior à do cimento [1] e [2].
Contudo, um entrave à utilização do geopolímero é seu custo de fabrico, embora futuramente
possa vir a ser atenuado logo que a sua produção se processe em escala mundial, tal como
aconteceu com o cimento Portland [1].
A origem do termo geopolímero deve-se a Davidovits em 1979, que desenvolveu e patenteou
os ligantes por ativação alcalina de caulino e metacaulino [2]. Segundo Davidovits são
“polímeros” devido ao facto da capacidade de se transformarem, policondensarem e
adquirirem forma rapidamente a baixas temperaturas à semelhança dos “polímeros”. O
prefixo “geo” provém do facto de serem materiais inorgânicos, com elevada durabilidade, não
inflamáveis e resistentes até temperaturas perto de 1250 ºC [3].
Esta última característica, a capacidade resistente dos geopolímeros a temperaturas elevadas
até 1250 ºC, surge como um dos fatores que influenciam o tema desta dissertação. Esta
Pedro Gaspar Costa
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característica abre uma ampla janela de possibilidades, conhecendo os problemas evidentes
das estruturas de betão quando sujeitas a elevadas temperaturas, a utilização dos geopolímeros
como revestimento das estruturas industriais sujeitas a altas temperaturas, pode-se apresentar
como uma alternativa viável e inovadora.
O resultado esperado com a presente dissertação será fazer uma análise sobre as
possibilidades e capacidades dos geopolímeros, quando sujeitos a temperaturas elevadas,
surgindo como um material possível na reabilitação de estruturas industriais sujeitas a
elevadas temperaturas.

1.2 Objetivos e metodologia
O tema desta dissertação tem como objetivo principal, explorar as capacidades mecânicas dos
geopolímeros, tendo em vista a sua utilização como revestimento para estruturas industriais
sujeitas a altas temperaturas, tendo o conhecimento base que à partida os geopolímeros já por
si teriam um bom desempenho nessas condições.
Para tal, a dissertação foi dividida em três partes igualmente importantes, uma com um
conteúdo mais teórico, que resulta da necessidade de compreender bem a base que pressupõe
a utilização dos geopolímeros, e as duas fases seguintes requererem uma componente mais
prática de recolha e interpretação de resultados.
1ª Fase – Resume-se a um conhecimento aprofundado do material base utilizado, neste caso o
geopolímero, assim como conhecimento histórico e a níveis das características do mesmo,
fazendo sempre um paralelismo com o material mais utilizado o betão.
Importante também referir que foi estudada a finalidade da utilização de geopolímeros em
edifícios industriais, assim como as patologias inerentes nesse meio, finalizando com
propostas para reabilitação/reparação das mesmas.
2ºFase – Inicio da atividade experimental, onde são elaborados os geopolímeros variados
tendo em vista refinar a escolha para o que pudesse apresentar melhores resultados a altas
temperaturas. Todas as composições geopoliméricas foram ensaiadas no âmbito das suas
resistências mecânicas (compressão e flexão), análise microscópica de varrimento (MEV) e
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como se tratava dum revestimento para conferir melhores desempenhos a altas temperaturas
avaliou-se os níveis de aderência dos geopolímeros num substrato de betão.
3ªFase – Nesta fase, após uma escolha das melhores argamassas geopoliméricas são tratados
todos os dados e resultados, e retiradas as conclusões que podem ser relevantes para a
utilização das argamassas escolhidas quando expostas a temperaturas elevadas em edifícios
industriais.

1.3 Organização da Dissertação
A presente dissertação encontra-se estruturada em seis capítulos, com mais um de anexos.
Capítulo 1: O presente capítulo é meramente introdutório, uma vez que é feito um
enquadramento geral, motivos e objetivos relativos ao tema da dissertação, assim como o
faseamento e o desenrolar da mesma.
Capítulo 2: Neste capítulo é abordado o tema da sustentabilidade para tentar perceber a
necessidade do estudo em si, são dados a conhecer detalhadamente os geopolímeros, assim
como o ambiente industrial no qual vão ser utilizados, patologias presentes nesse ambiente, e
propostas de reabilitação do mesmo.
Capítulo 3: Capítulo destinado aos materiais constituintes das argamassas elaboradas,
metodologia para o seu fabrico, assim como descrição e explicação dos ensaios ao qual serão
sujeitos na fase laboratorial.
Capítulo 4: São apresentados todos os resultados dos diferentes ensaios ao qual foram sujeitas
as argamassas em estudo, importante referir que são também comentados e analisados os
resultados de cada ensaio elaborado.
Capítulo 5: Trata-se de um resumo das principais conclusões tiradas no capítulo anterior,
fazendo sempre um paralelismo com o objetivo ao qual nos propusemos no início do estudo,
apresentam-se também possíveis orientações para continuidade do estudo, deixando propostas
para possíveis estudos futuros relacionados com o tema da dissertação.
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Capítulo 6: Serão expostas as referências bibliográficas que foram utilizadas na elaboração
desta dissertação.
Anexos: Serão apresentadas alguns quadros referentes à análise de resultados.
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2

ESTADO DA ARTE

2.1 Desempenho ambiental do Cimento Portland
No âmbito da consciência ecológica e sustentabilidade, surge a necessidade de nas diferentes
competências de cada área tentar minimizar os efeitos dos materiais utilizados. Assim,
relativamente à indústria de construção civil, iniciou-se uma campanha para substituição de
matérias-primas que contribuem para o aumento de emissões de CO2, que resulta num
aumento da temperatura e fenómenos associados cada vez mais gravosos. O cimento Portland
usado na conceção de betões, é um dos materiais mais usados na construção civil, e um dos
maiores causadores de impactos ambientais negativos.
A produção de cimento Portland normal tem aumentado substancialmente, no início do séc.
XXI, a produção mundial era de 1200 milhões de toneladas/ano, neste momento produzem-se
mais do dobro, 2600 milhões de toneladas/ano, podendo mesmo duplicar a sua produção nos
próximos 40 anos (Figura 1) [4].

Figura 1 – Previsão do consumo de cimento Portland [5] e [6].
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Com este crescimento contínuo do consumo de cimento Portland, como já referido, a
temperatura média do globo está a aumentar progressivamente e o nível médio do mar está a
subir, causando catástrofes naturais com maior frequência [6].
A intervenção do CO2 no ambiente é de inteira importância, pois, mesmo que a sua
concentração atmosférica estabilizasse, o nível dos oceanos continuaria a subir durante mais
um milénio [6].
As emissões de gases para a atmosfera são principalmente resultado de três fatores, são eles o
uso intensivo de combustíveis fósseis, a desflorestação e a indústria cimenteira, a qual é
responsável pela emissão de 5% de CO2 a nível mundial [1].
Os níveis de CO2 libertados no fabrico do cimento Portland são resultado da descarbonização
do calcário (CaCO3). Dados apontam que por cada tonelada de clínquer produzido são
libertados 579 kg de CO2 para a atmosfera, sendo ainda necessário considerar perto de 399 kg
de CO2, devido á utilização de combustíveis fósseis necessários para a produção do clínquer.
No seguimento do referido anteriormente, podemos afirmar que para cada tonelada de
cimento Portland produzido corresponde uma tonelada de CO2 [4].
A indústria cimenteira com vista a diminuir não só as emissões para a atmosfera, mas também
por questões económicas, produz cimentos com substituição parcial por filler (pó de pedra),
assim como subprodutos de características cimentícias (escórias) e pozolânicas (cinzas
volantes). Segundo investigações a diminuição das emissões de carbono é pouco significativa
assim como acelera a deterioração das estruturas compostas por esses tipos de cimento [4].
As investigações sobre novos materiais ligantes, surgem não só devido a questões meramente
ambientais, mas também ficam a dever-se ao facto de um número crescente de estruturas
construídas com base no cimento Portland (há apenas décadas atrás) apresentarem já sinais de
deterioração precoce. Esta degradação rápida pode ser justificada pelo facto de ter uma
elevada alcalinidade tornando-o um material instável mas também pela deficiente colocação e
cura do betão [4].
O facto de na constituição do betão existir uma quantidade grande de cal, torna-o suscetível
ao ataque químico. A sua natureza permeável permite uma maior e mais rápida penetração de
agentes agressivos, provocando corrosão de armaduras e fenómenos de carbonatarão [4].
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A utilização dos ligantes geopolímeros como alternativa ao cimento Portland tem a
particularidade de se poder aproveitar grande parte de resíduos de minas e pedreiras na
conceção dos mesmos. Estes resíduos são depositados em aterros, fazendo com que se tornem
um problema ambiental. De modo a inverter esta situação, a reutilização destes resíduos nos
ligantes geopolíméricos apresenta uma boa solução não só a nível ambiental como para
redução das áreas ocupadas com estes resíduos [7].
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2.2 Geopolímeros
2.2.1 Enquadramento histórico
Os ligantes geopolíméricos, também conhecidos por ligantes por ativação alcalina, surgiram
em 1940 com os trabalhos efetuados por Purdon, na Bélgica, que utilizou escórias ativadas
alcalinamente com hidróxido de sódio. Em 1959, Glukhovsky iniciou o estudo dos ligantes
que foram utilizados nas construções históricas, o caso das pirâmides do Egito e templos
romanos (Figura 2), tendo chegado à conclusão que os mesmos eram constituídos por
aluminosilicatos cálcicos hidratados encontrados hoje em dia no cimento Portland,
designando a sua descoberta por “solo-cimento” [2].

Figura 2 – Coliseu de Roma, onde terá sido usada argamassa geopolimérica no miolo das
paredes exteriores, há perto de 2000 anos [6].

Contudo, as pesquisas no âmbito dos ligantes geopolíméricos tiveram um desenvolvimento
notório com o investigador francês Joseph Davidovits (1978), que desenvolveu e patenteou
ligantes obtidos por ativação alcalina de metacaulino e caulino, dando origem também ao
termo “geopolímero”.
O termo geopolímero, de acordo com Davidovits; trata-se de um “polímero” pela capacidade
de se transformar e policondensar, ganhar forma e endurecer a baixas temperaturas, já o
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prefixo “geo” deve-se ao facto de este material ser inorgânico, com durabilidade e estável até
temperaturas na ordem dos 1250 ºC sem inflamar [4].
Um “geopolímero” é então “um polímero inorgânico, obtido através da ativação alcalina de
um alumino-silicato em determinadas condições de temperatura e de pressão” [6].
Em 1978, Joseph Davidovits apercebeu-se, por um lado, das semelhanças das condições
hidrotérmicas que governam a síntese dos plásticos fenólicos (orgânicos) e por outro, dos
minerais feldspatoides e zeólitos. Davidovits, através de experiências e investigação formulou
compostos orgânicos de base polimérica, designando-os por geopolímeros [8].
Mais tarde, Davidovits cria a organização científica, “Geopolymer Institute” com o objetivo
de estudar e explorar este tipo de materiais.
No Quadro 1 são apresentados os diferentes investigadores, e o ano das investigações,
sintetizando os pormenores históricos relativos aos estudos sobre ligantes obtidos por ativação
alcalina.
Quadro 1- Alguns acontecimentos importantes acerca dos ligantes obtidos por ativação
alcalina e ligantes alcalinos [9].
Autor

Ano

Descrição

Feret

1939

Cimentos com escórias

Purdon

1940

Combinações alcalis-escórias

Glukhovsky

1959

Bases teóricas e desenvolvimento de cimentos
alcalinos

Glukhovsky

1965

Primeiros cimentos alcalinos

Davidovits

1979

Termo “ Geopolímero”

Malinowski

1979

Caracterização de aquedutos milenares

Forss

1983

Cimento tipo F

Langton e Roy

1984

Caracterização de materiais em edifícios milenares

Davidovits e Sawyer

1985

Patente do cimento “ Pyrament “

Krivenko

1986

Sistemas R2O – RO – SiO2 - H2O

Malolepsy e Petri

1986

Ativação de escórias sintéticas

Malek et al.

1986

Cimentos de escórias com resíduos radioativos

Davidovits

1987

Comparação entre betões correntes e betões
milenares

Deja e Malolepsy

1989

Resistência ao ataque de cloretos

Kaushal et al.

1989

Cura adiabática de ligantes alcalinos com resíduos
nucleares

Roy e Langton

1989

Analogias dos betões milenares
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Quadro 1 – Alguns acontecimentos importantes acerca dos ligantes obtidos por ativação
alcalina e ligantes alcalinos [9] (cont.).
Autor

Ano

Descrição

Majundar et al.

1989

Ativação de escórias – C12A7

Talling e brandstetr

1989

Ativação alcalina de escórias

Wu et al.

1990

Ativação de cimento de escórias

1991

Presa rápida de cimentos ativados alcalinamente

Roy e Silsbee

1992

Revisão sobre cimentos ativados alcalinamente

Palomo e Glasser

1992

Metacaulino com CBC

Roy e Malek

1993

Cimento de escórias

Glukhovsky

1994

Betões milenares, modernos e futuros

Krivenko

1994

Cimentos alcalinos

Wang e Scrivener

1995

Microestrutura de escórias ativadas alcalinamente

Shi

1996

Fernández-Jiménez e Puertas

1997

Katz

1998

Davidovits

1999

Roy

1999

Palomo

1999

Gong e Yang

2000

Puertas

2000

Roy et al.

Bakharev

2001-2002

Força, estrutura dos poros e permeabilidade das
escórias de ativação alcalina
Estudos cinéticos de cimentos de escórias ativados
alcalinamente
Microestrutura de cinzas volantes ativadas
alcalinamente
Aspetos químicos dos sistemas geopolímeros,
tecnologia
Oportunidades e desafios dos cimentos ativados
alcalinamente
Cinzas volantes ativadas alcalinamente – um
cimento para o futuro
Cimento de escória-lama vermelha ativada
alcalinamente
Cimento de escórias/cinzas volantes ativados
alcalinamente
Betão de escórias ativados alcalinamente

Palomo e Palacios

2004

Imobilização de resíduos perigosos

Grutzeck

2004

Formação de Zeólitos

Sun

2006

Tecnologia dos Sialitos

Duxson

2007

Tecnologia dos Geopoliméricos: Estado de Arte

Hajimohammadi, Provis e Deventer

2008

Geopolímerico uma parte

Provis e Deventer

2009

Geopolímeros: Estrutura, propriedades e aplicações
industriais

A investigação direcionada para os ligantes alcalinamente ativados continua a suscitar grande
interesse por parte da comunidade científica, devido à sua elevada durabilidade e resistência
mecânica, resistência aos ácidos e, naturalmente direcionado ao tema desta dissertação, a
resistência a altas temperaturas.
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2.2.2 Ativadores alcalinos
É importante iniciar a compreensão química dos geopolímeros fazendo primeiro uma
introdução sobre os ativadores alcalinos, visto ser parte constituinte relevante para o fabrico
dos mesmos.
O tipo de ativador alcalino desempenha um papel fundamental na reação de polimerização
desenrolando-se mais rapidamente quando os ativadores contêm silicatos solúveis de sódio ou
potássio, em vez de somente hidróxidos alcalinos [2] e [10].
O investigador Glukhovsky, em 1981, organizou e classificou os ativadores alcalinos em seis
grupos, onde M é um ião alcalino:
1) Alcalis cáusticos, MOH;
2) Sais ácidos fracos, M2CO3, M2SO3, M3PO4, MF;
3) Silicatos, M2O.nSiO3;
4) Aluminatos, M2O.nAl2O3;;
5) Aluminosilicatos, M2O.Al2O3. (2 – 6) SiO2;
6) Sais ácidos fortes, M2SO4.
Para a obtenção de ligantes geopoliméricos os ativadores mais utilizados são como referido
anteriormente, uma combinação de hidróxido de sódio (NaOH) ou hidróxido de potássio
(KOH), com silicato de sódio (nSiO2Na2O) ou de potássio (nSiO2K2O) [2]; [11]; [12]; [13];
[14]; [15]; [16]; [17]; [18] e [19].
Segundo o investigador Puertas et al., 1995 [20], genericamente a ativação alcalina é uma
reação de hidratação de aluminosilicatos com substâncias do tipo alcalino ou alcalino-terroso,
nomeadamente:
-Hidróxidos [ROH, R(OH)2];
-Sais de ácidos fracos [R2CO3,R2S, RF];
-Sais de ácidos fortes [Na2SO4, CaSO4, 2H2O];
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-Sais silicatados do tipo R2. (n) SIO4.
Onde R é um ião alcalino do tipo Na, K ou Li ou alcalino-terrosos como o Ca.
Diversos autores concluíram que a relação em massa do silicato de sódio/hidróxido de sódio
(usada na parte laboratorial), tem influência direta na resistência à compressão. Facto
relevante é também que a utilização da razão 2,5 aumenta a resistência em cinzas ativadas
alcalinamente [2] e [18].
Fernandez-Jimenez & Palomo, 2005 [21], nas suas investigações utilizaram soluções
fortemente alcalinas com diferentes ativadores nas quais o teor de óxido de sódio variava
entre 5 a 15% por massa de cinzas volantes tendo chegado à conclusão que tanto o parâmetro
sílica/óxido de sódio como a razão água/ligante têm grande influência na resistência [2].
Para a ativação alcalina, qualquer material constituído por sílica e alumina pode servir de
material de partida. Os vários investigadores que estudaram os ligantes ativados alcalinamente
optaram por diversas matérias-primas, tais como [2]:
• Argilas cauliníticas;
• Metacaulino;
• Cinzas volantes;
• Escórias de alto-forno;
• Mistura de cinzas e escórias;
• Mistura de cinzas e metacaulino;
• Mistura de escórias e metacaulino;
• Mistura de escórias e lamas vermelhas;
• Mistura de cinzas e materiais não calcinados como caulinite e albite.

2.2.3 Química
Segundo Osório, 2006 [6], Davidovits quando criou o termo “geopolímero”, pretendia
traduzir a natureza deste material e demonstrar que se tratava de um polímero inorgânico. Os
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geopolímeros são polímeros inorgânicos cuja obtenção se dá pela polimerização de matériasprimas naturais de origem geológica contendo aluminosilicatos [22].
Como síntese da formação dos geopolímeros, Osório, 2006 [6], propõe uma explicação
baseada na obtenção de três tipos de monómeros, de acordo com as razões moleculares entre a
sílica e a alumina (Figura 3) [8].
Os poli(sialatos) têm a seguinte fórmula empírica:
Mn{ – (SiO2)z – AlO2}n.wH2O

(1)

Em que,
“M” é o elemento alcalino;
“– “ indica a presença de uma ligação;
“z” é 1,2 ou 3 ;
“n” é o grau de polimerização;
“w” é o grau de hidratação.

Figura 3 – Sialatos base para a formação dos geopolímeros [8].
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O termo poli(sialato), foi proposto por Davidovits para a designação química de
geopolímeros, em que Sialato é uma abreviação para o óxido aluminosilicato.
Atualmente para o fabrico de geopolímeros só são utilizados o sódio-poli(sialato) (Na-PS), o
potássio-poli(sialato) (K-PS), o (sódio, potássio)-poli(sialato-siloxo) [(Na-K)-PSS] e o
potássio poli(sialato-siloxo) (K-PSS). Contudo, considerando a generalidade dos elementos
alcalinos (pertencentes ao grupo I da tabela periódica) e as razões Si/Al de composição, temos
um enorme leque de possibilidades de obtenção de produtos [8].
Os geopolímeros, sintetizando, são uma combinação entre uma solução alcalina e um
aluminosilicato reativo, sendo os mais utilizados as cinzas volantes e o metacaulino [23].
A geopolímerização é uma reação de hidratação entre os óxidos que constituem os
aluminosilicatos num meio fortemente alcalino. Esta reação é sintetizada em seguida: [6]
Fase de destruição - os iões hidróxilo OH- provenientes do ativador alcalino iniciam a
destruição das ligações covalentes.
Fase de orientação e transporte - forma-se uma mistura de iões que são sujeitos, devido às
suas cargas, a processos de orientação e transporte em que a fase líquida assume particular
importância.
Fase de coagulação/precipitação - aparecem pequenos núcleos de coagulação que vão
evoluindo rapidamente para processos de precipitação massiva de gel, endurecendo de uma
forma rápida. Registam-se fenómenos de policondensação, limitados em extensão e
espacialmente desorganizados, tornando a estrutura final essencialmente amorfa.
A geopolímerização acontece a temperaturas baixas similar aos polímeros orgânicos,
começando pela formação de orto-sialatos, tornando-se posteriormente poli-sialatos [8].
Os materiais de partida que Davidovits utilizou foram essencialmente os aluminosilicatos,
sendo por isso natural que a nomenclatura proposta traduzisse essa origem. O termo
poli(sialato) foi introduzido para caracterizar a rede de tetraedros de SiO4 e AlO4 que, ligados
alternadamente e compartilhando todos os oxigénios dos vértices, constituem a matriz
química dos geopolímeros. Sialato é a abreviação de silico-oxo-aluminato (Figura 4).
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Figura 4 – Aspetos Estruturais e Nomenclatura [8].

2.2.4 Propriedades
As propriedades mecânicas dos ligantes geopoliméricos são variadas, devido ao facto de na
conceção dos mesmos podermos ter uma vasta escolha de constituintes. Estes podem variar
devido aos vários precursores geopoliméricos (cinzas volantes, metacaulino, escórias, etc.),
bem como os diferentes ativadores, uns à base de potássio ou de sódio, e ainda relativamente
às concentrações, fazendo com que haja um número grande de combinações e que os
resultados mecânicos possam também variar muito [24].
A resistência mecânica varia também com o tempo de cura, o processo de endurecimento é
muito rápido, estabilizando entre os 7 e os 10 dias, em condições de temperatura ambiente.
Porém, se a temperatura de cura for a adequada, a reação geopolimérica, poderá ficar
completa em poucas horas [4].
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Outro fator igualmente relevante, são as dimensões do provete a ser ensaiado, assim como a
velocidade de aplicação das cargas. Podendo mesmo acontecer uma disparidade de resultados.
Com os ligantes geopolímericos foram obtidos resultados de diferentes experiências, que são
resumidos em seguida [6]:
- Para a resistência à compressão os valores variam até 150 MPa;
- Para a resistência à tração existem valores de 16 MPa;
- Relativamente às temperaturas, os geopolímeros resistem bem até aos 1000ºC;
- Apresentam uma boa resistência ao desgaste por abrasão (perda de massa máxima inferior a
25%);
- Resistência química relativamente elevada;
- Não reagem com os sulfatos;
- Não permitem reações do tipo álcalis-agregado;
- Resistem bem ao ataque dos ácidos mesmo em elevadas concentrações.
A resistência dos ligantes ativados alcalinamente está pois dependente do estado do material
de partida obtendo-se menores resistências em aluminosilicatos em estado natural e maiores
resistências em ligantes à base de materiais que sofreram um tratamento térmico como as
cinzas volantes, as escórias e o metacaulino [7].

2.2.5 Aplicações
Os produtos obtidos por ativação alcalina, são utilizados predominantemente e no caso deste
estudo na área da engenharia civil, mas a sua utilização encontra-se nas mais diversas áreas,
tais como a Aeronáutica, o Automobilismo, a Indústria dos Plásticos, a Balística e até mesmo
a Arte [8].
Contudo, os geopolímeros são um material cujo desenvolvimento e utilização tem vindo a
crescer gradualmente. As suas propriedades, já referidas anteriormente, suscitam interesse
face aos outros materiais correntemente utilizados.
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A Figura 5 mostra uma vasta aplicação dos geopolímeros em função da razão Si/Al, que
variando desde 1 até 35 permite a obtenção de materiais com maior carácter polimérico,
formando cadeias mais largas e portanto mais indicadas a outro tipo de aplicações [8].

Figura 5 – Aplicações bem-sucedidas de geopolímeros pelo Instituto Geopolymer [8].

No âmbito da presente dissertação, as argamassas geopoliméricas segundo alguns autores
[25], quanto à sua utilização, apresentam características importantes no que concerne à
reabilitação de estruturas. Os mesmos autores concluíram que pode-se substituir as resinas
epóxidas pelos geopolímeros na colagem de laminados de carbono, por apresentarem uma
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melhor resistência a altas temperaturas. Os geopolímeros são então segundo estes autores uma
verdadeira alternativa para argamassas tradicionais, por razões mecânicas, económicas, de
durabilidade e ambientais, devido ao facto de se reutilizar resíduos de minas de pedreiras
como matéria base, e comparativamente com os materiais mais utlizados (cimento Portland)
apresentam níveis de emissões de CO2 e resistências muito mais satisfatórias [1]; [25]; [26] e
[27].
Surgiram, também, tentativas de conceber betões com propriedades geopoliméricas, de modo
a encontrar um betão com capacidades que os betões com cimento Portland não possuem, ou
na tentativa de os melhorar [28].
O leque de aplicações aumenta mais com a introdução de um betão com características
geopoliméricas, funcionando como material estrutural, material de fabrico de elementos préfabricados, proteção ao fogo de elementos metálicos, reabilitação de alvenarias de granito,
melhoramento de solos brandos, imobilização de material tóxico ou radioativo [6].
O uso dos geopolímeros como adesivos nos sistemas cerâmicos submetidos a variações
cíclicas também tem sido investigado. Segundo Gomes et al., 2012 [29] foram testados três
tipos de adesivos, um comercial classificado pela norma brasileira como de alta aderência e os
outros dois a partir de ativação alcalina. Os resultados foram surpreendentes apresentando
uma maior aderência, interessando-nos particularmente, quando a temperatura foi aumentada.
Temuujin et al., 2010 [30], utilizou os geopolímeros de cinzas volantes como revestimento no
aço para resistir ao fogo, concluindo que para uma razão Si/Al igual a 3,5, registaram-se
forças de aderência superiores a 3,5 MPa nas superfícies do aço, além de que as características
ao fogo foram muito positivas.

2.2.6 Durabilidade
A durabilidade é a capacidade de um material manter um desempenho mínimo ao longo de
um determinado tempo, sob a influência de agentes agressivos e com um número previsto de
operações de manutenção e/ou reparação. Deste modo, podemos definir betão durável como
aquele que possui capacidade de resistir a qualquer processo de deterioração, mantendo a sua
forma original, qualidade e capacidade de utilização, quando exposto em condições de
serviço. Assim, por mais qualidades que um determinado material possua, se este manifestar
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um tempo de vida útil reduzido deixará de ser um material interessante já que o custo da sua
reparação ou substituição pode sobrepor-se a outras vantagens que este material possa ter
[24].
A durabilidade é um tema de especial interesse dos materiais de construção, para além das
resistências mecânicas e da trabalhabilidade, contudo no âmbito dos ligantes geopoliméricos
devido às suas vantagens em relação ao cimento Portland tem um interesse suplementar. Por
mais características positivas que o material possua, a durabilidade pode influenciar a escolha
do material determinantemente, devido ao facto do custo da reparação ou substituição do
material ser um aspeto relevante [31].
O tema durabilidade dos ligantes geopoliméricos está diretamente ligado aos aspetos
seguidamente descritos [31]:
- Elevada resistência a altas temperaturas;
- Elevada resistência ao gelo-degelo;
- Elevada resistência ao ataque de sulfatos;
- Inexistência de reação álcalis-agregado;
- Elevada resistência ao ataque de ácidos;
- Elevada resistência à abrasão.
Pinto (2004) [8] afirma que, a boa durabilidade dos ligantes geopoliméricos está relacionada
com a elevada inércia e estabilidade química destes materiais. A sua estrutura zeolítica (ainda
que amorfa), confere-lhe a resistência a fatores de degradação, ao contrário do cimento
Portland Normal.
Vários investigadores referem ainda que, a resistência ao ataque por ácidos é uma das grandes
vantagens dos ligantes geopoliméricos obtidos por ativação alcalina em comparação com o
cimento Portland [7].
A durabilidade das argamassas geopoliméricas torna-se um assunto ainda mais importante
devido ao facto de influenciar o tema da presente dissertação devido à boa resistência a altas
temperaturas.
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2.2.7 Geopolímeros Vs. Cimento Portland
A investigação sobre ligantes alternativos ao cimento Portland merece, desde há alguns anos,
uma particular atenção da parte da comunidade científica. Por um lado, tal deve-se ao
reduzido desempenho ambiental daquele ligante, devido ao facto de na sua produção o
clínquer ser bastante nocivo em termos de emissões de carbono [4].
O cimento Portland na base da sua conceção é obtido pela fusão de calcário e argila, já os
ligantes geopoliméricos são fruto da reação química a temperaturas ordinárias de resíduos e
material virgem que contêm quantidades suficientes de componentes reativos de alumina e
sílica. São também produzidos com uma necessidade baixa de energia usando subprodutos
disponíveis na indústria mineira, sendo um material de fonte mais ecológica [24].
Portugal, assim como grande parte dos países a nível mundial, apresenta índices de emissões
de CO2 acima do limite imposto pelo protocolo de Quioto, e uma parte considerável deve-se à
nossa indústria cimenteira. Face à nossa realidade ambiental, surge a necessidade de
aproveitamento de alguns recursos que temos disponíveis. Relativamente a subprodutos de
características pozolânicas não possuímos quantidades satisfatórias, no caso das cinzas
volantes ou das escórias temos em abundância [32].
Na Figura 6 são apresentadas as quantidades de resíduos produzidas em Portugal, com uma
simples análise percebemos que possui elevadas quantidades de resíduos de minas e pedreiras
representando 57% dos 30 milhões de toneladas de resíduos produzidos todos os anos,
apresentando-se como uma alternativa viável ao cimento Portland [7].

Figura 6 – Tipologia dos resíduos industriais em Portugal [7].
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Segundo Torgal & Jalali, 2009 [4], a comparação da análise do ciclo de vida de betões
geopoliméricos relativamente a betões com base de cimento Portland tem sido alvo de estudo
por vários investigadores, concluindo:
- Os betões geopoliméricos apresentam emissões de carbono, na ordem dos 70%, inferiores às
dos betões à base de cimento Portland;
- Os ligantes geopoliméricos podem utilizar como matéria-prima qualquer material inorgânico
constituído por sílica e alumina;
- Cinzas, escórias ou até mesmo resíduos de minas e pedreiras podem ser utilizados como
matérias-primas para os ligantes geopoliméricos.
Outro fator preponderante, que não favorece o uso de argamassas geopoliméricas, é o preço
de fabrico, uma vez que o cimento Portland é substancialmente mais económico que os
ligantes geopoliméricos. No entanto, se a comparação incidir no custo/resistência as
argamassas geopoliméricas já se tornam mais atrativas. Exemplo são os betões cuja classe de
resistência é igual ou superior a C50/60, os ligantes geopoliméricos com características
semelhantes são mais económicos [4].
A durabilidade como foi analisado no capítulo anterior, é um fator preponderante. Os ligantes
geopoliméricos apresentam uma vida útil superior à do cimento Portland, devido à sua rápida
cura os geopolímeros apresentam em 24 horas níveis de resistência muito satisfatórias,
permitindo assim a colocação mais rapidamente [4].
A durabilidade das estruturas está associada ao plano económico, pois geralmente o custo
associado à reparação de estruturas de betão com ligante de cimento Portland acaba por sair
menos económico que a utilização de uma argamassa com maior custo mas maior
durabilidade, o caso das argamassas geopoliméricas.
Relativamente à deterioração, os betões geopoliméricos devido à sua maior durabilidade
apresentam níveis inferiores de deterioração, os cimentos á base de cimento Portland devido a
reações do tipo álcali-sílica ou à formação retardada de etringite sofrem uma deterioração
precoce [4].

Pedro Gaspar Costa

21

Análise De Argamassas Geopoliméricas Expostas a Temperaturas Elevadas Em Edifícios Industriais

2.2.8 Resistência a altas temperaturas
2.2.8.1 Resistência a altas temperaturas de betões com Cimento Portland
A resistência a altas temperaturas em betões cujo ligante é o cimento Portland, varia com a
temperatura ao qual estão sujeitos, as características do próprio betão, tipo de cimento, razão
água/ligante, dosagem de cimento e espessura da camada do recobrimento [28].
Segundo Vasconcelos, 2010 [31], as principais consequências quando sujeitos a altas
temperaturas são:
-Elevadas mudanças de volume em elementos atingidos, resultando em distorções,
encurvamento e fendilhação;
-Escamação das superfícies de betão sujeitas a dilatações muito rápidas, devido ao calor
intenso perto da fonte do incêndio. Alguns agregados rebentam da matriz de betão devido à
rápida transformação da humidade do betão em vapor de água, provocando pequenos
rebentamentos;
-O aço perde capacidade resistente à medida que a temperatura se eleva;
-Os varões de aço expostos passam a dilatar-se ainda mais, provocando o seu encurvamento e
perda de aderência ao betão adjacente, onde o aço estava totalmente embebido.
Em betões com qualidade considerável, até temperaturas de 300 ºC, a sua resistência residual
não é muito afetada. No entanto, assim que a temperatura atinge os 500 ºC a resistência
residual sofre uma redução considerável [31]; [33] e [34].
Segundo Ferreira, 2000 [35], betões normais constituídos por agregados siliciosos ou
calcários, sofrem com o aumento de temperatura mudanças de cor não permanentes, já os
betões mais pobres sofrem menor perda relativa do que betões com misturas mais ricas.
O cimento Portland endurecido, até 180 ºC, caracteriza-se pela perda de água livre e parte da
água de ligação, processo resultante da decomposição do gesso e da etringite. Quando sujeito
a temperaturas elevadas entre 400 ºC e 500 ºC sofre a desidroxilação da portlandite (hidróxido
de cálcio), sendo esta uma parte relevante do betão de cimento Portland normal hidratado [6];
[34] e [36].
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O comportamento físico e mecânico do betão de cimento Portland normal, perante as reações
descritas no parágrafo anterior fica seriamente comprometido quando impostas elevadas
temperaturas. No Quadro 2 apresenta-se a percentagem de resistência à compressão do betão
de cimento Portland normal relativamente à resistência inicial para as diferentes temperaturas
a que o betão foi sujeito.
Quadro 2 – Percentagem de resistência à compressão de betão cimento Portland normal
relativamente à resistência aos 28 dias quando sujeito a várias temperaturas [6] e [34].
Temperatura (ºC)

20

200

400

600

800

Percentagem de resistência residual
(%)

100

50-92

45-83

38-69

20-36

É importante referir que o tipo de agregados (Figura 7), composição da mistura, teor de
humidade, condições de ensaio, e o facto da temperatura indicada nos resultados de alguns
ensaios dizer respeito à temperatura do material e de outros dizer respeito à temperatura
ambiente, todos esses fatores têm influência nos resultados e são relativos a essas mesmas
condições [6] e [34].

Figura 7 – Efeito de vários tipos de agregados na resistência ao fogo de uma placa de 12,1cm
de betão de cimento Portland normal (NFPA, 1986) [6].

Na Figura 8 apresentam-se as diferentes resistências do betão de cimento Portland Normal
quando sujeitos a um acréscimo gradual de temperatura, muito semelhante ao que foi feito na

Pedro Gaspar Costa

23

Análise De Argamassas Geopoliméricas Expostas a Temperaturas Elevadas Em Edifícios Industriais

componente prática desta dissertação mas obviamente relacionada com as misturas
geopoliméricas estudadas.
Vários investigadores mostram na Figura 8 como variam as propriedades mecânicas do betão
CPN quando sujeitos a altas temperaturas (ENV, 1995), [6]:

Figura 8 – Variação das propriedades mecânicas do betão com a temperatura (LNEC, 1990),
[6]: a) Resistência à compressão; b) Resistência à tração; c) Módulo de Elasticidade.
Os ensaios podem diferir quando falamos de altas temperaturas ou de resistência a altas
temperaturas. Quando um material é sujeito a altas temperaturas, o ensaio poderá efetuar-se
durante o aquecimento do material, ou após o aquecimento do mesmo, avaliando não a
resistência mas as suas propriedades.
Relativamente ao primeiro caso, quando falamos de altas temperaturas, as condições de
ensaio possibilitam o estudo do comportamento de um material ou elemento numa situação
semelhante à de serviço sujeito a aquecimento, por exemplo o caso da resistência mecânica de
um material num elemento estrutural. De notar que para a realização deste ensaio é necessário
equipamento com elevados custos associados [6].
No segundo caso é estudada a degradação que o aquecimento impôs ao material. Os testes são
realizados após o arrefecimento do objeto de ensaio até atingir a temperatura ambiente, esse
processo fica bastante mais simplificado, conduzindo a resultados totalmente diferentes do
primeiro caso [6].
Na componente prática da presente dissertação os ensaios são elaborados após o
arrefecimento até à temperatura ambiente das argamassas geopoliméricas, procedimento
muito semelhante com o segundo caso apresentado no parágrafo anterior.
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2.2.8.2 Resistência a altas temperaturas de misturas com ligantes
geopoliméricos
Apesar do cimento Portland comum possuir resistência adequada para resistir ao fogo em
casos normais, podendo até ser utilizado para cobrir elementos estruturais de aço, quando
sujeitos a elevadas temperaturas, o cimento Portland começa a notar reações físicas e
químicas, seguido por deterioração das propriedades mecânicas do material [37].
Quando sujeitos a uma temperatura de 400 ºC, um dos constituintes do cimento Portland,
designado por hidróxido de cálcio irá decompor-se em óxido de cálcio e em água. Acima dos
400 º C, vai perder a sua força totalmente devido à desidratação do hidróxido de cálcio e de
reidratação de óxido de cálcio [38].
Os betões de cimento Portland quando sujeitos a elevadas temperaturas, apresentam várias
deficiências em termos de desempenho, iniciando a sua desintegração para temperaturas
superiores a 400 ºC. Os ligantes geopoliméricos são termicamente mais estáveis apresentando
resultados mais satisfatórios [28].
Surge então uma necessidade de procurar um novo material de construção que apresente
melhores propriedades relativamente a elevadas temperaturas.
O comportamento ao fogo dos materiais geopoliméricos parece condicionado pelo tipo de
agregados que são utilizados no fabrico das argamassas e geobetões. De um modo geral, os
minerais que constituem esses agregados devem ser do tipo não-hidrofílico, ou seja, não
devem combinar-se facilmente com a água. Este tipo de consideração faz todo o sentido, na
medida que quando sujeito a temperaturas elevadas a água incorporada na estrutura mineral
tem tendência a sair (desidratação), provocando fendilhação mais ou menos extensa e
afetando por isso o comportamento mecânico do material [8].
Alguns investigadores referem que, se consegue obter uma estabilidade térmica de ligantes
obtidos pela ativação de cinzas volantes mesmo para temperaturas próximas de 1000 ºC [2].
Quando um geopolímero é exposto a temperaturas elevadas em edifícios industriais, devido à
produção de calor da maquinaria ou do produto em si que é fabricado, o seu volume de
agregados, a sua estabilidade de fase e a sua resistência mecânica têm um papel muito
importante [39].
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Segundo Ye et al.,2014 [40] na Figura 9 são apresentados os resultados relativos à resistência
à compressão das argamassas geopoliméricas. De acordo com a observação do gráfico, foi
observada uma perda gradual de resistência causada pelas temperaturas elevadas até 1000 ºC.
A resistência à compressão sofreu tamanho dano que desceu dramaticamente dos 45 MPa
muito antes de atingir os 1000 ºC. De notar que as argamassas expostas a temperaturas entre
os 800 ºC e os 1000 ºC, apresentavam pequenas fissuras quando ensaiadas à compressão,
desintegrando-se em pequenas partículas em vez de pequenos blocos como seria normal e se
registou para temperaturas inferiores, indiciando a perda de capacidade de ligação entre o
ligante e os agregados. De acordo com estudos, a deterioração das ligações são motivadas
pelo comportamento térmico dos geopolímeros compostos por hidróxido de sódio/potássio e
silicato, nas argamassas e nos betões geopoliméricos.
Contrariamente a esta deterioração da capacidade resistente, os geopolímeros cujo ligante
utilizado é as cinzas volantes com altas taxas de Si/Al de 5,0, 7,5 e 8,8 apresentam resultados
de ganho de resistência quando sujeitos a temperaturas superiores a 1000 ºC, como
demonstrado na Figura 9 [40].

Figura 9 – Efeito da temperatura elevada na resistência à compressão das argamassas
geopoliméricas [40].
Kong et al. (2008) [41], procedeu à análise do desempenho térmico de provetes obtidos pela
ativação de metacaulino concluindo que a resistência residual após a fase térmica até aos 800
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ºC é influenciada pela razão Si/Al do ligante, sendo que, os provetes em que a razão Si/Al se
situava no intervalo 1,5-1,7 apresentavam maior resistência residual [2].
Bortnovky et al. (2007) [42], analisaram uma ativação de ligantes à base de metacaulino e
resíduos de xisto, observando um bom desempenho mecânico destes materiais quando
sujeitos a uma fase térmica (Quadro 3) [2].

Quadro 3 – Percentagem de resistência residual de amostras submetidas a um aumento de
temperatura [2].

Segundo Kong et al., 2007 [43], após a exposição a uma temperatura elevada, pareceu haver
um ligeiro aclaramento da cor no geopolímero cujo ligante foi o metacaulino, assim como o
aparecimento de macro fissuras na ordem de 0,1 a 0,2 mm tornaram-se percetíveis na
superfície das amostras após a exposição à temperatura.
Relativamente aos geopolímeros cujo ligante são as cinzas volantes não tinha quaisquer
fissuras na superfície após a exposição a elevadas temperaturas mas, no entanto, também se
verificou uma significativa mudança de cor.
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2.3 Infra-estruturas industriais
As instalações industriais requerem especial atenção devido aos elevados custos de reparação
e manutenção. Tendo em vista o melhoramento da durabilidade das mesmas é necessário
explorar novos materiais e estudos de modo a atenuar o processo de degradação.
A durabilidade tem sido alvo de atenção por parte dos engenheiros nos últimos anos relativos
aos custos associados à sua manutenção. Patologias prematuras ocorrem em estruturas de
betão residenciais, comerciais e industriais, trazendo riscos, desconforto e altos custos de
recuperação [44].
Os pavimentos são, segundo Garcia & Brito, 2005 [45], a estrutura mais utilizada numa infraestrutura industrial, consequentemente mais sujeita a desgaste. A produção, comercialização,
movimentação e produção desenvolve-se sobre o pavimento, estando este sujeito a esforços
estáticos e dinâmicos, ataques químicos ou lavagens frequentes.
Surgiu a necessidade de criar pisos especiais para ambientes industriais, devendo apresentar
várias características tais como, boa resistência à abrasão, resistência a ataques químicos
adequados ao meio de exposição [46].
Relativamente a soluções para revestimento de pisos industriais, as mais utilizadas são de
betão com endurecedores de superfície, pavimentos autonivelantes de base cimentícia e
resinas sintéticas.

2.3.1 Patologias do betão em ambientes industriais
O betão é composto por agregados duros de diversas dimensões, aglutinados por um ligante.
A sua conceção obtém-se da correta mistura dos agregados, do ligante, água, ar e
eventualmente adjuvantes. A sua solidificação confere-lhe coesão entre constituintes assim
como a resistência fazendo do betão, um dos materiais de construção mais utilizados. Fatores
como a sua durabilidade e o seu preço de mercado são aliciantes para a sua enorme utilização.
No entanto, como todos os materiais, o betão tem desvantagens não só ecológicas como já foi
debatido em capítulos anteriores, mas também as diferentes degradações ao qual está sujeito
no seu tempo de vida, resultando em problemas a nível funcional, estrutural e estético [31].
Os agentes de degradação são então um grupo de fatores que podem afetar o desempenho de
um material de construção, um componente ou um sistema. Essa degradação resulta duma
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ação conjunta de fatores internos (propriedades físico-químicas) e externos (forma como está
exposto).
Os principais fatores de degradação são mecânicos, biológicos, químicos, físicos e
electromagnéticos. No âmbito de infra-estruturas industriais os principais fatores de
degradação são fatores químicos entre outros analisados sucintamente.
Os três principais sintomas de degradação de uma estrutura de betão são as fissuras, a
escamação e a desagregação. Não somente os três sinais principais de deterioração podem
surgir conjuntamente, mas também as suas diferentes formas são suscetíveis de se manifestar
ao mesmo tempo [35]; [47] e [48].

2.3.1.1 Causas mecânicas e físicas
Ciclos de gelo/degelo
Quando os elementos de betão armado estão expostos a temperaturas inferiores a 0 ºC, a água,
absorvida pelo betão e retida nos poros capilares, gela e aumenta de volume. Esta expansão
provoca uma pressão interna, que pode originar fissuras na superfície do betão. Ciclos
repetitivos de gelo-degelo provocam a deterioração da superfície do betão [49].
Tensões térmicas
As variações de temperatura podem incitar aumentos ou diminuições de volume no betão. Se
essas mudanças são impedidas pela estrutura resultam tensões que podem produzir fissuração.
As mudanças térmicas que mais prejudicam as estruturas são as que ocorrem rapidamente,
fazendo variar depressa a temperatura superficial enquanto a temperatura no interior do
elemento varia lentamente, provocando elevados gradientes de temperatura à superfície, nas
camadas de revestimento [47].
Retração
A retração é uma propriedade do betão que resulta da diminuição de um elemento do betão
com o tempo, podendo dar origem à fissuração do mesmo, devido ao facto de surgirem
tensões de tração resultantes do constrangimento do movimento do betão. Logo após a
construção as fendas devido à retração plástica são logo visíveis, enquanto as fendas devido à
retração por secagem apenas surgem posteriormente [35].
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Fluência e fadiga
A fluência pode ser definida como o aumento da deformação do betão quando sujeito a uma
tensão constante de solicitações externas. Como ela é parcialmente reversível, trata-se de uma
propriedade visco elástica. Podem existir dois tipos de fluência, a normal e por secagem
quando ocorre troca de humidade para o ambiente externo, sendo a fluência total a soma das
duas. Portanto, a humidade relativa do meio envolvente é um dos fatores externos mais
importantes neste processo, sendo a fluência tanto maior, quanto maior for a humidade
relativa [35].
Ondas de choque
A resistência ao choque refere-se ao caso de o betão estar sujeito a impactos repetidos. O
betão é um material heterogéneo suscetível de esfarelar quando submetido a ondas de choque.
Isto é, devido às diferentes velocidades de transmissão que as ondas atravessam os diferentes
materiais: agregados, matriz cimentícia, e armadura.
Abrasão
A abrasão é o processo que causa desgaste superficial no betão através de esfregamento,
enrolamento, escorregamento ou fricção e atrito. Geralmente a superfície é uniformemente
desgastada, incluindo a matriz de betão e os agregados, dependendo do tipo de condições de
serviço a que a superfície está sujeita [35].
A abrasão tem a ver com a aplicação local de tensões de elevada intensidade, daí que a
resistência e a dureza da superfície de betão influenciem a abrasão, fazendo que a resistência à
compressão seja o fator mais importante para controlar a resistência à abrasão [35].
Erosão e cavitação
São patologias comuns em ambientes industriais, a cavitação provoca a destruição das
superfícies de betão, por perda de material devido à implosão de bolhas de vapor originadas
por variações de pressão em escoamentos de fluidos a alta velocidade. As bolhas formam-se
quando a pressão estática da água se reduz à sua pressão de vapor, devido por exemplo, a
irregularidades na superfície do escoamento [35].
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A erosão é o desgaste causado pela passagem abrasiva dos fluidos contendo partículas finas
em suspensão. A quantidade de erosão depende de um certo número de fatores tais como, o
tamanho, forma, quantidade e dureza das partículas transportadas, velocidade da água e da
qualidade do betão. Os efeitos da erosão podem atingir profundidades de poucos centímetros
até algumas dezenas. Este processo progride rapidamente, após ocorrer o primeiro desgaste da
superfície. Este tipo de danos estritamente mecânicos pode ser iniciado por ataque químico.
Águas minerais com pH ácido podem provocar a dissolução da cal da superfície do betão
[31].
Temperaturas elevadas e fogo
O seguinte item é uma das patologias que pretendemos colmatar no âmbito das estruturas
industriais, apresentando uma alternativa para tornar mais resistente um betão quando sujeito
a variação de temperaturas.
Os elementos de betão armado quando sujeitos a altas temperaturas, quer seja por motivos de
produção e funcionamento das indústrias quer seja por fatores inerentes a incêndios, sofrem
alterações importantes. O efeito do fogo nos betões armados depende não só do tempo que
atuam, mas também das temperaturas que são atingidas, das características e da constituição
desse mesmo betão armado (tipo de ligante, dosagem de cimento, espessura do recobrimento).
Os principais efeitos devido aos fogos são:
- O volume dos elementos varia, resultando em encurvamentos, fendilhação e distorções;
- Escamação das superfícies de betão sujeitas a dilatações muito rápidas, devido ao calor
intenso perto da fonte do incêndio. Alguns agregados rebentam da matriz de betão devido à
rápida transformação da humidade do betão em vapor de água, provocando pequenos
rebentamentos;
- À medida que aumenta a temperatura o aço vai perdendo capacidade resistente;
- Assim que os varões de aço ficam expostos começam-se a dilatar cada vez mais, provocando
o seu encurvamento e perda de aderência ao betão adjacente.
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A resistência de betões de boa qualidade até 300 ºC não é muito condicionada, mas assim que
as temperaturas atingem os 500 ºC a redução de resistência é considerável, pelo que
elementos expostos a estas temperaturas têm pouca resistência [33] e [34].
Os betões com misturas pobres sofrem, aparentemente, menor perda relativa de resistência do
que betões de misturas ricas. No caso de betões normais compostos por agregados siliciosos
ou calcários sofrem alterações de cor, não permanentes, com a temperatura e reflete a
temperatura máxima atingida durante o incêndio [35].

2.3.1.2 Causas químicas
Ataque de água pura
A água pura tem a capacidade de decompor determinados compostos do cimento através da
dissolução do hidróxido de cálcio e até dos compostos de alumina. A lixiviação contínua
apenas deixa um resíduo amorfo de sílica hidratada, óxido de ferro e alumina. Este tipo de
ataque caracteriza-se por ser muito lento, desde que a água não consiga atravessar
continuamente a massa do betão [35].
Ataque ácido
O ataque ácido é uma patologia muito presente em infra-estruturas industriais, cujo
geopolímero pela sua constituição pode apresentar uma agradável solução a um problema
bem real das estruturas de betão armado.
Resulta de uma reação entre a solução agressiva e os compostos do cimento, levando à
formação de compostos secundários que são lixiviados do betão, ou permanecem numa forma
não aderente ao betão, resultando numa perda gradual de resistência. O hidróxido de cálcio é
alvo de ataque maciço, apesar de todos os compostos do cimento estarem sujeitos a
degradação [35].
Ataque de sulfatos
O ataque de sulfatos é caracterizado pela reação química dos iões de sulfato com os
compostos de alumina do cimento Portland endurecido ou, cimento que contenha clínquer
Portland. Este mecanismo causa expansões, fissuração, descamação do betão, amolecimento e
desintegração [47].
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As reações entre estas substâncias, se houver água suficiente presente, produzem expansão,
por um processo associado à formação de etringite, levando à fendilhação com um desenho
irregular facilitando o acesso a posterior penetração até à completa desintegração [47].
Exposição aos sais
A exposição a sais origina a decomposição do betão devido à expansão cristalina de sais
dissolvidos na água imediatamente abaixo da superfície do betão.
Os seus efeitos mostram-se de duas formas [35]:

1- Quando o betão é assente em solos que contêm um alto teor em sal, possui uma
superfície de exposição para evaporação, deste modo a água vai migrar em direção da
superfície exposta por ação capilar e vai-se evaporar, originando tensões expansivas,
provocando o destacamento do betão;
2- Quando o betão está sujeito a condições marinhas, nomeadamente na zona das marés,
estará exposto a períodos de salpicagem com água salina e períodos de secagem,
dando origem a elevados níveis de sais nas camadas superficiais quando esta evapora.
Carbonatação
O dióxido de carbono, simultaneamente com os iões de cloro, são os principais responsáveis
pela despassivação das armaduras. A carbonatação é o processo pelo qual o dióxido de
carbono presente na atmosfera reage na presença de humidade com os minerais do cimento
hidratado. A carbonatação por si só não causa degradação do betão, mas possui efeitos
importantes, como por exemplo a retração por carbonatação que leva a abertura de fendas no
betão. Quanto à durabilidade a carbonatação reduz o pH da água no betão endurecido [35].
Cloretos
O ataque dos cloretos distingue-se dos outros ataques químicos que degradam o betão por ter
como ação principal a corrosão do aço, sendo a degradação do betão apenas uma
consequência desta corrosão. A corrosão das armaduras é uma das causas principais de
deterioração das estruturas de betão armado [35].
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Ataque álcali-agregado
O ataque álcali-agregado ocorre quando os álcalis libertados pelo cimento hidratado reagem
com os agregados cujos constituintes são reativos. As reações são destrutivas e manifestam-se
através da fendilhação [35].

2.3.1.3 Ataque biológico
O principal ataque biológico de corrosão do betão das estruturas deve-se ao contacto com
águas residuais, resultado da atividade metabólica de várias espécies de bactérias e de fungos.
Estas bactérias e fungos têm tendência para oxidar o enxofre. Os compostos de enxofre
presentes nos esgotos são reduzidos a sulfitos pela ação de bactérias devido ao nível de
oxigénio nesta condições ser muito baixo. Este ataque depende [35]:
- Temperatura dos esgotos;
- A presença de enxofre e resíduos industriam nos esgotos;
- Falta de ventilação.

2.3.1.4 Causas eletroquímicas de degradação
Segundo Ferreira, 2000 [35], o betão confere ao aço uma proteção dupla: por um lado é uma
barreira física que faz a separação entre o meio ambiente, por outro, a elevada alcalinidade do
hidróxido de cálcio permite formar uma película fina de óxido de ferro na superfície do aço,
designada por passivação.

2.3.2 Reabilitação/Reparação
No contexto da construção sustentável, a reabilitação/reparação de infra-estruturas tem um
papel de destaque e apresenta-se como uma oportunidade de mercado pela cada vez maior
degradação das estruturas existentes e devido aos agentes degradantes que neles atuam.
Surgiram várias técnicas de proteção, reparação e reforço de estruturas de betão armado, todas
elas são diferentes mas partilham o mesmo objetivo, que é de aumentar a durabilidade dos
elementos de betão.
As diferentes técnicas existentes tendem a seguir um determinado conjunto de considerações
de modo a atingir um funcionamento ótimo do reforço considerado, através de uma correta
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execução do mesmo. É então necessário conhecer as características dos materiais empregues,
bem como todos os cuidados a ter para que a sua aplicação seja a mais correta.
Segundo Jalali & Silva, 2002 [50], para iniciar a reparação devemos começar por um
levantamento de todas as patologias, o estudo deve ser constituído por três partes são elas: a
identificação e extensão das patologias, a identificação das causas das patologias e o
estabelecimento do projeto de reparação.
A comunidade científica tem tido uma atenção crescente sobre a utilização de argamassas de
reabilitação utilizadas, quer seja em assentamentos de alvenaria de pedra, quer como
revestimento dos paramentos dos edifícios [4].
Uma das propriedades mais importantes que os materiais de reparação devem conter é a sua
aderência com o material a ser reparado. E devido a existir um recobrimento poroso da matriz
cimentícia, o que permite a entrada de agentes agressivos, assim sendo a durabilidade será
mantida tendo em atenção a tentativa de minimizar a entrada destes agentes [51].
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3

MATERIAIS, COMPOSIÇÕES E ENSAIOS

3.1 Breve Introdução
Na presente dissertação iniciou-se uma pesquisa teórica sobre o tema em si, mas apenas o
conhecimento teórico não é suficiente, é necessário comprovar esse conhecimento com uma
componente prática.
Relativamente à componente prática da dissertação é fundamental apresentar todos os
materiais utilizados como constituintes das argamassas geopoliméricas, bem como a descrição
criteriosa dos ensaios recomendados pelas normas e os respetivos equipamentos utilizados nos
mesmos.
O principal objetivo da componente prática foi realizar seis argamassas geopoliméricas com
diferentes composições em que varia a molaridade do ativador hidróxido de sódio, assim
como o ligante, em três delas o ligante são as cinzas volantes e nas restantes três o ligante é o
metacaulino. Por outro lado também se pretende que estas argamassas apresentem valores
razoáveis de trabalhabilidade e de resistências mecânicas quando sujeitas a diferentes
temperaturas (20 oC, 200 oC, 500 oC e 800 oC) fazendo uma escolha das duas melhores, uma
com o ligante cinzas volantes outra com metacaulino.
Na componente prática do trabalho houve então duas fases, elaboração de três argamassas
geopoliméricas cujo ligante é composto por cal hidratada e cinzas volantes, com a molaridade
do hidróxido de sódio a variar entre 10, 14 e 18 molar, em que se fez variar a temperatura
passados 28 dias (20 ºC, 200 ºC, 500 ºC e 800 ºC) com recurso a um forno. Igual
procedimento e elaboração de mais três argamassas em que a única diferença é o ligante que é
composto por cal hidratada e metacaulino. Numa segunda fase, as argamassas são ensaiadas,
onde se analisa a resistência mecânica e as duas melhores argamassas uma com cinzas
volantes e outra com metacaulino são ensaiadas com recurso a um ensaio “pull-off”
relativamente à aderência.
Pretende-se então, com o estudo experimental desenvolvido, avaliar as características das
diferentes argamassas (variando o ligante e o ativador), tendo em vista as melhores
características quando ensaiadas a diferentes temperaturas.
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Os ensaios foram efetuados aos 28 dias de cura, entre o mês de Abril e Julho de 2014, no
Laboratório de Materiais de Construção do Departamento de Engenharia Civil da
Universidade do Minho, que se localiza no Campus de Azurém, Guimarães.

3.2 Materiais Utilizados
Neste item da presente dissertação vão especificados todos os materiais utilizados para a
realização de todas as argamassas geopoliméricas onde difere o tipo de ligante (cinzas
volantes ou metacaulino) e o ativador (hidróxido de sódio 10M, 14M e 18M) e silicato de
sódio. Tendo em vista a aplicação em edifícios industriais, foi produzido um betão cujos
materiais constituintes estão em baixo descriminados (Figura 10 e Figura 11):

Figura 10 – Materiais utilizadas para fabrico das argamassas geopoliméricas.

Figura 11 – Materiais utilizadas para fabrico do betão.
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3.2.1 Agregados
Um agregado é um material constituído por substâncias naturais ou artificiais, britadas ou não,
com partículas de tamanho e forma adequados para o fabrico de argamassas e betões.

3.2.1.1 Areia e brita
A areia, assim como os restantes componentes, é um importante constituinte, tendo influência
clara em vários parâmetros, tais como a trabalhabilidade, retração, resistências mecânicas,
aderência, etc.
A areia utilizada para a preparação das argamassas foi uma areia com dimensões nunca
maiores de 4 mm, designada correntemente por “meia areia”. Foi fornecida por uma empresa
de materiais de construção situada no concelho de Guimarães, e foi usada não só no fabrico
das argamassas geopoliméricas, assim como no betão.
A areia foi colocada numa estufa com temperatura de 100 ºC para secagem, posteriormente
deixada em repouso até atingir a temperatura ambiente, tendo em vista controlar a humidade
da mesma.
Quanto à brita, foram utilizados dois tipos de brita em que varia a sua dimensão, uma com
dimensões compreendias entre 4-8 mm, e relativamente à outra tem dimensões de 6-12 mm. È
proveniente da pedreira Britaminho-Granitos e Brita do Minho Lda. igualmente localizada em
Guimarães.
No Quadro 4 apresenta-se o resultado da análise granulométrica da areia e das britas com
diferentes dimensões.
Após a elaboração dos dados no Quadro 4 da análise granulométrica dos agregados presentes
no trabalho laboratorial, estes deram origem às curvas granulométricas representadas na
Figura 12.
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Quadro 4 – Análise granulométrica dos agregados utilizados no estudo.
% Passados

Abertura do Peneiro
(mm)

Areia 0-4

Brita 4-8

Brita 6-12

63,0

100

100

100

45

100

100

100

31,5

100

100

100

22,4

100

100

100

16

100

100

100

12,7

100

100

93

8,0

100

84

2

6,35

100

55

1

4

99

3

1

2,0

93

2

1

1

68

1

1

0,5

19

1

1

0,3

1

1

1

0,125

0,27

0,41

0,44

0,0625

0,27

0,41

0,44

100
90

Areia 0-4

80
Brita 4-8

% Passados

70
Brita 6-12

60
50
40
30
20
10
0
0,0

0,1

1,0
Abertura do Peneiro (mm)

10,0

100,0

Figura 12 – Curvas granulométricas dos diferentes agregados do estudo geopolimérico.
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3.2.2 Ligantes
Os ligantes são produtos que têm a propriedade de aglomerar uma porção elevada de
materiais agregados, são usados na construção para ligar ou aglomerar materiais, permitindo
serem moldados e conferindo ao conjunto o estado sólido depois de endurecidos. Os ligantes
utilizados na conceção das argamassas geopoliméricas na dissertação foram a cal hidratada, e
metacaulino ou cinzas volantes, variando estes dois últimos.

3.2.2.1 Cinzas Volantes
As cinzas volantes são subprodutos da queima do carvão nas centrais termoeléctricas,
quimicamente são compostas por dióxido de silício (SiO2), óxido de alumínio (Al2O3) e óxido
de ferro (Fe2O3), tornando-se uma fonte relevante de alumínio e sílica para os geopolímeros.
Entre outras características, as cinzas são mais baratas comparativamente ao cimento
Portland, de notar também o facto da disponibilidade no mercado, e da sua boa durabilidade,
pouca necessidade de água na amassadura, e melhores resistências mecânicas a longo prazo.
As cinzas volantes utilizadas na presente dissertação são produzidas na Central Termoelétrica
de Sines da EDP – Gestão da Produção de Energia, S.A. e apresentam:



Categoria de finura: N



Valor declarado de finura: 16%



Categoria de perda ao fogo: B



Massa volúmica: 2300kg/m3

3.2.2.2 Metacaulino
O metacaulino designado (Mk) é um material pozolânico com origem no tratamento térmico
de argilas cauliníticas a temperaturas geralmente compreendidas entre os 500ºC e 800ºC.
Tipicamente é constituído por 50-55% de SiO2 e 40-45% de Al2O3 sendo altamente reativo.
O metacaulino foi fornecido pela empresa MIBAL e apresenta as seguintes características
(Quadro 5):
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Quadro 5 – Características do metacaulino.
Características/Propriedades

Valores

Método de Ensaio

75 - 85

Colorímetro Dr. Lange

Densidade

2.4 - 2.7

ASTM D 1817 – 96

Absorção de Òleo

34 - 48

ASTM D 281 – 95

pH

6-9

ISO 789/9 – 1981 (E)

Resíduo ao Crivo 53 μm

< 0,3 %

ASTM D 4315 - 94

Grau de Brancura (1)
(Eixo Branco – Negro (L))

3.2.2.3 Hidróxido de Cálcio (Cal Hidratada)
O hidróxido de cálcio é também designado por cal hidratada ou aérea. A cal aérea é um
ligante, cujos constituintes são sobretudo óxidos de cálcio CaO, ou hidróxidos de cálcio
Ca(OH)2, que endurece lentamente ao ar devido á reação com o dióxido de carbono. Estes
constituintes não possuem propriedades hidráulicas, daí não endurecerem na água. A cal aérea
pode então ser viva ou apagada/hidratada.
É um produto manufaturado que sofre em fábrica o processo de hidratação. Resulta da
hidratação da cal viva obtida de um calcário de elevada pureza.
A cal hidratada, também denominada de cal apagada resulta da reação entre a cal viva e a
água. Assim, obtemos a reação química que se apresenta na Figura 13.

CAL

ÀGUA

CAL HIDRATADA +

CALOR

VIVA

Figura 13 – Reação química da cal hidratada.
Do procedimento descrito acima resulta um pó branco, extremamente fino e seco, sendo a cal
hidratada fornecida pela Calcidrata).

3.2.2.4 Cimento
O cimento é um material inorgânico fino, com propriedades aglutinantes, que reagindo com
água, torna-se uma pasta homogénea, que endurece conferindo resistência às argamassas.
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O cimento utilizado na preparação do betão foi o cimento Portland, CEM I 42.5N da marca
SECIL.
As características químicas, físicas e mecânicas foram fornecidas pelo fabricante e
encontram-se descritas nos quadros 6 a 8.
Quadro 6 – Características Químicas.
Propriedades

Método de Ensaio

Valor Especificado

Perda ao Fogo

NP EN 196-2

≤5,0 %

Resíduo Insolúvel

NP EN 196-2

≤5,0 %

Teor de Sulfatos (em SO3)

NP EN 196-2

≤4,0 %

Teor de Cloretos

NP EN 196-21

≤0,1 %

Quadro 7 – Características Mecânicas.
Resistência à Compressão (MPa), NP EN 196-1
2 Dias

7 Dias

28 Dias

≥20

-

≥42.5 a ≤62.5

Quadro 8 – Características Físicas.
Propriedades

Método de Ensaio

Valor Especificado

Princípio de presa

NP EN 196-3

≥ 60 min

Expansibilidade

NP EN 196-3

≤ 10 mm

Peso Especifico (kg/cm3)

LNEC E 64

3130

3.2.3 Ativadores
Os ativadores com maior número de utilizações na conceção dos geopolímeros são os
hidróxidos de sódio (NaOH) ou de potássio (KOH), os silicatos de sódio (nSiO2NA2O) ou de
potássio (nSiO2K2O), o carbonato de sódio (Na2CO3) e misturas desses mesmos ativadores.
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Na presente dissertação são utilizadas a combinação do silicato de sódio e o hidróxido de
sódio.
As cinzas volantes e o metacaulino, têm propriedades hidráulicas, as reações são muito lentas,
daí a necessidade dos ativadores para acelerá-las.

3.2.3.1 Hidróxido de sódio
O hidróxido de sódio (NaOH) também conhecido vulgarmente como soda cáustica, atua como
um catalisador, trata-se de um produto muito corrosivo cuja utilização consiste em neutralizar
ácidos fortes ou tornar rapidamente alcalino um meio reacional, com baixas concentrações.
Foi fornecido pela empresa Marcante sediada no concelho de Guimarães, podendo ser
comercializado em forma líquida ou sólida, sendo utilizado apenas na forma sólida.
Começou-se por preparar alguns litros de solução de hidróxido de sódio com a molaridade
desejada, devido ao facto de ser bastante corrosiva aquando da junção de água, foram tomadas
todas as precauções pois essa mesma junção pode provocar fervura e respingos de produtos
químicos e corrosivos, tendo obrigatoriamente que deixar repousar 24 horas.
O hidróxido de sódio foi utilizado com diferentes molaridades para a preparação das diversas
argamassas, as soluções divergiam com concentração entre 10M, 14M e 18M. Em seguida
encontra-se detalhado o cálculo da quantidade de água que será necessária para determinada
quantidade de hidróxido de sódio.
Cálculo da molaridade do hidróxido de sódio segue a equação (2):

(2)

Massa Molar (NaOH) = 22,989 + 15,999 + 1,007 =39,995gr
Agora, recorrendo à fórmula inicial temos:
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De seguida, calcula-se a quantidade de água (X) que é necessária para, por exemplo, 2,15kg
de hidróxido de sódio:
1L ----------399,95gr
X ------------ 2150gr

X= 5,38 litros de água (10M)

1L ----------559,93gr
X ------------ 2150gr

X = 3,83 litros de água (14M)

1L ----------719,91gr
X ------------ 2150gr

X = 2,99 litros de água (18M)

3.2.3.2 Silicato de Sódio
O silicato de sódio denominado vulgarmente por vidro solúvel (Na2SiO3) é um produto que
pode ser comercializado em pedra ou em estado líquido, tendo propriedades viscosas,
alcalinas e também adesivas. Como a fórmula química indicia é composto por sódio (Na2) e
pela sílica (SiO3), tendo como utilização predominante em betões, na indústria têxtil,
metalúrgica, cerâmica e como proteção passiva ao fogo.
Na presente dissertação vai ser utilizado silicato de sódio líquido misturado com a solução de
hidróxido de sódio.
O silicato de sódio foi fornecido igualmente pela empresa Marcante.
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3.2.3.3 Água
A água utilizada para a realização das argamassas geopoliméricas e do betão, provém da rede
pública de abastecimento da cidade de Guimarães, cumprindo assim as exigências das normas
NP EN 206-1 [52] e NP EN 1008 [53].

3.3 Composições das argamassas
Na composição das argamassas não foi necessário o estudo aprofundado das mesmas, visto o
tema desta investigação já pressupor as seis composições das diferentes argamassas
geopoliméricas, resultado do estudo do Engenheiro Jorge Mendes que por sinal também tinha
recuperado as composições do Engenheiro Nuno Dias. Para enriquecimento da dissertação
será interessante referir e explicar a elaboração das mesmas seguidamente especificadas.
Para tal e tendo em vista a realização desta dissertação foi necessário definir seis argamassas
geopoliméricas em que a molaridade varia (10M, 14M e 18M), assim como o ligante usado,
cinzas volantes ou metacaulino.
O critério de escolha e refinamento das seis argamassas passou pela variação da molaridade
(10M, 14M e 18M) e variação do ligante (cinzas volantes e metacaulino), em que três delas
são compostas pelo mesmo ligante, as cinzas volantes, variando apenas a molaridade, e as
restantes três varia também a molaridade, sendo o ligante o metacaulino.
Assim a razão utilizada para a elaboração das argamassas geopoliméricas cujo ligante são as
cinzas volantes foi 2.1/1/0.6 (agregado/ligante/ativador), nas argamassas geopoliméricas cujo
ligante é o metacaulino a razão utilizada foi 2.1/1/1.05. Relativamente ao ligante metacaulino
foi necessário alterar as razões visto apresentar baixa trabalhabilidade, fazendo uma variação
da quantidade do ativador, foram elaboradas por tentativas várias amassaduras até chegar à
razão final que conferia ao geopolímero com metacaulino trabalhabilidades próximas do
geopolímero composto por cinzas volantes.
Seguidamente apresentam-se os quadros 9 e 10 com as composições das argamassas
geopoliméricas, em que o ligante utilizado foram as cinzas volantes.
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Quadro 9 – Composições das argamassas geopoliméricas com o ligante cinzas volantes.
Composição argamassa geopolimérica - Cinzas volantes
Massa Molar

Constituintes (g)
Areia

Cinzas Volantes

Cal Hidratada

Solução de Hidróxido

Silicato

1150

493

55

99

247

Volume (mm3)

10
14

768000

18

Quadro 10 – Composição da solução de hidróxido para diferentes molaridades de
geopolímeros com cinzas volantes.
Solução ativadora (g)
Hidróxido de Sódio

Massa Molar

Água destilada

10

29

70

14

36

63

18

42
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Nos quadros 11 e 12 são apresentadas as composições para as argamassas geopoliméricas em
que o ligante foi o metacaulino.
Quadro 11 – Composições das argamassas geopoliméricas com o ligante metacaulino.
Composição argamassa geopolimérica – Metacaulino
Massa Molar

Areia

Metacaulino

1150

493

Constituintes (g)
Cal Hidratada
Solução de Hidróxido

Silicato

Volume
(mm3)

411

768000

10
14

55

165

18

Quadro 12 – Composição da solução de hidróxido para diferentes molaridades de
geopolímeros com metacaulino.
Solução ativadora (g)

Pedro Gaspar Costa

Massa Molar

Hidróxido de Sódio

Água destilada

10

47,1

117,9

14

59,2

105,8

18

69,1

95,9
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3.4 Composição do betão
O betão elaborado é composto por cimento Portland, cuja classe de resistência escolhida foi
C20/25. Trata-se de um betão corrente, para uma análise mais global de um caso de infraestrutura industrial composta por betão. Este será sujeito igualmente a várias temperaturas e
ensaiado com o revestimento de um geopolímero.
A conceção do betão surge da necessidade da realização do ensaio de aderência. Foi utilizado
como substrato que será revestido com as duas melhores argamassas geopoliméricas, uma
com o ligante cinzas volantes e outra com ligante metacaulino, posteriormente será submetido
a altas temperaturas e ensaiado.
De notar que para a preparação do mesmo, os agregados foram secos numa estufa sendo
apenas contabilizado a sua absorção de água. Para a quantificação dos seus constituintes foi
utilizado o Método de Faury e no Quadro 13 apresenta-se a sua composição.
Quadro 13 – Composição do betão.
Composição Betão C20/25
Constituintes (kg)

Dosagem (m3 de betão)

Dosagem para uma amassadura de betão
de 80 lts

Cimento

330

26,4

Areia 0-4

781,4

62,6

Brita 4-8

605,41

48,4

Brita 6-12

345,87

27,8

Água (lt)

190,62

15,3

Razão A/L

0,6

3.5 Metodologia
No capítulo que se segue serão abordados todos os procedimentos para a elaboração dos
provetes relativos às diferentes argamassas geopoliméricas, assim como os ensaios serão
especificados, para posteriormente serem sujeitos às diferentes temperaturas.
Relativamente aos ensaios elaborados, após submeter todos os provetes das diferentes
composições a temperaturas de 20 ºC, 200 ºC, 500 ºC e 800 ºC, esses mesmos provetes foram
ensaiados à flexão, compressão e aderência tendo em vista a melhor compreensão do efeito da
temperatura nas diferentes composições.
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Foram então elaboradas seis argamassas de diferentes composições. Para cada argamassa
geopolimérica elaborou-se 12 provetes (40x40x160 mm3), tendo em vista três deles serem
submetidos a 20 ºC, três provetes serem submetidos a 200 ºC, três provetes serem submetidos
a 500 ºC e por último os restantes três serem submetidos a 800 ºC, para posteriormente serem
ensaiados tanto à flexão como à compressão.
Relativamente ao ensaio de aderência, foram escolhidas as duas melhores argamassas para
revestimento do substrato de betão, sendo para tal elaboradas 8 lajes maciças de um betão
corrente C20/25 e posteriormente revestidas pelas duas argamassas e sujeitas novamente às
diferentes temperaturas atrás referidas.

3.5.1 Produção das argamassas e preparação dos provetes
A conceção de todas as argamassas, foi um processo elaborado no laboratório de Materiais de
Construção da Universidade do Minho entre Março e Maio, supervisionado pelos técnicos do
laboratório que providenciaram todos os materiais necessários para a elaboração das mesmas.
Foram então elaboradas seis argamassas com diferentes composições são elas:



Argamassa geopolimérica com cinzas volantes e cal hidratada (concentração do
hidróxido de sódio 10M);



Argamassa geopolimérica com cinzas volantes e cal hidratada (concentração do
hidróxido de sódio 14M);



Argamassa geopolimérica com cinzas volantes e cal hidratada (concentração do
hidróxido de sódio18M);



Argamassa geopolimérica com metacaulino e cal hidratada (concentração do
hidróxido de sódio 10M);



Argamassa geopolimérica com metacaulino e cal hidratada (concentração do
hidróxido de sódio 14M);



Argamassa geopolimérica com metacaulino e cal hidratada (concentração do
hidróxido de sódio 18M).
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De notar que devido à não existência de normas sobre a execução de ligantes ativados
alcalinamente vai ser utilizada uma metodologia própria que é apresentada em seguida:
1 - Começa-se então por misturar o hidróxido de sódio com água destilada, coloca-se o
hidróxido de sódio e a água destilada numa lata metálica, em seguida mexe-se com um varão
metálico, importante colocar num balde com água a lata para o arrefecimento da solução,
isolar bem com película aderente. Posteriormente guardar num local sem luminosidade para aí
repousar durante 24 horas (Figura 14);
Todo o procedimento descrito no primeiro passo, deve ser feito seguindo todas as regras de
segurança, óculos e máscara, visto tratar-se de uma reação que pode causar fervura e
respingos de produtos químicos e corrosivos.

Figura 14 – Preparação da solução de hidróxido de sódio.

Em seguida inicia-se a pesagem, separadamente, de todos os constituintes da argamassa que
se pretende elaborar, com o recurso a uma balança de precisão eletrónica.
2 - O passo seguinte é introduzir os constituintes previamente pesados na misturadora (Figura
15), em primeiro lugar os agregados, neste caso a areia, posteriormente os ligantes que são a
cal hidratada, as cinzas volantes ou o metacaulino. Acopla-se o recipiente na misturadora e
coloca-se a funcionar na velocidade lenta (62 r.p.m) durante 5 minutos. Terminados esses 5
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minutos e sempre na mesma velocidade lenta (62 r.p.m), introduzimos na misturadora a
solução de hidróxido de sódio juntamente com o silicato de sódio durante mais 4 minutos, de
notar que passado algum tempo a solução já encontra alguma consistência. Finalmente
misturados todos os constituintes da argamassa, deixamos mais 1 minuto na misturadora na
velocidade rápida (125 r.p.m) verificando-se a homogeneidade da mistura;

Figura 15 – Misturadora utilizada na concepção das argamassas.

4 - Após a elaboração das argamassas, retirando as mesmas da misturadora, foram usados
moldes 40x40x160 mm3, cada molde tem capacidade para três provetes, para posteriormente
ensaiar à flexão e compressão (Figura 16);
Importante acrescentar, que o uso de cada molde prevê que anteriormente, sejam envolvidas
as paredes interiores com uma película adesiva, em seguida sejam untados com óleo
descofrante, tendo em vista facilitar a desmoldagem dos mesmos.
5 - O enchimento do molde é efectuado numa primeira fase até meio da secção, procedendose à sua compactação no qual deve-se assegurar num período de 60 mais ou menos 3s
correspondente a 60 pancadas, de seguida enche-se na totalidade o molde e repete-se o mesmo
processo de compactação descrito anteriormente.
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Figura 16 – Moldagem dos provetes com o ligante metacaulino e com cinzas volantes.
No final do processo de enchimento dos moldes e posterior vibração, estes são envolvidos
com película aderente tendo em vista diminuir o processo de retração da argamassa (Figura
17). Os provetes foram desmoldados passado um dia e acondicionados numa câmara climática
que mantém a temperatura constante para que passados 28 dias de idade pudessem ser levados
ao forno a diferentes temperaturas e, posteriormente, ser ensaiados quer à flexão como à
compressão.

Figura 17 – Provetes envolvidos em película aderente já na câmara climática.
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3.5.2 Produção do betão
Para o fabrico das oito lajes maciças de betão e de 9 cubos necessários para a caracterização
do mesmo betão, foi utilizada a norma NP EN 12390-2 [54].
Mais adiante será introduzido o destino das lajes de betão assim como a sua preparação para o
ensaio de aderência.
Procedimento:
1 - Inicialmente foram elaborados moldes (300x300x100 mm3) para as lajes, e utilizado um
molde com capacidade para 12 provetes cúbicos (100x100x100 mm3), todos eles serão
ensaiados aos 28 dias de idade;
2 - Com o auxílio duma trincha as paredes interiores de todos os moldes foram untadas com
óleo para facilitar a descofragem;
3 - Para a elaboração do betão começou-se por adicionar à betoneira os agregados com a
seguinte ondem: primeiro foi adicionada a brita, seguidamente a areia (maior para menor
diâmetro), que foram misturadas durante 120 segundos;
4 - Terminados os 120 segundos, introduziu-se o ligante, cimento Portland, e foi misturado
com os outros constituintes mais 120 segundos;
5 - Adicionou-se 70% de água na amassadura durante mais 120 segundos;
6 - Adicionar, nesta fase, os restantes 30% de água, novamente durante 120 segundos;
7 - Finalmente misturar tudo mais 120 segundos.
Depois de preparado o betão para enchimento dos moldes, estes são compactados na mesa
vibratória durante 30 segundos, sendo envolvidos em película aderente para minimizar a
retração e desmoldados passado um dia. O tempo de cura das lajes e dos cubos de betão foi de
28 dias, para que depois fosse aplicada a argamassa geopolimérica como revestimento para
fazer o ensaio de aderência.
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Passados 28 dias da cura do betão, antes da aplicação da argamassa geopolimérica e segundo
a mesma norma especificada anteriormente foi necessário proceder à limpeza da mesma
(Figura 18), para posterior aplicação de 1,5 cm de argamassa geopolimérica com recurso a
cofragens de madeira (Figura 19). Acabado este procedimento a laje já com a aplicação da
argamassa geopolimérica, pode ser desmoldada no dia seguinte e é envolta com película
aderente para minimizar o efeito da retração, e evitar a fissuração, sendo o ensaio de aderência
efetuado passados 28 dias de idade conforme a norma de ensaio usada.

Figura 18 – Limpeza da laje de betão.

Figura 19 – Cofragem para colocação da argamassa geopolimérica
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Também foi estudado para o ensaio da aderência, a ação da temperatura quando a argamassa
atinge os 28 dias de idade, tal como nos provetes, as lajes serão sujeitas as diferentes
temperaturas para posteriormente serem ensaiadas. Assim, as lajes são levadas ao forno até
atingirem a temperatura pretendida 200 ºC, 500 ºC e 800 ºC, aí permanecem 4 horas e apenas
quando a temperatura do forno retornar à temperatura ambiente realiza-se o ensaio de
aderência.

3.5.3 Argamassas geopoliméricas sujeitas a elevadas temperaturas
Como já foi referido anteriormente foram elaboradas seis argamassas para diferentes
intervalos de temperatura, sendo que os provetes foram deixados numa câmara climática,
onde a temperatura é de 20 ºC variando mais ou menos 3 ºC e a humanidade relativa (HR %)
encontra-se num intervalo de 60 a 80 até aos 28 dias de idade. Em relação aos provetes
ensaiados à temperatura ambiente não foi necessária a colocação no forno devido ao facto
atrás referido de estarem confinados numa câmara climática sendo imediatamente ensaiados.
As restantes temperaturas de 200 ºC, 500 ºC e 800 ºC, os provetes já com 28 dias de idade,
são colocados no forno (Figura 20) até atingirem a temperatura determinada, permanecem
durante 4 horas no interior do mesmo, e posteriormente, ensaiados assim que a temperatura do
forno coincide com a temperatura ambiente.
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Figura 20 – Forno com provetes sujeitos a altas temperaturas (antes do forno).
De notar que antes de qualquer ensaio os provetes são submetidos ao forno e pesados numa
balança eletrónica.
No capítulo da aderência, as duas argamassas que apresentavam melhores resultados à flexão
e compressão foram aplicadas em lajes de betão maciças (Figura 21 e Figura 22).

Figura 21 – Laje de betão com revestimento de argamassa geopolimérica com cinzas
volantes (antes do forno).
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Figura 22 – Laje de betão com revestimento de argamassa geopolimérica com cinzas
volantes (após forno 800 ºC).

3.6 Descrição dos ensaios
Seguidamente apresenta-se a descrição pormenorizada de cada um dos ensaios a que foram
sujeitas as argamassas geopoliméricas e o betão ao longo do trabalho laboratorial, com o
objetivo de avaliar a trabalhabilidade, assim como determinar a resistência à flexão e
compressão das mesmas sujeitas as diferentes temperaturas.

3.6.1 Ensaio de consistência
3.6.1.1 Ensaio de consistência para as argamassas geopoliméricas
O ensaio de consistência foi imediatamente realizado após a conceção de cada mistura ao
longo dos trabalhos laboratoriais, com o objetivo de analisar a consistência de cada
argamassa.
Foi realizada segundo a Norma europeia EN 1015-3 [55], com recurso a uma mesa de
espalhamento (Figura 23).
Este ensaio consiste em analisar o espalhamento de cada argamassa ainda no estado fresco
devido à imposição de uma força mecânica exterior. Tendo em vista uma trabalhabilidade
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razoável foi variada a dosagem do ativador até a obtenção de trabalhabilidades aceitáveis (160
a 190 mm) nas diferentes misturas, evitando igualmente um excesso de ativador que pode
conduzir à segregação.
Uma argamassa com uma consistência baixa torna-se pouco trabalhável, dependendo da sua
aplicação esta característica pode ser boa ou não. No caso em estudo, sendo uma argamassa
com pouca trabalhabilidade dificulta a sua aplicação uma vez que este tipo de argamassa
geopolimérica tem um tempo de presa rápido.

Figura 23 – Mesa de espalhamento.
Procedimento nas argamassas geopoliméricas (Figura 24):
1. Antes da utilização da mesa de espalhamento são necessários alguns cuidados, são eles a
limpeza e secagem da mesa;
2. Posteriormente tanto a mesa de espalhamento como as paredes interiores do molde troncocónico que faz parte do ensaio, devem ser oleados cuidadosamente com o auxílio duma
trincha para evitar excesso de óleo;
3. Seguidamente centra-se o molde na mesa, segura-se firmemente o mesmo e começa-se a
verter lentamente a argamassa no seu interior até atingir o meio do molde (sensivelmente), de
seguida a camada de argamassa é compactada com 10 apiloamentos tendo em vista a
diminuição de vazios, continua-se a verter até preencher completamente e é novamente
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compactada com 10 apiloamentos. Depois será alisada a cobertura do molde e rodada a
manivela 15 vezes à velocidade de uma pancada por segundo;
4. Retira-se o molde e faz-se a medição do diâmetro (mm) da argamassa espalhada, tendo em
atenção que essa mesma medição será a média aritmética de três diâmetros de diferentes
direções, de acordo com a seguinte equação (3):

)
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a)

b)

c)

d)
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e)

f)

Figura 24 – Faseamento do ensaio de trabalhabilidade.

3.6.1.2 Ensaio de consistência para o betão
Relativamente ao betão elaborado, o ensaio de trabalhabilidade é composto por três peças
essenciais ao seu funcionamento, são eles: o varão de compactação, o cone de Abrams e um
suporte metálico para se fazer o espalhamento do betão no seu estado fresco (Figura 25).

Figura 25 – Suporte metálico, cone de Abrams e varão metálico.

A norma seguida foi a EN 12350-2 [56], que determina o seguinte procedimento:
Procedimento:
1 - Inicia-se todo o processo com a devida limpeza e posterior secagem do material necessário
para o ensaio, em seguida deverá untar-se com óleo as paredes interiores do cone de Abrams,
assim como o suporte metálico;
2 - Procede-se então ao enchimento por camadas com 1/3 de altura, ao fim de cada
enchimento deve-se proceder ao compatamento com o varão de compactação, 25 pancadas;
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3 - Quando termina o enchimento do cone de Abrams, procede-se ao nivelamento da
superfície e consequente remoção de excessos, começa-se então a retirar o cone num
movimento firme sem grandes oscilações durante 10 segundos sensivelmente, de notar que o
abaixamento do betão deve ser simétrico, caso, contrário, repete-se o ensaio;
4 - Por último, a medição é efetuada desde o topo do betão até ao topo do cone de Abrams,
como a Figura 26 elucida.

Figura 26 – Medição do abaixamento do betão.

3.6.2 Ensaio de resistência à flexão
Os ensaios para determinação da resistência à flexão foram elaborados segundo a norma EN
1015-11 [57], os provetes foram inicialmente sujeitos a temperaturas que variam entre 20 ºC,
200 ºC, 500 ºC e 800 ºC, ensaiados aos 28 dias de idade. De acordo com a norma referida, o
objetivo do ensaio é determinar a tensão de rotura que os provetes estão sujeitos.
Para a realização do ensaio de resistência à flexão foram utilizados moldes de três provetes,
para cada uma das seis argamassas, diferindo a temperatura a que cada um foi sujeito (20 ºC,
200 ºC, 500 ºC e 800 ºC), no total de 72 provetes. As dimensões dos mesmos são de
40x40x160 mm3.
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Como ferramenta para ensaiar os provetes utilizou-se a máquina universal LLOYD LR30K
ilustrada na Figura 27.

Figura 27 – Equipamento para ensaio de resistência à flexão.

Procedimento:
1 - O processo inicia-se com a pesagem de cada um dos provetes, e com um auxílio de um
marcador, marcar na face 3 cm para facilitar centrar o provete nos dois apoios da máquina. O
provete deverá ficar centrado com o eixo longitudinal perpendicular ao plano da força
aplicada, de notar que a face livre do provete aquando da moldagem não poderá ficar em
contacto com nenhuma face da máquina;
2 - Seguidamente foi colocado o elemento que transmite a força de 50 kN/s, pois de acordo
com a norma, o ensaio deveria de ocorrer dentro de um intervalo de 30 s a 90 s e a força de 50
kN/s verificou para todas as argamassas. A velocidade da força é crescente e gradual para que
o provete não parta antes do registo da força;
3 - Posteriormente são retirados da máquina universal os valores correspondentes à tensão
máxima de rotura que o provete foi sujeito. Este processo foi repetido 72 vezes diferindo a
argamassa e a temperatura do provete.
A tensão de rotura à flexão de cada provete é dada pela equação (4):
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Rf

(4)

Em que,
Rf – resistência à flexão [N/mm2];
F – valor da carga máxima aplicada à amostra [N];
l – distância entre os eixos de apoio que suportam o provete [mm];
b – largura do provete [mm];
d – profundidade do provete [mm].

3.6.3 Ensaio de resistência à compressão
Os ensaios para determinação da resistência à compressão foram elaborados segundo a norma
NP EN 1015-11 [55] para as argamassas e norma NP EN 12390-3 [58] no caso do betão.
Para as argamassas geopoliméricas foram utilizadas as metades dos provetes resultantes do
ensaio à flexão, provetes agora com a dimensão 40x40x±80 mm3, que tinham inicialmente
sujeitos a temperaturas que variam entre 20 ºC, 200 ºC, 500 ºC e 800 ºC. Os cubos de betão
destinados ao ensaio de compressão são de dimensão 100x100x100mm3.
Os provetes foram ensaiados também aos 28 dias de idade, em tudo semelhante ao
procedimento de avaliação da resistência à flexão, difere que foi utilizada a máquina da marca
ELE, que consiste na imposição duma força gradual crescente até se dar a rotura por
compressão dessas metades de provetes. Relativamente aos cubos de betão foram ensaiados
aos 7, 14 e 28 dias também na máquina ELE para a caracterização do betão.
Na realização do ensaio da resistência à compressão a velocidade de ensaio das argamassas
foi de 350 N/s, para o betão foi uma velocidade de 7000 N/s.
Procedimento:
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1-Coloca-se a metade do provete, que acaba por se dividir em dois depois do ensaio de flexão,
na máquina ELE, o provete terá que ficar centrado na base do acessório relativo à compressão
da máquina e ter em atenção que a face livre do provete aquando da moldagem não poderá
ficar em contacto com a parte superior e inferior desse mesmo acessório;
2- Seguidamente será imposta uma força gradual crescente de modo contínua, até se registar o
valor de rotura, de notar que o equipamento apresenta em unidades kN.
Assim, o valor da resistência à compressão deriva da seguinte equação (5):

(5)

Onde,
f – resistência à compressão (MPa);
F – carga máxima de rotura (N);
A – área de aplicação da carga (40 x 40 mm2) - Argamassas geopoliméricas;
A – área de aplicação da carga (100 x 100 mm2) – Betão.

3.6.4 Ensaio de aderência
O ensaio de aderência, também designado como ensaio de “pull-off” será elaborado segundo
a norma EN 1542 [59] a qual se apresenta em anexo. Tem como finalidade avaliar a
resistência superficial do betão ou recorrendo à carotagem parcial medir a aderência de
elementos separados.
O ensaio de “pull-off” foi realizado sobre lajes maciças de betão, depois de uma escolha
criteriosa de duas argamassas geopoliméricas que vão revestir essas mesmas lajes, em que o
ligante numa delas é as cinzas volantes e na outra é o metacaulino. Importante referir que
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foram ensaiadas passados 28 dias de idade da argamassa, e sujeitas a vários intervalos de
temperaturas entre 20 ºC, 200 ºC, 500 ºC e 800 ºC.
Convém referir que antes do ensaio, ocorreu todo um trabalho igualmente importante.
Inicialmente, para preparação das lajes, procedeu-se à limpeza da superfície das mesmas com
recurso a uma máquina com um disco indicado para a sua limpeza (Figura 28).

Figura 28 – Procedimento de preparação das lajes de betão.
Em seguida colocou-se a argamassa na superfície das lajes de acordo com a norma EN 1542
[59], aguardar 28 dias antes de serem levadas ao forno com as diferentes temperaturas.
Tendo em vista fazer o ensaio de aderência, a superfície dos discos metálicos que irão ser
colados na argamassa geopolimérica, têm obrigatoriamente de estar limpos de poeiras e
resíduos para não comprometer a veracidade do ensaio. Para tal, os discos foram levados ao
forno a 400 ºC, durante 1 hora sensivelmente, e posteriormente limpos com recurso a uma
furadora que na extremidade tinha um acessório metálico próprio para a limpeza (Figura 29).
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Figura 29 – Colocação dos discos no forno e limpeza.
Procedimento:
1 - Efetuar as carotes na argamassa geopolimérica com recurso a uma caroteadora (Figura 30),
constituída por uma broca circular oca com 50 mm de diâmetro;

Figura 30 – Caroteadora.
2 - Preparação da cola especial que será usada para colar os discos metálicos na superfície da
argamassa (Figura 31);
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Figura 31 – Preparação da cola.
3 - Procede-se então à colagem dos discos distribuídos pela superfície da laje, e aguarda-se 24
horas para assegurar colagem efetiva (Figura 32);

Figura 32 – Laje de betão com revestimento geopolímerico com discos colados.
4 - O ensaio então inicia-se usando a máquina de arrancamento, previamente nivelada na
superfície das lajes. Este ensaio consiste na aplicação gradual de uma força de tração exercida
manualmente no volante dessa mesma máquina de arrancamento como mostra a Figura 33.
Essa força é aplicada axialmente a uma peça de ensaio colada à argamassa geopolimérica, a
máquina termina após o arrancamento voltando ao valor inicial de 0 kN.
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Figura 33 – Máquina de arrancamento.

O cálculo da tensão de arrancamento segundo a norma EN 1542 [59], é dado pela seguinte
equação (6):

(6)

Em que:
fh - tensão de arrancamento (MPa);
Fh – força de arrancamento (N);
D – diâmetro da peça de arrancamento (mm).
Numa fase final, segundo a norma EN 1542 [59], posteriormente ao cálculo da tensão de
arrancamento, foi caracterizado o tipo de rotura conforme os tipos de rotura abaixo descritos,
e exemplificados pela Figura 34.
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Figura 34 – Tipos de rotura.
Descrição dos tipos de rotura presentes na norma EN 1542 [59]:
A - Rotura no substrato de betão;
B - Rotura na camada de revestimento (geopolímero);
A/B – Rotura entre a camada de substrato e o revestimento;
-/Y – Rotura entre o revestimento e a cola que fixa as carotes;
Y – Rotura na cola que fixa as carotes;
Y/Z – Rotura entre as carotes e a cola.

3.6.5 Microscopia electrónica de varrimento (MEV)
As análises de microscopia electrónica de varrimento (MEV) foram efectuadas com recurso a
um microscópio eletrónico (Figura 35).
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Figura 35 – Microscópio eletrónico.
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4

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE RESULTADOS

No seguinte capítulo serão apresentados todos os resultados obtidos, dos diversos ensaios
elaborados no laboratório de Materiais de Engenharia Civil. Para uma mais fácil perceção e
compreensão de resultados e conclusões, os resultados serão apresentados com recurso a
tabelas, gráficos, todos eles legendados.
Importa referir que neste capítulo adotam-se as seguintes siglas:
Mk – metacaulino;
CV – cinzas volantes;
M – Molar.

4.1 Ensaio de consistência
O ensaio de consistência foi elaborado não só para as argamassas geopoliméricas, assim como
para o betão, os resultados são apresentados em seguida.

4.1.1 Ensaio de consistência nas argamassas geopoliméricas
No gráfico correspondente à Figura 36, serão apresentados os resultados correspondentes à
trabalhabilidade de cada uma das seis argamassas estudadas na presente dissertação.
De notar como já exposto anteriormente que as argamassas geopoliméricas diferem o ligante,
metacaulino ou cinzas volantes, assim como a molaridade (10M, 14M e 18M).
Uma análise visual imediata, existe um decréscimo da trabalhabilidade da argamassa à
medida que a molaridade (M) das argamassas aumenta quer nas argamassas compostas por
cinzas volantes (CV), quer pelas compostas por metacaulino (Mk), isto deve-se à diminuição
da quantidade de água. Ambas as argamassas de diferentes ligantes apresentam consistências
muito semelhantes nas diversas molaridades. Interessante também, o facto do tempo que o
material endurece decrescer gradualmente à medida que a molaridade aumenta, as argamassas
com molaridade de 18M endureciam quase instantaneamente, fazendo com que o processo de
moldagem das mesmas fosse uma tarefa difícil, como comprovado no Quadro 14.
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As argamassas compostas por cinzas volantes de molaridades baixas, após o fabrico das
mesmas, apresentavam um aspeto bastante fluido, dificultando o processo de moldagem como
revestimento das lajes para o ensaio de aderência. No que diz respeito às argamassas com
metacaulino apresentavam um aspeto mais grosso e viscoso de rápida adesão, espelhada
evidentemente na consistência.
Os tempos de endurecimento foram cronometrados, assim que a misturadora era desligada, e
segundo uma média que resulta das várias vezes em que a mistura foi repetida.
Quadro 14 – Consistências e tempo de endurecimento das argamassas geopoliméricas.
Argamassas

Dm (mm)

Consistência (%)

Tempo de endurecimento (min)

CV_10 M

220

120

60

CV_14M

215

115

30

CV_18M

190

90

6

MK_10M

215

115

+60

MK_14M

210

110

60

MK_18M

175

75

30

Geopoliméricas

As argamassas compostas por cinzas volantes endurecem com maior velocidade,
relativamente às argamassas compostas por metacaulino, este facto, pode dever-se à diferente
reação com os ativadores, notoriamente as argamassas cujo ligante são as cinzas volantes
reagem mais rapidamente com o ativador.
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Tipos de Argamassas

Figura 36 – Consistência em relação ao tipo de argamassa geopolimérica.

4.1.2 Ensaio de consistência no betão
Trata-se de um betão C20/25, como já foi explicitado anteriormente, cuja qualidade do
mesmo não será de todo importante visto tratar-se de um betão como suporte das argamassas
geopoliméricas para realização do ensaio de aderência.
O valor do abaixamento do betão foi de 90 mm, relativamente à classe de abaixamento
pertence à classe S2, de acordo com a norma a NP EN 206-1 [52].

4.2 Ensaio de resistência à flexão
4.2.1 Ensaio à flexão das argamassas geopoliméricas com cinzas volantes
No Quadro 19, em anexo, são apresentados os valores relativos à resistência à flexão, valores
das tensões médias, desvio padrão e coeficiente de variação das diferentes argamassas
geopoliméricas com cinzas volantes, sujeitas a temperaturas que variam entre 20 ºC, 200 ºC,
500 ºC e 800 ºC.
Seguidamente, na Figura 37, com recurso a um gráfico de barras para melhor compreensão e
interpretação de resultados são discriminadas as tensões médias de flexão para cada
molaridade diferindo as temperaturas impostas.
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Cinzas Volantes - 10;14;18 M
9,00
Tensão média de Flexão (MPa)

7,98
8,00
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6,00
4,75

5,00
4,00

3,79

3,41
2,96

3,24
2,57

3,00

2,49

2,68 2,61 2,64

2,06
2,00
1,00
0,00
20

200

500

800

Temperaturas (⁰C)

Figura 37 – Valores das resistências à flexão das argamassas geopoliméricas compostas por
cinzas volantes de molaridade 10, 14 e 18M respetivamente, sujeitas a várias a temperaturas.
De evidenciar que as argamassas podem diferenciar a molaridade, mas seguem uma certa
tendência, isto é, apresentam nas três argamassas níveis de resistência à flexão relativamente
idênticos quando ensaiadas à temperatura ambiente, assim como quando sujeitas as restantes
temperaturas, aumentando ligeiramente também a sua resistência quando sujeitos a
temperaturas de 800 ºC relativamente à temperatura de 500 ºC.
Atingem o seu valor máximo de resistência à flexão aos 200ºC, facto interessante é a ligeira
subida de resistência aos 800 ºC, em relação quando foram sujeitos a 500 ºC.
A argamassa geopolimérica com molaridade de 18M, quando sujeita à temperatura de 200 ºC
apresenta uma enorme resistência em relação às resistências para o mesmo intervalo de
temperatura com molaridades de 10M e 14M.

4.2.2 Ensaio à flexão das argamassas geopoliméricas com metacaulino
No Quadro 20, em anexo, são apresentados os valores relativos à resistência à flexão, valores
das tensões médias, desvio padrão e coeficiente de variação das diferentes argamassas
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geopoliméricas com metacaulino, sujeitas a temperaturas que variam entre 20 ºC, 200 ºC, 500
ºC e 800 ºC.
Seguidamente, na Figura 38, com recurso a um gráfico de barras para melhor compreensão e
interpretação de resultados são discriminadas as tensões médias de flexão para cada
molaridade diferindo as temperaturas impostas.

Metacaulino - 10;14;18 M
9,00
7,91

Tensão média de Flexão (MPa )

8,00
7,00

7,65

6,41
5,97

5,91

6,00

6,03

5,00
4,00
2,57 2,75

3,00

2,13
2,00
1,00

0,34 0,32 0,40

0,00
20

200

500

800

Temperaturas (ºC)

Figura 38 – Valores das resistências à flexão das argamassas geopoliméricas compostas por
metacaulino de molaridade 10, 14 e 18M respetivamente, sujeitas a várias a temperaturas.
As argamassas geopoliméricas com metacaulino apresentam níveis elevados de resistência à
temperatura ambiente, aumentando substancialmente quando a temperatura atinge os 200 ºC,
atingindo o seu pico de resistência, decrescendo até resistências quase nulas quando ensaiadas
a 800 ºC.
À temperatura de 200 ºC os provetes constituídos por metacaulino atingem o seu ponto
máximo de resistência à semelhança dos provetes com cinzas volantes.
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Os provetes com metacaulino depois de sujeitos a uma temperatura de 800 ºC, apresentavam
um aspeto frágil e já com uma degradação muito avançada.
Fazendo um paralelismo com as argamassas com cinzas volantes, apresentam índices de
resistência à flexão bastante melhores quando sujeitas a temperaturas elevadas caso evidente
quando sujeitas a 800 ºC. As argamassas com cinzas volantes decrescem muito de resistência
aos 500 ºC, mas conseguem atingir resultados mais satisfatórios aos 800 ºC.
De notar também que à temperatura ambiente (20 ºC), as resistências de flexão dos
geopolímeros com cinzas volantes são muito menores em relação aos geopolímeros
compostos por metacaulino.

4.3 Ensaio de resistência à compressão
No que concerne à resistência de compressão, cada ligante diferindo a molaridade tem um
comportamento diferente assim que sujeito a diferente temperaturas, serão apresentados e
interpretados cada um deles, quer as argamassas compostas por metacaulino quer por cinzas
volantes.
De notar que foi também feito um estudo relativo à resistência de compressão do betão
elaborado tendo em vista o ensaio de aderência.

4.3.1 Ensaio de resistência à compressão das argamassas geopoliméricas
4.3.1.1 Ensaio de resistência à compressão das argamassas geopoliméricas
com cinzas volantes
No Quadro 21, em anexo, são apresentados os valores relativos à resistência à compressão,
valores das tensões médias, desvio padrão e coeficiente de variação das diferentes argamassas
geopoliméricas com cinzas volantes, sujeitas a temperaturas que variam entre 20 ºC, 200 ºC,
500 ºC e 800 ºC.
Seguidamente, na Figura 39, com recurso a um gráfico de barras para melhor compreensão e
interpretação de resultados, são discriminadas as tensões médias de compressão para cada
molaridade diferindo as temperaturas impostas.
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Cinzas Volantes - 10;14;18 M
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Figura 39 – Valores das resistências à compressão das argamassas geopoliméricas compostas
por cinzas volantes de molaridade 10, 14 e 18M respetivamente, sujeitas a várias a
temperaturas.
Nas argamassas geopoliméricas compostas por cinzas volantes, os valores da sua resistência à
compressão não diferem muito em relação às diferentes molaridades, à exceção do valor
relativo à temperatura ambiente da argamassa com molaridade de 10M, é substancialmente
maior do que as outras argamassas com molaridades de 14M e 18M.
Quando os provetes foram ensaiados à temperatura de 200 ºC, a sua resistência atinge o
máximo para todas as molaridades, indiciando que quando sujeitos a essa temperatura o
geopolímero aumenta os níveis de endurecimento.
A resistência à compressão também em todas as molaridades aumenta até aos 200 ºC, tendo
uma perda gradual quando sujeita a 500 ºC.
De notar que as argamassas compostas por cinzas volantes apresentarem valores expressivos
quando sujeitos a temperaturas elevadas para todas as molaridades, aos 800ºC, as argamassas
com molaridade de 14 e 18, apresentarem valores de resistência à compressão superiores ao
da temperatura ambiente (20 ºC).
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Fazendo uma análise comparativa com resultados de outras fontes, alguns autores confirmam
a estabilidade térmica de ligantes obtidos pela ativação de cinzas volantes, mesmo para
temperaturas próximas de 1000 ºC [60].

4.3.1.2 Ensaio de resistência à compressão das argamassas geopoliméricas
com metacaulino
No Quadro 22, em anexo, são apresentados os valores relativos à resistência à compressão,
valores das tensões médias, desvio padrão e coeficiente de variação das diferentes argamassas
geopoliméricas com metacaulino, sujeitas a temperaturas que variam entre 20 ºC, 200 ºC, 500
ºC e 800 ºC.
Seguidamente, na Figura 40, com recurso a um gráfico de barras para melhor compreensão e
interpretação de resultados, são discriminadas as tensões médias de compressão para cada
molaridade diferindo as temperaturas impostas.

Metacaulino - 10;14;18 M
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4,38 4,63 4,40
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Figura 40 – Valores das resistências à compressão das argamassas geopoliméricas compostas
por metacaulino de molaridade 10, 14 e 18M respetivamente, sujeitas a várias a
temperaturas.
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Concluiu-se que ensaiadas à temperatura ambiente as argamassas geopoliméricas cujo ligante
utilizado foi o metacaulino apresentam níveis muito superiores (quase dobro) aos níveis de
resistência à compressão cujo ligante são as cinzas volantes.
Os geopolímeros que na sua composição o ligante é o metacaulino, atinge um pico de
resistência à compressão aos 200 ºC, e tende a decrescer gradualmente quase até ficar com
uma resistência nula aos 800 ºC. Fazendo um paralelismo com os geopolímeros compostos
por cinzas volantes, aos 800 ºC apresentam níveis muito superiores aos dos compostos por
metacaulino.
Relativamente à presente dissertação a resistência de compressão à temperatura ambiente para
a argamassa CV_14M registada foi de 34,91 MPa, aos 500 ºC a resistência registada foi 22,13
MPa uma perda de resistência de 37 %, e comparativamente aos 800 ºC a resistência foi de
4,63 MPa uma perda de resistência de 87 % em relação à temperatura de referencia, podendo
concluir que estas composições das argamassas geopoliméricas com metacaulino têm perdas
muito maiores relativamente às alcançadas por outros autores [8] as quais se podem ficar a
dever ao facto daqueles terem utilizado geopolímeros muito menos trabalháveis logo muito
mais densos e de elevada resistência.
De notar, que a resistência máxima registada para todas as molaridades foi quando os
geopolímeros foram sujeitos a uma temperatura de 200 ºC, a temperatura ambiente (20 ºC)
apresenta níveis de resistência superiores comparando com os 500 ºC, não podendo ser sequer
comparável quando sujeitos a 800 ºC que a resistência como foi dito anteriormente é quase
nula.
Visualmente os provetes de metacaulino quando sujeitos a 800 ºC, já se encontravam num
processo de degradação elevado, desfazendo-se apenas com o toque.
Merece destaque a maior perda de resistência das argamassas à base de metacaulino face às
argamassas à base de cinzas volantes. Uma possível explicação para esta diferença de
resistência entre os dois tipos de ligantes, segundo Kong et al. (2007) [43], os geopolímeros à
base de cinzas volantes têm grande número de pequenos poros que facilitam a libertação de
humidade quando aquecidos, fazendo com que, assim, o mínimo de danos para a matriz do
geopolímero. Por outro lado, os geopolímeros compostos por metacaulino não possuem essas
estruturas de distribuição de poros. Este aspecto é objecto de análise da secção 4.5 desta
dissertação.
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4.3.2 Ensaio de resistência à compressão do betão
Quanto ao betão foram feitos ensaios relativos aos 7, 14 e 28 dias de idade à temperatura de
20 ºC, e ensaiado aos 28 dias para as restantes temperaturas, seguidamente serão apresentados
os valores relativos à resistência à compressão. Foram ensaiados três provetes de dimensões
100x100x100 mm3 aos 7 dias, posteriormente mais três provetes com as mesmas dimensões
aos 14 dias, e finalmente mais três provetes aos 28 dias de idade relativamente à temperatura
ambiente.
No Quadro 15 serão apresentados os valores da resistência à compressão do betão C20/25,
assim como o desvio padrão e o correspondente coeficiente de variação, para facilitar a
visualização e interpretação dos resultados na Figura 41 são apresentados os valores relativos
à resistência à compressão do betão em relação ao tempo de cura.

Quadro 15 – Valores de resistência à compressão do betão dependendo do tempo de cura.
Tipo de mistura

Tempo de cura
(Dias)

Resistência Média
à compressão
(MPa)

Desvio Padrão
(MPa)

Coeficiente de
Variação (%)

7

16,33

0,62

3,78%

14

26,43

0,68

2,59%

28

26,95

0,67

2,49%

Betão

Resistência Média à compressão (MPa)

Temperatura de 20 ºC
30,00

26,43

26,95

14

28

25,00
20,00

16,33

15,00
10,00
5,00
0,00
7

Tempo (dias)

Figura 41 – Valores da resistência à compressão do betão em relação ao tempo de cura.
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4.4 Ensaio de aderência
Como foi referido anteriormente neste estudo, foram escolhidas duas argamassas no grupo das
seis misturas submetidas a estudo prévio, no qual resultou a escolha da mistura cinzas
volantes cuja molaridade é de 14M e a mistura de metacaulino igualmente com molaridade de
14M.
A seleção das misturas para o estudo em causa é justificada com apresentação de valores de
resistência mecânica elevados, obtidos quando estas misturas foram sujeitas à temperatura de
800 ºC.

4.4.1 Tensão de aderência
Nos quadros 23 a 25, em anexo, são apresentados os valores relativos à força de
arrancamento, tensão de arrancamento, desvio padrão e coeficiente de variação para as
argamassas geopoliméricas CV_14M e Mk_14M, sujeitas a temperaturas que variam entre 20
ºC, 200 ºC, 500 ºC e 800 ºC.
Seguidamente, na Figura 42, com recurso a um gráfico de barras para melhor compreensão e
interpretação de resultados, são discriminadas as tensões de arrancamento para as argamassas
CV_14M e Mk_14M diferindo as temperaturas impostas.

Tensão de arrancamento (MPa)

1,40
1,23
1,20

CV_14M

1,00

Mk_14M
0,80

0,80
0,60
0,41

0,41

0,40

0,34
0,24

0,20
0,00
20

200

500

Temperatura (ºC)

Figura 42 – Gráfico comparativo da tensão de arrancamento das argamassas CV_14M e
Mk_14M, para as diferentes temperaturas.
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Quando a temperatura que as lajes foram sujeitas é de 20 ºC, a mistura de revestimento
CV_14M, apresenta uma menor tensão de aderência, que a mistura MK_14M.
De notar diferenças a nível do tipo de rotura, uma acontece no substrato de betão (MK_14M),
a outra acontece totalmente na argamassa de revestimento (CV_14M).
As misturas CV_14M e Mk_14M, quando imposta uma temperatura de 200 ºC têm um
comportamento muito semelhante, a tensão de arrancamento média para ambas foi de 0,41
MPa. Quanto ao tipo de rotura, esta acontece totalmente no substrato de betão no caso da
argamassa Mk_14M, e relativamente à argamassa CV_14M a rotura dá-se na própria
argamassa geopolimérica.
Quando sujeita a uma temperatura de 500 ºC, a tensão de arrancamento em ambas as misturas
continua a descer gradualmente, mas facto curioso foi uma grande redução da tensão de
arrancamento da mistura de Mk_14M, que contrariamente quando ensaiada à temperatura de
20 ºC, apresenta valores superiores ao da mistura CV_14M.
Relembrados os valores dos resultados da resistência relativos à compressão e flexão, as
misturas com cinzas volantes quando sujeitas a temperaturas de 800 ºC têm resistências mais
satisfatórias do que as misturas com metacaulino, o ensaio de aderência vem mais uma vez
provar esse facto.
Quando as lajes revestidas por ambas as argamassas geopoliméricas foram ao forno a 800 ºC,
apresentavam já um aspeto muito debilitado, facto comprovado aquando do ensaio, não foi
possível retirar resultados, pois não houve adesão suficiente para a força imposta pela
máquina destinada ao caroteamento (Figura 43).
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Figura 43 – Destacamento da argamassa de revestimento Mk_14M e CV_14M após
temperatura de 800 ºC.

A aderência diminui à medida que as lajes foram sujeitas ao aumento de temperatura, tal
facto, poderá ser justificado pelo aumento do volume das partículas internas da mistura. À
medida que se verifica tal aumento da temperatura, existe uma expansão das partículas que
origina quebras de ligações de adesão, daí se concluir tal diminuição da tensão de adesão ao
longo do aumento da temperatura para todas as misturas.

4.4.2 Análise dos tipos de rotura:
De acordo com a norma EN 1542 [59], são apresentados nas figuras 44 a 46 e nos quadros 16
a 18 os tipos de rotura para as diferentes temperaturas a que as lajes foram sujeitas.
Os seis tipos de rotura segundo a norma EN 1542 [59] foram previamente descritos e
explicados no Capítulo 3 da presente dissertação.
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Argamassas geopoliméricas sujeitas à temperatura de 20 ºC.

Figura 44 – Tipo de rotura nas argamassas à temperatura de 20 ºC.

Quadro 16 – Tipos de rotura das argamassas à temperatura de 20 ºC.
Mistura

CV_14M

Mk_14M

84

Tempo de Cura
(Dias)

28

28

Tipo de Rotura

Percentagem Para Cada
Tipo de Rotura (%)

1

B

100

2

B

100

B

100

4

B

100

5

B

100

1

A

100

2

A

100

A

100

4

A

100

5

A

100

Amostras

3

3

Temperatura de
Cura (◦C)

20

2
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Argamassas geopoliméricas sujeitas à temperatura de 200 ºC.

Figura 45 – Tipo de rotura nas argamassas à temperatura de 200 ºC.

Quadro 17 – Tipos de rotura das argamassas à temperatura de 200 ºC.

Mistura

Tempo de Cura
(Dias)

CV_14M

Mk_14M

Pedro Gaspar Costa

28

28

Tipo de Rotura

Percentagem Para
Cada Tipo de Rotura
(%)

1

B

100

2

B

100

B

100

4

B

100

5

B

100

1

A

100

2

A

100

A

100

4

A

100

5

A

100

Amostras

3

3

Temperatura de
Cura (◦C)

200

200
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Argamassas geopoliméricas sujeitas à temperatura de 500 ºC.

Figura 46 – Tipo de rotura nas argamassas quando sujeito à temperatura de 500 ºC.

Quadro 18 – Tipos de rotura das argamassas à temperatura de 500 Cº.

Mistura

CV_14M

Mk_14M

86

Tempo de Cura
(Dias)

28

28

Tipo de Rotura

Percentagem Para Cada
Tipo de Rotura (%)

1

B

100

2

B

100

B

100

4

B

100

5

B

100

1

A/B

80%A

2

A/B

90%A

A/B

80%A

4

B

100%B

5

A/B

80%A

Amostras

3

3

Temperatura de
Cura (◦C)

500

500
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Para a argamassa geopolimérica CV_14M o tipo de rotura para a temperatura de 20 ºC, 200
ºC e 500 ºC foi sempre o tipo de rotura B, que consiste na rotura na camada de revestimento
geopolímerico. A rotura aos 20 ºC quase que atinge o betão, mas conforme a temperatura foi
subindo a rotura deu-se muito perto da cola que liga o revestimento ao disco metálico.
Quanto à argamassa geopolimérica Mk_14M, o tipo de rotura para a temperatura de 20 ºC e
200 ºC foi tipo de rotura A, a rotura dá-se na camada de betão, podendo-se concluir que a
argamassa apresenta bons níveis de adesão.
No caso específico da argamassa geopolimérica Mk_14M quando sujeita a uma temperatura
de 500 ºC, temos uma rotura entre o substrato (betão) e o revestimento geopolímerico (tipo de
rotura A/B), em todas as amostras existe uma percentagem de 80% de betão que foi
arrancado, pertencendo os restantes 20% ao revestimento. De notar que para apenas a quarta
amostra a rotura deu-se apenas na camada de geopolímero (tipo de rotura B).
Mais uma vez não é demais referir que aos 800 ºC não foi possível analisar o tipo de rotura,
devido ao facto da laje se encontrar muito danificada não resistindo à máquina caroteadora.
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4.5 Análise de imagens no microscópio electrónico de varredura (MEV)
As figuras 47 e 48 apresentam imagens da microestrutura das argamassas geopoliméricas de
cinzas volantes e de metacaulino com a concentração 14M. As mesmas mostram que as
primeiras apresentam uma maior microporosidade a qual permite explicar a menor perda de
resistência quando sujeitas a temperaturas elevadas.

Figura 47 – Microestrutura das argamassas de cinzas volantes.
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Figura 48 – Microestrutura das argamassas de metacaulino.
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CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

5.1 Conclusão
No desenvolvimento desta dissertação seguiu-se uma linha orientadora traçada no capítulo
introdutório da mesma. O resultado esperado seria fazer uma análise detalhada das
possibilidades e capacidades das argamassas geopoliméricas sujeitas a altas temperaturas
analisadas num contexto de uma utilização futura como reparação de edifícios industriais cujo
constituinte base seriam betões constituídos por cimento Portland normal.
Foram analisadas e ensaiadas seis argamassas geopoliméricas, tendo em vista o refinamento
das duas melhores, tendo resultado na escolha das argamassas CV_14M e MK_14M.
Quanto aos ensaios os resultados foram obtidos tendo consciência que os betões à base de
cimento Portland quando sujeitos a altas temperaturas tinham desempenhos inferiores aos das
argamassas com ligantes geopoliméricos.
Relativamente aos ensaios de consistência de notar, na globalidade as argamassas
geopoliméricas compostas pelo ligante metacaulino apresentam trabalhabilidades inferiores
relativamente às argamassas geopoliméricas compostas com o ligante cinzas volantes. Em
relação às concentrações molares o nível de trabalhabilidade diminuiu uniformemente assim
que a concentração molar aumenta.
Os resultados a nível de resistência à flexão entre os dois ligantes, variam quando ensaiadas a
20 ºC em que as argamassas geopoliméricas com metacaulino apresentam valores muito
superiores, aos 200 ºC a resistência de ambas tende a aumentar mas com valores muito
similares, aos 500 ºC a resistência tem uma quebra grande para ambas as argamassas
geopoliméricas, a grande diferença acontece quando sujeitas a 800 ºC que a resistência
aproxima-se do valor de referência (20 ºC) no caso das argamassas geopoliméricas com
cinzas volantes e no caso das argamassas geopoliméricas com metacaulino é quase nula. De
notar que a molaridade varia nas várias argamassas geopoliméricas mas apresentam sempre
resultados muito similares.
Nos ensaios de resistência à compressão na generalidade à temperatura ambiente (20 ºC) as
argamassas geopoliméricas cujo ligante foi o metacaulino apresentam níveis muito superiores
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(quase dobro) aos níveis de resistência à compressão cujo ligante são as cinzas volantes.
Quando as argamassas geopoliméricas são ensaiadas aos 200 ºC o nível de resistência
aumenta para ambos os ligantes atingindo assim o máximo de resistência para todas as
molaridades. No entanto, quando submetidas à temperatura de 500 ºC tendem a perder
capacidade resistente, aos 800 ºC o comportamento mais uma vez é totalmente diferente, as
argamassas geopoliméricas com cinzas volantes aumentam a sua resistência, pelo contrário as
argamassas geopoliméricas cujo ligante é o metacaulino apresentam níveis de resistência
quase nulos, para todas as molaridades.
Quanto à aderência convém voltar a frisar que foram escolhidas as duas melhores argamassas
de cada ligante e o resultado foi CV_14M e MK_14M. De referir também, que quando
sujeitas à temperatura de 800 ºC não obtivemos nenhum resultado pois as argamassas já se
encontravam num grau de deterioração no qual não havia aderência que aguentasse a força da
caroteadora.
As argamassas geopoliméricas quando sujeitas a uma temperatura de 20 ºC apresentavam
tensões de arrancamento muito diferentes em que as argamassas geopoliméricas cujo ligante
utilizado foi o metacaulino tinham tensões muito superiores relativamente às argamassas
geopoliméricas com ligante cinzas volantes. Aos 200 ºC a tensão média de arrancamento
registada foi semelhante para as duas argamassas geopoliméricas, e novamente aos 500 ºC a
argamassa geopolimérica com cinzas volantes apresentou um resultado muito superior, que
continua a indiciar o seu comportamento a altas temperaturas muito satisfatório.
Tendo em conta o seu preço de mercado e o seu desempenho a temperaturas muito elevadas
as argamassas geopoliméricas que na sua composição contêm cinzas volantes apresentam
índices de resistência e aderência muito superiores às argamassas geopoliméricas com
metacaulino. Para a temperatura ambiente as argamassas geopoliméricas com metacaulino
apresentam valores superiores podendo ser uma alternativa viável ao cimento Portland com
resistências elevadas que também traz custos elevados.
A análise da microestrutura confirma que as argamassas geopoliméricas à base de cinzas
volantes apresentam um maior número de microporos os quais explicam a menor perda de
resistência destas quando sujeitas a temperaturas elevadas.
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5.2 Trabalhos futuros
Seria interessante para complementação da presente dissertação, uma comparação de
resistências a elevadas temperaturas entre argamassas geopoliméricas e uma argamassa de
revestimento indicada para edifícios industriais.
No que diz respeito à conceção das argamassas geopoliméricas seria interessante utilizar mais
composições com outros ligantes para otimizar uma que apresentasse índices de resistência a
altas temperaturas ainda maiores. Relativamente ainda à conceção, tendo em vista reduzir o
processo de retração seria interessante fazer uma investigação para poder controlar esse
processo minimizando a patologia.
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ANEXOS

Quadro 19 – Resumo dos valores da tensão de flexão das diferentes misturas sujeitas a
diferentes temperaturas.
Ensaio de Flexão
Mistura

Tensão Média de Flexão
(MPa)

Desvio Padrão
(MPa)

Coeficiente de
Variação (%)

3,79

0,30

7,84%

3,24

0,14

4,22%

2,57

0,19

7,41%

800

2,68

0,27

10,07%

20

2,96

0,4

28,31%

4,75

0,22

4 63%

2,06

0,22

10,85%

800

2,61

0,07

2,69%

20

3,41

0,13

3,82%

7,98

0,19

2,33%

2,49

0,35

14,21%

2,64

0,12

4,39%

Temperatura (⁰C)

Tempo de
Cura (d)

20
200

CV_10M

500

200

CV_14M

500

200

CV_18M

500

28

28

28

800

Quadro 20 – Resumo dos valores da tensão de flexão das diferentes misturas sujeitas a
diferentes temperaturas.
Ensaio de Flexão
Mistura

Temperatura
(⁰C)

Tempo de
Cura (d)

Tensão Média
Flexão (MPa)

Desvio Padrão (MPa)

Coeficiente de Variação
(%)

5,97

0,15

2,50%

6,03

0,56

9,36%

2,57

0,26

10,13%

800

0,34

0,07

19,48%

20

6,41

0 29

4,47%

7,91

0,52

6,58%

20
MK_10M

MK_14M

MK_18M

200
500

200
500

28

2,75

0,13

4,69%

800

0,32

0,06

20,21%

20

5,91

0,38

6,35%

7,65

0,23

3,01%

2,13

0,14

6,35%

0,40

0,01

3,45%

200
500
800

Pedro Gaspar Costa

28

28
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Quadro 21 – Resumo dos valores da tensão de compressão das diferentes misturas com
cinzas volantes sujeitas a diferentes temperaturas.
Mistura

CV_10M

CV_14M

CV_18M

Temperatura (⁰C)

Tensão Média (MPa) Desvio Padrão (MPa)

Coeficiente de
Variação (%)

20

24,14

0,70

2,89%

200

30,13

0,65

2,15%

500

18,28

0,27

1,47%

800

13,80

0,49

3,52%

20

14,72

0,55

3,72%

200

30,12

1,13

3,75%

500

18,58

0,69

3,71%

800

15,78

0 43

2,74%

20

12,39

0,69

5,53%

200

36,98

1,67

4,51%

500

19,84

0,68

3,43%

800

14,87

0,71

4,77%

Quadro 22 – Resumo dos valores da tensão de compressão das diferentes misturas com
metacaulino sujeitas a diferentes temperaturas.
Mistura

MK_10M

MK_14M

MK_18M

102

Temperatura (⁰C)

Tensão Média (MPa) Desvio Padrão (MPa)

Coeficiente de
Variação (%)

20

33,87

0,50

1,48%

200

36,58

1,21

3,32%

500

24,04

0,89

3,70%

800

4,38

0,23

5,17%

20

34,91

1,37

3,94%

200

32,05

1,35

4,20%

500

22,13

1,00

4,51%

800

4,63

0,22

4,85%

20

32,29

1,17

3,64%

200

39,39

1,00

2,53%

500

24,15

0,87

3,62%

800

4,40

0,25

5,60%

Pedro Gaspar Costa

Capítulo 7 – Anexos

Quadro 23 – Síntese das tensões de arrancamento das argamassas CV_14M e MK_14M
sujeitas à temperatura de 20 ºC.

Mistura

CV_14M

Mk_14M

Força de
Arrancamento (N)

Tensão de
arrancamento
(MPa)

1

1800

0,92

-0,11

2

1600

0,81

-0,01

1200

0,61

1600

0,81

-0,01

5

700

0,87

-0,06

1

2000

1,02

0,21

2

3100

1,58

-0,35

2800

1,43

4

2200

1,12

0,11

5

2000

1,02

0,21

Amostras

3

3

Temp.
de Cura
(◦C)

20

20

Média
(MPa)

0,80

1,23

Dif (Média
- Amostra)

0,19

-0,19

Desvio
Padrão
(MPa)

CV (%)

0,10

1,91%

0,23

18,55%

Quadro 24 – Síntese das tensões de arrancamento das argamassas CV_14M e MK_14M
sujeitas à temperatura de 200 ºC.

Mistura

Força de
Arrancamento
(N)

Tensão de
Arrancamento
(MPa)

900

0,46

800

0,41

700

0,36

4

800

0,41

0,00

5

800

0,41

0,00

1

700

0,36

0,05

2

800

0,41

0,00

800

0,41

4

900

0,46

-0,05

5

800

0,41

0,00

Amostras

Temp.
de Cura
(◦C)

1
2
CV_14M

Mk_14M

3

3

Pedro Gaspar Costa

200

200

Média
(MPa)

Desvio
Dif (Média
Padrão
- Amostra)
(MPa)

CV (%)

-0,05
0,00
0,41

0,41

0,05

0,00

0,03

7,91%

0,03

7,91%
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Quadro 25 – Síntese das tensões de arrancamento das argamassas CV_14M e Mk_14M à
temperatura de 500 ºC.

Mistura

CV_14M

Mk_14M

104

Força de
Arrancamento (N)

Tensão de
Arrancamento
(MPa)

1

700

0,36

-0,02

2

700

0,36

-0,02

600

0,31

4

650

0,33

0,01

5

700

0,36

-0,02

1

500

0,25

-0,01

2

500

0,25

-0,01

500

0,25

4

400

0,20

0,04

5

500

0,25

-0,01

Amostras

3

3

Temp.
de Cura
(◦C)

500

500

Média
(MPa)

0,34

0,24

Dif (Média
- Amostra)

0,04

-0,01

Desvio
Padrão CV (%)
(MPa)

0,02

5,97%

0,02

8,33%
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