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RESUMO 

As construções de alvenaria antiga são hoje em dia um foco importante na área da construção 

dado o seu valor histórico, social e cultural. Assim sendo, este sector tem demonstrado uma 

maior preocupação na sua preservação com recurso a materiais compósitos para reforço das 

mesmas. No entanto a informação relativa a estes materiais, é escassa, nomeadamente no que 

diz respeito à sua aderência ao substrato. 

Os materiais compósitos, de entre os quais os já conhecidos FRPs, são compostos por uma 

matriz e fibras. Sendo que nesta dissertação os materiais utilizados são, como substrato, o 

tijolo, as fibras são metálicas, de vidro e naturais (linho), e a matriz é à base de uma 

argamassa de cal e uma outra geopolimérica. 

Com esta tese pretende-se substituir a tradicional matriz de resina, para começar a utilizar 

matrizes inorgânicas com base em ligantes não cimentícios, de modo a garantir uma boa 

aderência desta ao substrato, e também de modo a preservar as propriedades das fibras. Ao 

longo desta dissertação são apresentados ensaios experimentais, com vista a caracterizar o 

comportamento mecânico dos materiais pertencentes ao compósito, quer individualmente, 

quer no seu conjunto.  
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Matrizes inorgânicas; Argamassa de cal; Argamassa geopolimérica; Fibras metálicas; Fibras 

naturais; Ensaios experimentais. 

 

  



 

VI 

 



Abstract 

 

VII 

 

 

ABSTRACT 

The Ancient Masonry buildings are nowadays an important focus in the construction field, 

because of their historical, social and cultural importance. Therefore this industry has shown a 

great concern in its preservation using Composite Materials as reinforcement. However the 

information about this material is poor, particularly regarding to its bond to the substrate. 

The Composite Materials, like the well known FRPs, are composed of a matrix and fibers. 

The used materials in this thesis are, as substrate, the brick, as fibers, metallic, glass and 

natural (flax) fiber, and the matrix is based in a lime mortar and in a geopolymeric mortar. 

In this thesis is intended to leave the traditional resin, to start using inorganic matrices based 

on binders, in order to provide a good bond to the substrate, and also preserving the fibers 

properties. In the course of this dissertation experimental tests are presented, which aim to 

characterize the mechanical behavior of the materials that belong to the composite, 

individually and all together.  

 

 

 

Keywords: Ancient masonry; Bond; Reinforcement; Composite materials; Inorganic 

matrixes; Lime mortar; Geopolymeric mortar; Steel cords; Natural fibers; Experimental tests. 
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CAPÍTULO I  

INTRODUÇÃO 

1.1. Enquadramento 

As construções de alvenaria antiga, mostram-se hoje em dia de especial interesse devido ao 

seu valor artístico e cultural, sendo que cada vez mais são pontos fulcrais de atração para lazer 

e turismo principalmente nos centros históricos das cidades Europeias. A sua durabilidade é 

confirmada desde há séculos, como se pode verificar com as Pirâmides Egípcias e 

principalmente com as construções Romanas, cujo valor é incalculável. Apesar destas suas 

características, e pelo facto de serem um conjunto de pedras sobrepostas com ou sem 

argamassa nas suas juntas, estas tendem a sofrer vários danos e daí ser necessária a sua 

preservação, também por motivos de interesse histórico como já referido e claro que por 

motivos económicos.  

Quando se fala em preservação, existem já várias técnicas modernas de reforço, como os 

materiais compósitos, dos quais alguns já testados, contudo apresentam algumas limitações no 

que diz respeito à sua ligação efetiva ao substrato, revelando a sua incompatibilidade com o 

substrato de alvenaria a longo prazo. Sendo assim, é compreensível uma maior tendência na 

procura de novas soluções, que é o caso deste trabalho que visa o uso de matrizes inorgânicas 

com base em argamassas, visto apresentarem uma maior compatibilidade com o substrato. Por 

outro lado, as fibras de carbono, já muito usadas para reforço de estruturas de betão armado, 

mas que não se mostram as mais adequadas a este tipo de construção, a alvenaria antiga, pois 

apresentam uma resistência muito superior aos valores do substrato em causa. 

Esta dissertação apresenta um conjunto de ensaios, que visam caracterizar o comportamento 

experimental de cada material individualmente bem como do conjunto, cuja principal 

motivação para a sua realização passa exatamente por contribuir para um maior conhecimento 

e um estudo mais aprofundado destas novas técnicas de reforço, para posterior melhoramento 
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e mesmo uma possível resolução de problemas específicos, com vista a uma aplicação futura 

em obras de alvenaria antiga.  

1.2. Objetivos e Metodologia 

Os principais objetivos desta dissertação são enumerados de seguida: 

 Desenvolvimento de um trabalho de pesquisa com vista à apreensão dos fundamentos 

teóricos dos diferentes materiais compósitos já estudados; 

 Difusão, revisão e descrição dos reforços de alvenaria antiga e de técnicas modernas e 

promissoras; 

 Produção de uma nova argamassa para uma nova matriz, geopolimérica, com uma 

resistência adequada ao substrato em causa; 

 Caracterização individual das principais propriedades mecânicas de cada componente 

associado aos ensaios de aderência, nomeadamente argamassa, fibras e substrato; 

 Realização de ensaios experimentais para caracterização das duas interfaces 

intervenientes no reforço, ou seja, a ligação no material compósito (ligação matriz-

fibra) e a ligação substrato- matriz; 

 Caracterização experimental das propriedades do conjunto ou seja substrato-

compósito; 

 Contributo para a compreensão do comportamento da ligação dos materiais 

compósitos aos substratos de alvenaria. 

A metodologia adotada para a caracterização das propriedades mecânicas dos materiais em 

causa, tem como base uma extensa campanha de ensaios experimentais. Os ensaios a realizar 

visam avaliar a boa ligação/adesão entre a matriz e o substrato, bem como determinar as 

propriedades mecânicas dos materiais como um todo e também de cada material isolado. 

Neste contexto, as componentes a ser ensaiadas são o substrato, a argamassa e as fibras, sendo 

que para o substrato foram realizados ensaios de compressão e de pull-out, para a argamassa 

optou-se pelos ensaios de flexão e de compressão e para as fibras efetuaram-se ensaios de 

tração. Seguidamente foram ensaiadas as interfaces, no caso do compósito os ensaios 

realizados foram de tração e de pull-off, já para a interface substrato-argamassa realizaram-se 

ensaios de flexão e de pull-out. Para o conjunto dos materiais, ou seja, substrato-compósito, 

foram realizados ensaios de aderência. 
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1.3. Estrutura da Dissertação 

A dissertação está dividida em sete capítulos. O primeiro capítulo, dedicado inteiramente a 

uma introdução, cujo principal objetivo é elucidar acerca do tema em causa, mostrando 

também todos os propósitos nele implícitos. O segundo capítulo trata uma componente 

teórica, para a qual foi realizada uma pesquisa em torno de toda a informação existente acerca 

do tema, sendo abordados conceitos introdutórios, revisões bibliográficas e outros aspetos 

importantes, sobre a problemática das estruturas de alvenaria, as matrizes já estudadas e 

testadas, assim como as fibras e os vários tipos de compósitos conhecidos. 

O terceiro capítulo apresenta uma descrição do processo dos ensaios experimentais a realizar, 

os equipamentos necessários para a sua realização, bem como os materiais a utilizar para a 

preparação dos provetes. O quarto, quinto e sexto capítulos apresentam o conjunto de ensaios 

experimentais desenvolvidos, bem como os respetivos resultados obtidos com o desenvolver 

dos ensaios. No quarto capítulo é possível observar uma caracterização individual dos vários 

componentes utilizados no conjunto que será analisado no capítulo seis, no qual se apresenta 

uma caracterização das várias ligações inerentes ao conjunto substrato-compósito. O quinto 

capítulo aborda o estudo das diferentes interfaces inerentes ao reforço, substrato-matriz e 

matriz-fibra (compósito). No sétimo capítulo são expostas as principais conclusões tiradas 

com a elaboração deste trabalho, apresentando-se também sugestões para trabalhos futuros 

envoltos neste tema. 
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CAPÍTULO II  

MATERIAIS COMPÓSITOS PARA O REFORÇO DE ALVENARIA 

2.1. Introdução 

As construções de alvenaria existem desde os primórdios da civilização. As construções de 

alvenaria tradicional começaram por ser fabricadas à base de pedra (granito, calcário, xisto, 

etc.), tratando-se muitas vezes de obras de elevado valor patrimonial. Com o passar do tempo 

tem-se recorrido a materiais diferentes, sempre com o objetivo de garantir a segurança e o 

conforto. As alvenarias, devido à ação de ventos, altas temperaturas, sismos, entre outros, 

sofrem danos graves, que podem levar à degradação ou mesmo á destruição destas estruturas. 

De forma a prevenir e reparar estes danos, têm sido estudados diversos materiais para reforçar 

estas estruturas devendo estes ser adequados a esta, mantendo a sua integridade, originalidade 

e sem que haja alterações das mesmas.  

Para tentar resolver os danos provocados nas alvenarias, recorre-se ao uso de materiais 

compósitos. Estes são constituídos por um reforço (material disperso) e por uma matriz 

(material contínuo), sendo que a matriz confere estrutura ao material, garantindo ligação ao 

substrato e que o reforço destaca todas as suas propriedades, e por vezes melhorando-as 

(Borri, et al., 2012). De forma a garantir a ligação ao substrato, começou por se utilizar uma 

matriz constituída por um polímero, as resinas, sendo que as mais utilizadas, são as epóxi e de 

poliéster. Mais recentemente, devido à incompatibilidade das resinas com o substrato no caso 

da absorção de água e à sua perda de permeabilidade quando sujeitas à ação do ambiente, 

optou-se então pela aplicação de matrizes com base em argamassas, que ajudam a melhorar 

problemas relacionados com a ligação e de compatibilidade química e física. Alguns dos 

exemplos destas soluções já desenvolvidas são polímeros reforçados com aço (SRP) e 

polímeros reforçados com fibras (FRP) (Valluzzi, et al., 2012). Têm sido testadas amostras de 

argamassas reforçadas com aço (SRG), com a matriz à base de cimento, verificando-se um 

material compósito mais barato que o FRP (Razavizadeh, 2013). Pensando no ambiente, e 
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também devido às suas propriedades corrosivas quando em contacto com a alvenaria 

Tradicional, tem-se tentado por de parte esta solução optando-se pelo uso de argamassas com 

base em ligantes, sem adição de cimento, como é o caso da cal, preservando e tratando 

eventuais danos, garantindo o valor histórico e artístico das estruturas.  

No desenvolver desta dissertação, pretende-se também conceber uma argamassa 

geopolimérica, trata-se de um material inovador, baseado na ativação alcalina de materiais 

ricos em sílica e alumina, cujas propriedades mecânicas são bastante superiores às dos 

ligantes convencionais. Neste material, podem incluir-se as cinzas vulcânicas, de incineração 

de resíduos entre outros resíduos de materiais de construção, e após a sua geopolimerização 

apresentam um bom comportamento no que diz respeito às agressões contra o meio ambiente 

(Pinto, 2002). 

De modo a complementar a matriz, tem-se procurado utilizar fibras, estas têm-se mostrado 

uma solução bastante promissora quando submersas nas matrizes. De forma a melhorar e a 

evitar problemas relacionados com os FRPs, tem-se optado pela utilização de fibras de aço, 

estas garantem versatilidade, durabilidade e atribuem uma maior resistência ao substrato, 

dependendo do desempenho da ligação entre este e o material compósito. As fibras têm vários 

interesses, são usadas no desporto, para fins medicinais, em meios de transporte, quer na área 

da arquitetura quer da construção. Na construção o uso de fibras, é cada vez mais uma aposta 

pois estas possuem propriedades vantajosas na aplicação de reforços, e revestimentos, trata-se 

de um material leve, que se ajusta à estética de alvenarias antigas, tendo já sido usadas quer as 

fibras sintéticas quer as fibras naturais. Das fibras sintéticas usam-se fibras de carbono, de 

vidro, quanto às fibras naturais, têm sido testadas as fibras de basalto, cânhamo, linho, juta e 

sisal (Codispoti, et al., 2013).  

O uso deste tipo de reforço mostra-se bastante eficaz, pois a alvenaria apresenta baixa 

resistência, este sistema melhora o seu desempenho, garante sustentabilidade e 

compatibilidade, tratando possíveis fraturas e sem agressividades para o meio ambiente, 

podendo ser obtidos a um baixo custo. 

É inevitável não salientar o facto de o conhecimento envolto neste tema ser relativamente 

escasso, sendo que a informação existente se encontra maioritariamente na Língua Inglesa, 

havendo necessidade de um tratamento bastante minucioso e detalhado ao longo da realização 

deste projeto.  
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2.2. Alvenaria 

Desde os primórdios, que a construção é feita com alvenaria, esta trata-se de um conjunto de 

elementos, blocos ou pedras, naturais ou artificiais, interligadas de forma estável pelo ajuste 

de juntas e aplicação ou não de argamassa. A alvenaria é de uma grande importância a nível 

histórico, isto porque se trata do principal material a ser utilizado para habitação de todos os 

edifícios estruturais construídos pelo homem. 

Inicialmente, a alvenaria tradicional (Figura 2.1) não era concebida com técnica, 

sobrepunham-se as pedras para que estas se mantivessem estáveis, não tendo em atenção o 

solo em que estas assentavam ou seja, a construção era totalmente intuitiva e baseada na 

passagem de conhecimento pelas sucessivas gerações. Com o passar do tempo, e com o 

auxílio de pesquisas científicas apareceram novas técnicas baseadas em métodos de cálculos 

que permitiram a conceção de edifícios de alvenaria armada. Com o avanço das pesquisas e 

da tecnologia, descobriram-se novas técnicas, novos materiais, permitindo uma evolução 

desta construção. Estas pesquisas trouxeram novos materiais como blocos industrializados 

suscetíveis de serem projetadas para resistir a esforços de compressão, ou ainda, a uma 

combinação de esforços ligados entre si pela adição de argamassa e podendo ainda conter 

armadura. 

Das alvenarias quer tradicionais (Figura 2.2), quer modernas (Figura 2.3) no que diz respeito 

às armaduras e estas podem ser: i) não armada, em que apenas se usa a alvenaria ligando com 

argamassa; ii) armadas, alvenaria reforçada com aço devido a exigências estruturais; iii) 

confinada, alvenaria delimitada nos quatro bordos por elementos de alvenaria ou betão 

armado (Lourenço, et al., 2007). 

 

  

(a) (b) 

Figura 2.1. Alvenaria tradicional: (a) Granito; (b) Xisto 
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(a) (b) 

Figura 2.2. Alvenaria tradicional: (a) não armada - Edifício Manadnock; (b) armada 

(Lourenço, 2008) 

 

 
  

(a) (b) (c) 

Figura 2.3. Alvenaria moderna: (a) não armada; (b) armada; (c) confinada. (Lourenço, 2008) 

   

(a) (b) (c) 

Figura 2.4. Tipos de alvenaria: (a) alvenaria de pedra; (b) alvenaria de tijolo; (c) alvenaria de 

blocos de betão 

Hoje em dia é possível encontrar vários tipos de alvenaria, de tijolo cerâmico e alvenaria de 

pedra natural ou artificial, havendo também alvenaria adensada, blocos de argila ou de betão 

moldados em formas especiais como se pode observar Figura 2.4, cujo objetivo principal é 

resistir aos esforços de compressão devendo a sua disposição garantir que as superfícies das 

juntas sejam normais aos esforços principais. 



Capítulo II – Potencial dos materiais compósitos como reforço de alvenaria 

9 

Com o passar do tempo, e devido a uma maior variedade deste tipo de materiais, tem havido 

um desenvolvimento, sendo necessário melhorá-las em vários aspetos. Todos os edifícios 

devem ser construídos segundo certas regras e exigências de segurança e funcionalidade, de 

forma a garantir também o conforto dos utentes que neles habitam e mesmo a estética 

arquitetural dos edifícios. 

No entanto, as alvenarias sofrem diversos problemas, provocados pela intempérie, e pela 

atividade sísmica, que vão afetando as suas propriedades, fraturando o material, e levando 

assim a uma menor resistência e portanto uma menor qualidade do material. Devido a estes 

problemas, tem-se vindo a reforçar estas alvenarias, recorrendo a diversos materiais, no 

entanto, não sendo os mais adequados acabam por danificar ainda mais a alvenaria, 

corroendo, degradando e portanto perdendo integridade e o seu valor histórico. 

2.3. Materiais compósitos 

No que diz respeito aos materiais compósitos, estes são materiais, constituídos por dois ou 

mais elementos, cujas características físicas e químicas diferem na sua composição. Aquando 

da estrutura final, os materiais constituintes mantêm-se separados e distintos, no entanto as 

vantagens são várias, pois o material torna-se mais leve, mais resistente e de menor custo. 

Cada vez mais, se recorre aos materiais compósitos para fortalecimento de construções 

existentes, principalmente para edifícios de alvenaria considerados Património Cultural. Estes 

materiais podem ser compostos por reforços (material disperso) e matrizes (material 

contínuo), sendo que a matriz confere a estrutura do material, garantindo ligação ao substrato 

e o reforço destaca todas as suas propriedades, e por vezes melhorando-as. 

Ao longo do tempo estes materiais têm sido utilizados de formas variadas, e na engenharia 

também, em habitações, sendo que são particularmente usados externamente, para melhorar o 

desempenho destes edifícios, reparando rachaduras e aumentando a sua ductilidade. Dentro 

destes materiais, compósitos já foram utilizados os FRP, os SRP, os FRCM e os SRG, sendo 

que nos dois primeiros a matriz é à base de polímeros (resinas) e nos dois últimos à base de 

argamassas (cimento, cal), alguns destes exemplos estão representados na Figura 2.5, onde é 

possível observar os diferentes constituintes do Compósito, a matriz e as fibras. É necessário 

frisar que dentro dos FRCM está incluída uma elevada gama de materiais compósitos, em que 

a matriz utilizada é uma argamassa cimentícia, e dentro destes temos TRC, TRM, MBC e 

FRC (Nanni, 2013).  
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(a) (b) (c) 

Figura 2.5. Materiais compósitos: (a) SRP; (b) CFRP; (c) SRG. (Barbosa, 2010; Valluzzi et 

al., 2012) 

2.3.1. Matriz 

A matriz, além de garantir uma distribuição uniforme das tensões entre as fibras, deve garantir 

também a ligação entre fibra e alvenaria (no caso em estudo), assegurando assim que estas 

tensões lhe são transmitidas, e prevenindo também o desgaste da fibra, sem que haja um 

desalinhamento entre elas (Borri, et al., 2012). 

As matrizes devem garantir uma alta estabilidade dimensional, quando sujeitas a altas 

temperaturas, uma boa resistência térmica e química, alta resistência mecânica e boa 

resistência à compressão, garantindo assim que sejam suportados os danos do material 

compósito. Inicialmente as matrizes baseavam-se somente em materiais poliméricos, 

recorrendo a resinas epóxi e de poliéster, mais recentemente apareceram as matrizes 

inorgânicas com base em argamassas. 

Resina 

Como já referido acima, primeiramente este reforço baseava-se em matrizes poliméricas, ou 

seja, eram usados os FRP e os SRP, usando uma matriz de resina, podendo estas ser 

termofixas ou termoplásticas, sendo as usadas na engenharia civil as resinas termofixas. As 

resinas termofixas são várias, as mais comuns na engenharia, são as resinas epóxi e a resina 

de poliéster, ambas normalmente impregnadas em tecidos, e quando usadas com reforços são 

fortalecidas ou mesmo reparadas com recurso a um “dry sistem” (sistema seco) (Codispoti, 

2013). 

A resina epóxi Figura 2.6 (a) é endurecida, curada aplicando um catalisador, possuindo assim 

excelentes propriedades como a elevada rigidez dielétrica, dureza, boa aderência e boa 
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resistência química e mecânica. As resinas de poliéster que interessam na engenharia são o 

poliéster insaturado, produzidas pela reação de ácidos insaturados combinados com um ácido 

saturado, sendo posteriormente a mistura, adicionada a um glicol, e dissolvida com um 

monómero reativo. 

  

(a) (b) 

Figura 2.6. Modelos de resina: (a) primário; (b) resina epoxy. (Ghiassi, 2013) 

Os polímeros mostraram-se ser de especial interesse para uso de matrizes pelas suas boas 

propriedades de aderência, no entanto apresentam uma grande desvantagem quando se trata 

de absorção de água, pois esta vai alterar a estrutura do polímero de forma reversível e mesmo 

irreversível, estas alterações dão-se quer a nível físico, quer por produtos químicos. As resinas 

devido à ação do ambiente e de determinados produtos químicos acabam por perder 

permeabilidade, cor, tornar-se quebradiças, ligeiramente moles, entre outros aspetos 

(Hollaway, 2010). 

Argamassa 

Uma opção ao uso de resinas para o uso de matrizes é recorrer a matrizes inorgânicas com 

base em argamassas, tratando-se estas de uma mistura homogénea de um ou mais agregados 

miúdoss, aglomerantes inorgânicos e água, podendo esta conter ou não aditivos ou mesmo 

adições, com propriedades de aderência e endurecimento. O uso deste tipo de material pode 

ajudar a resolver os problemas de temperatura e comportamento da estrutura a longo prazo, 

permitindo assim uma maior compatibilidade do reforço e também a sua reversibilidade 

(Borri, et al., 2012). Embora estas apresentem uma menor resistência ao corte e à tração, são 

capazes de transferir as tensões entre a alvenaria e os cordões de aço ou entre a alvenaria e as 

fibras, sendo mais vantajoso em termos de custos quer do material, quer da instalação. 

As argamassas, usadas em matrizes, têm ainda como funções proteger o substrato, regularizar 

as alvenarias, impermeabilizar e atribuir uma certa estética aos edifícios. A sua utilização 
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simplifica certos problemas relacionados com a ligação e fixação, assim como a atribuição de 

uma melhor resistência a incêndios e melhorando problemas de compatibilidade química e 

física. 

As matrizes cimentícias observáveis na Figura 2.7. (a) são compostas por aglomerados 

minerais, podendo ou não conter agregados, dando origem a argamassas ou a betão. As 

matrizes mais utilizadas são à base de cimento e, em menor escala, a cal e o gesso. As 

matrizes com base em argamassas de cal (Figura 2.7. (b)) são obtidas através da adição de 

certos adjuvantes que atribuem maior resistência à cal e que portanto melhoram a sua 

qualidade para este tipo de aplicações.  

No entanto, as argamassas de cimento tradicionais sofrem retração, devido ao vento e à 

temperatura, provocando fissuras nas alvenarias. Visto que as argamassas apresentam uma 

maior rigidez, estas fissuras podem desencadear problemas de elevada gravidade, daí optar-se 

pelo uso de argamassas de cal, sem adição de cimento, estas mostram comportamento dúctil 

durante a deformação elástica e rotura na forma de fendas distribuídas, são deformáveis e 

apesar de não muito resistentes, são capazes de acompanhar a deformação do substrato, tendo 

em atenção as propriedades das alvenarias existentes (Felice, et al., 2012).  

 

  

(a) (b) 

Figura 2.7. Matrizes inorgânicas: (a) matriz de cimento; (b) matriz de cal (Felice, et al., 2012) 

Além disso é necessário salientar que as argamassas com base em cimento apresentam 

inconvenientes no que diz respeito a impactos quer para a saúde quer para o ambiente, 
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aquando da sua produção, emitindo gases poluentes, entre os quais o dióxido de carbono, já 

no que diz respeito à cal, isto não acontece. 

Com o passar do tempo têm sido analisadas cada vez mais alternativas ao cimento, uma já 

bastante estudada é o geopolímero, que se trata de um ligante, baseado numa reação química 

entre materiais base, ricos em silício e alumínio e um conjunto de materiais alcalinos obtidos 

a partir de metais alcalinos solúveis, como o sódio e o potássio, designados de ativadores 

(Mobili, et al., 2014). Têm sido estudadas então argamassas geopoliméricas em que o material 

base é o metacaulino produzido com a calcinação de caulinite, o ativador foi preparado com 

sílica coloidal, Hidróxido de Sódio e água destilada, e foram acrescentados aditivos como a 

areia fina granulada, a volastonite e o carbonato de cálcio (Garbin, et al., 2014). 

2.3.2. Fibras 

Em termos de arquitetura e de construção, as fibras estão a ser amplamente utilizadas, estas 

oferecem uma excelente solução para reforços de alvenarias e uma estética agradável, sendo 

leves, de fácil manuseamento e de boa flexibilidade. Para a construção estas apresentam uma 

boa resistência química/biológica, boa relação entre peso e resistência e boa relação entre 

espessura e resistência térmica, apresentando propriedades mecânicas elevadas, e funcionando 

como um bom isolamento térmico e acústico. Estes também apresentam uma boa interação 

com o solo com o uso de geotêxtis, e permitem a conceção de materiais consoante o fim a que 

se destinam. 

As fibras utilizadas longas e curtas são caracterizadas por uma elevada resistência à tração 

quando embutidas numa fase contínua fraca, a matriz (Borri, et al., 2012). Sendo hoje em dia, 

as fibras, uma alternativa para reforços de materiais compósitos, têm sido feitas várias 

pesquisas, utilizando fibras de aço, fibras naturais e fibras sintéticas, pelas suas propriedades 

físicas e químicas e no caso das fibras naturais também pelas suas características não 

poluentes. 

Fibras Metálicas 

No desenvolvimento de reforços e revestimentos para alvenaria, de forma a melhorar e a 

evitar problemas como rachaduras, tem-se optado pela utilização de fibras de aço (Figura 2.8 

(a)), estas garantem versatilidade, durabilidade e resistência ao substrato, dependendo do 

desempenho da ligação entre este e o material compósito (Hollaway, 2010). A rigidez dos 
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materiais de SRP e SRG (Figura 2.8 (b)) é relativamente baixa e mostram a formação de 

certas falhas no que diz respeito à sua elevada resistência, no entanto estes melhoram a 

resistência à corrosão e permitem resolver vários problemas relacionados com FRP. 

 

  

(a) (b) 

Figura 2.8: (a) Fibras de aço; (b) SRG (Steel Reinforced Grout). (Valluzzi, et al., 2012) 

As fibras de aço usadas para reforços são filamentos de aço torcido de diâmetro bastante 

reduzido reforçados e alinhados, possuindo uma resistência ao corte elevada resolvendo 

problemas de conexões e fixações e quando submersos em matrizes de argamassa apresentam 

elevada resistência química e física e resistência ao fogo, resolvendo problemas de 

incompatibilidade (Borri, et al., 2012). Na Tabela 2.1 apresentam-se as propriedades 

mecânicas das Fibras de Aço determinadas a partir de ensaios experimentais em (Valluzzi, et 

al., 2012), programa Experimental RRT (Round-Robin Test), em que doze Laboratórios 

Europeus incluindo a Universidade do Minho, ao abrigo do Comité Técnico MSC-223 da 

RILEM abordaram e contribuíram para a problemática deste tipo reforços para alvenarias. 

 

Tabela 2.1. Propriedades mecânicas das fibras de aço (CNR-DT200, 2004) 

 

Aço 

E [GPa] 206 

ft [MPa] 350-600 

Fibras Sintéticas 

As fibras sintéticas são obtidas por processos químicos, com recurso a matérias-primas como 

os derivados fósseis, que quando sintetizadas originam a fibra em si. As fibras sintéticas 

utilizadas na construção são bastantes, sendo a fibra de vidro e de carbono (Figura 2.9) as 

mais utilizadas, no entanto muitas outras já foram testadas, como as fibras de aramida, 

elastanos, polipropileno entre muitas outras. Os reforços já testados e utilizados cujas fibras 
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usadas são de Vidro e de Carbono são denominados GFRP e CFRP respetivamente, cuja 

matriz é baseada em resinas. 

 

  

(a) (b) 

Figura 2.9. Fibras sintéticas: (a)fibras de vidro; (b) fibras de carbono 

Apesar destas fibras serem um ótimo reforço, o facto de passarem por processos químicos, a 

combustão de produtos como o petróleo, requer o gasto de consideráveis quantidades de 

energia e emite gases como o dióxido de carbono para a atmosfera, sendo este uma das 

principais causas do efeito de estufa. 

 

Tabela 2.2. Propriedades mecânicas das fibras sintéticas (CNR-DT200, 2004) 

 
Vidro Carbono 

E [GPa] 70-80 240-280 

ft [MPa] 2000-3500 4100-5100 

Estas fibras apresentam propriedades mecânicas bastante favoráveis quando aplicadas como 

reforços em alvenarias, na Tabela 2.2. apresentam-se os valores da resistência à Tração e do 

módulo de Young das Fibras de Vidro e de Carbono obtidos em ensaios experimentais 

(Valluzzi et al., 2012). 

Fibras Naturais 

As fibras naturais são extraídas da natureza, e a sua origem pode ser vegetal, animal e 

mineral. Das fibras naturais, já foram testadas as fibras de origem mineral, o basalto (Figura 

2.11) e de origem vegetal, o linho, o cânhamo, a juta, o sisal, a banana, a fibra de coco (Figura 

2.10), entre muitos outros (R. Codispoti, 2013). Das fibras Naturais as mais utilizadas têm 

sido as de Basalto, já que estas apresentam propriedades bastante comparáveis quer às fibras 

sintéticas quer às Fibras Metálicas. 
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(a) (b) 

 
 

(c) (d) 

Figura 2.10. Fibras vegetais: (a) fibra de banana; (b) fibra de coco; (c) fibra de juta; (d) fibra 

de sisal 

 

 

Figura 2.11. Fibras de basalto 

É de notar, que o uso de fibras naturais traz vantagens relativamente às fibras sintéticas, estas 

são renováveis, recicláveis, não abrasivas, biodegradáveis, são de baixa densidade, e as suas 

propriedades de tração podem ser comparáveis às fibras sintéticas, além de serem de custo 

reduzido (Mahendran et al., 2013). As propriedades mecânicas, resistência à Tração e módulo 

de Young de algumas das fibras naturais apresentam-se na Tabela 2.3, obtidas em Ensaios 

Experimentais de teses de doutoramento e dissertações de mestrado (Codispoti et al., 2013; 

Barbosa, 2010). 
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Tabela 2.3. Propriedades mecânicas das fibras naturais (Codispoti, 2013)  

 
Linho Cânhamo Juta Sisal Coco Basalto 

E [MPa] 5914 4000 3650 1000 322 80 

ft [MPa] 199 152 134 107 52 1500 

Na utilização destas fibras em conjunto com a matriz, é necessário que estas apresentem as 

seguintes propriedades físicas e mecânicas: 

 Relação entre o comprimento e o diâmetro da fibra, de forma a garantir a transferência 

de esforços para a matriz; 

 Volume de vazios e absorção da água, visto que as fibras naturais apresentam um 

grande volume de vazios tornam-se mais leves, no entanto, estas tendem a absorver 

água da matriz o que é desvantajoso, recentemente têm sido feitos estudos recorrendo 

ao uso de revestimentos que impeçam esta absorção; 

 Produtos não poluentes, pois há uma neutralidade do dióxido de carbono, estes não 

precisam de ser sintetizados, não havendo libertação de CO2. 

Linho 

A fibra de linho é extraída de uma planta herbácea pertencente a família das Lináceas 

(Linaceae), que pode atingir até 1,25m de altura sendo a mais comum de 80cm e um diâmetro 

de 1,6 a 3,2mm. Esta planta detém cerca de 230 espécies diferentes, cuja denominação na 

botânica é Linum usitatissimum (Figura 2.12). Da planta podem retirar-se o óleo de linhaça, 

obtido das sementes, farinhas usadas para fins medicinais e as fibras de linho, extraídas da 

planta por maceração.  

  

(a) (b) 

Figura 2.12. Linum usitatissimum: (a) planta de linho; (b) fibra de linho 
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Para a fiação das fibras, o fio deve apresentar em todo o seu comprimento o mesmo aspeto e 

resistência, o que apenas pode ser obtido em secção transversal, e sendo um bom fio 

composto por 40 a 50 fibras têxteis, e é necessário que não haja uma interrupção no feixe das 

fibras, pois o talo pode ramificar, baixando assim o valor da fibra. 

O comprimento em média da fibra final é cerca de 33mm e a sua largura cerca de 19mm, as 

suas extremidades são afiladas, e quando observadas ao microscópio, parecem cilindros 

transparentes. A fibra mostra-se ser um bom condutor de calor, são rígidas e com elevada 

resistência, ou seja apresenta características favoráveis para aplicação na construção 

(Codispoti, 2013). 

Cânhamo 

Para se extrair a fibra de cânhamo, usa-se uma planta herbácea, da família das Canabináceas 

(Cannabaceae), cujo seu género é o cannabis, e o cânhamo é produzido com fibras de caule da 

espécie Cannabis ruderallis (Figura 2.13). A planta pode atingir os 4,5m de altura, e os seus 

diâmetros podem ir de 4 a 20mm, sendo que das sementes também pode ser extraído um óleo 

muito usado em cosméticos, podendo ser também utilizado na produção de papel, entre outros 

(Codispoti, 2013). 

 

  

(a) (b) 

Figura 2.13. Cannabis ruderallis: (a) planta de cânhamo; (b) fibra de cânhamo 

O comprimento médio e a largura final da fibra são de cerca de 25mm, sendo a sua secção 

transversal cilíndrica mais espessa que a do linho, apresentando irregularidades na superfície. 

As principais características do cânhamo, além de uma boa resistência e durabilidade, é um 

bom absorvente e um bom isolante, sendo assim tal como o linho um material vantajoso para 

aplicação na construção. 
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2.4. Ensaios experimentais 

Após a caracterização mecânica e a fabricação das fibras e das matrizes, é necessário recorrer 

a ensaios experimentais de caracterização acerca da adesão/ligação entre a alvenaria e o 

material compósito. Estes ensaios permitem caracterizar o comportamento dos materiais 

isoladamente e em conjunto, permitindo assim obter as suas propriedades mecânicas. Os 

Ensaios necessários para esta caracterização são ensaios de tração, ensaios de flexão em três 

pontos, ensaio de pull-pff, ensaios de compressão e ensaios de aderência. 

2.4.1. Ensaios de compressão e de flexão 

Os ensaios de compressão e de flexão, serão realizados de acordo com o especificado na 

norma (EN1015-11, 2007), e serão determinadas as resistências à flexão e à compressão, 

recorrendo a provetes prismáticos e cilíndricos, que primeiramente serão ensaiados à flexão e 

posteriormente, com as metades resultantes do primeiro ensaio realizar-se-á o ensaio à 

compressão. Para o substrato já se realizaram ensaios de compressão em duas direções 

distintas, permitindo obter a resistência à compressão em ambas as direções bem como o 

respetivo módulo de elasticidade (Barbosa, 2010). O modo de rotura relativamente a este 

ensaio depende do tipo de material a ser ensaiado, sendo que este pode ser destrutivo ou não 

com a rotura total ou não do provete. 

2.4.2. Ensaios de Tração 

Os ensaios de tração são realizados em espécimes de FRP, SRG, CTRM, entre outros 

materiais compósitos de reforço de forma a obter as suas principais características mecânicas, 

ou seja, a resistência à tração (ft) e a rigidez (E), permitindo traçar á posteriori gráficos tensão-

deformação. A realização destes ensaios é feita em conformidade com o requisitado na norma 

ISO 7500-1, podendo ou não ser feitas adaptações para o material a ensaiar (Codispoti R. , 

2013; Felice et al., 2012). 

Este tipo de ensaios já foi realizado em provetes de Compósitos por três laboratórios, 

Universidade Roma Tre (Figura 2.14 (a)), Universidade do Minho (Figura 2.14 (b)) e 

Tecnalia Research & Innovation (Figura 2.14 (c)) sendo possível observar o equipamento 

utilizado para a realização do ensaio em causa. No que diz respeito aos modos de rotura estes 

podem ser vários e dependentes do material a ensaiar, segundo (Codispoti, 2013), as amostras 

cuja matriz é à base de resinas epóxi e poliéster, ocorre uma quebra instantânea e uniforme, já 
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no caso da amostra com a matriz à base de cimento a rotura dá-se inicialmente na argamassa 

seguida da extensão dos fios pertencentes à fibra como se pode observar na Figura 2.15. 

 

   

(a) (b) (c) 

Figura 2.14. Configuração dos ensaios de tração: (a) UNIRM3; (b) UMINHO; (c) 

TECNALIA (Felice, et al., 2012) 

 

   

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Figura 2.15. Modos de rotura do ensaio de tração: (a) NFRPepoxy; (b)NFRPpoliéster; 

(c)NFRGcimento. (Codispoti, 2013) 
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2.4.3. Ensaios de flexão em três pontos 

Os ensaios de flexão em três pontos realizam-se em blocos de alvenaria, isto porque devido a 

uma espessura reduzida das alvenarias, pode ocorrer a rotura quando submetidas a ações 

horizontais como o vento ou os sismos. Estes ensaios permitem como o próprio nome indica 

determinar a resistência à flexão de blocos de alvenaria, podendo estes ser ou não reforçados. 

Os ensaios experimentais são realizados de acordo com a norma (EN1015-11, 2007). É 

possível observar-se uma representação esquemática de um ensaio de flexão em três pontos 

na Figura 2.16 (a) e o instrumento utilizado para a realização do ensaio na Figura 2.16 (b) 

(Codispoti, 2013). Para o ensaio de flexão em três pontos, o modo de rotura verifica-se a meio 

vão, com a fratura do tijolo, podendo ser esta mais ou menos visível consoante a ligação é boa 

ou menos boa, o modo de rotura obtido em (Codispoti, 2013), é observável na Figura 2.16 (b). 

 

  

(a) (b) 

Figura 2.16. Ensaio de flexão em três pontos: (a) representação esquemática; (b) instrumento 

de teste. (Codispoti, 2013).  

2.4.4. Ensaios de pull-off (arrancamento) 

O principal objetivo dos ensaios de arrancamento é estimar a resistência de arrancamento ou 

seja a tensão de adesão dos blocos de alvenaria reforçada. O ensaio baseia-se na aplicação de 

uma força até à rotura do bloco em que a força suportada pela área de superfície 

imediatamente antes de atingir a rotura é a tensão de adesão/aderência do bloco. Este ensaio 

realiza-se em conformidade com a norma (EN1015-12, 2002) e é de carácter destrutivo, pois 

os provetes são ensaiados até à rotura (Barbosa, 2010). A Figura 2.17 mostra uma 

representação esquemática do ensaio de arrancamento realizado por (Codispoti, 2013) e o 
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equipamento utilizado em (Barbosa, 2010). Os modos de rotura respeitantes aos ensaios de 

pull-off são de três tipos: i) rotura por adesão, entre a interface argamassa – substrato (Figura 

2.18 (a)); ii) rotura por coesão, numa das interfaces malha – argamassa (Figura 2.18 (b)); e iii) 

rotura por coesão, no substrato (Figura 2.18 (c)). 

 

  

(a) (b) 

Figura 2.17. Ensaio de pull-off: (a) equipamento utilizado; (b) representação esquemática 

(Codispoti R., 2013; Felice et al.; 2012). 

 

   

(a) (b) (c) 

Figura 2.18. Modos de rotura do ensaio de pull-off: (a) rotura por adesão, entre a interface 

argamassa – substrato; (b) rotura por coesão, numa das interfaces malha – argamassa; (c) 

rotura por coesão, no substrato (Barbosa, 2010) 

2.4.5. Ensaios de aderência 

Com o uso dos materiais compósitos é necessário garantir uma boa ligação do substrato ao 

material compósito, esta ligação como já referido depende de vários fatores de entre os quais 

se encontra as características do suporte. A realização dos ensaios de aderência permite 

avaliar a resistência da matriz consoante o comprimento da ancoragem adotado. Dentro destes 

Ensaios realizam-se os “Single-Lap” (Figura 2.19) e “Double-Lap” (Figura 2.20), que são 

ensaios de corte de uma única ligação e de dupla ligação, no entanto ainda não existe uma 
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norma específica baseada nestes materiais, que permita a sua execução dentro de certas regras 

próprias, sendo este ensaio realizado de acordo com o procedimento fornecido pelo RILEM 

TC MSC 223. Nas imagens apresentadas mostra-se uma representação esquemática e uma 

configuração dos ensaios Single-Lap e Double-Lap, executados em (Felice et al., 2012; 

Valluzzi et al., 2012). Os modos de rotura verificados para este ensaio são de três tipos, 

podendo ser observados no esquema representado na Figura 2.21 pela seguinte ordem: (a) 

separação do substrato-matriz com uma casca fina da superfície do tijolo, (b) separação da 

interface matriz-fibra e (c) deslizamento das cordas ou fibras da matriz.  

  

(a) (b) 

Figura 2.19. Single-Lap test: (a) representação esquemática; (b) configuração do ensaio. 

(Felice et al., 2012; Valluzzi et al., 2012) 

  

(a) (b) 

Figura 2.20. Double-Lap Test: (a) representação esquemática; (b) configuração do ensaio. 

(Valluzzi, et al., 2012) 
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(a) (b) (c) 

Figura 2.21. Modos de rotura: (a) separação da interface substrato-matriz; (b) separação da 

interface matriz-fibra; (c) deslizamento das fibras da matriz. (Felice, et al., 2012) 
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CAPÍTULO III  

MATERIAIS E ENSAIOS REALIZADOS 

3.1. Ensaios de flexão e compressão 

Com o intuito de ser efetuada uma primeira abordagem no que se refere à caracterização 

mecânica das argamassas geopolimérica e de cal, foram levados a cabo ensaios de flexão em 

provetes prismáticos de dimensões 40×40×160 (mm) e de compressão monotónica em 

provetes com diferentes idades de cura. No sentido de serem fabricados os provetes referidos 

anteriormente, foram utilizados moldes metálicos que podem ser observados na Figura 3.2 

(a), para a realização deste ensaio foi promovida uma velocidade de 30 N/s.   

 

  

(a) (b) 

Figura 3.1 Equipamento utilizado: (a) equipamento LR 50K plus da LLOYD instruments 

instruments; (b) ELE autotest. 

Estes ensaios foram realizados de acordo com a norma (EN1015-11, 2007), tendo-se utilizado 

para o efeito a prensa automática LR 50K Plus da LLOYD instruments, com aquisição 

automática de dados durante o ensaio, disponível no Laboratório de Materiais de Construção 
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da Universidade do Minho, a qual pode ser observada na Figura 3.1 (a). Sempre que os 

provetes apresentavam cargas superiores a 50 kN, foi necessário recorrer à prensa automática 

ELE Autotest devido à insuficiência de carga do equipamento anterior, sendo de referir que 

esta última não apresenta aquisição contínua de dados, esta pode ser observada na Figura 

3.1(b). 

 

   

 

(a) (b) (c)  

Figura 3.2. Moldes utilizados: (a) prismáticos de 40×40×160 mm; (b) cúbicos de 

40×40×40 cm; (c) cilindros de 50×100 mm. 

A resistência à flexão, f, expressa em N/mm
2
, é determinada tendo em conta a área do provete 

e a correspondente altura, sendo que a equação aplicada é a seguinte: 

𝑓 = 1,5 ×
𝐹𝑙

𝑏𝑑2
       (1) 

em que: 

  F é a carga máxima aplicada (N); 

  l é a distância entre apoios (mm); 

  b é a largura do provete (mm); 

 e  d é a altura do provete (mm). 

 

Para além do ensaio de flexão já referidos anteriormente, foram ainda executados ensaios de 

compressão em provetes cilíndricos com 50x100mm de diâmetro, e que apresentavam uma 

razão diâmetro/altura de 0,5, bem como provetes cúbicos de dimensões 40×40×40 (mm). Para 

o fabrico deste tipo de provetes utilizaram-se os moldes em PVC expostos na Figura 3.2 (c), 

já no que diz respeito ao fabrico dos provetes cúbicos, foram utilizados para a sua preparação 
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os moldes metálicos apresentados na Figura 3.2 (b). É de referir, ainda, que foram realizados 

ensaios de compressão às metades sobrantes do ensaio de flexão.  

Para o ensaio de compressão a velocidade escolhida foi inicialmente de 200 N/s para os 

provetes de argamassa geopolimérica e de 300 N/s para a argamassa de cal, sendo que no 

final optou-se por usar uma velocidade de 200 N/s para ambos de forma a garantir que o 

tempo de ensaio se situava entre os 30s e os 90s, como indicado na norma. Considera-se ainda 

de relevo indicar que a colocação de cada um dos provetes no equipamento de ensaio deve ser 

bastante cuidada, de forma a garantir que cada um dos topos do mesmo se encontre bem 

retificado, numa configuração que permita uma distribuição uniforme da carga aplicada sobre 

toda a superfície. 

No decorrer dos trabalhos aqui apresentados, foram executados estes ensaios para elementos 

que apresentavam 30, 60 e 90 dias de cura. Contudo, e tendo em atenção que no caso de 

argamassas geopoliméricas a tensão de rotura se encontra intimamente relacionada com a 

evolução do tempo de cura, entende-se que em trabalhos a ser desenvolvidos futuramente 

estas deverão ser ensaiadas para uma idade de cura de 180 dias, por forma a se proceder a 

uma melhor aferição da evolução comportamental deste tipo de materiais.  

3.2. Módulo de elasticidade 

O módulo de Elasticidade das Argamassas e dos tijolos é possível obter-se, no caso das 

argamassas, com os provetes cilíndricos, sendo usados três LVDTs, que permitem a partir da 

sua média obter a extensão sofrida pelo provete e a respetiva tensão aplicada. Para o caso dos 

tijolos o módulo de elasticidade foi calculado a média de quatro LVDTs, colocados nas quatro 

faces do prisma. Este ensaio foi realizado de acordo com as Especificações do LNEC 397-

1993, sendo que o módulo é obtido tendo em conta 4 ciclos de carga, aumentando e 

diminuindo a Força aplicada, para que a carga máxima atingida seja aproximadamente 30 a 

40% da carga máxima a que o provete atinge a rotura.  

Após obtido o gráfico Tensão-Extensão, é possível obter o valor do módulo de elasticidade, 

tendo em conta as retas respeitantes aos três patamares de aumento de carga, em que o 

módulo de elasticidade corresponde ao declive da reta em causa. 
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3.3. Ensaios de tração 

De forma a determinar as características mecânicas das fibras Naturais e Artificiais, foi 

realizado o ensaio de Tração. Para as fibras Naturais, o ensaio de Tração foi realizado para um 

só fio, e para uma malha. No caso do ensaio para uma só fibra, o equipamento foi 

disponibilizado pelo departamento de Têxtil da Universidade do Minho, recorrendo ao 

equipamento H100KS com uma célula máxima de 5 kN, Figura 3.3 (a). Este ensaio é 

realizado de acordo com a norma EN ISO 2062, sendo que foi aplicada uma pré-carga de 

10 N e a velocidade de ensaio considerada foi de valor igual ao comprimento da fibra entre 

chapas (dados requeridos pelo equipamento utilizado), neste caso cerca de 167 mm/min para 

o ensaio de um cordão (constituído por dois fios) e foi usada uma velocidade de 2 mm/min 

para a malha.  

No caso do ensaio de tração do conjunto de fibras, a malha, recorreu-se à prensa universal da 

Microtest com uma célula de carga de 200 kN observável na Figura 3.3 (b), que se encontra 

disponível no laboratório de Estruturas da Universidade do Minho. Este ensaio foi realizado 

de acordo com a norma (EN-ISO-13934-1/2, 1999) e pelo facto das fibras a ensaiar 

apresentarem um comportamento relativamente frágil, o ensaio foi conduzido com uma 

velocidade de 2 mm/min, onde foi aplicado o clip-gauge que permite determinar o 

deslocamento da fibra, quando ensaiada individualmente e o deslocamento respetivo à 

abertura de fendas quando se trata do compósito e estas se dão no interior do clip.  
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(a) (b) 

Figura 3.3. Equipamentos utilizados para o ensaio de tração: (a) Equipamento H100KS; 

(b)  Prensa universal da Microtest 

Já no que diz respeito à caracterização do material compósito, quando com fibras metálicas o 

equipamento utilizado foi a prensa representada na Figura 3.3 (b), assim como para as fibras 

de vidro. No entanto as fibras linho, devido à sua menor resistência foram ensaiadas na prensa 

disponibilizada pelo departamento de têxtil, tendo sido utilizada uma célula de 5000 N. Os 

moldes utilizados para a preparação dos provetes com o material compósito, foram 

preparados em laboratório utilizando como material placas de PVC, com as dimensões de 

50×200 mm para a argamassa e fibras com dimensões de cerca de 45×400 mm, de forma a 

que o centro da fibra ficasse totalmente embebido na argamassa. Para as fibras de vidro isto 

não foi possível, pelo que foi necessário aumentar a largura do molde, obtendo como 

dimensões finais cerca de 60×200 mm, visto que para uma malha de três fibras a largura desta 

rondava valores entre 55 e 60 mm. Os provetes finais encontram-se representados na Figura 

3.4, assim como as fibras testadas e utilizadas para a preparação dos moldes.  
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(a) (b) 

Figura 3.4. (a) Moldes para a preparação dos provetes de material compósito; (b) fibras 

utilizadas 

O ensaio de tração consiste em aplicar uma carga de tração às fibras, até que estas atinjam a 

rotura, determinando assim a força máxima aplicada a cada provete. No início de cada ensaio 

é necessário garantir que as fibras se encontram esticadas, perfeitamente alinhadas e paralelas 

ao equipamento. Em ambos os ensaios as fibras são suportadas por duas chapas metálicas no 

topo e no fundo do provete, de modo a serem agarrados pelo equipamento de ensaio.  

O ensaio de tração das fibras permite obter a curva Tensão-Extensão, de acordo com a Figura 

3.5, sendo possível determinar tantos módulos de elasticidade quanto o número de patamares 

presentes na curva, que têm em conta as roturas sofridas pelo compósito. 
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Figura 3.5. Obtenção do módulo de elasticidade para o Ensaio de tração do compósito 

3.4. Ensaios de pull-out 

A caracterização do comportamento experimental do material compósito também foi feita em 

provetes de argamassa cilíndricos, este ensaio permite estudar a aderência dos da fibra à 

argamassa, com base em trabalhos realizados anteriormente (Martins, 2013). Uma vez que 

não existe ainda uma norma específica, este ensaio é resultado de adaptações de normas 

originais consoante os diferentes materiais a ensaiar. Para a realização do ensaio foi 

necessário adaptar a prensa automática E4.1 da Matest, disponível no laboratório de 

estruturas, utilizando uma peça cúbica aberta para que fosse possível a colocação dos 

provetes, e de forma a poder reajustar-se a altura para os diferentes provetes a ensaiar.  

 

  

(a) (b) 

Figura 3.6. Moldes utilizados para o ensaio de pull-out: (a) com poliestireno extrudido; (b) 

apenas com fita-cola. 

O ensaio de pull-out consiste em aplicar uma carga vertical de tração na fibra (um fio no caso 

da fibra metálica e da fibra de vidro e uma malha no caso da fibra natural) através de um 

atuador hidráulico, imobilizando o cilindro de argamassa e promovendo o deslocamento 
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relativo entre o cilindro e a fibra de forma a determinar a carga máxima aplicada e verificando 

o modo de rotura sofrido pela ligação entre a fibra e a argamassa. Os moldes utilizados para 

confecionar estes provetes foram preparados com tubos de PVC, em que inicialmente o fundo 

e o topo foram tapados com lamelas de poliestireno extrudido, por fim decidiu optar-se 

apenas por selar o fundo com fita-cola visto que este material garantia um bom isolamento do 

provete (Figura 3.6). 

Os provetes apresentados acima apresentam quatro dimensões diferentes embora todas 

apresentem o mesmo diâmetro, cerca de 75 mm, já a sua altura varia. Os provetes maiores 

apresentam 250 mm de altura, tendo alturas intermédias de 200 e 150 mm, bem como uma 

altura menor de aproximadamente 100 mm.  

Para proceder a este ensaio foram criadas 3 rampas de velocidade diferentes, a primeira rampa 

foi impulsionada com uma velocidade de 0,01 mm/s, perfazendo um total de cerca de 20 min, 

a segunda rampa foi seguida com uma velocidade de 0,02 mm/s, durando esta cerca de 6 min 

e 40 s, finalizando com uma rampa de 0,05 mm/s de velocidade com duração de cerca de 10 

min. Por fim podemos concluir que cada ensaio, cujo provete não atinge a rotura apresenta 

uma duração total de cerca de 37 min. 

3.5. Ensaios de pull-off 

No que diz respeito à caracterização mecânica dos provetes de substrato e argamassa, o ensaio 

experimental é o ensaio de pull-off, realizado de acordo com a norma (EN1015-12, 2002). 

Este ensaio consiste em abrir anéis no tijolo e na matriz com uma caroteadora (Figura 3.7 (a)), 

que aplica um movimento rotativo da respetiva broca metálica, aplicando posteriormente com 

cola os pratos de pull-head, que permitiram de seguida aplicar uma carga de tração obtendo a 

carga máxima aplicada para posterior cálculo da tensão de aderência e o respetivo modo de 

rotura do provete. Para a realização deste ensaio foi disponibilizado o pórtico E4.1 da Matest, 

apresentado na Figura 3.7 (b), disponível no laboratório de Estruturas da Universidade do 

Minho. Este ensaio foi conduzido com uma velocidade de 3 μm/min. 

Já no que diz respeito aos moldes utilizados para os provetes do ensaio de pull-off, estes 

podem ser observados abaixo na Figura 3.8 sendo que foram fabricados com uma cartolina 

manobrável, que foi moldada ao provete, isolando o mesmo com recurso a fita-cola, 

permitindo aplicar acima do tijolo uma camada de argamassa de dimensões 10×20×3 mm. 
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(a) (b) 

Figura 3.7. Equipamento utilizado: (a) caroteadora; (b) adaptação do pórtico E4 

 

 

Figura 3.8. Molde utilizados para o ensaio de pull-off. 

3.6. Ensaio de corte na interface substrato-matriz 

Também de forma a caracterizar o comportamento mecânico da interface entre o tijolo e a 

argamassa, foram preparados moldes com poliestireno extrudido de modo a obter acima do 

tijolo uma espessura de argamassa de cerca de 50mm, observável na Figura 3.10. 

Para a realização deste ensaio foi utilizada a prensa automática E2 da Matest (Figura 3.9 (a)), 

um conjunto de pórticos de altura ajustável, com capacidade de adaptação a cada tipo de 

ensaio. Foi então necessário recorrer à aplicação de umas placas que permitiram a aplicação 

de cargas de corte na ligação e uma carga de compressão no topo do tijolo. Este processo 

funcionou para o caso da argamassa geopolimérica, em que a carga de corte era relativamente 
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baixa, o que não sucedeu para o caso da argamassa planitop, esta apresentava cargas muito 

maiores e o tijolo acabava por sofrer alguma rotação. De modo a evitar esta rotação para que 

o ensaio fosse de corte puro, foi necessário recorrer novamente a umas placas, neste caso 

triangulares de modo a que a carga fosse aplicada unicamente na interface, como que se 

aplicasse uma carga de faca, esquematizado na Figura 3.9 (b). 

 

  

(a) (b) 

Figura 3.9. Ensaio de corte: (a) equipamento utilizado; (b) esquema de ensaio 

 

 

Figura 3.10. Moldes utilizados para os provetes do ensaio de corte 

Apesar de todas as tentativas para o set up do ensaio, não foi possível proceder ao ensaio da 

melhor maneira possível, pois apesar dos esforços efetuados, com o material disponível não 

foi possível impedir a rotação do provete, o que por sua vez vai causar incongruências nos 

resultados obtidos, não validando o ensaio de corte puro.  

Para este ensaio foram usadas diferentes cargas de compressão, 4 e 10kN, sendo possível 

obter a coesão (c) e o respetivo ângulo de atrito (φ) referente a cada uma das argamassas, 

tendo em conta a curva Tensão de corte (τ) - Tensão de compressão (σ), como se pode 

verificar na Figura 3.11. 
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Figura 3.11. Determinação da coesão e do ângulo de atrito – critério de rotura de Mohr-

Coulomb 

3.7. Ensaio de aderência – single-lap 

A caracterização do reforço foi efetuado com base num ensaio de aderência, o single-lap, este 

foi realizado de acordo com trabalhos efetuados anteriormente nos quais este tipo de ensaio já 

foi realizado e foram adaptados de normas originais consoante os materiais a utilizar, destes 

trabalhos destacam-se as teses elaboradas por Codispoti R. (2013); Barbosa (2010); Martins 

(2013). 

 

Figura 3.12. Moldes metálicos para o ensaio de aderência 

Para a realização do ensaio utilizou-se um equipamento, preparado especialmente para este 

efeito, de modo a impedir uma eventual rotação da base do provete fixaram-se duas placas 

rígidas de aço com quatro grampos, sendo que se adaptou este sistema a um pórtico com um 

servo-atuador de tração/compressão com uma célula de carga de 300 kN. Este processo foi 

adaptado à prensa automática E2 da Matest observável na Figura 3.13. É possível observar 

também que de modo a evitar a rotação do tijolo foram colocados uns suportes de modo a 

garantir a sua fixação. É de notar também que o grampo utilizado para a fixação da fibra 

dispõe de 6 parafusos que devem ser apertados com cuidado de modo a evitar que a fibra 

desloque.  
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Os ensaios foram controlados por um transdutor externo e a velocidade de ensaio foi de 

5 μm/min com uma aquisição de 0,5 Hz. Os provetes foram preparados com recurso a moldes 

de aço (Figura 3.12), estes permitem a aplicação de argamassa com cerca de 6 mm de 

espessura e com dimensões de 60×150mm. De modo a permitir a aplicação das fibras, os 

moldes são duas placas em forma de U com cerca de 3 mm de espessura, permitindo a 

aplicação de uma primeira camada com 3 mm, seguida das fibras e a última camada de 

argamassa aplicada na segunda placa de metal. Os provetes apresentavam a aplicação de uma 

malha de fibra com dimensões aproximadas de 60×400 mm, embebidas numa argamassa com 

dimensões semelhantes às do molde 60×150×6 mm. 

 

 

Figura 3.13. Equipamento E2 adaptável 
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CAPÍTULO IV  

PROPRIEDADES E DESEMPENHO DOS COMPONENTES 

4.1. Tijolo 

Os tijolos utilizados para os provetes de ensaio foram escolhidos de forma a reproduzir as 

construções portuguesas de alvenaria antiga, estes foram fabricados segundo um processo 

tradicional. De modo a obter uma análise mais aprofundada das alvenarias portuguesas, é 

necessário determinar as propriedades fundamentais de cada componente. Assim, serão 

realizados ensaios de flexão, de modo a caracterizar as várias direções do tijolo e também 

ensaios de compressão, de forma a obter o módulo de elasticidade dos tijolos. 

4.1.1. Preparação dos provetes  

Para determinar as propriedades fundamentais do tijolo em causa, foram realizados ensaios de 

flexão e compressão, sendo que foram preparados 6 provetes prismáticos de tijolo, com cerca 

de 160×40×40 mm de forma a obter um provete de cada tijolo para uma análise mais 

aprofundada e para uma maior amostragem. Para a sua obtenção foram cortados 6 tijolos na 

direção de menor comprimento, como se pode observar na Figura 4.1. 

 

 

Figura 4.1. Provetes de tijolo ensaiado previamente à flexão e para posterior ensaio de 

compressão. 
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Figura 4.2. Identificação das diferentes direções 

Da mesma forma, foram preparados 18 provetes cúbicos para os ensaios de compressão, os 

tijolos foram cortados de forma a serem ensaiados 6 provetes em cada uma das seguintes 

direções, xx, yy e zz, obtendo assim a resistência do tijolo em ambas as direções e de forma 

mais minuciosa. Os provetes em causa, cada com dimensões de 40×40×40mm, para as 

direções referidas acima e somo explicitadas na Figura 4.2 encontram-se representados na 

Figura 4.3. 

   

(a) (b) (c) 

Figura 4.3. Provetes cúbicos: (a) direção xx; (b) direção yy; (c) direção zz 

De modo a determinar o módulo de elasticidade do tijolo foram também preparados 12 

provetes, cada 6 para uma direção diferente, xx e yy e com dimensões 80×40×40mm (Figura 

4.4), estes provetes tais como os anteriores foram previamente cortados nas diferentes 

direções. 

  

(a) (b) 

Figura 4.4. Provetes prismáticos: (a) direção xx; (b) direção yy 
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4.1.2. Resultados dos ensaios experimentais 

Ensaio de flexão 

O ensaio de flexão do tijolo mostra modos de rotura muito semelhantes entre os vários 

provetes, exibindo uma rotura abrupta. A Tabela 4.1 apresenta os dados referentes às cargas 

máximas aplicadas aos provetes e as tensões máximas. Dois dos provetes apresentam 

resistências superiores, no entanto a carga máxima aplicada aos provetes encontram-se no 

intervalo de valores de cerca de 5.5 MPa e 7.4 MPa, o que significa que dentro da 

amostragem escolhida para ensaiar a diferença entre a resistência dos tijolos é pequena 

(coeficiente de variação inferior a 20%), logo os tijolos fornecidos apresentam características 

semelhantes e portanto são uma boa opção para o projeto em curso. 

 

Tabela 4.1. Quadro resumo do ensaio de flexão dos tijolos 

Provete Tensão (MPa) Estatística 

F1 5,54 σmédio (MPa) = 6,42 

 F2 6,12 

F3 7,16 
CoV (%) = 11,2 

F4 5,96 

F5 6,33 
  

F6 7,40 
  

Ensaio de compressão 

As metades dos prismas ensaiadas à compressão apresentaram inicialmente cargas aplicadas 

superiores a 50 kN, pelo que o equipamento utilizado para o ensaio apenas fornece a carga 

máxima aplicada ao provete. Sendo assim apresenta-se apenas a tabela com os valores das 

tensões, e o respetivo coeficiente de variação, que demonstra uma boa amostragem de 

provetes. 

Como já referido no Capítulo IV, foram ensaiados provetes cúbicos com dimensões 

40×40×40 mm à compressão, cada 6 provetes ensaiados numa direção diferente, xx, yy e zz. 

Ao longo dos ensaios foi possível observar que a rotura do tijolo é bastante brusca, 

verificando-se pela análise dos gráficos que para a direção xx esta será mais severa que para 

as restantes. 
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Tabela 4.2. Quadro resumo do ensaio de compressão das metades dos prismas 

Provete 
Tensão 

(MPa) 
Provete 

Tensão 

(MPa) 
Estatística 

P1A 20,58 P4A 19,78 
σmédio (MPa) = 

19,85 
P1B 19,80 P4B 20,46 

P2A 18,12 P5A 18,37 

CoV (%) = 15,1 

 

P2B 19,34 P5B 18,84 

P3A 26,33 P6A 15,73 

P3B 24,38 P6B 16,50 

 

   

(a) (b) (c) 

Figura 4.5. Resultados do ensaio de compressão para os tijolos de dimensão 40×40×40 mm: 

(a) direção xx; (b) direção yy; (c) direção zz. 

A Figura 4.5 apresenta os dados relativos aos ensaios realizados, é possível observar a partir 

desta, que na direção xx (Tabela 4.3) os cubos de tijolo apresentam maiores resistências do 

que nas restantes direções, com um conjunto de resultados de resistências máximas a rondar 

os 26 MPa a 35 MPa. A direção yy (Tabela 4.4) também demonstra melhores propriedades 

que a direção zz, apresentando valores de resistência a variar entre 20 MPa e 26 MPa, 

enquanto a direção zz (Tabela 4.5), apesar de valores muito próximos varia aproximadamente 

entre 20 MPa e 24 MPa. Mostra-se importante referir que foram obtidos valores elevados para 

os ensaios referentes aos cubos, visto que o ensaio não foi realizado de acordo com o previsto, 

pois a carga não foi aplicada diretamente no provete, recorreu-se a um equipamento que não 

permite a aplicação direta da força (Figura 4.6). 
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Figura 4.6. Equipamento usado para o ensaio de compressão dos provetes cúbicos de tijolo 

 

Tabela 4.3. Quadro resumo do ensaio de compressão de cubos para a direção xx 

Provete Tensão (MPa) estatística 

P1 34,8 
σmédio (MPa) = 29,7 

P2 32,1 

P3 26,4 CoV (%) =11,7 

P4 27,4  

P5 31,1 
 

P6 26,4 

 

Tabela 4.4. Quadro resumo do ensaio de compressão de cubos para a direção yy 

Provete Tensão (MPa) estatística 

P1 25,8 
σmédio (MPa) =22,2  

P2 21,0 

P3 20,3 
CoV (%) =9,8 

P4 23,5 

P5 22,6  

P6 20,2  

 

Tabela 4.5. Quadro resumo do ensaio de compressão de cubos para a direção zz 

Provete Tensão (MPa) estatística 

P1 24,1 
σmédio (MPa) = 21,46 

P2 18,9 

P3 22,3 CoV =9,9 

 P4 23,5 

P5 19,9   

P6 20,1   
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Também com o intuito de determinar o módulo de elasticidade foram preparados provetes 

prismáticos de dimensões 40×40×80 mm, e estes foram aproveitados também para realizar os 

ensaios de compressão, no entanto unicamente nas direções xx e yy devido ao tijolo 

apresentar nesta dimensão apenas 50mm. Os resultados dos ensaios encontram-se 

representados na Figura 4.7, onde é possível observar tal como para os provetes cúbicos que 

os tijolos apresentam maior resistência na direção xx que na direção yy, com valores a rondar 

os 10 e os 16MPa na primeira e a atingir uma resistência de cerca de 10 a 13MPa para a 

segunda direção. 

  

(a) (b) 

Figura 4.7. Resultados do ensaio de compressão para os tijolos de dimensão 40×40×80 mm: 

(a) direção xx; (b) direção yy. 

Módulo de elasticidade 

Para determinar o módulo de elasticidade dos tijolos, foi realizado um ensaio cíclico, tal como 

para as argamassas. Foi possível determinar o módulo nas direções xx e yy, sendo que para a 

direção zz não foi possível fazê-lo devido à altura do tijolo ser de apenas 50mm. As tabelas 

representadas, Tabela 4.6 e Tabela 4.7, apresentam respetivamente os resultados obtidos para 

os ensaios de compressão e para o módulo de elasticidade na direção xx e na direção yy 

respetivamente, sendo possível verificar que a direção xx apresenta um módulo mais elevado 

que a direção yy. 
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Tabela 4.6. Quadro resumo das propriedades de prismas na direção xx 

Provete Tensão (MPa) E (MPa) 

EX-1 15,1 8602,1 

EX-2 14,3 8672,8 

EX-3 - 8547,6 

EX-4 15,4 8404,0 

EX-5 11,5 9480,8 

EX-6 13,4 7373,6 

Média 13,6 8513,5 

CoV (%) 11,3 7,9 

 

Tabela 4.7. Quadro resumo das propriedades de prismas na direção yy 

Provete Tensão (MPa) E (MPa) 

EY-1 - 5162,9 

EY-2 11,1 4190,7 

EY-3 10,5 3691,9 

EY-4 11,4 4332,5 

EY-5 10,9 3371,4 

EY-6 11,4 4100,8 

Média 11,1 3937,5 

CoV (%) 3,5 10,1 

4.2. Argamassa geopolimérica 

A argamassa geopolimérica tem vindo, cada vez mais, a ser uma alternativa ao cimento, visto 

que esta apresenta uma maior durabilidade e também um menor impacto ambiental. As 

estruturas antigas têm sido reforçadas com o cimento, no entanto com o passar do tempo estão 

a sofrer problemas de desintegração e de corrosão, devido à sua elevada permeabilidade 

(Pacheco-Torgal, et al., 2008). Esta argamassa geopolimérica é um material inovador no 

âmbito do reforço, baseado na ativação alcalina de materiais ricos em sílica e alumina, cujas 

suas propriedades mecânicas podem ser bastante superiores às dos ligantes convencionais. 

Neste material, podem incluir-se as cinzas vulcânicas, de incineração de resíduos entre outros 

resíduos de materiais de construção, e após a sua geopolimerização, estas apresentam um bom 

comportamento no que diz respeito às agressões do meio ambiente (Pinto, 2002). 
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4.2.1. Produção 

A argamassa geopolimérica foi preparada tendo em conta estudos já efetuados sobre este 

tema, cuja sua composição é silicato de sódio e hidróxido de sódio (como ativadores), cinzas 

volantes e areia (Temuujin, et al., 2010). Inicialmente idealizou-se uma argamassa cuja 

resistência se assemelhasse á da argamassa de cal a utilizar, neste caso cerca de 14-15 MPa 

após uma cura de 6 meses. Para uma mais rápida avaliação das propriedades mecânicas do 

geopolímero, recorreu-se a uma cura térmica, que permite comparar os resultados finais de 

resistência obtidos, com um provete de referência ensaiado em estudos anteriores.  

Numa primeira fase foram preparados três tipos de argamassa, cujo principal objetivo foi 

determinar o rácio dos diferentes componentes necessários para a síntese do geopolímero, de 

forma a obter uma pasta não muito espessa nem muito líquida. Com esta primeira tentativa as 

resistências obtidas foram bastante baixas e embora a primeira mistura apresentasse uma 

trabalhabilidade de cerca de 10 a 15 minutos, as restantes, ao fim de 5 minutos, encontravam-

se sem trabalhabilidade, sendo praticamente impossível manuseá-las.  

 

   

 

(a) (b) (c)  

Figura 4.8. Ensaio de trabalhabilidade: (a) mesa de espalhamento; (b) desmolde; (c) medição 

após 15 minutos da preparação. 

O ensaio de trabalhabilidade foi realizado na mesa de espalhamento disponível no Laboratório 

de Materiais de Construção, apresentada na Figura 4.8. Este ensaio baseia-se na colocação de 

argamassa em duas fases num molde, seguida de 15 pancadas com uma espécie de martelo, 

sendo que após o enchimento e a remoção do molde são dadas mais 15 pancadas com a 

própria mesa. Este ensaio foi feito 15 minutos após a preparação da argamassa geopolimérica, 

sendo que para uma boa trabalhabilidade, ao fim de todo este processo e após o desmolde, a 

medição do espalhamento da mistura deve ser cerca de 11 cm. 
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De seguida, fez-se variar a quantidade de cinza, de forma a verificar a sua influência na 

resistência do geopolímero. Foram preparadas seis misturas diferentes, concluindo que acima 

dos 20 a 25% de cinza, a sua influência na resistência dos provetes era bastante menor, não 

havendo um aumento significativo. Tal como para as amostras anteriores, verificou-se que a 

trabalhabilidade destas misturas era de cerca de 5 a 10 minutos. Para as duas primeiras 

tentativas foram preparados provetes prismáticos com três dias de cura térmica, sendo 

ensaiadas à flexão e posteriormente as “metades” foram ensaiadas à compressão. 

 

Tabela 4.8. Quantidades para a preparação de uma argamassa geopolimérica 

Areia (gr.) Cinza (gr.) 
Hidróxido de 

Sódio (gr.) 

Silicato de 

Sódio (gr.) 

Ativador  

(gr.) 

1000 280 144 144 288 

Finalmente, para as misturas seguintes foi tido em conta o rácio determinado na primeira fase 

e a percentagem de cinza selecionada de forma a não ultrapassar os 35% de peso da mistura 

total, pensando em garantir uma boa trabalhabilidade para o fabrico dos provetes futuros e ao 

mesmo tempo que permitisse obter a resistência adequada. Foram confecionadas nove 

misturas diferentes para provetes cúbicos cuja cura térmica foi apenas de um dia. Conseguiu 

assim obter-se argamassas com resistências bastante elevadas e algumas relativamente baixas 

e algumas com melhor trabalhabilidade que outras. Para verificar estas resistências, e como 

termo de comparação, preparou-se um provete de referência, cuja resistência, após cura de 

seis meses, é conhecida (cerca de 12,2 MPa), concluindo-se assim que para uma resistência de 

14 a 15 MPa as quantidades de todos os componentes necessários para a fabricação do 

geopolímero seriam as que se encontram indicadas na Tabela 4.8, sendo que o rácio seguido 

encontra-se no intervalo de valores entre 0,15 e 0,3. No Anexo II encontra-se disponível uma 

tabela referente aos resultados obtidos para as diferentes misturas preparadas e para o provete 

de referência ensaiado.  

  

(a) (b) 

Figura 4.9. Modos de rotura: (a) ensaio de flexão; (b) ensaio de compressão 
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Os modos de rotura obtidos com a realização dos ensaios de flexão e compressão estão 

expostos na Figura 4.9. 

4.2.2. Preparação dos provetes para os ensaios de flexão e compressão 

No que diz respeito à argamassa geopolimérica, as suas propriedades mecânicas foram 

determinadas com base em ensaios de compressão e de flexão. Para os ensaios de flexão 

foram preparados 6 provetes prismáticos para cada uma das idades referidas no capítulo 

anterior, perfazendo um total de 24 prismas, sendo que após ensaiados, as “metades” foram 

aproveitadas para realizar o ensaio de compressão. Também para os ensaios de compressão 

foram preparados 6 provetes cilíndricos de 5×10 cm, perfazendo um total de 24 cilindros. 

Estes ensaios foram realizados de acordo com a norma EN 1015-11 (EN1015-11, 2007), 

tentando respeitar ao máximo quer as condições de armazenamento, quer as condições de cura 

nela indicadas. Os provetes resultantes da preparação da argamassa geopolimérica pode ser 

observados na Figura 4.10 quer para o ensaio de flexão, quer para o ensaio de compressão 

monotónica. 

 

  

(a) (b) 

Figura 4.10. Provetes de argamassa geopolimérica: (a) flexão; (b) compressão 

4.2.3. Resultados dos ensaios experimentais 

Ensaio de flexão 

A Figura 4.11 apresenta os resultados obtidos no ensaio de flexão da argamassa 

geopolimérica. Pela análise da mesma é possível verificar que a argamassa geopolimérica 

perde alguma resistência do primeiro para o segundo mês, voltando no terceiro mês a haver 

aumento de resistência dos provetes. Pode-se observar que as máximas resistências à flexão 

aos 30 dias variam entre 1.5 MPa e 2 MPa, já aos 60 dias esta diminui consideravelmente, 

variando entre 0.5 MPa e 1 MPa. Como já referido, aos 90 dias a sua resistência aumenta, e 

varia entre os 0.9 MPa e os 1.5 MPa. 
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(a) (b) (c) 

Figura 4.11. Resultados do ensaio de flexão para a argamassa geopolimérica: (a) 30 dias de 

cura; (b) 60 dias de cura; (c) 90 dias de cura 

Os resultados obtidos para esta argamassa mostraram-se bastante inconstantes, apresentando 

para os dois meses de cura uma grande discrepância de valores. Esta discrepância pode ser 

explicada pelo facto de terem sido escolhidas misturas diferentes para realizar o ensaio, ou 

mesmo pelo facto de os provetes terem sido colocados numa prateleira encostados uns aos 

outros, contribuindo para que os provetes do centro não serem submetidos a uma mesma 

carbonatação quando sujeitos ao ar, influenciando assim as condições de cura dos provetes e 

consecutivamente a resistência dos mesmos. Esta dita carbonatação revela-se pela libertação 

da sílica e alumina, formando silicatos hidratados de cálcio e alumínio, bem como 

regenerando a solução-base cáustica. A diminuição da resistência dos provetes à volta dos 

dois meses era esperada, isto porque já foram estudadas amostras de argamassa 

geopolimérica, que demonstraram que nas idades mais novas a resistência desta argamassa 

sobe, no entanto com tendência a diminuir ao segundo mês, voltando novamente a aumentar 

após três ou mais meses de cura. 

Ensaio de compressão 

Quanto à compressão, foram realizados dois ensaios, para diferentes provetes, cilíndricos e as 

“metades dos prismas”. A Figura 4.12 apresenta os resultados obtidos no ensaio de 

compressão monotónica, realizado em cilíndros de argamassa geopolimérica, onde é possível 

observar que esta argamassa apresenta uma boa resistência ao primeiro mês de cura, 

diminuindo no segundo, e atingindo novamente uma maior resistência ao terceiro mês de 

cura. Ao analisar o gráfico apresentado verifica-se que as resistências máximas aos 30 dias se 

encontram entre 4 MPa e os 7 MPa, diminuindo bastante, aos 60 dias rondando valores entre 

os 2.5 MPa e os 5 MPa, no entanto obtendo valores muito inconstantes. Aos 90 dias, tal como 
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para a flexão verificou-se um aumento da resistência, neste caso com valores entre 6 MPa e 

7 MPa, obtendo aqui um conjunto de resultados bastante coerente após eliminar 2 dos 

provetes que se desviaram bastante dos restantes resultados. 

   

(a) (b) (c) 

Figura 4.12. Resultados do ensaio de compressão de cilíndros para a argamassa 

geopolimérica: (a) 30 dias de cura; (b) 60 dias de cura; (c) 90 dias de cura 

   

(a) (b) (c) 

Figura 4.13. Resultados do ensaio de compressão dos prismas para a argamassa 

geopolimérica: (a) 30 dias de cura; (b) 60 dias de cura; (c) 90 dias de cura 

O ensaio de compressão para os prismas foi realizado para idades de cura de 30, 60 e 90 dias, 

e os gráficos correspondentes a estas idades encontram-se representados na Figura 4.13. É 

possível verificar pela análise da figura que tal como para os restantes ensaios de compressão, 

a argamassa geopolimérica apresenta uma boa resistência ao primeiro mês, perdendo 

resistência para o segundo mês e voltando ao terceiro mês a atingir uma maior resistência. Os 

gráficos mostram que aos 30 dias os valores de resistência variam de 3 MPa a 5 MPa, 

reduzindo esta aos 90 dias para cerca de 2.5 MPa a 5 MPa, sendo de notar para todas estas 

idades um conjunto de resultados bastante irregular, sendo que as resistªencias ao segundo 

mªes sºao bastante reduzidas rondando os 1 e 2 MPa. 
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Módulo de elasticidade 

Foi possível determinar o módulo de elasticidade, para a argamassa geopolimérica, 

recorrendo aos provetes cilíndricos com três meses de cura. O quadro resumo representado na 

Tabela 4.9 mostra os provetes ensaiados para o módulo de elasticidade, tendo sido obtido um 

bom conjunto de resultados. 

 

Tabela 4.9. Módulo de elasticidade da argamassa geopolimérica 

Provete E (MPa) 
Estatística 

Emédio (MPa) CoV (%) 

C1 7233,83 

7507,05 7,9 

C2 8014,47 

C3 7677,60 

C4 7641,97 

C6 6458,70 

4.3. Argamassa comercial de cal 

A argamassa de cal tem sido utilizada desde há milénios pelos mais diversos Povos, que 

tentaram sempre melhorar as suas propriedades, adicionando por exemplo cinzas vulcânicas 

designadas de pozolanas e outros materiais assim como pó de tijolo e de telhas (Kirka, 2005). 

A adição destes materiais permitiu que a cal ganhasse maiores propriedades hidráulicas, 

necessitando apenas de água para que o seu endurecimento ocorra (Charola & Henriques, 

1999), apresentando uma maior compatibilidade com as propriedades originais do substrato 

(Valluzzi, 2000). 

Recentemente tem sido dada uma maior atenção a esta solução apresentando-se como uma 

alternativa às argamassas de cimento pelo facto de serem mais deformáveis, seguindo o 

movimento da deformação da estrutura de suporte, sem apesentarem fendilhação (Felice, et 

al., 2012). 

No caso desta dissertaçãoo serão tidas em conta dois tipos de argamassa de cal, uma da BASF 

e outra da Mapei. A argamassa da BASF, Albaria Struttura, é constituída por  cal pozolânica e 

por agregados siliciosos naturais com um diâmetro máximo de 2mm, este tipo de argamassa 

tem diversos campos de aplicação, de entre os quais a reparação, reforço e fortalecimento de 

paredes de alvenaria. Como principais vantagens podemos referir, de acordo com a sua ficha 

técnica a alta resistência mecânica, aderência e uma baixa absorção de água. No que diz 
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respeito à argamassa da Mapei, a Planitop, é composta por cal hidráulica, eco-pozolanas, areia 

natural, aditivos especiais e polímeros sintéticos numa solução aquosa de acordo com uma 

fórmula desenvolvida nos laboratórios de pesquisa da Mapei. Das principais características 

desta argamassa, encontram-se descritas na sua ficha técnica, uma boa adesão, é impermeável 

á água e gases atmosféricos e apresenta uma boa resistência mecânica. 

4.3.1. Preparação dos provetes para os ensaios de flexão e de compressão 

Foram preparados 6 provetes prismáticos para cada uma das idades referidas, num total de 24 

prismas, que após ensaiados à flexão, permitiram o reaproveitamento das “metades” para a 

realização do ensaio de compressão, sendo ensaiadas um total de 48 “metades”. Também 

foram realizados ensaios de compressão para provetes cilíndricos, num total de 24 cilindros. 

Tal como já referido, os moldes foram fabricados com tubos de PVC, sendo que a preparação 

dos provetes e a realização dos ensaios seguiram o estipulado na norma (EN1015-11, 2007).  

Os ensaios de flexão e de compressão para a argamassa de cal foram realizados em dois 

diferentes tipos de Argamassa comercial, uma argamassa da BASF (Albaria struttura) e uma 

outra da MAPEI (Planitop), pelo facto de a primeira ter sido descontinuada do mercado 

ibérico. Na Figura 4.14 e na Figura 4.15 é possível observar os provetes de argamassa de cal 

da BASF e planitop respetivamente. 

  

(a) (b) 

Figura 4.14. Provetes de argamassa de cal BASF: (a) flexão; (b) compressão. 

  

(a) (b) 

Figura 4.15.Provetes de argamassa de cal planitop: (a) flexão; (b) compressão. 
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4.3.2. Resultados dos ensaios experimentais 

Ensaio de flexão 

Na Figura 4.16, é possível observar os resultados obtidos nos ensaios de flexão efetuados para 

três diferentes idades para a argamassa da BASF. Os gráficos apresentados, mostram que esta 

argamassa apesar de expor um comportamento semelhante, a sua resistência é inferior no 

primeiro mês, aumentando para os meses seguintes. Para os 30 dias de cura, esta argamassa 

apresenta valores de resistência a rondar os 3.5 MPa, já para os 60 e 90 dias, dá-se um ligeiro 

aumento da resistência, obtendo valores entre aproximadamente 3 a 4MPa. 

   

(a) (b) (c) 

Figura 4.16. Resultados do ensaio de flexão para a argamassa da BASF: (a) 30 dias de cura; 

(b) 60 dias de cura; (c) 90 dias de cura 

   

(a) (b) (c) 

Figura 4.17. Resultados do ensaio de flexão para a argamassa Mapei planitop: (a) 30 dias de 

cura; (b) 60 dias de cura; (c) 90 dias de cura 

A argamassa da MAPEI, mostra-se mais resistente que a argamassa da BASF quando sujeita 

ao ensaio de flexão. Pela análise da Figura 4.17 é possível verificar que aos 30 e aos 60 dias 

as suas resistências são bastante semelhantes, com valores a variar entre os 4 MPa e os 
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6 MPa, já quando esta atinge uma idade de 90 dias, esta argamassa mostra uma resistência 

relativamente superior, de valores máximos entre 04.5 MPa e 6 MPa. 

Ensaios de compressão 

Para ambas as argamassas de cal foram realizados ensaios de compressão monotónica em 

cilindros e em prismas. Os ensaios de compressão em provetes cilíndricos para a argamassa 

da BASF demonstraram que esta tem tendência a aumentar de resistência do primeiro para o 

segundo mês, diminuindo para valores semelhantes aos do primeiro mês quando atinge os três 

meses de cura. É possível observar na Figura 4.18 que aos 30 dias de idade os provetes 

apresentam resistências máximas a variar entre aproximadamente 10 MPa e 18MPa, 

aumentando aos 60 dias para valores entre 11 MPa e 19 MPa até que volta a diminuir para 

cerca de 10 MPa a 16 MPa aos 90 dias de idade. 

   

(a) (b) (c) 

Figura 4.18. Resultados do ensaio de compressão em cilindros da argamassa da BASF: (a) 30 

dias de cura; (b) 60 dias de cura; (c) 90 dias de cura 

   

(a) (b) (c) 

Figura 4.19. Resultados do ensaio de compressão em cilindros da argamassa Mapei planitop: 

(a) 30 dias de cura; (b) 60 dias de cura; (c) 90 dias de cura 
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Os provetes cilíndricos da argamassa da Mapei planitop, quando ensaiada à compressão 

demonstram um comportamento linear relativamente extenso, explicado pela elevada 

quantidade de fibras que apresenta. A análise da Figura 4.19 permite concluir que no primeiro 

e segundo mês esta argamassa tem resistências inferiores ao terceiro mês, no entanto bastante 

semelhantes. Os gráficos apresentados mostram que aos 30 e 60 dias a resistência máxima 

varia entre os 9 MPa e os 14 MPa, aumentando aos 90 dias de idade para valores entre 

12 MPa e os 16 MPa. 

   

(a) (b) (c) 

Figura 4.20. Resultados do ensaio de compressão em prismas da argamassa da BASF: (a) 30 

dias de cura; (b) 60 dias de cura; (c) 90 dias de cura. 

Já no que diz respeito ao ensaio de compressão em prismas, realizado para as metades após o 

ensaio de flexão, da argamassa da BASF verifica-se que o comportamento desta é 

relativamente diferente dos resultados da compressão de cilindros, apresentando um 

incremento de resistência de mês para mês. Ao observar a Figura 4.20, verifica-se que aos 30 

dias os valores de resistência variam de 8 MPa a 15 MPa, aos 60 dias dá-se um aumento 

atingindo resistências máximas de aproximadamente 11 MPa a 18 MPa, atingindo o seu auge 

com 90 dias de idade com a resistência a variar entre 15 MPa e 21 MPa. 

Os resultados da argamassa planitop encontram-se representados na Figura 4.21, onde é 

possível observar que esta argamassa aumenta de resistência com a idade. Aos 30 dias de cura 

pode-se observar que as resistências máximas variam bastante, neste caso de valores entre 

8 MPa e 12 MPa, aos 60 dias, a resistência aumentou atingindo valores de aproximadamente 

10 MPa a 13 MPa, atingindo aos 90 dias o seu apogeu, das idades apresentadas, rondando 

valores de 10 MPa a 16 MPa. 
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(a) (b) (c) 

Figura 4.21. Resultados do ensaio de compressão em cilindros de argamassa Mapei planitop: 

(a) 30 dias de cura; (b) 60 dias de cura; (c) 90 dias de cura 

Módulo de elasticidade 

Tal como para a argamassa geopolimérica, também para as argamassas de cal foi possível 

determinar o módulo de elasticidade recorrendo a provetes cilíndricos com 90 dias de idade. 

Nas Tabela 4.10 e Tabela 4.11encontram-se os quadros resumos correspondentes aos valores 

de módulo obtidos para ambas as argamassas. 

Apesar de se obter um coeficiente de variaçãoo superior a 28%, não se mostrou válido 

eliminar qualquer dos valores obtidos para a argamassa da BASF, pois o conjunto de 

resultados obtido foi bastante disperso, o que no caso da argamassa da Mapei não aconteceu, 

obtendo valores do módulo de elasticidade bastante próximos. 

 

Tabela 4.10. Quadro resumo da determinação do módulo de elasticidade para a argamassa da 

BASF 

Provete E (MPa) 
Estatística 

Emédio (MPa) CoV (%) 

C1 18046,7 Eliminando C6 

C2 10119,0 

14051,1 28,1 

C3 17746,3 

C4 9908,0 

C5 14435,3 

C6 7009,1 
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Tabela 4.11. Quadro resumo da determinação do módulo de elasticidade para a argamassa 

Mapei planitop 

Provete E (MPa) 
Estatística 

Emédio (MPa) CoV (%) 

C1 5803,7 Eliminando C1 e C2 

C2 8312,7 

3247,5 14,6 

C3 2698,8 

C4 3784,5 

C5 3455,7 

C6 3050,9 
 

 

Tabela 4.12. Quadro resumo do ensaio de flexão das argamassas 

Argamassa 
Idade (dias) 

30 60 90 

BASF (Albaria Struttura) 
ft (MPa) 3,32 3,68 3,43 

CoV (%) 5,4 10,3 11,2 

Mapei (Planitop) 
ft (MPa) 5,00 6,71 6,07 

CoV (%) 13,7 20,8 15,2 

GPM 
ft (MPa) 1,68 1,48 1,23 

CoV (%) 11,9 23,8 16,8 
 

 

Figura 4.22. Resistência média à flexão em função do tempo 

Da análise comparativa dos três tipos de argamassa estudadas, ver Figura 4.22 e Tabela 4.12, 

é possível observar que a argamassa da BASF e a argamassa geopolimérica apresentam 

aproximadamente a mesma configuração, havendo um ténue aumento da resistência do 

primeiro para o segundo mês até que sofre uma ligeira diminuição no terceiro mês. Já a 
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argamassa Mapei planitop mostra-se consideravelmente mais resistente quando comparada 

com as duas anteriores, apresentando um aumento mais considerável do primeiro para o 

segundo mês. 

Quanto à resistência à compressão em provetes cilindros, apresentada na Figura 4.23 e Tabela 

4.13, é de notar que a argamassa da BASF e Mapei planitop se encontram mais próximas 

havendo um aumento da resistência no caso da BASF do primeiro para o segundo mês e uma 

ligeira diminuição para o terceiro mês. A argamassa da planitop, ao contrário da BASF, 

demonstra um aumento da resistência à compressão com o aumento da idade. Já no que diz 

respeito à argamassa geopolimérica é de notar que esta tem um comportamento interessante, 

pois a sua resistência tende a ser superior no primeiro e terceiro mês, mostrando-se 

ligeiramente inferior no segundo mês. 

 

Tabela 4.13. Quadro resumo do ensaio de compressão em cilindros das argamassas 

Argamassa 
Idade (dias) 

30 60 90 

BASF (Albaria Struttura)  
fc (MPa) 12,66 15,76 12,42 

CoV (%) 20,1 17,4 15,4 

Mapei (Planitop) 
fc (MPa) 9,85 10,79 12,74 

CoV (%) 13,4 9,9 11,8 

GPM 
fc (MPa) 5,22 3,52 6,48 

CoV (%) 15,7 21,4 4,1 
 

 

Figura 4.23. Resistência média à compressão em cilindros em função do tempo 
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Já no caso da compressão de prismas, destaca-se a diferença da argamassa da BASF, como se 

pode observar pela análise da Figura 4.24 e da Tabela 4.14. 

A resistência tende a aumentar de mês para mês, apresentando um comportamento muito 

semelhante á argamassa Mapei planitop. Já quando a argamassa geopolimérica, é ensaiada 

quer em provetes prismáticos, quer cilíndricos, apresentam ambos um comportamento muito 

semelhante, a sua resistência aumenta no primeiro mês, apresentando um ligeiro decréscimo 

no segundo e voltando novamente a atingir uma maior resistência no terceiro mês. 

 

Tabela 4.14. Quadro resumo do ensaio de compressão de prismas das argamassas 

Argamassa 
Idade (dias) 

30 60 90 

BASF (Albaria Struttura) 
fc (MPa) 11,60 14,19 18,12 

CoV (%) 13,42 14,28 12,78 

Mapei (Planitop) 
fc (MPa) 9,78 10,73 13,21 

CoV (%) 9,71 6,65 10,07 

GPM 
fc (MPa) 4,16 1,64 4,19 

CoV (%) 13,80 12,79 13,79 

 

 

Figura 4.24. Resistência média à compressão “das metades dos prismas” em função do tempo 

Relativamente à argamassa geopolimérica, é necessário proceder à realização dos ensaios de 

flexão e compressão para a idade de 180 dias para avaliar todo o potencial de reistência deste 

material. Por outro lado, destaca-se a necessidade de realizar ensaios mecânicos semanais a 

fim de melhor perceber a evolução temporal dos valores da resistência mecânica. 
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4.4. Fibras naturais 

4.4.1. Preparação dos provetes para os ensaios de tração 

Para a preparação dos provetes de fibras naturais, ver Figura 4.25, de linho foi necessário 

colar duas chapas metálicas no topo e na base da fibra de modo a poder fixar as fibras no 

equipamento de ensaio sem que se desse o escorregamento das mesmas. Os provetes de um só 

fio tinham um comprimento de aproximadamente 167mm, já no caso das malhas, cada 

provete tinha cerca de 150mm de comprimento e largura de 50mm tal como as chapas. Cada 

fio apresenta uma área de cerca de 0.53 mm
2
. 

 

  

(a) (b) 

Figura 4.25. Provetes de fibras: (a) 1 fio; (b) malha 

4.4.2. Resultados dos ensaios experimentais 

Ensaios de tração 

O ensaio de tração das fibras naturais foi realizado para provetes de um cordão constituído 

por dois fios (Tabela 4.15) e para provetes de um conjunto de 13 cordões, ou seja uma malha 

(Tabela 4.16). Pela análise das tabelas, podemos observar que o coeficiente de variação obtido 

foi bastante satisfatório, quer para o cordão, quer para a malha, sendo possível obter também 

os respetivos módulos de elasticidade.  

Os resultados médios mostram que a malha apresenta 69% da resistência à tração de um 

cordão isolado. Esta redução é típica deste género de estruturas de reforço, podendo depender 

do número de cordões que compõe a malha e do setup de ensaio. 
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Tabela 4.15. Quadro resumo do ensaio de tração de um cordão da fibra de linho 

Provete ft (MPa) E (MPa) 

T1 188,3 7074,50 

T2 191,5 6887,10 

T3 201,2 7469,50 

Média 193,7 7143,70 

CoV 3,5 4,2 

Para um fio da fibra de linho a rotura obtida foi em tudo semelhante, havendo a quebra de 

ambos os provetes, como se pode reparar na Figura 4.26 (a). Já no que diz respeito à malha, 

observando a Figura 4.26 (b), verifica-se que sucedeu o mesmo, a rotura começou por se dar 

nos fios exteriores até que a malha rompeu por completo. 

 

Tabela 4.16. Quadro resumo do ensaio de tração de uma malha da fibra de linho 

Provete ft (MPa) E (MPa) 

T1 139,5 7462,8 

T2 129,4 8902,5 

Média 134,4 8182,7 

CoV 5,3 12,4 

 

  

(a) (b) 

Figura 4.26. Rotura sofrida pela fibra de linho: (a) provete de 1 fio; (b) provete de 1 malha 
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Figura 4.27. Curva Tensão-Extensão do ensaio de tração do cordão 

A Figura 4.27 diz respeito aos resultados obtidos no ensaio de tração de um cordão de linho, 

podemos observar que ambos os provetes se comportam de forma muito semelhante, com 

valores de tensão e extensão bastante próximos.  

Já a Figura 4.28, respeitante à malha mostra que estas apresentam resistências inferiores à do 

cordão, comportando-se inicialmente de forma semelhante e no caso do primeiro provete 

ganhando novamente resistência, o que só poderá ser justificado pelo facto de a rotura das 

várias fibras não ser simultânea, acabando por ter as fibras sobrantes ainda a resistir. 

 

 

Figura 4.28. Curva Tensão-Extensão do ensaio de tração da malha de linho 
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4.5. Fibras de vidro 

4.5.1. Preparação dos provetes para os ensaios de tração 

As fibras de vidro, tal como as fibras naturais, foram ensaiadas à tração e os provetes foram 

preparados da mesma forma, tendo sido ensaiada apenas a malha Figura 4.29. Inicialmente 

foram cortadas as fibras e posteriormente foram coladas as chapas metálicas para a colocação 

nas amarras do equipamento de ensaio. As dimensões dos provetes eram cerca de 

400×55 mm, de modo a que ambas as fibras apresentassem aproximadamente as mesmas 

dimensões. No entanto as chapas metálicas colocadas tinham dimensões de 55×55 mm, visto 

que o objetivo seria ensaiar uma malha, no entanto devido ao elevado espaçamento entre as 

fibras só foi possível uma malha com três cordões, em que cada cordão apresentava uma área 

aproximada de 3.09 mm
2
. 

 

 

Figura 4.29. Provete de fibra de vidro 

4.5.2. Resultados dos ensaios experimentais 

Ensaios de tração 

Para as fibras de vidro, recorreu-se ao ensaio de tração de uma malha com 3 cordões. A 

Tabela 4.17 mostra os resultados obtidos após a realização do ensaio de tração, obtendo assim 

um conjunto de resultados e o respetivo módulo de elasticidade para cada provete ensaiado. 

 

Tabela 4.17. Quadro resumo do ensaio de tração de uma malha da fibra de vidro 

Provete ft (MPa) E (MPa) 

T1 331,8 17482.0 

T2 275,9 18205.0 

T3 298,1 17331.0 

T4 291,0 15684.0 

T5 303,9 17540.0 

Média (kN) 300,2 17248.0 

CoV (%) 6,9 5,4 
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Pela análise da Figura 4.30, verifica-se que os provetes apresentam uma mesma configuração, 

encontrando-se os valores máximos de tensão bastante próximos, onde é possível verificar 

também que a rotura das três fibras ocorre de forma sequencial. 

 

Figura 4.30. Curva Tensão-Extensão do ensaio de tração da malha de vidro 
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CAPÍTULO V  

PROPRIEDADES E DESEMPENHO DAS INTERFACES 

5.1. Interface matriz-fibra (material compósito) 

O estudo do material compósito vai permitir caracterizar o funcionamento entre a fibra e a 

argamassa, ou seja, se estes dois materiais são compatíveis do ponto de vista mecânico, de 

modo a que quando associados como reforço na alvenaria, permitam um bom comportamento 

estrutural. 

Foram estudados diferentes tipos de materiais compósitos, num total de seis. Foram utilizadas 

fibras metálicas, de vidro e de linho em dois diferentes tipos de argamassa, a da MAPEI e a 

geopolimérica., excetuando para o caso da fibra metálica em que a argamassa da BASF 

também foi estudada. Para o seu estudo individual, realizaram-se ensaios de pull-out e ensaios 

de tração. Estes compósitos são usualmente designados de FRCM (fabric-reinforced 

cimenticious matrix), ou seja, de malhas de reforço inseridas em argamassa (mas não 

necessariamente de origem cimentícia). 

5.1.1. Preparação dos provetes 

Ensaio de pull-out 

Com o intuito de determinar as propriedades mecânicas e de aderência da ligação entre a 

argamassa e a fibra, foram preparados provetes para o ensaio de pull-out. Para a argamassa de 

cal foram preparados 20 provetes cilíndricos, cada 5 com as seguintes dimensões 100×75 mm, 

150×75 mm, 200×75 mm e 250×75 mm, para atender a diferentes comprimentos de 

ancoragem. Em cada 20 provetes foi aplicada uma fibra metálica e uma fibra de vidro. No 

caso das fibras naturais, devido à fraca resistência já conhecida optou-se por preparar apenas 

10 provetes, 5 cujas dimensões são de 50×75 mm e outros 5 com 25×75 mmm. Os provetes 
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em causa encontram-se representados na Figura 5.1 e na Figura 5.2, onde é possível observar 

a aplicação das fibras na argamassa. 

 

   

(a) (b) (c) 

Figura 5.1. Provetes do ensaio de pull-out – argamassa geopolimérica: (a) fibra metálica; 

(b) fibra natural (linho); (c) fibra de vidro 

Ao realizar os ensaios é necessário ter em conta que as fibras naturais e as fibras de vidro 

podem não estar exatamente centradas, pois quando os provetes foram sujeitos à vibração 

mecânica estes acabavam por se deslocar, daí ser necessário verificar se estas se encontram 

alinhadas, ou se por acaso estas não se encontram completamente esticadas, o que pode levar 

a uma variação da carga aplicada, devendo ter-se o cuidado de aplicar a carga de tração na 

direção da fibra. 

 

   

(a) (b) (c) 

Figura 5.2. Provetes do ensaio de pull-out – argamassa Mapei Planitop: (a) fibra metálica; 

(b) fibra natural (linho); (c) fibra de vidro 

Ensaio de tração direta 

Também de forma a determinar as características mecânicas do material compósito, foram 

usados ensaios de tração direta. Estes foram preparados com moldes que permitiam a 

aplicação de uma primeira camada de argamassa com 3mm, seguida da fibra e posteriormente 

uma nova camada de argamassa, obtendo uma matriz de argamassa com aproximadamente 
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6mm de espessura. A preparação dos provetes encontra-se descrita na Figura 5.3, onde se 

pode ver o processo seguido para a sua preparação. É de notar que as extremidades do molde 

e o local em que os moldes apoiavam foram lubrificados para posteriormente serem 

desmoldados com maior facilidade. 

   

1º passo 2º passo 3º passo 

   

4º passo 5º passo 6º passo 

Figura 5.3. Passos para a preparação de um provete para o ensaio de tração 

5.1.2. Resultados dos ensaios experimentais 

Ensaios de pull-out 

Na Tabela 5.1apresentam-se os resultados relativos a cada um dos materiais compósitos 

analisados, referindo o modo de rotura referente a cada provete e o respetivo deslocamento 

relativo aquando da força máxima aplicada. 

Relativamente às fibras metálicas é possível verificar que a argamassa da BASF que para 

alturas inferiores a 200 mm a fibra sofre apenas deslizamento, no entanto, para alturas 

superiores ou iguais a fibra acaba por quebrar (Tabela 5.1), sendo possível concluir que esta 

argamassa apresenta uma boa aderência até à altura de 150mm. 
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Tabela 5.1. Resultados do ensaio de pull-out para o compósito BASF-fibra metálica 

L (mm) Provete Fmáx (kN) Smáx (mm) 
Modo de 

rotura 

Estatística 

Fmédio (kN) CoV (%) 

250 

P1 1,53 3,25 r 

- - 

P2 - - - 

P3 - - - 

P4 - - - 

P5 - - - 

200 

P6 1,64 4,23 r 

1,58 8,8 

P7 1,33 4,42 r 

P8 1,60 1,64 s 

P9 1,65 2,95 r 

P10 1,65 2,86 r 

150 

P11 1,50 3,74 s 

1,18 20,0 

P12 1,32 4,53 s 

P13 0,92 4,19 s 

P14 0,99 3,98 s 

P15 1,18 2,76 s 

100 

P16 1,04 3,56 s 

0,96 17,5 

P17 0,96 3,41 s 

P18 0,92 3,17 s 

P19 1,16 2,19 s 

P20 0,70 3,46 s 

*r – rotura do provete pela fibra 

*s – escorregamento da fibra 

Quando olhamos para a Tabela 5.2, verificamos que ao contrário da argamassa da BASF, no 

caso da planitop a fibra metálica sofre apenas escorregamento, sendo de verificar uma certa 

incoerência nos vários resultados obtidos. De modo a obtermos um estudo mais aprofundado 

deste compósito, seria necessário tratar provetes de alturas superiores a 200mm, de modo a 

averiguar a que altura a fibra sofre a rotura e também obter uma estabilização da força 

máxima aplicada, sendo esta equivalente à força de Tração da própria fibra. 

Algo semelhante ao descrito acima acontece para a argamassa geopolimérica. Como se pode 

observar na Tabela 5.3, para este compósito, o único modo de rotura observado foi o 

deslizamento da fibra, o que indica que devem estudados comprimentos de ancoragem 

superiores a 250 mm, determinando-se assim o comprimento de ancoragem que origina a 

rotura da fibra à tração. 
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Tabela 5.2. Resultados do ensaio de pull-out para o compósito Mapei-fibra metálica 

L (mm) Provete Fmáx (kN) Smáx (mm) 
Modo de 

rotura 

Estatística 

Fmédio (kN) CoV (%) 

250 

P1 0,29 4,54 s 

0,42 23,6 

P2 0,36 4,71 s 

P3 0,47 4,84 s 

P4 0,45 4,85 s 

P5 0,55 4,40 s 

200 

P6 0,67 5,51 s Eliminando P10 

P7 0,43 4,43 s 

0,52 22,2 
P8 0,57 4,61 s 

P9 0,43 3,63 s 

P10 0,80 6,64 s 

150 

P11 0,05 2,48 s Eliminando P11 e P15 

P12 0,33 4,05 s 

0,29 10,6 
P13 0,28 3,58 s 

P14 0,28 4,03 s 

P15 0,087 3,10 s 

100 

P16 0,18 3,26 s Eliminando P18 e P20 

P17 0,13 2,69 s 

0,19 37,7 
P18 0,02 0,41 s 

P19 0,27 5,17 s 

P20 0,05 2,51 s 

*r – rotura do provete pela fibra 

*s – escorregamento da fibra 

Tal como para a argamassa Mapei planitop, quando em conjunto com o geopolímero, a força 

máxima a que a fibra metálica escorrega acaba por ser um pouco incoerente, obtendo-se 

forças bastante elevadas e outras bastante reduzidas. Neste caso, a única explicação para este 

facto poderá residir nas diferentes misturas utilizadas para os provetes, e as próprias 

condições de preservação dos mesmos. Pode-se verificar pelas tabelas, que para obter um 

conjunto de resultados válidos em ambos os compósitos, é necessário excluir alguns dos 

resultados obtidos durante o ensaio, isto porque quando comparados com a maioria se 

mostram inconsistentes. 

A Figura 5.4 mostra o progresso dos compósitos estudados com fibra metálica, de acordo com 

o comprimento de ancoragem, assim como a força média atingida pela respetiva fibra, ou seja 

a reta horizontal apresentada no gráfico cuja legenda é SC (fibra metálica). Como se pode 

verificar, o único compósito que atingiu a força máxima da fibra metálica foi aquele em que 
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foi utilizada a argamassa da BASF. Este resultado poderá estar relacionado com o facto da 

argamassa BASF apresentar as maiores propriedades mecânicas de compressão de entre as 

três argamassas estudadas. 

 

Tabela 5.3. Resultados do ensaio de pull-out para o compósito GPM-fibra metálica 

L (mm) Provete Fmáx (kN) Smáx (mm) 
Modo de 

rotura 

Estatística 

Fmédio (kN) CoV (%) 

250 

P1 0,71 3,43 s 

0,68 11,4 

P2 0,75 3,51 s 

P3 0,72 3,90 s 

P4 0,69 3,95 s 

P5 0,55 2,79 s 

200 

P6 0,70 4,07 s Eliminando P8 e P10  

P7 0,78 3,42 s 

0,67 18,7 
P8 1,08 3,24 s 

P9 0,53 2,27 s 

P10 0,47 3,17 s 

150 

P11 0,60 2,52 s Eliminando P13 

P12 0,65 4,23 s 

0,57 14,1 
P13 0,34 2,00 s 

P14 0,47 3,50 s 

P15 0,54 4,61 s 

100 

P16 0,29 1,66 s Eliminando P20  

P17 0,28 3,69 s 

0,28 16,2 
P18 0,33 3,34 s 

P19 0,22 2,57 s 

P20 0,42 3,77 s 

*r – rotura do provete pela fibra 

*s – escorregamento da fibra 

 

Figura 5.4. Comparação dos resultados obtidos para os compósitos com os resultados da fibra 
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Tabela 5.4. Resultados do ensaio de pull-out para o compósito planitop-fibra de vidro 

L (mm) Provete Fmáx (kN) Smáx (mm) 
Modo de 

rotura 

Estatística 

Fmédio (kN) CoV (%) 

150 

P1 0,68 4,25 r Eliminando P2 

P2 0,34 2,15 r 

0,60 9,7 
P3 0,55 3,27 r 

P4 0,61 3,91 r 

P5 0,57 5,55 r 

100 

P6 0,68 5,92 r Eliminando P7 

P7 0,18 1,34 r 

0,57 19,3 
P8 0,58 5,25 r 

P9 0,42 5,03 r 

P10 0,62 4,81 r 

50 

P11 0,28 4,53 s 

0,26 10,3 

P12 0,29 2,81 s 

P13 0,23 4,98 s 

P14 0,24 2,11 r 

P15 0,26 12,62 r 

25 

P16 0,11 4,35 s Eliminando P19 e P20 

P17 0,16 4,70 s 

0,13 18,9 
P18 0,12 3,87 s 

P19 0,05 0,59 s 

P20 0,08 3,84 s 

 *r – rotura do provete pela fibra 

*s – escorregamento da fibra 

No que diz respeito à fibra de vidro, esta apenas foi estudada com a argamassa Mapei planitop 

e geopolimérica. Com a realização destes ensaios verificou-se que a fibra de vidro apresenta 

uma baixa resistência. Pelos quadros apresentados nas Tabela 5.4 e Tabela 5.5 respeitantes à 

argamassa Mapei planitop e geopolimérica, respetivamente, é possível observar que o 

comportamento de ambas é bastante semelhante. Após ensaiados os provetes de menor 

dimensão, verificou-se que o modo de rotura sofrido por estes já ocorria na fibra, por tração. 

Assim sendo optou-se por diminuir os comprimentos de ancoragem, de forma a obter um 

conjunto de resultados com maior consistência e de forma a verificar o comprimento de 

ancoragem para o qual ocorria o escorregamento da fibra. 
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Tabela 5.5. Resultados do ensaio de pull-out para o compósito GPM-fibra de vidro 

L (mm) Provete Fmáx (kN) Smáx (mm) 
Modo de 

rotura 

Estatística 

Fmédio (kN) CoV (%) 

150 

P1 0,35 1,50 r Eliminando P1 e P3 

P2 0,24 0,83 r 

0,24 33,67 
P3 0,57 2,25 r 

P4 0,17 0,77 r 

P5 0,19 0,82 r 

100 

P6 0,48 2,91 r Eliminando P6 e P10 

P7 0,30 1,86 r 

0,25 22,9 
P8 0,24 1,50 r 

P9 0,19 1,35 r 

P10 0,14 1,41 r 

50 

P11 0,23 3,47 r 

0,25 18,8 

P12 0,17 1,51 r 

P13 0,26 5,65 s 

P14 0,18 1,98 r 

P15 0,24 4,36 s 

25 

P16 - - r Eliminando P16, P17 e P18 

P17 0,20 4,27 s 

0,09 36,2 
P18 0,13 1,83 s 

P19 0,07 3,00 s 

P20 0,07 4,31 s 

 *r – rotura do provete pela fibra 

*s – escorregamento da fibra 

Tal como observado para os compósitos com fibras metálicas, também com as fibras de vidro 

pode-se verificar alguma incongruência nos resultados obtidos, que pode ser explicado pelo 

elevado manuseamento dos provetes, o que poder ter levado à rotura de algumas das fibras 

antes do ensaio. Deste modo, alguns dos resultados tiveram que ser ignorados devido à 

elevada diferença de valor entre eles. Como recomendação, será importante ter um cuidado 

acrescido com a utilização destas fibras, pois estas mostraram uma elevada fragilidade. 

Pela análise da Figura 5.5 é possível concluir que relativamente à ficha técnica, não foi 

possível atingir a rotura da fibra no patamar de força desejado. Para ambos os compósitos a 

força aplicada foi sempre inferior à força da própria fibra de vidro. Mas tal como já foi 

explicado anteriormente, este aspeto pode dever-se a uma eventual deficiência de 

manuseamento das fibras de vidro. 
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Figura 5.5. Comparação dos resultados obtidos para os compósitos com os resultados da fibra 

de vidro 

No caso das fibras naturais, mesmo usando uma malha de linho, verificou-se uma baixa 

resistência desta fibra. Para a argamassa geopolimérica (Tabela 5.6) verifica-se somente a 

rotura da malha, no entanto no que diz respeito à argamassa Mapei Planitop, é possível 

observar que para comprimentos de ancoragem inferiores ou iguais a 50mm, esta tende a 

escorregar, sem que haja rotura pela fibra (Tabela 5.7). 

 

Tabela 5.6. Resultados do ensaio de pull-out para o compósito GPM-fibra de linho 

L (mm) Provete Fmáx (kN) Smáx (mm) Modo de rotura 
Estatística 

Fmédio (kN) CoV (%) 

100 

P11 0,70 3,55 r Eliminando P12 

P12 0,54 3,70 r 

0,823 13,86 
P13 0,88 1,08 r 

P14 0,95 0,72 r 

P15 0,77 1,38 r 

50 

P16 0,70 3,53 r Eliminando P17 e P20 

P17 0,31 1,36 r 

0,683 14,9 
P18 0,57 2,64 r 

P19 0,77 1,36 r 

P20 0,49 1,23 r 

*r – rotura do provete pela fibra 

*s – escorregamento da fibra 
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Tabela 5.7. Resultados do ensaio de pull-out para o compósito planitop-fibra de linho 

L Provete Fmáx (kN) Smáx (mm) 
Modo de 

Rotura 

Estatística 

Fmédio (kN) CoV (%) 

100 

P1 1,14 10,21 r 

1,259 15,8 

P2 1,38 9,99 r 

P3 0,98 5,12 r 

P4 1,33 8,21 r 

P5 1,47 10,16 r 

50 

P6 0,31 4,92 s Eliminando P9 

P7 0,35 6,03 s 

0,390 18,8 
P8 0,47 6,04 s 

P9 0,53 3,73 s 

P10 0,43 6,07 s 

*r – rotura do provete pela fibra 

*s – escorregamento da fibra 

A realização dos ensaios de pull-out permite verificar se a força de tração aplicada aos 

provetes é equiparável à força de tração quando se ensaia somente a fibra. No caso da fibra 

natural foi usada a malha, e pode-se verificar pela análise da Figura 5.6 que os provetes de 

pull-out ensaiados não conseguiram atingir a força de tração da fibra. Este aspecto poderá ser 

explicado pelo facto da fibra de linho tender a absorver a água da argamassa, o que provoca 

uma diminuição da resistência da fibra.  

 

Figura 5.6. Comparação dos resultados obtidos para os compósitos com os resultados da fibra 

de linho 
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ensaiados dois comprimentos de ancoragem, é necessário ensaiar provetes com comprimentos 

de ancoragem superiores, de forma a verificar se a força máxima também aumenta. 

De seguida apresentam-se as curvas força-deslocamento relativo, onde é possível observar a 

configuração tipo de cada compósito para as quais existiu apenas o escorregamento da fibra, à 

exceção do compósito GPM-NF, em que apenas ocorreu a rotura da fibra. Os restantes 

gráficos podem ser observados no Anexo III, onde são apresentadas todas as curvas referentes 

aos ensaios de pull-out, e onde é possível verificar claramente os provetes que sofreram a 

rotura da fibra, e aqueles em que esta apenas escorregou. 

Na Figura 5.7 apresentam-se as curvas respeitantes à fibra metálica embebida nas diferentes 

argamassas, BASF, Planitop e GPM, para as alturas de 100, 150 e 100 mm respetivamente, 

observando que ambos os compósitos demonstram um comportamento bastante semelhante 

aquando do escorregamento da fibra.  

 

   

(a) (b) (c) 

Figura 5.7. Curvas Força-Deslocamento Relativo do compósito com fibra metálica: (a)BASF 

(b) Planitop (c) GPM  

A Figura 5.8 mostra as curvas para os compósitos em que a fibra de vidro foi embebida na 

argamassa planitop e geopolimérica. Verifica-se que a argamassa geopolimérica apresenta um 

comportamento diferente da planitop, com um comportamento pós-pico ligeiramente menos 

frágil. 

Na Figura 5.9 estão representas as curvas referentes ao compósito com a fibra de linho, onde é 

possível observar que para a argamassa geopolimérica se dá a rotura da fibra, observando-se 

uma queda abrupta da força após o pico. 

0

0,3

0,6

0,9

1,2

0 10 20 30 40 50

F
o

r
ç
a

 (
k

N
) 

 

Deslocamento Relativo (mm) 

0

0,3

0,6

0,9

1,2

0 10 20 30 40 50

F
o

r
ç
a

 (
k

N
) 

Deslocamento Relativo (mm) 

0

0,3

0,6

0,9

1,2

0 10 20 30 40 50

F
o

r
ç
a

 (
k

N
) 

 

Deslocamento Relativo (mm) 

L=100 L=150 L=100 



Reforço de alvenaria usando matrizes inorgânicas  

 

74 

  

(a) (b) 

Figura 5.8. Curvas Força-Deslocamento relativo do compósito com fibra de vidro: (a) 

Planitop; (b) GPM 

  

(a) (b) 

Figura 5.9. Curvas Força-Deslocamento relativo do compósito com fibra de linho: (a) 

Planitop; (b) GPM 

Ensaios de tração 

A realização do ensaio de tração permitiu a obtenção de bons resultados para os provetes 

ensaiados, no entanto verificando-se que com a fibra de vidro foi necessário eliminar um dos 

provetes. Tal como referido no capítulo III, este ensaio permite obter o módulo de elasticidade 

tendo em conta a curva Tensão-extensão do provete, usando como valor final do módulo. 
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No que diz respeito aos modos de rotura, foi possível verificar que a rotura se deu sempre pela 

fibra, fraturando a argamassa, mas no caso da geopolimérica verificou-se que esta acabava 

por quebrar e mesmo destacar-se da fibra.  

 

  

(a) (b) 

  

(c) (d) 

  

(e) (f) 

Figura 5.10. Modo de rotura típico dos compósitos: (a) Planitop-SC; (b) Planitop-GF; (c) 

Planitop-NF; (d) GPM-SC: (e) GPM-GF; (f) GPM-NF 

As tabelas seguintes mostram os resultados obtidos nos ensaios de tração dos compósitos, em 

termos da resistência à tração e respetivo módulo de elasticidade. É possível observar também 

o coeficiente de variação respeitante a cada compósito, que é bastante satisfatório e que valida 

todos os resultados obtidos.  

 

Tabela 5.8. Resultados do ensaio de tração do compósito planitop-SC 

Provete ft (MPa) E (MPa) 

T1 2428,09 120371,00 

T2 2751,11 108227,00 

T3 3151,41 141520,00 

T4 2890,21 111753,00 

T5 2514,64 125154,00 

T6 2557,91 104883,00 

Média 2715,56 118651,33 

CoV (%) 10,0 11,4 
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No que diz respeito às fibras metálicas, também se obtiveram resultados bastante satisfatórios, 

visto que em todos os provetes se obteve a rotura pela fibra, e que estes atingiram uma força 

bastante próxima à força de tração quando ensaiada apenas a malha. 

 

Tabela 5.9. Resultados do ensaio de tração do compósito planitop-GF 

Provete ft (MPa) E (MPa) 

T1 320,36 13366,00 

T2 353,32 14404,00 

T3 339,71 13705,00 

T4 207,12 16259,00 

T5 318,21 15037,00 

T6 312,47 15080,00 

Média 308,53 14641,83 

CoV (%) 16,8 7,2 
 

Tabela 5.10. Resultados do ensaio de tração do compósito planitop-NF 

Provete ft (MPa) E (MPa) 

T1 262,12 1739,00 

T2 235,12 1947,00 

T3 271,99 1844,00 

T4 266,76 1853,00 

T5 256,02 1871,00 

T6 266,47 1630,00 

Média 259,75 1814,00 

CoV (%) 5,1 6,2 

 

Tabela 5.11. Resultados do ensaio de tração do compósito GPM-SC 

Provete ft (MPa) E (MPa) 

T1 2763,47 102322,00 

T2 2927,30 118517,00 

T3 3077,22 117177,00 

T4 3057,13 116068,00 

T5 2916,48 107980,00 

T6 2607,37 110553,00 

Média 2891,50 112102,83 

CoV (%) 6,2 5,6 
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No caso das fibras naturais verifica-se que a força máxima aplicada, dado que se dá a rotura 

da fibra é semelhante à força de tração aplicada apenas ao provete de fibra. Já para a fibra de 

vidro, houve apenas um dos provetes para o qual se obteve a rotura da malha completa, sendo 

que para os restantes apenas rompia uma ou duas fibras, sendo viáveis os resultados obtidos. 

 

Tabela 5.12. Resultados do ensaio de tração do compósito GPM-GF 

Provete ft (MPa) E (MPa) 

T1 229,34 12510,00 

T2 197,80 11406,00 

T3 311,04 13576,00 

T4 222,89 12479,00 

T5   

T6 225,04 16803,00 

Média 237,22 13354,80 

CoV (%) 18,2 15,5 

 

Tabela 5.13. Resultados do ensaio de tração do compósito GPM-NF 

Provete ft (MPa) E (MPa) 

T1 227,00 7747,80 

T2 249,35 5326,90 

T3 244,99 7294,30 

T4 256,89 7449,90 

T5 261,83 7952,20 

T6 189,70 6523,00 

Média 238,29 7049,02 

CoV (%) 11,2 13,9 

A Figura 5.11 (a) diz respeito ao ensaio da fibra metálica com a argamassa geopolimérica e 

com a planitop. É visível para ambos os compósitos que a rotura se dá pela fibra, pois as 

resistências de ambos encontram-se num mesmo patamar.  

Quanto à fibra de vidro, pode-se observar na Figura 5.11 (b), que apesar de para a argamassa 

geopolimérica haver provetes com resistências inferiores, o comportamento quer dos 

compósitos, quer das fibras é bastante semelhante, sendo a argamassa planitop aquela que se 

aproximou mais dos resultados obtidos somente para a fibra de vidro.  
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Figura 5.11. Comparação dos ensaios de tração por fibra: (a) fibra metálica; (b) fibra de vidro; 

(c) fibra de linho 

5.2. Interface substrato-matriz 

Tal como para o material compósito, também analisar a ligação entre o substrato e a matriz se 

mostra de elevada importância, porque é esta ligação que garantirá que o reforço é adequado à 

alvenaria e que portanto levará ao seu bom funcionamento. No caso desta interface, serão 
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estudados apenas dois diferentes tipos de provetes, em que o substrato é sempre o tijolo, um 

provete em que a matriz é a argamassa Mapei planitop e um outro em que a matriz é a 

argamassa geopolimérica. Foram realizados dois ensaios, o ensaio de pull-off, cuja argamassa 

apresenta uma fina camada e o ensaio de corte, cuja argamassa apresenta aproximadamente a 

mesma espessura do tijolo.  

5.2.1. Preparação dos provetes 

Os tijolos foram previamente sujeitos a um jacto de areia de modo a criar uma certa 

rugosidade no topo do tijolo, o que permitirá uma maior adesão da argamassa ao tijolo. 

Também de modo a garantir essa adesão, os tijolos foram imersos em água durante 

aproximadamente 24 horas, de modo a que estes estivessem completamente saturados no 

momento de aplicação da argamassa. 

Ensaio de pull-off 

Foram preparados 6 provetes, 3 para a argamassa de cal e 3 para a argamassa geopolimérica, 

em que a camada de argamassa apresenta cerca de 6mm, e foi colocada na superfície do tijolo 

que foi trabalhada, ver Figura 5.12. com os provetes preparados. 

  

(a) (b) 

Figura 5.12. Provetes preparados para o ensaio de pull-off: (a) com a argamassa 

geopolimérica; (b) com a argamassa de cal planitop 

Ensaio de corte na interface 

Pensando também em avaliar a adesão da argamassa ao substrato, foi realizado o Ensaio de 

corte, sendo que foram preparados 6 provetes para a argamassa de cal e 6 para a argamassa 

geopolimérica. O tijolo foi submerso em água durante cerca de 24 h e após a preparação da 

argamassa, esta foi colocada no topo da superfície rugosa do tijolo, que foi sujeita ao jato de 

areia. Para este ensaio a camada apresenta aproximadamente a espessura do tijolo, ou seja, 

cerca de 50mm, e é possível observar o resultado final dos provetes na Figura 5.13. 
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(a) (b) 

Figura 5.13. Provetes preparados para o ensaio de corte na interface: (a) com a argamassa 

geopolimérica; (b) com a argamassa planitop 

5.2.2. Resultados dos ensaios experimentais 

Ensaios de pull-off 

Os ensaios de pull-off foram realizados em dois tipos de provetes, tijolo com argamassa 

geopolimérica e tijolo com argamassa planitop. Neste tipo de ensaio é muito importante ter 

em consideração o tipo de rotura sofrido pelo provete, este pode ser de dois tipos e podem ser 

observados na Figura 5.14 através de um esquema ilustrativo dos mesmos. 

 

  

(a) (b) 

Figura 5.14. Modos de rotura do ensaio: (a) rotura por adesão, entre a interface argamassa-

substrato; (b) rotura por coesão, no substrato 

 

Tabela 5.14. Quadro resumo dos resultados do ensaio de pull-off para a argamassa 

geopolimérica 

Provete 
Fmáx 

(kN) 

D 

(mm) 

fpull-off 

(MPa) 

Modo de 

Rotura 

Estatística 

fmédio (MPa) 
 

CoV (%) 

P1 0,09 44 0,08 a Eliminando P1 

P2 0,61 44 0,40 a 
0,41 

 
3,6 

P3 0,64 44 0,42 a 

Os resultados referentes ao ensaio de pull-off para a argamassa geopolimérica encontram-se 

resumidos na Tabela 5.14, onde está disponível a força máxima e a resistência de pull-off 

máxima respeitante a cada provete e o coeficiente de variação sem o primeiro provete. 



Capítulo V – Propriedades e Desempenho das Interfaces 

 

81 

Inicialmente seriam realizados seis ensaios de pull-off com esta argamassa, no entanto num 

dos provetes a argamassa soltou-se, sendo impossível proceder a este ensaio. 

Também num dos provetes utilizados para o ensaio, aquando do uso da caroteadora, 

verificou-se a separação da argamassa do tijolo num dos furos, sendo testado o segundo 

carote, no entanto verificou-se que possivelmente a argamassa já se encontraria também a 

descolar do tijolo, obtendo neste caso um resultado inválido. Na Figura 5.15 é possível 

observar que a rotura desta interface se deu exatamente na argamassa, assim como a aplicação 

dos pratos de “pull-head”. 

 

  

(a) (b) 

Figura 5.15. Ensaio de pull-off com a argamassa geopolimérica: (a) aplicação dos pratos de 

“pull-head”; (b) modo de rotura sofrido pelos provetes 

Já no que diz respeito à interface tijolo-argamassa planitop, verificou-se que ao contrário da 

argamassa geopolimérica a rotura desta era no tijolo (Figura 5.16). Na  

 

Tabela 5.15, é possível observar a força máxima e a resistência de cada provete ensaiado, tal 

como a resistência média e o respetivo coeficiente de variação. 

 

  

(a) (b) 

Figura 5.16. Ensaio de pull-off com a argamassa planitop: (a) aplicação dos pratos de “pull-

head”; (b) modo de rotura sofrido pelos provetes 
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Tabela 5.15. Quadro resumo dos resultados do ensaio de pull-off para argamassa planitop 

Provete 
Fmáx 

(kN) 
D (mm) 

fpull-off 

(MPa) 

Modo de 

Rotura 

Modo de Rotura 

fmédio (MPa) 
 

CoV (%) 

P1 0,67 44 0,44 b Eliminando P3 

P2 0,59 44 0,39 b 

0,41 
 

10,92 
P3 0,50 44 0,33 b 

P4 0,54 44 0,36 b 

P5 0,69 44 0,45 b 

 

Ensaio de corte 

Com os valores respeitantes às tensões de corte e tensões normais obtidas nos ensaios, foi 

possível obter o gráfico tensão de corte – tensão normal (Figura 5.17), que tendo em conta a 

linha de tendência, ou seja a reta referente a esse conjunto de pontos, permite retirar a coesão 

(ordenada na origem) e a tangente do ângulo de atrito (declive da reta) dos provetes em 

estudo. 

 

Figura 5.17. Determinação da coesão e ângulo de atrito para a interface GPM-tijolo 

A Tabela 5.16, mostra todos os dados referentes a ambas as argamassas, sendo de notar que 

para a argamassa geopolimérica foi realizado um ensaio para uma tensão normal de 0,8 MPa, 

y = 0,3058x + 0,2888 
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em que a tensão de corte média obtida rondou os 0,5 MPa, é possível verificar que também 

que para tensões normais inferiores e iguais a 0,5 MPa, a tensão de corte tende a diminuir e 

que para tensões normais superiores a este valor a tensão de corte sofre um aumento. 

O facto da argamassa da planitop ser submetida a cargas de corte mais elevadas que a 

argamassa geopolimérica invalidou o ensaio, não se conseguindo realizar o ensaio de forma 

adequada e que levasse a um ensaio de corte puro, sem a rotação do provete a ensaiar. 

Futuramente, a preparação deste ensaio deverá ser feita cuidadosamente, tendo em atenção 

todos os pormenores respeitantes a cada provete, aplicando as cargas somente na interface da 

argamassa e do tijolo e de forma a evitar que o provete sofra rotação. 

Apesar de ser possível obter o valor do ângulo de atrito e da coesão referente a argamassa 

planitop, estes valores não podem ser considerados aceitáveis e portanto não se encontram 

disponibilizados na tabela. 

 

Tabela 5.16. Quadro resumo do ensaio de corte 

Provete 
Fshear,max 

(kN) 

Fshear,medio 

(kN) 

CoV 

(%) 

Fshear,res 

(kN) 

Tensão 

Normal 

(MPa) 

Tensão 

de corte 

(MPa) 

Coesão 

Ângulo 

de 

atrito 

G
P

M
 

P1 7,78 

6,25 33,6 

2,59 

0,20 0,31 

0,29 0,31 

P2 6,97 1,26 

P3 4,00 0,69 

P4 10,40 
10,20 2,4 

6,14 
0,50 0,52 

P5 10,27 3,06 

P6 9,92   9,70 0,80 0,50 

P
L

A
N

IT
O

P
 

P1 24,94 

27,91 15,1 

7,22 

0,20 

1,40 

- - 

P2 30,88 4,57  

P3    

P4 5,67 

5,21 12,4 

 

0,50 

0,26 

P5 4,76 0,59  

P6    
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CAPÍTULO VI  

PROPRIEDADES E DESEMPENHO DO 

 SISTEMA SUBSTRATO-COMPÓSITO 

Após analisados todos os componentes referentes ao reforço, é criterioso e fundamental 

analisá-los também como um todo, e analisar as diferentes ligações quando introduzidas num 

único reforço, cujo objetivo final é garantir uma boa adesão e um bom funcionamento da 

alvenaria quando reforçada. Neste contexto foi realizado um ensaio de aderência, o designado 

“single-lap shear test” ou ensaio de aderência, de modo a estudar os diferentes modos de 

rotura sofridos pelos provetes. 

6.1. Ensaio de aderência – single-lap 

6.1.1. Preparação dos provetes 

Com o objetivo de verificar a aderência entre os diversos componentes que constituem os 

diferentes reforços de alvenaria em estudo, foram preparados para cada tipo de reforço 6 

provetes. Os reforços em causa são de quatro tipos, em que o substrato é sempre o tijolo, mas 

a argamassa é de dois tipos, Mapei planitop e geopolimérica, tal como as fibras que são de 

dois tipos, a fibra metálica e a fibra de vidro perfazendo um total de 24 provetes. Para este 

ensaio optou-se por não recorrer ao uso da fibra de linho, pois as deficiências desta são 

bastante conhecidas (Codispoti, 2013). Para a argamassa geopolimérica foram preparadas 

cerca de 6 amassaduras diferentes, já a planitop foi preparada toda de uma vez visto que esta 

apresentava uma trabalhabilidade de cerca de 6 a 8 horas. 

Os provetes a utilizar para o ensaio de aderência, foram preparados em parte como os 

provetes dos ensaios de pull-off e de corte no que diz respeito ao substrato e relativamente às 

fibras e à argamassa foram preparados seguindo o mesmo procedimento do ensaio de tração. 

É de notar que a argamassa da matriz foi colocada sobre o tijolo, com uma largura de cerca de 
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60mm e um comprimento de aproximadamente 200mm. A preparação destes provetes foi 

cuidadosa e por diferentes etapas, descritas seguidamente: 

 Os tijolos estiveram submersos em água cerca de 24horas; 

 As fibras foram medidas e cortadas consoante o indicado acima; 

 Os moldes foram previamente oleados com descofrante para ser mais fácil desmoldar; 

 Foi colocada a primeira placa do molde e aplicada a primeira camada de argamassa; 

 Seguidamente colocou-se a fibra paralelamente ao molde;  

 Colocou-se a segunda placa aplicando a segunda camada de argamassa; 

 Passado uma semana, os moldes foram retirados cuidadosamente. 

É possível observar na Figura 6.1 alguns dos provetes preparados para o ensaio de aderência. 

 

 

Figura 6.1. Provetes preparados para o ensaio de aderência (single-lap) 

6.1.2. Resultados dos ensaios experimentais 

Para este tipo de ensaios é possível observar seis modos de rotura possíveis, no entanto alguns 

deles muito semelhantes. No caso dos provetes aqui incluídos, apenas se observaram cinco 

modos de rotura dos indicados, sendo que alguns deles foram obtidos em conjunto. Os vários 

modos de rotura possíveis para estes ensaios de aderência representam-se na Figura 6.2. 

A Tabela 6.1 mostra os resultados obtidos com o ensaio de aderência, sendo possível observar 

também que a argamassa planitop em conjunto com a fibra metálica se mostraram o 

compósito cujo comportamento foi sem dúvida o mais aceitável. A argamassa geopolimérica 

mostrou problemas de aderência, pois em vários dos provetes observou-se a separaração da 

matriz do substrato, daí haver um reduzido número de provetes validamente ensaiados. 
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Também na realização deste ensaio houve problemas com as fibras de vidro, pois ao apertar 

os parafusos das amarras era necessário cuidados redobrados. 

  

(a) (b) 

  

(c) (d) 

  

(e) (f) 

Figura 6.2. Modos de rotura do ensaio: (a) Rotura por coesão no substrato; (b) separação da 

interface substrato-matriz; (c) separação da interface matriz-fibra; (d) deslizamento da fibra 

dentro da matriz; (e) deslizamento da fibra de dentro da matriz com fragmentação da camada 

exterior da matriz; (f) rotura pela fibra (RILEM TC-250 CSM) 

Pode observar-se também pela tabela que no caso das fibras de vidro, há provetes que 

atingiram forças mais baixas que outras, isto é explicado pelo facto de haver provetes em que 

se deu a rotura de apenas uma fibra. No caso da argamassa geopolimérica, a justificação ainda 

não é clara, pois esta trata-se de uma nova solução e ainda muito pouco estudada. 
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Tabela 6.1. Quadro resumo do ensaio de aderência 

Tipo Provete Fmax (kN) Smax (mm) 
Modo de 

rotura 
Fmédio (kN) CoV (%) 

PLANITOP 

+ 

SC 

1 5,26 4,10 d 

5,29 16,8 

2 5,70 0,91 c+d 

3 4,56 2,09 d 

4 6,87 2,10 c+d 

5 4,76 1,08 c+d 

6 4,61 1,37 c+d 

PLANITOP 

+ 

GF 

1 1,76 0,93 f Eliminado P2 e P6 

2 0,95 0,95 f 

1,94 23,8 

3 1,84 1,19 f 

4 2,61 1,88 f 

5 1,55 0,97 f 

6 0,97 0,97 f 

GPM 

+ 

SC 

1 3,32 1,53 b+e Eliminado P1 

2 1,54 2,27 b+e 

1,81 23,0 4 2,29 1,56 c+e 

5 1,59 0,69 c+e 

GPM 

+ 

GF 

1 1,81 0,93 f+e 

1,27 60.1 
2 0,73 0,95 f+e 

Para se obter o gráfico força-deslocamento relativo referente aos vários provetes foram 

utilizados dois LVDTs verticais, um do lado esquerdo e outro do lado direito da fibra, para 

determinar o deslocamento sofrido por esta. Apresenta-se na Figura 6.3 os dois LVDTs 

utilizados e a respetiva média, sendo que esta indica o deslocamento que a fibra sofreu ao 

longo do ensaio. 

Os modos de rotura típicos obtidos ao longo da realização dos ensaios de aderência 

apresentam-se na Figura 6.4, sendo que foi possível observar diferentes modos de rotura, 

consoante o compósito usado em conjunto com o tijolo. Os restantes modos de rotura e curvas 

tipo força-deslocamento relativo, podem ser observados no Anexo VI, sendo de notar que a 

maior parte dos provetes cujo compósito é composto pela argamassa da MAPEI estiveram 

sujeitos a um mesmo modo de rotura, já com a argamassa geopolimérica observaram-se três 

modos de rotura diferentes, um referente às fibras de vidro e os dois restantes para a fibra 

metálica. 
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Figura 6.3. Curva típica força-deslocamento obtida do ensaio de aderência 

 

  

(a) (b) 

  

(c) (d) 

Figura 6.4. Modos de rotura típicos obtidos no ensaio de aderência: (a) tijolo e compósito 

planitop-SC; (b) tijolo e compósito planitop-GF; (c) tijolo e compósito GPM-SC; (d) tijolo e 

compósito GPM-GF 
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CAPÍTULO VII  

CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

O presente capítulo diz respeito a um breve sumário e conclusão do trabalho desenvolvido 

no decorrer desta dissertação. De todos os estudos realizados, esta tese de Mestrado finca 

sem dúvida a utilização de matrizes inorgânicas, e aderência destas quer ao substrato em 

estudo, quer às fibras que nelas se inserem.  

Esta tese inicialmente debruçou-se no estudo da argamassa geopolimérica com o objetivo 

de se obter resistências próximas dos 14 - 15MPa, para que esta resistência fosse similar à 

argamassa de cal comercial. Após a produção da argamassa foi feito um estudo 

pormenorizado de cada material de forma individual, tendo em conta as características 

próprias de cada um. Verificou-se que no caso das argamassas estudadas, cada uma se 

comporta de forma diferente, tendo a argamassa geopolimérica um comportamento 

bastante interessante e surpreendente, visto que ao segundo mês de vida esta perde 

resistência, voltando a recuperá-la ao terceiro mês. Foi possível observar também que a 

nova argamassa de cal, a planitop, mostrou também um comportamento bastante 

interessante; esta tem um comportamento relativamente elástico dada a elevada quantidade 

de fibras nela contida e por isso mesmo danifica muito pouco e evidencia resistências 

bastante elevadas. Infelizmente com a argamassa geopolimérica preparada em laboratório 

não foi possível atingir a resistência esperada, sendo que para 90 dias de vida a resistência 

máxima atingida rondou os 6.5MPa, pelo que será importante a realização dos ensaios aos 

180 dias, de forma a verificar se esta argamassa realmente atinge as resistências esperadas. 

Seguidamente foram estudadas as interfaces, cada uma de forma individual. Para a 

interface matriz-fibra (compósito) foram realizados ensaios de pull-out e ensaios de tração. 

Os ensaios de pull-out foram realizados para diferentes alturas de argamassa, verificando 

que cada compósito apresenta comportamentos diferentes, no entanto obtendo como únicos 

modos de rotura, a rotura da fibra e o escorregamento desta. Dos três tipos de compósito 

estudados com fibra metálica, foi possível concluir que a argamassa da BASF é a que 
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apresenta melhor aderência, pois para comprimentos de aderência diferentes, o compósito 

com esta argamassa foi o único que apresentou a rotura da fibra a partir dos 150mm de 

altura. No que diz respeito aos compósitos com fibra de vidro, denotou-se problemas, a 

rotura da fibra deu-se nos provetes de menor comprimentos de aderência  previstos 

inicialmente, havendo necessidade de cortar aqueles cujos comprimentos eram de 150 e 

200mm, obtendo provetes de comprimentos de aderência de 25 e 50mm, verificando que a 

rotura da fibra se deu apenas para os comprimentos de 50mm, e havendo o escorregamento 

total da fibra para o comprimento de 25mm. A fibra de linho, foi embebida na argamassa 

como uma malha de 13 cordões, e tal como previsto a rotura da fibra deu-se nos provetes 

mais pequenos, de 50mm no caso da argamassa geopolimérica, concluindo que a 

argamassa da MAPEI apresenta uma melhor aderência pois para o comprimento de 

aderência de 50mm observou-se o escorregamento da fibra.  

Já o ensaio de tração realizado para os compósitos mostrou uma coerência de resultados 

quando comparados com o ensaio de tração da fibra, certificando a validade dos ensaios 

realizados. Foi possível observar uma boa adesão das fibras à argamassa planitop, visto 

que esta sofria apenas pequenas fissuras, no entanto a argamassa geopolimérica denotou 

uma fraca aderência, verificando-se um elevado dano sofrido por esta. 

Para interface substrato-matriz foram realizados ensaios de corte e ensaios de pull-off. O 

primeiro foi conseguido apenas para a argamassa geopolimérica que apresenta uma 

resistência bastante baixa quando comparada com a planitop. Já para esta, foi impossível 

realizá-los conforme o esperado visto que o provete a ser ensaiado estava sujeito a rotação, 

invalidando o ensaio de corte que era pretendido. Os ensaios de pull-off correram como 

esperado, no entanto para a argamassa geopolimérica foram perdidos alguns provetes, 

sendo possível realizar-se apenas três ensaios. Já a interface tijolo-planitop, mostrou-se 

surpreendente, exibindo o arrancamento da argamassa com uma fina camada de tijolo. É 

importante frisar, que para ambas as argamassas a força máxima aplicada foi 

aproximadamente a mesma, no entanto com modos de rotura diferentes, sendo possível 

concluir, que com uma mesma força de tração, que no caso da argamassa da planitop 

arranca tijolo, mas que no caso da argamassa geopolimérica  separa somente a argamassa 

do tijolo, demonstrando uma maior adesão por parte da planitop. 

Para avaliar o comportamento da interface substrato-compósito foram realizados ensaios 

de aderência. Estes ensaios foram bastante reveladores, principalmente no que diz respeito 
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à fibra de vidro e à argamassa geopolimérica. Apesar do reduzido número de provetes, 

verificou-se um comportamento completamente diferente dos restantes compósitos. Foi 

possível observar também neste ensaio diferentes modos de rotura. Para o tijolo quando em 

conjunto com o compósito GPM-GF era possível observar a fendilhação da argamassa, ao 

passo que no caso do compósito GPM-SC, verificou-se em muitos dos provetes o 

destacamento da matriz do substrato, bem como o destacamento da fibra da camada 

inferior da argamassa, fissurando sempre a argamassa. Para o compósito planitop-GF 

verificou-se sempre o mesmo modo de rotura, a rotura da fibra, no entanto não sendo 

possível quebrar as fibras da malha ao mesmo tempo, já o compósito planitop-SC 

observou-se o escorregamento da fibra com destacamento da parte superior da argamassa. 

Após concluído este projeto e visto que surgiu na continuidade de outros trabalhos, torna-

se pertinente enunciar um conjunto de sugestões para o melhoramento e desenvolvimento 

dos vários materiais aqui envolvidos, tais como: 

 Estudar a utilização de fibras naturais como base de reforço no compósito, tendo 

em conta a absorção de água da argamassa por parte destas, pensando numa 

proteção química superficial das mesmas com vista à sua durabilidade; 

 Avaliar e melhorar a produção e utilização da argamassa geopolimérica,realizando 

campanhas experimentais semanalmente, de modo a entender melhor a evolução 

temporal da sua resistência; 

 Avaliar o desempenho das malhas de vidro em protótipos representativos de 

paredes de alvenaria através de ensaios de aderência, visto que esta apresenta 

grandes espaçamentos entre os fios; 

 Realização de ensaios pull-off para a interface substrato-compósito, de modo a 

verificar a eventual alteração imposta pela inserção da fibra, em termos de 

aderência; 

 Melhorar soluções e critérios da aplicação dos materiais compósitos para 

preservação da alvenaria (atualização e criação de normas, bem como documentos 

para aplicação dos reforços); 

 Criação de métodos e procedimentos experimentais para a caracterização mecânica 

dos diversos componentes estudados quer de forma individual, quer como um todo 

(Documentos/templates de ensaios já realizados em laboratório, indicando o 

procedimento efetuado, o respetivo set-up, e mesmo descrito com imagens para 

ensaios similares a serem realizados em laboratório). 
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ANEXOS 

 

Anexo I – Informação técnica dos materiais utilizados 

 

 

Figura 9.1. Especificações técnicas da argamassa planitop da MAPEI 

 



Reforço de alvenaria usando matrizes inorgânicas  

 

102 

 

Figura 9.2. Especificações técnicas da argamassa ALBARIA STRUTTURA da BASF 

 

Figura 9.3. Especificações técnicas da fibra metálica 
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Figura 9.4.Especificações técnicas da fibra de vidro 
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Anexo II – Informação sobre a preparação da argamassa geopolimérica 

 

Tabela 9.1. Quadro resumo da preparação da argamassa geopolimérica 

Mistura Provete Fmáx. (N) Tensão (MPa) ESTATÍSTICA 

GPM1 

GPM1.1 898,4 0,35 Tensão média = 0,24 

GMP1.2 433,5 0,17 

GMP1.3 460,3 0,18 CoV = 41,66% 

GPM2 

GPM2.1 11701,4 4,73 Tensão média = 5,10 

GPM2.2 12559,8 5,14 

GPM2.3 13232,1 5,42 CoV = 6,79% 

GPM3 

GPM3.1 21116,1 8,27 Tensão média = 9,11 

GPM3.2 28029,6 10,95 

GPM3.3 20811,7 8,10 CoV = 17,53% 

GPM4 

GPM4.1 
  

Tensão média 0,66 

GMP4.2 1622,2 0,64 
 

0,0205 

GMP4.3 1746,0 0,67 CoV = 3,12% 

GPM5 

GPM5.1 12753,8 4,83 Tensão média = 4,93 

GPM5.2 14685,5 5,57 

GPM5.3 11590,9 4,38 CoV = 12,18% 

GPM6 

GPM6.1 45359,6 17,05 Tensão média = 17,44 

GPM6.2 49346,5 19,18 

GPM6.3 40460,0 16,08 CoV = 9,10% 

GPM7 

GPM7.1 4531,8 1,78 Tensão média = 1,55 

GMP7.2 3019,5 1,18 

GMP7.3 4261,6 1,68 CoV = 20,83% 

GPM8 

GPM8.1 5066,6 2,00 Tensão média = 1,91 

GPM8.2 4933,9 1,94 

GPM8.3 4515,7 1,79 CoV = 5,64 

GPM9 

GPM9.1 8426,8 3,33 Tensão média = 3,53 

GPM9.2 8928,9 3,53 

GPM9.3 9432,4 3,72 CoV = 5,63% 

PR 

PR1 19835,8 7,75 Tensão média = 6,64 

PR2 17310,7 6,72 

PR3 13874,2 5,45 CoV = 17,34% 
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(a) (b) 

  

(c) (d) 

Figura 9.5. Provetes de geopolímero: (a) preparação de provetes prismáticos; (b) provetes 

prismáticos; (c) preparação de provetes cúbicos; (d) provetes cúbicos. 

 

   

(a) (b) (c) 

Figura 9.6. Ensaios realizados: (a) ensaio de flexão; (b) ensaio de compressão das 

“metades” dos prismas; (c) ensaio de compressão dos cubos. 
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Anexo III – Informação complementar do ensaio de Pull-out 

 

   

(a) (b) (c) 

Figura 9.7. Curvas Força-deslocamento relativo, referentes ao compósito planitop-SC 

 

   

(a) (b) (c) 

Figura 9.8. Curvas Força-deslocamento relativo, referentes ao compósito planitop-GF 

 

 

Figura 9.9. Curva Força-deslocamento relativo, referentes ao compósito planitop-NF 
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(a) (b) (c) 

Figura 9.10. Curvas Força-deslocamento relativo, referentes ao compósito GPM-SC 

 

   

(a) (b) (c) 

Figura 9.11. Curvas Força-deslocamento relativo, referentes ao compósito GPM-GF 

 

 

Figura 9.12. Curvas Força-deslocamento relativo, referentes ao compósito GPM-GF 
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(a) (b) 

Figura 9.13. Curvas Força-deslocamento relativo, referentes ao compósito BASF-SC 
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Anexo IV – Informação complementar do ensaio de tração 

 

  

(a) (b) 

  

(c) (d) 

  

(e) (f) 

Figura 9.14. Modos de rotura dos provetes de compósito planitop-GF 
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(a) (b) 

  

(c) (d) 

  

(e) (f) 

Figura 9.15. Modos de rotura dos provetes de compósito planitop-NF 

 

  

(a) (b) 

  

(c) (d) 

  

(e) (f) 

Figura 9.16. Modos de rotura dos provetes de compósito planitop-SC 
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(a) (b) 

  

(c) (d) 

  

(e) (f) 

Figura 9.17. Modos de rotura dos provetes de compósito GPM-SC 

 

  

(a) (b) 

  

(c) (d) 

  

(e) (f) 

Figura 9.18. Modos de rotura dos provetes de compósito GPM-NF 
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(a) (b) 

  

(c) (d) 

  

(e) (f) 

Figura 9.19. Modos de rotura dos provetes de compósito GPM-GF 
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Anexo V – Informação complementar do ensaio de Pull-off 

 

 
 

(a) (b) 

Figura 9.20. Desafixação da argamassa geopolimérica 

 

  

(a) (b) 

Figura 9.21. Provetes do ensaio de pull-off: (a) carotes; (b) modos de rotura 
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Anexo VI - Informação complementar do ensaio de aderência 

  

(a) (b) 

 

(c) 

Figura 9.22. Curvas Força-deslocamento relativo, respeitantes à média dos LVDTs: (a) 

Tijolo e compósito planitop-SC; (b) Tijolo e compósito planitop-GF; (c) Tijolo e 

compósito GPM-SC 
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(a) (b) 

  

(c) (d) 

Figura 9.23. Curvas Força-deslocamento relativo, respeitantes à média dos LVDTs: (a) 

Tijolo e compósito planitop-SC; (b) Tijolo e compósito planitop-GF; (c) Tijolo e 

compósito GPM-SC 
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(a) (b) 

  

(c) (d) 

 
 

(e) (f) 

Figura 9.24. Modos de rotura relativos ao conjunto tijolo e compósito planitop-SC 
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(a) (b) 

  

(c) (d) 

  

(e) (f) 

Figura 9.25. Modos de rotura relativos ao conjunto tijolo e compósito planitop-GF 
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(a) (b) 

  

(c) (d) 

Figura 9.26. Modos de rotura relativos ao conjunto tijolo e compósito GPM-SC 

 

  

(a) (b) 

Figura 9.27. Modos de rotura relativos ao conjunto tijolo e compósito GPM-GF 

 

 




