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RESUMO
Araujo, Adriana de. Estudo para o estabelecimento de metodologia
de seleção de vernizes na proteção ao concreto armado contra a
penetração de agentes agressivos. Dissertação apresentada ao
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo – IPT, para
obtenção do título de Mestre em Habitação. São Paulo, 2004.

Os vernizes são um dos revestimentos de acabamento mais
aplicados nas edificações brasileiras, sejam estas residenciais, comerciais ou
industriais. E, sendo o concreto um dos materiais predominantes em muitas
destas edificações, é freqüente o seu revestimento, em especial, quando
aparente nas fachadas. Os vernizes melhoram o aspecto estético das
estruturas e podem atuar como uma barreira de proteção, reduzindo ou
retardando a degradação do concreto e a corrosão nas armaduras de aço.
Neste trabalho, é discutida a metodologia de seleção de vernizes de
proteção ao concreto armado, contra a ação agressiva de alguns agentes.
Inicialmente, são apresentados diversos ensaios de caracterização e de
desempenho para revestimentos por pintura, sendo selecionada uma série
deles para o desenvolvimento do estudo. Para os ensaios não-normalizados
são propostas suas metodologias de execução, das quais, destacam-se as
feitas para os ensaios de desempenho de vernizes como barreira de proteção
aos agentes: dióxido de carbono e íons cloreto. Para a realização destes
ensaios específicos foi concebido um corpo-de-prova armado de concreto que
permitisse a obtenção de parâmetros eletroquímicos da corrosão, sem que
ocorresse qualquer prejuízo aos revestimentos.
A série de ensaios apresentados foi realizada, o que possibilitou a
validação da metodologia de seleção e dos ensaios propostos. Para tanto, foi
adquirido no mercado um verniz acrílico e um poliuretânico antipichação.
Ambos são bastante aplicados atualmente nas estruturas de concreto
aparente e, reconhecidamente, podem apresentar um desempenho bem
diferenciado como proteção. Desta forma, a realização dos ensaios também
possibilitou a avaliação de revestimentos disponíveis no mercado brasileiro.
Dos ensaios de caracterização realizados, o de flexibilidade foi
considerado um dos mais importantes para a seleção de vernizes de
proteção, embora os resultados obtidos mostraram que estudos
complementares sejam fundamentais para a sua determinação. O mesmo
pode ser dito quanto ao ensaio de permeabilidade ao vapor d’água e ao
dióxido de carbono em filme livre, ambos foram realizados baseando-se em
normas recém-lançadas. Quanto aos ensaios de desempenho propostos,
embora também tenha sido concluído que são importantes estudos
complementares, estes se mostraram adequados, destacando-se as
condições de exposição adotadas, as câmaras utilizadas (de carbonatação e
de névoa salina) e a concepção dada para os corpos-de-prova de concreto
para a realização de medidas eletroquímicas, dentre outros ensaios de
acompanhamento. Quanto aos vernizes ensaiados, o poliuretânico
antipichação confirmou sua superioridade ao verniz acrílico tanto em
características, como em desempenho como barreira de proteção.
Palavras-chave: revestimento de proteção; verniz poliuretânico; verniz
acrílico; verniz antipichação; concreto aparente; desempenho; pintura; dióxido
de carbono; íons cloreto; metodologia; medidas eletroquímicas.
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ABSTRACT
Araújo, Adriana de. Study for the establishment of a
methodology for the selection of varnishes for the protection of
reinforced concrete against the penetration of aggressive agents.
Thesis presented to the Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado
de São Paulo - IPT, for obtaining a Master Degree. São Paulo, 2004.
Varnishes are widely used as protective coatings for Brazilian
residential, commercial and industrial constructions. As concrete is one of the
main materials used in these constructions, the use of varnish on concrete
surface (for finishing and for an additional protective barrier in reducing or
delaying the occurrence of degradation processes of reinforced concrete) is
frequent.
The main objective of this work is to propose a methodology for the
selection of protective varnishes for concrete structures of facades against the
aggressive action of some agents. Initially, several characterization and
performance tests are presented and discussed. Some of these tests were
selected for the development of this study. For nonstandardized ones,
methodologies are proposed. Among these, methodologies for the evaluation
of barrier capacity against the penetration of carbon dioxide and sodium
chloride are emphasized. For these tests, special reinforced concrete
specimens are developed. The conception of the type and the geometry of the
proposed specimens were made in order to permit the electrochemical
measurements to be done without any damage of the tested coatings
throughout to the performance tests. In this way, the tests also evaluated
available varnishes in the brasilian market.
All of the selected tests were performed for the validation of both the
selected tests and the proposed methodologies. For this purpose, an acrylic
and an antigraffiti poliuretanic varnishes were selected among those available
in the market. Both are widely applied in practice on the surface of exposed
concrete and they present clear performance differences.

Among the selected characterization tests, the flexibility test
showed to be very important in the selection of varnishes although
complementary studies are reacquired for its improvement. The same
conclusion was obtained with water and carbon dioxide permeability
tests using free films, which were done according to recently
standardized methodologies. As for the proposed methodologies for
evaluation of barrier capacity against the penetration of carbon dioxide
and sodium chloride, although they also need complementary studies,
they were suitables detaching the test chamber and the adopted
conditions were considered appropriate, as well as the characteristics of
the proposed specimens. This later permitted the electrochemical
measurements to be done among others accompanying tests. As for
tested vaarnishes the antigraffiti pouretanic confirmed to be better than
the acrylic varnish, as much in characteristics as performance in
protection barrier.
Keywords: coating; varnish, antigraffiti poliuretanic varnish, acrylic varnish,
concrete, performance tests, paint, carbon dioxide, sodium chloride,
methodology, electrochemical measurement.

1

CAPÍTULO 1
INTRODUÇÃO

1.1 Importância e justificativa do tema no Brasil
Nas fachadas de muitas edificações brasileiras não é raro observar a
depreciação da sua aparência devido à degradação das estruturas de
concreto aparente, muitas vezes, ocorrendo de maneira intensa.
Segundo CEB (1992, p. 35), a degradação das estruturas pode ser
resultante de uma variedade de solicitações, sendo a sua evolução
dependente da interação da construção com o meio ambiente. E, quanto
mais propícias forem as condições do ambiente, como exemplo elevada
umidade relativa e presença de determinados agentes na atmosfera, mais
rapidamente a degradação pode ocorrer, tanto no concreto, como nas barras
de aço.
É ciente desses conhecimentos que, muitas vezes, o profissional da
área de construção civil tem especificado o revestimento de estruturas de
concreto, como uma proteção adicional. E, dentro da variedade de opções
de revestimentos existentes no mercado nacional que podem ser aplicados
nas mesmas, são destaque as tintas e os vernizes.
Historicamente, tanto as tintas, como os vernizes são utilizados
como revestimentos de acabamento, melhorando o aspecto estético das
edificações e, mais recentemente, adotados também com a finalidade de
proteção por barreira, em especial, do concreto. Para este uso específico
Schwamborn (1993, p. 844) descreve que os revestimentos podem
assegurar a durabilidade do concreto devido à diminuição da sua
permeabilidade

superficial.

Consequentemente,

há

um

aumento

da

resistência da estrutura ao ataque de agentes presentes na atmosfera.
Destes agentes, citam-se: o dióxido de carbono, os íons cloreto e os íons
sulfato, como os principais responsáveis pela degradação.
As tintas e os vernizes formam, em geral, uma fina camada que
obstrui os poros superficiais do concreto, e assim, restringem o ingresso de
agentes. E, quanto melhores forem as propriedades da camada aplicada,
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essencialmente as que garantem, além da diminuição da permeabilidade do
concreto, a sua aderência e integridade, melhor poderá ser o desempenho
do revestimento como proteção por barreira.
Como revestimento de proteção mais tradicionalmente aplicado nas
estruturas de concreto aparente, cita-se o verniz acrílico. Além deste, há
outras opções, as quais, atualmente, são bem variadas em decorrência do
grande avanço ocorrido na última década na indústria química, voltada para
a construção civil. Dentre os vernizes recentemente incorporados no
mercado, citam-se os à base de poliuretano, em destaque aqueles que são
denominados como antipichação. O filme deste tipo de verniz mantem-se
íntegro mesmo após constantes limpezas para a remoção de pichações na
sua superfície. Desta forma, o verniz antipichação tem um maior campo de
aplicação, podendo ser, também, um substituto no emprego, generalizado,
do verniz acrílico nas construções, já que o mesmo, além de não proteger as
fachadas contra pichações, aparentemente, tem um desempenho inferior
como barreira de proteção contra os agentes mais potencialmente nocivos
ao concreto armado.
No mercado da construção civil, esses dois tipos de vernizes
mencionados têm sido, atualmente, bastante aplicados como revestimentos
de proteção e acabamento das estruturas de concreto, tanto em obras
recém-edificadas, como parte de sistemas de recuperação e tratamento de
fachadas das obras existentes. Entretanto, tais aplicações, ocorrem em geral
sem o conhecimento da qualidade do revestimento e de sua eficiência como
barreira de proteção ao concreto armado. Fato este confirmado, facilmente,
pela consulta a diversos catálogos técnicos de fabricantes, os quais
restringem a apresentação de seus produtos a poucos resultados de ensaios
de caracterização e desempenho. Cita-se, também, que nem sempre os
vernizes disponíveis no mercado têm um histórico adequado de emprego
que possa também ser uma referência da sua eficiência como barreira, ao
longo dos anos de exposição ao ambiente das estruturas aparentes nas
fachadas das edificações.
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Como consequência, os profissionais da área, em especial
engenheiros civis e arquitetos, têm uma certa dificuldade em selecionar
revestimentos de proteção.
Como agravante a esse fato, cita-se que há pouco conhecimento no
mercado das normas, atualmente disponíveis, para a seleção de
revestimentos. Cabe citar que, muitas das normas nem sempre apresentam
métodos de execução de fácil compreensão e realização, como também,
nem sempre, seus resultados são de fácil interpretação. No Brasil, há, ainda,
um número restrito de publicações de normas específicas para avaliar
revestimentos por pintura para a construção civil, em especial para os
revestimentos de proteção ao concreto armado. Quanto às normas
estrangeiras, além de algumas importantes terem sido recém–publicadas,
para a sua seleção e aquisição é necessário, em geral, que os profissionais
disponham de tempo para pesquisa e de recursos financeiros, já que a
seleção não é uma tarefa rápida e as normas têm um custo elevado.
Como exemplo do atual quadro do mercado nacional, menciona-se
que o ensaio de intemperismo1 é quase que exclusivamente o único ensaio
de desempenho requisitado aos laboratórios, mesmo sendo reconhecido,
que somente este não seja suficiente para nortear a seleção de
revestimentos, frente à existência de uma grande variedade de agentes
agressivos. Comenta-se que os ensaios de desempenho são, em geral,
reconhecidos como ensaios fundamentais para a seleção de revestimentos
e, para alguns pesquisadores, estes são também fundamentais para ser feita
a previsão da vida útil de revestimentos.
É nesse contexto que é premente a realização de trabalhos voltados
ao estudo de revestimentos de proteção ao concreto armado e que abordem

1

Intemperismo é definido pelo dicionário como o conjunto de processos, devidos à ação de
agentes atmosféricos e biológicos, que geram a decomposição das rochas e a sua
destruição física e de outros materiais de acabamento (FERREIRA, 1986). Este nome é
adotado em algumas literaturas, em face do ensaio avaliar especificamente o efeito
destrutivo das intempéries. Algumas outras literaturas denominam-no também pelo nome
dos equipamentos que podem ser utilizados, ou seja, ensaio weatherometer ou ensaio
ultravioleta com umidade.
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a seleção de ensaios, seus métodos de execução e que avaliem
revestimentos atualmente disponíveis no mercado nacional. Neste sentido, o
presente trabalho foi estruturado para que estes tópicos se tornassem objeto
de estudo.
1.2 Objetivos
Os objetivos específicos do presente trabalho são:
-

apresentação de diversos ensaios de caracterização e de avaliação de
desempenho de revestimentos por pintura e seleção dos principais e
mais adequados para a verificação da qualidade e análise da eficiência
da proteção que vernizes podem conferir ao concreto, em especial,
perante a ação dos agentes: dióxido de carbono e íons cloreto;

-

realização dos ensaios de caracterização selecionados e discussão dos
resultados obtidos para um verniz acrílico e um verniz poliuretânico
antipichação;

-

proposição de metodologia para os ensaios de desempenho nãonormalizados (exposição ao dióxido de carbono e exposição aos íons
cloreto), incluindo a concepção de corpos-de-prova, em especial um
armado que permitisse a realização de medidas eletroquímicas, dentre
outros ensaios de acompanhamento;

-

realização dos ensaios de desempenho e discussão dos resultados
obtidos, incluindo os propostos para os não–normalizados, e, ainda,
avaliação comparativa de desempenho dos vernizes adquiridos,
previamente caracterizados;

-

validação da metodologia de seleção dos vernizes de proteção,
destacando, dentre os selecionados, os ensaios essenciais, os quais
devem ser sempre apresentados nos catálogos de fabricantes e,
também, aqueles que merecem estudos complementares específicos.

1.3 Pesquisas realizadas
1.3.1 Pesquisas no exterior
É na década de sessenta do século passado que é observado um
grande desenvolvimento da indústria química para a construção civil, sendo,
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a

partir

deste

momento,

mais

facilmente

encontradas

publicações

estrangeiras referentes aos revestimentos. Dentre as publicações desta
época, cita-se o livro “The Science of Surface Coatings” (CHATFIELD,
1962), que destaca, no Capítulo 16, as propriedades dos revestimentos por
pintura e suas falhas mais usuais. Com tema similar e que apresenta
ensaios de avaliação de revestimentos cita-se o livro “Organic Coating
Technology” (PAYNE, 1965). Há, ainda nesta década, o livro “Organic
Coatings: properties, selection and use” (ROBERTS, 1968), que discute os
tipos de revestimentos orgânicos para aplicação sobre o concreto e sobre
argamassas cimentícias.
Segundo os pesquisadores europeus Guillot, Andrade e Alonso
(1990), é na década de setenta do século passado que se inicia a aplicação
de pinturas como uma proteção de estruturas em concreto contra a
corrosão, além da sua função já reconhecida de acabamento. Menciona-se,
como uma das primeiras publicações que abordam esta nova aplicação, o
livro “Corrosión y Protección del Hormigón” (BICZOK, 1972). Neste é
descrito, no Capítulo 5, o emprego de revestimentos por pintura como uma
das medidas de proteção do concreto contra a ação de agentes
atmosféricos.
Em 1974, é publicado o livro “Chemical Materials for Construction”
(MASLOW, 1974) que aborda, no Capítulo 9, os revestimentos por pintura
como meios de proteção às construções. Em 1976, é o ano de início da
publicação do periódico “Journal of Coatings Technology”, que tem
apresentado e discutido diversos tipos de revestimento, inclusive os de
aplicação na superfície do concreto.
Em 1978, no simpósio internacional “Durability of Building Materials
and Components” (SEREDA; LITVAN, 1978), é discutida amplamente a
durabilidade das edificações, incluindo o seu revestimento por pintura. No
ano seguinte, é publicado, pela associação americana National Association
of Corrosion Engineers (NACE), o guia de pintura “The Paint and Coating
Cost and Selection Guide”. Esta associação, segundo Repette (1997, p. 11),
também é responsável pela promoção do simpósio internacional “Concrete:
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Surface Preparation, Coatings and Linings, and Inspection Techniques”,
realizado posteriormente, em 1991.
Em 1979, é publicado pelo ACI o guia de especificação de
revestimentos para a construção civil, chamado de “A Guide to The Use of
Waterproofing, Dampproofing, Protective, and Decorative Barrier Systems for
Concrete”. Este guia é revisado em 1985, sendo editado em 1996, na Parte
5 do livro “ACI Manual of Concrete Practice” (ACI, 1996).
Em 1980 é traduzido para o inglês o livro russo “Concrete and
Reinforced Concrete Deterioration and Protection” (MOSKVIN 1980). Neste,
no Capítulo 14, é descrita a importância do revestimento das estruturas de
concreto já reparadas, apresentado o grau de resistência de diversos tipos
destes revestimentos e o propósito de emprego de cada um.
Em 1982, é lançado o livro “Deposition Technologies for Films and
Coatings” (BUNSHAH et al., 1982). Neste, no Capítulo 12, são descritos os
sistemas de pinturas decorativas e de preservação de superfícies das
construções.
Como a proteção de superfícies por revestimento por pintura teve,
inicialmente, um maior desenvolvimento nas indústrias metalúrgica,
automobilística e naval, foram encontrados diversas publicações abordando
os revestimentos e a sua aplicação sobre substratos metálicos. Dentre
estas, é destaque o início, em 1984, da publicação do periódico “Journal of
Protective Coatings & Linings” e o livro “Advanced Techniques for Surface
Engineering” (GISSLER; JEHN, 1992) que aborda vários aspectos
relevantes das técnicas de pintura e da caracterização dos diferentes tipos
de revestimentos. Destaca-se, ainda, o livro “Surface Coatings” (PAUL,
1985), que aborda, no Capítulo 5, as técnicas de aplicação de pinturas e
preparação de superfícies em geral, incluindo a do concreto.
Em 1987, é publicado o livro de recuperação de estruturas “The
Repair of Concrete Structures” (ALLEN; EDWARDS, 1987). Neste, no
Capítulo 10, é mencionada a proteção superficial do concreto com
revestimentos, seja como parte de intervenções de recuperação, como parte
da manutenção do concreto, visando, neste caso, a conservação de suas
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características iniciais. No mesmo ano, há também o lançamento do livro
“Concrete and Its Chemical Behavior” (EGLINTON, 1987), que menciona, no
Capítulo 8, os meios de proteger o concreto, incluindo a aplicação de
revestimentos por pintura. No ano seguinte, é lançado o livro “Soiling and
Cleaning of Building Façades” (VERHOEF, 1988), que demonstra a
preocupação com o acabamento e a conservação das fachadas das
edificações, através da apresentação de itens relativos às mudanças da
aparência das fachadas e da análise dos mecanismos e intervenientes que
desencadeiam a sua degradação.
Em 1990, há o simpósio “Protection of Concrete” (DHIR; GREEN,
1990). Dentre os trabalhos apresentados, que resultaram na publicação da
coletânea dos artigos em livro de mesma denominação, citam-se:
-

“Methods of Protecting Concrete - Coatings and Linings” (HEWLETT,
1990), artigo que aborda amplamente os revestimentos de proteção
superficial de concreto, dividindo em revestimentos anticarbonatação e
de reforço;

-

“Surface

Coatings

to

Preserve

Concrete

Durability”

(SWAMY;

TANIKAWA, 1990), artigo que apresenta resultados de ensaios
experimentais, avaliando a película livre de revestimentos perante
importantes agentes agressivos que aceleram a degradação do concreto;
-

“Prolonging The Life of Reinforced Concrete Structures by Surface
Treatment”

(MCGILL;

HUMPAGE,

1990),

artigo

que

ressalta

a

necessidade de proteção do concreto em ambientes agressivos;
-

e o artigo “Evaluation of The Resistance of Concrete Coatings Against
Carbonation and Water Penetration” (GARCIA; ALONSO; ANDRADE,
1990), que apresenta resultados de ensaios acelerados de avaliação de
pinturas quanto à diminuição da penetração do dióxido de carbono.
No mesmo ano, também é lançado o livro “Repair and Protection of

Concrete Structures” (MAILVAGANAM, 1990), que aborba, no Capítulo 16, a
proteção do concreto com revestimentos e a sua manutenção.
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Em 1991, há a publicação da BS 6150 (1991) que é uma das poucas
normas que aborda ampla e exclusivamente o tema pintura de edificações e
sua aplicação nas estruturas de concreto.
Em 1993, na conferência internacional “Durability of Building
Materials and Components 6” (NAGATAKI; NIREKI; TOMOSAWA, 1993), há,
como destaque no livro de coletânea dos trabalhos, os artigos:
-

“A High Performance Surface Coating for Long Term Protection and
Rehabilitation of Concrete” (SWAMY; TANIKAWA, 1993), que avalia as
pinturas aplicadas em estruturas de concreto, durante oito anos de
exposição em ambiente marítimo;

-

e o artigo “The Effect of Weathering on Carbon Dioxide Resistance of
Coatings” (DAVIES, 1993), que apresenta resultados de ensaios
acelerados e naturais em revestimentos livres, referentes à ação
agressiva do dióxido de carbono.
No ano seguinte, o professor CANOVAS (1994), da Universidade de

Madri, publica a terceira edição atualizada (primeira edição em 1977) do livro
“Patología y Terapéutica Del Hormigón Armado”, que aborda, como
complemento a apresentação dos meios de recuperação das estruturas de
concreto, os revestimentos para a sua proteção.
Na publicação de 1995 do livro da coletânea dos artigos
apresentados na conferência internacional “Concrete Under Severe
Conditions: Environment & Loading” (SAKAI; BANTHIA; GJORV, 1995), temse, na Parte Dezesseis, o título “Coating”, que apresenta os artigos que
propõem diferentes meios de proteção de concreto. Destes, citam-se:
-

“Testing

Concrete

Coating

Resistance

to

C02

Permeability”

(KAZMIERCZAK; HELENE, 1995), que apresenta resultados de ensaios
acelerados que avalia a eficiência de revestimentos de proteção do
concreto. Este artigo é uma continuidade da pesquisa desenvolvida
anteriormente pelo primeiro autor, em sua tese de doutorado no Brasil;
-

e o artigo “Chloride Penetration into Concrete Incorporating Mineral
Admixtures or Protected with Surface Coating Material Under Chloride
Environments” (SWAMY et al., 1995), que apresenta resultados de
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ensaios

de

desempenho

nos

quais

o

concreto,

protegido

por

revestimento, é exposto a ciclos de molhagem e secagem em solução
salina.
Ainda no mesmo ano são abordados na segunda revisão do guia
“Guide to Durable Concrete” (ACI, 1995) os agentes agressivos ao concreto
e a sua reparação. Quanto a sua proteção é apresentado, no Capítulo 7, o
uso de revestimentos de proteção como um dos meios de aumentar a
durabilidade do concreto. Este mesmo Instituto, o ACI, publica em 1996 o
guia “Manual of Concrete Practice”, que menciona, na Parte 3, Capítulos 2 e
10,

itens

relativos

ao

emprego

de

revestimentos

como

proteção,

especificamente ao concreto arquitetônico.
Na edição seguinte da conferência International “Durability of
Building Materials and Components 7” (SJÖSTRÖM, 1996), são destaques
os artigos:
-

“Antigraffiti Protectives for Better Maintenance of Facades” (MASSA et
al., 1996), que avalia a eficiência do filme de revestimento poliuretânico
como proteção efetiva às pichações, através da apresentação de uma
metodologia de remoção das mesmas;

-

“Influence of Wet Concrete on The Durability of Polyethylene Films”
(JAKUBOWICZ, 1996), que avalia revestimentos, considerando a
influência da umidade do substrato e a temperatura ambiente;

-

e o artigo “Surface Deterioration of Building Paints Exposed to Natural
and

Accelerated

Weathering”

(PUTERMAN,

1996),

que

analisa

comparativamente, por microscópio, a deterioração de filmes livres de
revestimentos expostos às intempéries.
No mesmo ano, acontece no Canadá, a terceira conferência
internacional “Concrete in Marine Environment” (MALHOTRA, 1996),
destacando-se o artigo “Performance Characteristics of an Acrylic Rubber
Protective Coating System for Concrete Durability in a Marine Environment”
(TANIKAWA; SWAMY; LAW, 1996). Neste são apresentados resultados de
ensaios laboratoriais da avaliação de resina acrílica elástica de alta
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espessura na proteção do concreto contra a ação do dióxido de carbono e
dos íons cloreto.
Ainda em 1996, é lançado, nos Estados Unidos, o livro “Solving
Surface Preparation Problems” (SOLVING...1996), uma coletânea do
periódico “Journal of Protective Coatings & Linings”, que contêm respostas a
questões levantados pelos assinantes, como exemplo, o preparo de diversos
tipos de substratos, em diferentes condições. Cita-se que este periódico,
existente desde 1984, tem sazonalmente publicado trabalhos relativos aos
produtos de pinturas e sua aplicação na proteção do concreto.
É publicada, em 1997, a terceira edição (primeira em 1977) do livro
“Repair, Protection and Waterproofing of Concrete Structures” (PERKINS,
1997), que apresenta, no Capítulo 7, os tipos de pinturas de barreira para
concretos reparados. No livro, publicado no mesmo ano, “Polymers in
Concrete” (OHAMA; KAWAKAMI; FUKUZAWA, 1997), há, em destaque, os
artigos “Evaluation of Chloride Permeability of Surface Coating Materials by
Rapid Chloride Permeability Test” (TORII et al., 1997) e “Quantitative
Evaluation of Suppressive Effects of Polymeric Surface Coatings Materials
on Carbonation of Concrete” (FUKUSHIMA; FUKUSHI, 1997), ambos
apresentam resultados de ensaios acelerados de pinturas que avaliam,
respectivamente, a exposição ao dióxido de carbono e aos íons cloreto.
É por volta do ano 1999, que se dá início a publicação de algumas
partes de importantes normas especificas para avaliar produtos e sistemas
de proteção e de reparo de concreto. Destas normas, citam-se, como mais
relevantes ao tema proteção de concreto por revestimentos, as normas BS
EN 1504 e BS EN 1062.
Na quarta conferência internacional “Repair, Rehabilitation and
Maintenance of Concrete Structures, and Innovations in Design and
Construction” (MALHOTRA, 2000), há os artigos:
-

“Interactions Between Surface Coatings and Their Concrete Substrate”
(HO; MAK, 2000), que apresenta resultados conclusivos da pesquisa
iniciada em 1988, sobre pinturas, com diversas considerações relevantes
ao emprego ou não de pinturas na proteção do concreto;
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-

e o artigo de autoria de Uemoto e Agopyan (2000) “Influence of Latex
Paint Compositions on Concrete Against Chloride Penetration”, que é
uma continuidade dos trabalhos nacionais realizados por estes autores,
estudando a influência da porcentagem de componentes no desempenho
de revestimentos. Cita-se que nesta mesma linha de pesquisa, estes
autores também publicam em 2001 “Concrete Protection Using Acrylic
Latex Paints: Effect of The Pigment Volume Content on Water
Permeability” (UEMOTO; AGOPYAN; VITTORINO, 2001).
Em 2000, é publicado, no periódico “Materials and Structures”, o

artigo “Effectiveness of Surface Coatings to Protect Reinforced Concrete in
Marine

Environments”

(RODRIGUES

et

al.,

2000),

que

apresenta

procedimentos de ensaios de caracterização de revestimentos para a
proteção do concreto, mensurando a permeabilidade do filme livre ao dióxido
de carbono e a difusão de íons cloreto, conforme os ensaios que estavam
sendo propostos pelo “European Committee for Standardization”, como os
mencionados anteriormente. Estes mesmos ensaios são, em 2003,
discutidos, também em contexto similar, no artigo “Selection of Coatings
Systems and International Tests for Concrete: an European View” (BASSI;
GARSTON; HURLEY, 2003). No mesmo mês da publicação deste artigo
passa a vigorar a norma BS EN 1062-6 (2002) com método de ensaio de
verificação da permeabilidade de revestimentos, em filme livre, ao dióxido de
carbono, conforme procedimento referenciado em ambos os artigos citados.
Em 2003, é publicado, o livro “Coatings for Masonry and Concrete”
que apresenta um amplo número de artigos os quais foram apresentados em
conferência internacional de mesma denominação. Embora muitos dos
trabalhos apresentados abordem a proteção do concreto por revestimento
por pinturas, destacam-se, como uns dos mais relevantes ao tema deste
trabalho, os artigos :
-

“Coatings for Concreto - The Role of New European Standards”
(HURLEY; WOODROW, 2003), que discute as normas européias
específicas para avaliar produtos e sistemas de proteção e reparo de
estruturas de concreto;
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-

“Graffiti Prevention and Removal from Masonry and Concrete Surfaces”
(GRAYSTONE, 2003), que apresenta alguns tipos de revestimentos
antipichação e métodos de remoção das mesmas;

-

“Protection of Facades - Comparison of Performances of Different
Systems and Test Methods” (FERARI, 2003), que discute amplamente
normas de determinação da permeabilidade de revestimentos, avaliando
comparativamente alguns revestimentos.
1.3.2 Pesquisas no Brasil
Somente ao final da década de oitenta do século passado a pintura

da superfície de concreto, como meio de proteção por barreira física, é mais
discutida no Brasil, sendo abordada em trabalhos apresentados em eventos
nos quais o tema central é mais a qualidade das construções e a
durabilidade e as técnicas de recuperação do concreto. Observa-se, que
estes trabalhos são, em sua maioria,

fruto de pesquisas realizadas por

pessoas ligadas às universidades brasileiras e alguns poucos realizados por
autores ligados à indústria química e às empresas de recuperação e de
tratamento de fachadas.
O trabalho mais antigo encontrado no levantamento bibliográfico,
que aborda os revestimentos como um dos meios de proteção das
estruturas em concreto armado, foi apresentado em 1971 no colóquio
“Permeabilidade do Concreto à Água” (IBRACON, 1971), que foi realizado
no Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S.A. (IPT).
Dos

trabalhos

apresentados

neste

evento,

cita-se

“Tintas

na

Impermeabilização do Concreto à Água” (WINNISCHOFER, 1971), artigo
que foca as características de revestimentos de pintura e as suas
susceptibilidades em uso. Comenta-se que neste ano, o Instituto Brasileiro
do Concreto (IBRACON) foi formado, promovendo, até os dias atuais,
congressos, nos quais ocasionalmente é possível encontrar alguns artigos
relativos a temas ligados à proteção superficial do concreto. Alguns destes
são citados no decorrer do presente trabalho.
Na década de oitenta do século passado, em 1988, é publicado o
livro “Tecnologia das Edificações” (IPT, 1988), organizado pela Divisão de
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Edificações do IPT. Neste, dentre uma diversidade de temas abordados,
como a degradação das edificações e do concreto armado, há os artigos
“Problemas de Pintura na Construção” (UEMOTO, 1988) e “A Avaliação do
Desempenho de Pinturas” (UEMOTO; HEHL, 1988), neste último são
apresentados alguns métodos de ensaios adotados no IPT para a
caraterização e a avaliação do desempenho de revestimentos por pintura.
No mesmo ano, acontece no Rio de Janeiro o “Terceiro Seminário
de Corrosão na Construção Civil”, tendo o artigo “Proteção de Concreto com
Revestimentos à Base de Poliuretano” (ENGBERT, 1988), que apresenta
resultados de ensaios realizados em campo, avaliando o desempenho de
diferentes revestimentos na proteção do concreto contra a penetração do
dióxido de carbono. Ainda em 1988, é publicado o livro “Manual Prático para
Reparo e Reforço de Estruturas de Concreto” (HELENE, 1988), que
descreve, no Capítulo 6, diversos sistemas de revestimento para a proteção
do concreto, além de serem citados os esquemas para a sua pintura.
Em 1989 acontecem três eventos. Primeiramente, o congresso “A
Manutenção na Construção Civil” realizado na Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo. No livro dos anais de mesma denominação, há
o artigo “Manutenção de Sistemas Protetores de Fachadas” (D’ELIA, 1989),
que analisa o emprego de sistemas de pintura na manutenção de concreto
exposto a meios agressivos.
No “Simpósio sobre Patologia das Edificações: Prevenção e
Recuperação”, segundo evento do ano de 1989, realizado na Universidade
Federal de Rio Grande do Sul, destacam-se, no livro de anais de mesma
denominação, os artigos:
-

“Proteção de Superfícies de Concreto com Uso de Tintas Acrílicas”
(FIGUEIREDO, 1989), que apresenta as patologias típica do concreto e
discute amplamente os revestimentos, incluindo a apresentação de
resultados de ensaios de avaliação de desempenho de diferentes
revestimentos disponíveis no mercado;

-

“Recomendações para o Projeto de Fachadas com Vistas a sua Maior
Durabilidade e Facilidade de Manutenção” (DORFMAN; PETRUCCI,
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1989), que aborda a prevenção à degradação das fachadas através de
medidas em projetos.
No terceiro evento do ano, o “IX Simpósio Nacional de Tecnologia da
Construção”, realizado também no mesmo local citado anteriormente, têm-se
no livro dos anais, intitulado “Reforços, Reparos e Proteção das Estruturas
de Concreto”, alguns artigos que refletem a preocupação da época com
aspectos

patológicos

Manifestações

do

Patológicas

concreto
em

aparente,

Edificações

como:
de

“Incidência

Concreto

de

Armado”

(DALMOLIN, 1989) e “Manchas e Desbotamentos em Fachadas de Concreto
- Procedimentos Preventivos de Projeto” (BAUER, 1989). Relativos ao tema
proteção de concreto, destacam-se os artigos:
-

“Envelhecimento das Superfícies de Concreto Aparente e Produtos de
Proteção” (HELENE, 1989), que aborda os mecanismos de degradação
do concreto e descrevendo os revestimentos protetores, os requisitos
para a seleção destes e alguns ensaios de avaliação;

-

“Durabilidade de Sistemas Impermeabilizantes Verticais” (STORTE,
1989), que apresenta uma metodologia de avaliação de desempenho de
proteções. Este artigo é uma abordagem mais ampla da matéria
“Deterioração do Concreto Aparente pelo Ambiente, suas Características
e Medidas de Proteção” publicada pelo mesmo autor no ano anterior na
“30a Reunião Anual do Instituto Brasileiro do Concreto”.
Dentro da crescente preocupação com a durabilidade das estruturas

em concreto armado e a intensidade de eventos, há, ainda no ano de 1989 a
finalização da dissertação de mestrado de Magrini Filho (1989), na
Universidade Estadual de Campinas, com o tema “Avaliação de Sistemas de
Proteção para Concreto”. No ano seguinte, no “Simpósio Nacional sobre
Garantia da Qualidade das Estruturas de Concreto”, há a apresentação do
trabalho “Proteção e Manutenção das Estruturas de Concreto” (HELENE;
OLIVEIRA, 1990) que é uma continuidade ao tema inicialmente explanado
no trabalho citado anteriormente do pesquisador Helene.
Em 1991, no livro de anais do “16o Congresso Brasileiro de
Corrosão”, há o artigo “Desenvolvimento de Materiais e Método para
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Recuperação e Proteção de Estruturas de Concreto Armado, com Danos
Causados por Corrosão de Armaduras” (OLIVEIRA; MAGRINI FILHO;
GUIMARÃES, 1991), que apresenta diversos produtos para a recuperação
estrutural do concreto, no qual os revestimentos por pintura são abordados
como proteção e acabamento do concreto. No mesmo ano, é apresentada,
na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a segunda dissertação de
mestrado sobre proteção do concreto, intitulada “Avaliação de Desempenho
de Sistemas Destinados a Proteção de Concreto Aparente” (RAMOS, 1991).
Em 1992, na primeira edição do periódico Téchne, há o artigo,
“Pichações como Preveni-las” (PIEN; BRUYN, 1992), que divide os
tratamentos

contra

as

pichações, como

temporários,

que

são

os

revestimentos removidos junto com a pichação, e tratamentos efetivos, que
são aqueles resistentes a remoções contínuas da pichação.
A Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas (ABRAFATI)
lança em 1993, em São Paulo no evento “3o Congresso Internacional de
Tintas”, o livro “Tintas e Vernizes” (FAZENDA, 1995). Este é um dos
primeiros

livros

nacionais

com

diversidade

de

temas

quanto

aos

revestimentos, incluindo a descrição detalhada de muitos dos ensaios para a
caracterização e avaliação do seu desempenho.
No ano de 1995, é finalizado mais um trabalho acadêmico relativo ao
tema proteção de concreto, a tese de doutorado “Contribuição para a
Eficiência das Películas Aplicadas sobre Estruturas de Concreto Armado
com Objetivo de Proteção contra a Carbonatação” (KAZMIERCZAK, 1995).
No mesmo ano, na “37o Reunião Anual do Instituto Brasileiro do Concreto”,
em Goiânia, há no livro da coletânea dos trabalhos: “Redução da
Carbonatação de Estruturas de Concreto Armado Através de Películas
Protetoras” (UEMOTO; AGOPYAN; JOHN, 1995) e “Resistência à
Penetração de Íons Cloreto em Concretos Tratados com Sistemas de
Proteção” (UEMOTO; AGOPYAN; QUARCIONI, 1995), ambos apresentam
resultados de desempenho de revestimentos de proteção, respectivamente
frente aos agentes agressivos dióxido de carbono e íons cloreto, através da
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realização de ensaios acelerados em corpos-de-prova de concreto
protegidos com diferentes tipos de revestimentos superficiais.
Na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, é apresentada,
em 1997, a tese de doutorado “Modelo de Previsão de Vida Útil de
Revestimentos de Proteção da Superfície do Concreto em Meios de Elevada
Agressividade” (REPETTE, 1997). Neste mesmo ano, no “IV Congresso
Ibero-americano de Patologia das Construções” em Porto Alegre, dentro de
vários trabalhos importantes sobre concreto, há o artigo “Estudo da
Influência da Aplicação de Revestimento no Controle da Corrosão”
(MARCHESAN et al., 1997), que compara a eficiência de diversos tipos de
revestimentos de proteção, através de ensaios de corrosão acelerada por
imersão.
Em 1998, na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, é
apresentada a terceira tese de doutorado relacionada ao tema deste
trabalho, intitulada “Influência da Formulação das Tintas de Base Acrílica
como Barreira Contra a Penetração de Agentes Agressivos nos Concretos”
(UEMOTO, 1998). Nesta, é estudada a influência da formulação das tintas
de base acrílica como barreira de proteção aos agentes dióxido de carbono
e íons cloreto.
Em 2001, a Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas
(ABRAFATI) promove o “7o Congresso Internacional de Tintas” (ABRAFATI,
2001), tendo como destaque, no livro de anais de mesma denominação, os
artigos: “Impacto Ambiental das Tintas Imobiliárias” (UEMOTO; AGOPYAN,
2001) e “Tendências e Desenvolvimentos Recentes em Revestimentos
Poliuretânicos de Dois Componentes” (PIRES, 2001).
Ainda em 2001, é lançado o livro “Tecnologia, Gerenciamento e
Qualidade na Construção” (THOMAZ, 2001) que aborda, brevemente, as
pinturas anticorrosivas para concreto, na parte de revestimentos e pinturas,
Capítulo 5. No ano seguinte, é lançado o livro “Projeto, Execução e Inspeção
de Pinturas” (UEMOTO, 2002) que apresenta, dentro outros tópicos, os
diferentes sistemas de pinturas e classifica os tipos de meios ambientes em
que as tintas podem estar expostas.
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1.4 Estrutura do trabalho
O presente trabalho é apresentado em seis Capítulos e quatro
Anexos.
Neste, Capítulo 1, são abordados a importância da pesquisa, seus
objetivos e feita uma ampla revisão de trabalhos estrangeiros e nacionais
que abordam temas relativos aos revestimentos empregados na construção
civil, para aplicação no concreto como acabamento e barreira de proteção.
No

Capítulo

2,

são

apresentados

importantes

ensaios

de

caracterização de revestimentos. No Capítulo 3, são apresentados
importantes ensaios de desempenho, tanto os realizados artificialmente,
como os realizados em campo em que os revestimentos são expostos ao
ambiente natural. Incluem-se, também neste capítulo, a apresentação e a
discussão de experimentos realizados por pesquisadores, avaliando o
desempenho de revestimentos como proteção por barreira.
No Capítulos 4, programa experimental, é apresentada uma série de
ensaios de caracterização e de desempenho para revestimentos de proteção
ao concreto. Para os ensaios não-normalizados selecionados, é sugerida
uma proposta para a sua execução, sendo, para os de desempenho (de
exposição ao dióxido de carbono e de exposição aos íons cloreto), sugerido
os ensaios de acompanhamento para a avaliação da degradação dos
revestimentos, do concreto e da barra de aço, e, ainda, sugerido os corposde-prova,

de

aplicação

dos

revestimentos,

que

permitam

o

acompanhamento das degradações.
No Capitulo 5, os resultados de todos os ensaios realizados são
apresentados e discutidos. Como os ensaios de desempenho propostos
tiveram de ser repetidos para correções na metodologia, os resultados
destes são apresentados e discutidos em dois blocos: Primeira Fase e
Segunda Fase. Na Primeira Fase, os resultados de desempenho dos
vernizes, aplicados em corpos-de-prova de concreto concebido em duas
diferentes relações água/cimento, são apresentados e discutidos, incluindo
a relação dos problemas verificados em cada ensaio de desempenho e as
sugestões para sua correção. Na Segunda Fase são indicadas as mudanças
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que foram feitas na metodologia de cada ensaio e mostrado o novo
planejamento de execução de cada um deles. Em seguida, são
apresentados os resultados dos ensaios repetidos. E finalmente, como
mencionado, é feita uma discussão abrangente da série de ensaios de
desempenho e de caracterização selecionados e realizados.
No Capitulo 6, são feitas as considerações finais, dividida em
conclusão da pesquisa e temas para trabalhos complementares.
Após os Capítulos, são apresentadas as referências bibliográficas,
dividida em duas partes. A primeira, listando as literaturas citadas no
decorrer do trabalho e a segunda, listando a literatura que foi somente
consultada.
Finalmente, são apresentadas os Anexos. No Anexo A, são
apresentadas escalas e fórmulas para conversão de potencial de eletrodo
padrão, discutidas no Capítulo 3. No Anexo B, são apresentados,
resumidamente, os métodos adotados para execução dos ensaios
normalizados, selecionados no Capítulo 4. No Anexo C, parte dos resultados
dos ensaios de caracterização e de desempenho são apresentados, sendo
estes utilizados para a construção dos gráficos e tabelas apresentadas no
Capítulo 5. No Anexo D, a título de ilustração, são apresentados gráficos e
cálculos relativos às medidas eletroquímicas, somente as realizadas no 91o
dia de exposição ao dióxido de carbono (Segunda Fase, Capítulo 5).
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CAPÍTULO 2
ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO DE REVESTIMENTO POR PINTURA
Os ensaios de caracterização são instrumentos de determinação das
propriedades físicas, químicas e mecânicas dos revestimentos.
Para a indústria química, o conhecimento de muitas dessas
propriedades são fundamentais em suas atividades diárias, em particular
para o desenvolvimento de formulações e para o controle da qualidade dos
revestimentos

durante

a

produção.

Para

consultores

e

empresas

aplicadoras, o conhecimento das propriedades dos revestimentos possibilita,
principalmente, especificar o tipo mais apropriado para cada situação e
definir o melhor esquema de pintura.
Mas, mesmo sendo reconhecida a necessidade de conhecer as
propriedades dos revestimentos, nota-se que, na prática, ainda não é usual
a realização de importantes ensaios de caracterização, em especial
daqueles que determinam propriedades específicas para revestimentos que
têm sido aplicados como proteção superficial às estruturas de concreto
aparente, os quais são tema de estudo no presente trabalho. Como exemplo
deste fato, cita-se que, em muitos dos catálogos de fabricantes são, em
geral, somente apresentados resultados dos seguintes ensaios: massa
específica, tempo de secagem, teor de sólidos, viscosidade, espessura do
filme úmido e espessura do filme seco, os quais restringem a seleção dos
revestimentos de proteção, sendo esta feita com base na análise de poucas
propriedades.
Neste Capítulo, é apresentada uma série de ensaios para a
caraterização de revestimentos por pintura, em destaque aqueles que
determinam algumas propriedades específicas para revestimentos de
proteção ao concreto armado. Cita-se que a seleção dos ensaios é feita com
base na experiência da pesquisadora e na consulta de normas de várias
instituições e de trabalhos de pesquisadores.
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Devido ao fato dos ensaios de caracterização selecionados serem
realizados nos revestimentos aplicados em diferentes substratos e em
diferentes estados físicos, a sua apresentação é feita em grupos, a saber:
-

revestimento no estado líquido;

-

revestimento em filme livre;

-

revestimento aplicado sobre aço;

-

revestimento aplicado sobre substrato cimentício.

2.1 Ensaios de caracterização de revestimentos no estado líquido
Estes ensaios são considerados como sendo a primeira etapa da
determinação de algumas propriedades essenciais dos revestimentos por
pintura. Atualmente, são estes ensaios os mais conhecidos no mercado
brasileiro em virtude de serem realizados de maneira mais rotineira nos
laboratórios e pelo fato de muitos constarem em catálogos técnicos de
fabricantes.
Os seguintes ensaios, realizados a partir da coleta de amostras do
produto em seu estado líquido, podem ser destacados:
-

identificação da resina;

-

temperatura de transição vítrea;

-

teor de sólidos por volume;

-

viscosidade;

-

tempo de secagem;

-

espessura do filme úmido.
A seguir, cada um desses é discutido sendo abordados a sua

importância e o método de execução.
2.1.1 Identificação da resina
Como o próprio nome do ensaio sugere, o ensaio identifica o tipo de
resina que compõe o revestimento. Para a sua realização, uma amostra
coletada do produto é submetida a radiação infravermelha para excitação
das moléculas dos polímeros das resinas que compõem o revestimento. O
resultado desta excitação é apresentado através de um espectro de bandas,
o qual é comparado com espectros padrões, possibilitando determinar o
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grupo químico da resina.

Wunderlich (1995, p. 1178) explica que esta

comparação é possível devido ao fato de cada grupo químico absorver uma
quantidade mínima de energia, vibrando em diferentes comprimentos de
onda, gerando, para cada resina, um espectro característico diferenciado,
chamado como espetro padrão.
Como nem sempre essa identificação é precisa, algumas vezes, é
necessária a realização de análises complementares, com o uso de outras
técnicas. Destas, cita-se o ensaio de espectrometria de massa, que pode
classificar uma resina dentro do seu grupo químico.
Quanto à importância do ensaio, segundo a ASTM D 2621 (2000), a
identificação da resina possibilita investigar no mercado revestimentos
desconhecidos ou competitivos e, na indústria fabricante, possibilita controlar
a qualidade das resinas que compõem os revestimentos.
2.1.2 Temperatura de transição vítrea
Este ensaio determina a temperatura característica dos polímeros da
resina. Esta é obtida pela análise térmica de uma amostra do revestimento,
medindo-se o seu fluxo de calor, o qual é comparado com uma amostra de
referência.
Hare (1995 apud REPETTE, 1997, p. 16) explica que os polímeros
das resinas acrílicas são normalmente duros e vítreos quando em
temperaturas inferiores a sua temperatura característica, mas, quando em
temperaturas superiores a esta, os polímeros tornam-se flexíveis, macios e
viscosos e, com isto, uma série de propriedades inicialmente determinadas
são alteradas, o que justifica a importância de caracterizar a temperatura de
transição vítrea (Tg) de alguns tipos específicos de revestimentos, em
especial dos compostos com resinas acrílicas, que são termoplásticos, ou
seja, são suscetíveis a alterações.
Quanto aos valores de Tg obtidos, segundo Elfring (1995 apud
UEMOTO, 1998 p. 19) as resinas com valores característicos inferiores a
zero têm capacidade de produzir filmes de elevada elasticidade, que
acompanhariam as expansões e contrações do concreto, em uma grande
faixa de variação de temperatura de exposição. Como contraponto ao
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emprego de resinas de elevada flexibilidade, Hare (1996a, p. 75) cita que
quando o filme encontra-se no estado mais flexível, há mudança do seu
volume livre2, o qual, por ser maior, acaba facilitando o ingresso de agentes
no substrato e o acúmulo de penetrantes no mesmo. Cita-se que o maior
ingresso de penetrantes compromete a eficiência do filme como barreira de
proteção e que o acúmulo de penetrantes altera a aparência do acabamento
conferido ao substrato.
Das alterações que podem ocorrer no revestimento com a mudança
do seu estado, Repette (1997, p.16) destaca as que ocorrem em suas
propriedades mecânicas e de permeabilidade.
2.1.3 Teor de sólidos por volume
O teor de sólidos por volume é a porcentagem de sólidos existente
na composição do revestimento. Este é calculado a partir do conhecimento
da massa específica do revestimento e do teor de sólidos por massa, ambos
obtidos pela realização de ensaios de idêntica denominação.
Na prática, o teor de sólidos é muito importante para obtenção do
rendimento teórico do revestimento, já que quanto maior o teor de sólidos,
maior poderá ser a área coberta e/ou a espessura do filme seco (GNECCO
1995, p. 1208). Este teor também é uma referência para a porcentagem de
resina existente na composição, em especial de vernizes que não têm
muitos outros componentes não-voláteis, como os pigmentos, os quais
conferem características específicas às tintas, como cor e resistência à
corrosão.
Na pesquisa realizada não foi encontrada nenhuma referência que
indicasse valores de teores mínimos para os revestimentos de proteção,
embora quanto menor for o valor, maior pode ser a possibilidade de conferir
uma baixa proteção.

2

Segundo Hare (1996b, p. 67), volume livre é o volume que não tem resina e/ou não é
ocupado pela cadeia do polímero ou por outros componentes como plastificantes, aditivos
e pigmentos.
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2.1.4 Viscosidade
Conhecer a viscosidade do revestimento é fundamental para a
definição do esquema de pintura que melhor se adapta à situação em
campo; objetivando ter-se ao final um bom acabamento do substrato. Para
tanto, muitas vezes o esquema de pintura impõe que o revestimento seja
diluído ou seja substituído por um outro de maior viscosidade.
Gnecco (1995, p. 233) explica que a viscosidade de um revestimento
deve ser alta o suficiente para evitar a sedimentação de componentes
sólidos na fabricação e, na aplicação, esta deve ser baixa o suficiente para o
alastramento fácil e uniforme do revestimento, mas sem escorrimentos e
geração de problemas de baixa espessura do filme aplicado.
Quanto ao método de ensaio de determinação da viscosidade, este
consiste na contagem, em segundos, do tempo decorrido para a passagem
de uma quantidade específica do revestimento líquido por um orifício
localizado na parte inferior de um copo normalizado (Copo Ford), preenchido
previamente com o produto.
Como resultado, especificamente para vernizes, a ASTM D 154
(2001) cita que para sua fácil aplicação com pincel, normalmente a
viscosidade deve estar entre 1St a 2St, que seria em torno de resultados de
20 segundos, para passagem do verniz pelo Copo Ford número 4.
2.1.5 Tempo de secagem
O tempo de secagem é a passagem do revestimento do estado
líquido para o estado sólido. Esta passagem é dividida em estágios cuja
duração (tempo de secagem) é dependente principalmente do tipo de resina,
da espessura do filme, da temperatura e da umidade relativa do ambiente.
A NBR 9558 (1986) divide esses estágios em cinco, sendo, o
primeiro aquele que corresponde à secagem do filme ao toque manual com
o dedo e o último correspondente ao completo endurecimento, que é
verificado através da pressão e puxamento do filme com a unha.
Quanto à importância do ensaio, a ASTM D 1640 (1995) afirma que
conhecer os diferentes estágios de secagem do revestimento é uma forma
de comparar revestimentos e/ou verificar a mudança de ingredientes na
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formulação. Na prática, este conhecimento é fundamental para que seja
estabelecido o intervalo de aplicação entre demãos.
Como

exemplo

da

importância

da

sua

determinação

para

estabelecer o intervalo entre demãos, cita-se que, quando o prazo definido é
ultrapassado para revestimentos à base de resina epóxi ou de poliuretano, é
sempre recomendado que a camada já aplicada seja lixada levemente antes
da aplicação da demão seguinte. Este procedimento garante a existência de
uma boa aderência entre as mesmas. Quando da ocorrência oposta,
aplicação da demão seguinte antes do tempo adequado, podem ocorrer
falhas de acabamento e também a retenção de solventes no filme o que
prejudica a sua cura química3.
2.1.6 Espessura do filme úmido
A espessura do filme úmido é uma importante medida de controle de
aplicação de revestimentos, já que a mesma afeta diretamente a espessura
final do filme seco.
Para a realização do controle da espessura úmida, primeiramente,
faz-se necessária a sua determinação através de um cálculo simples,
realizado a partir do conhecimento do teor de sólidos por volume e da
espessura do filme seco desejada.
Na obra e também no laboratório, para a realização desse controle é
normalizado o uso dos seguintes equipamentos: Medidor de Degrau
(também conhecido como Pente), Medidor Interchemical e Medidor Pfund.
Comenta-se que esses equipamentos ainda são pouco utilizados
nas obras brasileiras, sendo comum o controle da espessura do filme
através de procedimentos empíricos, como o preestabelecimento do número
de latas do produto por área a ser pintada.

3

Cura química é o período de ocorrência de reações químicas entre componentes.
Segundo Gnecco (1995, p. 1239), esta é finalizada, em geral, somente cerca de sete dias
após a aplicação de revestimentos.
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Em parte, esse fato é justificado, pela imprecisão do Medidor de
Degrau que é o único recomendado para superfícies não-uniformes, ásperas
e com irregularidades, como o concreto e argamassas cimentícias.
Comenta-se, ainda, que para a medição com uso do Medidor de
Degrau deve ser estabelecido um rígido critério, sendo necessário que a
medição seja feita imediatamente após a aplicação do revestimento. De
qualquer forma, a confiabilidade com o Medidor é garantida, desde que seja
feita por um operador experiente (ASTM D 4414, 2001).
2.2 Caracterização de revestimentos em filme livre
Os ensaios em filme livre são aqueles que caracterizam os
revestimentos independente do substrato. No caso do substrato concreto,
que apresenta uma grande variedade de composições e acabamentos, os
quais interferem e modificam a determinação de certas propriedades de
revestimentos aplicados em sua superfície, esta condição do filme para a
realização de ensaio de caracterização é muito apropriada.
Os seguintes ensaios no filme livre podem ser destacados:
-

flexibilidade;

-

permeabilidade.
A seguir, são discutidos a importância e o método de execução de

cada um desses ensaios.
2.2.1 Flexibilidade
Conhecer a flexibilidade dos revestimentos é importante devido à
necessidade do filme em acompanhar as movimentações que os substratos
estão sujeitos. Gnecco (1995, p. 1260) afirma que os revestimentos que não
possuam uma flexibilidade suficiente para acompanhar tais movimentações,
certamente, apresentarão fissuras em pouco tempo. As fissuras podem
comprometer a integridade do filme, e assim, haver uma perda na sua
capacidade protetora.
Steele e Steele C. J. (1999, p. 32) explicam a importância da
flexibilidade, sendo esta necessária, inicialmente, devido à existência de
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tensões de retrações do filme do revestimento com o substrato durante a
sua cura e, necessária em serviço para garantir a mencionada integridade
do filme durante as movimentações do substrato ao longo dos anos de
exposição ao ambiente.
Na prática, parece não haver muita preocupação em determinar a
flexibilidade de revestimentos de proteção, em especial os aplicados sobre o
concreto, que é um substrato que pode estar sujeito a níveis de fissuração
variáveis.
Na pesquisa realizada não foi encontrada nenhuma referência que
indicasse valores da flexibilidade adequados para os revestimentos de
proteção, avaliados em filme livre ou não.
Quanto ao método de ensaio de flexibilidade, este é geralmente
realizado em filmes de espessura elevada, tanto que a ASTM D 2370 (2002)
descreve que filmes com espessuras menores 50 µm são de difícil manuseio
durante o ensaio. Cita-se, também, o fato de que revestimentos de baixa
flexibilidade, como as resinas acrílicas, podem apresentar problemas de
preparo e manuseio do filme, visto que são mais suscetíveis à quebra.
O método de ensaio desta norma permite que seja determinado o
alongamento do filme, seu módulo de elasticidade e a sua resistência. Para
a sua realização, dez amostra são preparadas com espessura conhecida e
são submetidas a tração até sua ruptura. As curvas tensão x deformação
geradas como resultado deste ensaio são analisadas e através de adoção
de algumas equações, dadas na Norma, é possível determinar esta
característica.
Como outros tipos de ensaios de flexibilidade, citam-se os ensaios
realizados em revestimentos aplicados em substrato metálico (abordado
mais adiante no item 2.3.1) e em revestimentos aplicados em substrato de
concreto (abordado também mais adiante no item 2.4.5).
2.2.2 Permeabilidade
A permeabilidade é uma propriedade muito importante a ser
determinada nos revestimentos, especialmente nos de proteção ao concreto
armado.
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Dentre os agentes que podem ser estudados, a água é o de maior
destaque, por ser o principal agente responsável pela falência de pinturas e,
ainda, por ser fundamental para que ocorra a corrosão nas barras de aço
inseridas no concreto.
Dentre as normas existentes para a realização do ensaio de
permeabilidade à água, cita-se, como uma das mais adotadas, a ASTM E 96
(2000). Os métodos de ensaio desta Norma permitem a determinação da
permeabilidade à água de diferentes tipos de materiais, incluindo
revestimentos.
Uma outra norma, porém específica para revestimentos de proteção
de concreto, é a ISO 7783 (1999). Nesta, podem ser determinadas a taxa de
transmissão de vapor (permeabilidade) e a camada equivalente do
revestimento à camada do ar. Além disso, esta Norma classifica, em três
níveis, o grau de proteção que o revestimento pode conferir ao concreto. No
Item 2.2.2.1 deste Capítulo um dos métodos desta Norma é apresentado de
modo sucinto.
Cita-se ainda a norma ASTM D 1653 (1999) que também apresenta
métodos de ensaios de permeabilidade à água. Nesta, é destacada a
importância do ensaio, sendo considerado que a taxa de transmissão
(permeabilidade)

é

um

parâmetro

importante

para

a

seleção

de

revestimentos, isto, quando a realização do ensaio é feita com os
revestimentos expostos às mesmas condições e avaliados na mesma
espessura.
Além da água, há outros agentes que também merecem destaque
para o estudo da permeabilidade dos revestimentos de proteção, destes,
destacam-se o dióxido de carbono e os íons cloreto.
Para a caracterização da permeabilidade ao dióxido de carbono citase, como norma especifica para revestimentos de proteção do concreto, a
BS EN 1062-6 (2002). No Item 2.2.2.2 deste Capítulo o método de ensaio
desta Norma é apresentado de modo sucinto.
Para a caracterização da penetração dos íons cloreto em filme livre,
não foi encontrado nenhum método normalizado para revestimentos de

28

proteção do concreto, mas na consulta a trabalhos experimentais observouse a tendência de uso, por parte dos pesquisadores, de uma célula de
difusão. No Item 2.2.2.3 deste Capítulo o método de ensaio que adota esta
célula é apresentado de modo sucinto.
Como complemento aos ensaios de permeabilidade, existem outros
que podem ser realizados para caracterizar o filme livre. Destes, cita-se o
ensaio de visualização do filme através do microscópio eletrônico de
varredura (MEV) para exame da sua estrutura, principalmente, a distribuição
e dimensão dos poros existentes, os quais podem ser quantificados com uso
de um programa específico. Explica-se que esta quantificação pode auxiliar
a análise dos resultados dos ensaios de permeabilidade, já que o número, a
distribuição e o tamanho dos poros podem, teoricamente, indicar a maior ou
menor passagem de fluídos através do filme. Este exame também pode ser
adotado para determinar a espessura do filme das amostras ensaiadas em
diferentes substratos.
Cita-se, como outro ensaio complementar, o da BS EN 1062-11
(2002) que relaciona quatro métodos de acondicionamento do filme,
previamente a realização de ensaios em filme livre ou aplicados sobre
substratos. Os acondicionamentos possibilitam considerar a influência de
alguns

agentes

específicos,

relativos

aos

efeitos

causados

aos

revestimentos expostos nas edificações e sujeitos a mudanças climáticas.
Destes, destacam-se a exposição do filme a uma elevada temperatura
(70ºC) e a exposição artificial (acelerada) às intempéries por 1000 horas,
que um conhecido ensaio de desempenho (a ser discutido no próximo
Capítulo).
Os ensaios relacionados são a seguir discutidos separadamente:
-

permeabilidade ao vapor d’água;

-

permeabilidade ao dióxido de carbono;

-

permeabilidade aos íons cloreto.
2.2.2.1 Permeabilidade ao vapor de água
O conhecimento da transmissão de vapor é importante tanto para

estudar a permeabilidade do filme à penetração da água do ambiente de
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exposição, como da água contida no substrato, que pode exercer uma
pressão no filme à medida que ocorre a sua evaporação. Embora acreditase que existam diferenças no mecanismo de penetração nestes dois casos,
a determinação da permeabilidade pode bem representar ambos.
O conceito mais usual de realização do ensaio é expor o filme a
ambientes com uma diferente umidade relativa de forma a promover a
passagem gradual do vapor pelo filme. Como método de ensaio, cita-se o
apresentado na ISO 7783 (1999) que avalia revestimentos em filme livre.
Esta condição também é válida para a avaliação de revestimentos aplicados
em

um

substrato

de

alta

porosidade

(permeabilidade

maior

que

2

240 g/(m .dia)).
O método de ensaio da Parte 2 dessa norma é mais adequado para
avaliar tintas e vernizes uma vez que estes, em geral, necessitam de
substrato suporte. Para o ensaio é utilizado um copo, vedado em sua parte
superior com o filme aplicado sobre o substrato poroso, contendo uma
solução capaz de manter a umidade interna em 93%. Este copo é exposto a
um ambiente de 50% de umidade relativa, na temperatura de 23ºC. Durante
a exposição, o vapor d’água contida no copo atravessa o filme aplicado
sobre a placa para tentar uniformizar a umidade dos dois ambientes (dentro
e fora do copo), o que causa uma diminuição da massa do copo, que é
periodicamente pesado para que esta perda seja acompanhada. Este ensaio
é finalizado quando se têm valores constantes de massa, os quais permitem
calcular, além da taxa de transmissão de vapor, a camada equivalente a do
ar. Este ensaio possibilita classificar a proteção que os revestimentos podem
conferir ao concreto, como:
-

baixa

permeabilidade

ao

vapor

d’água:

taxa

de

transmissão

< 15 g/(m2.dia) e camada de ar equivalente > 1,4 m;
-

média permeabilidade ao vapor d’água: taxa de transmissão entre
15 g/(m2.dia) e 150 g/(m2.dia) e camada de ar equivalente entre 0,14 m e
1,4 m;

-

alta

permeabilidade

ao

vapor

d’água:

taxa

> 150 g/(m2.dia) e camada de ar equivalente < 0,14 m.

de

transmissão
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Quanto a esses valores para a taxa de transmissão, os mais baixos,
propiciam uma melhor proteção do substrato pelo revestimentos. Entretanto,
lembra-se que isto pode não ser verdadeiro, caso o substrato, como o
concreto, apresente, previamente à pintura, uma elevada umidade. Isto
porque a água fica aprisionada devido à baixa permeabilidade do filme, o
que pode futuramente ocasionar a formação de bolhas d’água entre este e o
substrato. Nesta condição, a aderência ficaria prejudicada. Outro fato, é que
a água aprisionada pode manter baixa a resistividade do concreto, o que, em
certas condições, desencadeia processo de corrosão das armaduras da
estrutura.
2.2.2.2 Permeabilidade ao dióxido de carbono
Este ensaio é um importante instrumento de caracterização de
revestimentos de proteção às estruturas de concreto, principalmente as que
estão aparentes nas edificações localizadas em ambiente onde há uma
grande concentração deste gás na atmosfera.
A BS EN 1062-6 (2002) apresenta dois métodos (A e B) que expõe o
filme livre ou aplicado em substrato de alta porosidade ao dióxido de
carbono.

Estes

dois

métodos

possibilitam

que

seja

calculada

a

permeabilidade do filme, a sua resistência à difusão ao dióxido de carbono e
a camada equivalente a do ar
No método A, é usado um copo tampado com o filme aplicado sobre
um substrato poroso. Internamente, é colocado um produto (hidróxido de
sódio) absorvente de dióxido de carbono. O copo assim preparado é mantido
em ambiente com 10% de dióxido de carbono e de umidade relativa próxima
a zero ou constante. Periodicamente o copo é pesado para a determinação
do aumento da massa.
No método B, é utilizada uma célula de dois compartimentos,
denominado de célula de difusão. Entre os dois compartimentos é fixado o
filme em estudo. O dióxido de carbono é insuflado em um dos
compartimentos da célula. A porcentagem do gás passante pelo filme é
medida no outro compartimento, através de equipamentos específicos.
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Como pesquisas que realizam ensaios de permeabilidade similares
a esses métodos recém-normalizados, citam-se a de Hewlett (1990),
Leeming (1990) e a de Bassi, Garston e Hurley (2003), as quais apontam a
espessura equivalente a camada de ar de 50 m como um excelente valor
para revestimento de proteção ao dióxido de carbono, chamado também de
revestimentos anticarbonatação. Este valor eqüivale a aproximadamente
12,5 cm de camada de concreto com 30 MPa e a um fluxo de dióxido de
carbono menor que 5 g/(m2.dia) (LEEMING, 1990, p. 139).
Cita-se, também, a pesquisa de Davies (1993) que avaliou a
permeabilidade de revestimentos ao dióxido de carbono, propondo um
método similar ao método B normalizado. Neste estudo, foi considerado, em
adicional, o envelhecimento do filme (ensaio de desempenho de exposição
aos raios ultravioleta e umidade). Os resultados obtidos apontaram que a
permeabilidade dos revestimentos ao dióxido de carbono diminui ao longo
dos anos de exposição, o que mostra a relevância do envelhecimento ser
considerado até mesmo em ensaios de caracterização de permeabilidade.
Neste aspecto, cita-se, novamente, a norma BS EN 1062-11 (2002), que
propõe, além do ensaio de intemperismo, outros tipos de acondicionamento
dos revestimentos, antes da realização dos ensaios. Os diferentes tipos de
acondicionamento teriam por objetivo simular particularidades de exposição
(localização, inclinação e direção) a que os revestimentos para concreto e
argamassa estão sujeitos.
2.2.2.3 Permeabilidade aos íons cloreto
Este ensaio é um importante instrumento de caracterização de
revestimentos de proteção às estruturas de concreto, principalmente as
aparentes nas edificações localizadas próximas a orla marinha.
Nas pesquisas consultadas, os experimentos conduzidos com a
célula de difusão (célula de dois compartimentos separado pelo filme a ser
caracterizado, já citada no Item 2.2.2.2) têm sido julgados por alguns
pesquisadores eficientes para a determinação da permeabilidade aos íons
cloreto. Rodrigues et al. (2000, p. 625) apresentam resultados compatíveis
com os obtidos em ensaios realizados em campo em corpos-de-prova de
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concreto revestidos. Swamy e Tanikawa (1990, p.162) afirmam que este
ensaio é eficiente para o estudo da difusão de agentes através do
revestimento.
Para a realização do ensaio, um dos compartimentos da célula de
difusão é preenchido com água deionizada e o outro é preenchido com uma
solução aquosa de cloreto de sódio. Com a célula assim preparada o ensaio
é iniciado. Este consiste, basicamente, no acompanhamento do aumento da
porcentagem de íons cloreto na água deionizada em função do tempo,
sendo, ao final, com estes valores calculado a difusão do íons cloreto no
filme.
2.3 Caracterização de revestimentos aplicados sobre substrato
metálico
Sabendo-se que no campo de tratamento de superfícies metálicas,
há um grande desenvolvimento e diversidade de ensaios normalizados de
caracterização de revestimentos, as normas referentes a estes substratos
foram consultadas. Dentre os ensaios pesquisados, os que aparentemente
poderiam ser adaptados para a caracterização dos revestimentos para a
construção civil, seriam:
-

flexibilidade;

-

espessura do filme seco.
A seguir, o método de execução desses ensaios são discutidos.
2.3.1 Flexibilidade
A NBR 10545 (1988) descreve que este ensaio determina a

fissuração

de

revestimentos

quando

sujeitos

a

um

alongamento,

caracterizando a sua flexibilidade. Para a sua determinação, a Norma cita
dois tipos de equipamentos que podem ser usados para alongar o filme, o
mandril cilíndrico e o mandril cônico.
No método de ensaio com uso do mandril cônico, o qual é o
equipamento normalmente utilizado em laboratórios, chapas metálicas
padronizadas são pintadas e dobradas em formato cônico. Depois do
dobramento, o revestimento é inspecionado quanto à presença de fissuras.
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A distância entre a extremidade de menor diâmetro até o ponto em que não
há mais fissuras (detectado a olho desarmado) é determinada. O valor
obtido é comparado com os valores tabelados na Norma, para a obtenção
da porcentagem de alongamento, que é em seguida acrescida de um valor
de correção, que é definido em função da espessura do filme seco que foi
aplicado na chapa.
Como única referência encontrada na pesquisa realizada, para o
valor da porcentagem de alongamento de revestimentos, cita-se a ASTM D
5324 (1998) que menciona a porcentagem de 28% de alongamento. Esta,
correspondendo a suportada por revestimentos de acabamento à base de
água, sem que haja fissuração em sua superfície.
2.3.2 Espessura do filme seco
Este ensaio é uma referência para o conhecimento da espessura
média do filme em diferentes substratos e, também, necessário para a
realização de alguns outros ensaios, inclusive o anterior, o de Flexibilidade.
Quanto aos revestimentos, como vernizes que são produtos
transparentes e em geral de baixa espessura, a determinação da espessura
seca sobre sua substrato metálico pode ser conveniente para o estudo deste
tipo de revestimento.
Para a realização do ensaio, é necessário o uso de equipamento
que utiliza a força de atração magnética entre um imã e o substrato de aço
(chapa metálica) para a determinação da espessura. Dentre as normas
existentes, cita-se a ASTM B 499 (1996), que recomenda a realização da
leitura em vários pontos da chapa pintada, podendo estes pontos serem
dispersos ou padronizados conforme o uso de um gabarito.
No Item 2.1 dessa Norma são relacionados, como parte do método
de ensaio, os fatores que devem ser observados para minimizar os erros de
medida. O método de ensaio também permite conhecer, além da espessura
média, que é calculada automaticamente pelo equipamento, os valores
mínimo e máximo da espessura do filme. Estes, assim como o valor da
espessura média, são importantes informações a serem considerados em
uma aplicação.
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2.4 Caracterização de revestimentos aplicados sobre substrato
cimentício
Estes ensaios são importantes por tornarem mais abrangente as
avaliações dos revestimentos, já que possibilitam que alguns aspectos do
concreto e do esquema de pintura, que interferem em alguns dos resultados,
sejam considerados.
Como substrato para a realização dos ensaios, as normas
disponíveis citam o uso de diferentes tipos de corpos-de-prova, sendo
comum serem confeccionados com argamassa cimentícia ou concreto.
Estes podem ser adquiridos no mercado, em placas pré-moldadas ou
produzidos em laboratório a partir da composição de diferentes traços,
seguindo uma determinada especificação ou conforme padronização
normalizada, como por exemplo, a citada na BS EN 1766 (2000) para corpode-prova de concreto.
Dentre uma série de ensaios em que o revestimento é avaliado
aplicado sobre substrato cimentício, os que são mais realizados em
laboratórios são: o ensaio de aderência e o ensaio de espessura do filme
seco. Em campo, estes parecem ser também os ensaios mais conhecidos.
Possivelmente, isto ocorre devido ser usual a aplicação de revestimentos na
edificação como amostra do acabamento que os mesmos conferem ao
concreto, o que acaba incentivando que sobre a amostra estes ensaios
sejam realizados.
Os seguintes ensaios relacionados são a seguir discutidos:
-

resistência à alcalinidade;

-

resistência à eflorescência;

-

aderência;

-

espessura do filme seco;

-

flexibilidade;

-

permeabilidade à água líquida;

-

remoção de pichação.
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2.4.1 Resistência à alcalinidade
O ensaio de resistência à alcalinidade é importante já que a pasta de
cimento que compõe o concreto tem elevada alcalinidade (com pH variando
em torno de 11 a 13), o que pode determinar o ataque a alguns tipos de
revestimentos.
A única norma encontrada na pesquisa realizada foi a ASTM D 1647
(1996). Nesta, é citado que o ensaio pode ser usado para comparações
entre produtos, determinando a capacidade de revestimentos resistirem ao
ataque por substratos alcalinos, como o concreto. A sua realização é
simples: corpos-de-prova revestidos são imersos em solução aquosa de
hidróxido de sódio a 30 g/L e em seguida são inspecionados visualmente
para verificação de possíveis alterações.
Outra fonte que pode ser consultada para a realização do ensaio é o
projeto de norma brasileira prABNT 02:115.29-026 (2001). Nesta é
relacionado, dentre outros agentes químicos, o mesmo hidróxido de sódio
mencionado acima, mas em solução aquosa a 5%. Os revestimentos são
expostos a este agente e é verificada a sua resistência. Cita-se que as
resinas acrílicas e poliuretânicas, que têm em geral como característica, uma
boa resistência à alcalinidade, não são normalmente avaliadas nos
laboratórios.
2.4.2 Resistência à eflorescência
Como a eflorescência4

é uma manifestação patológica muito

presente em concreto e que pode provocar reações químicas com o
revestimento e prejudicar a sua integridade, principalmente a aderência, a
condução de um ensaio que verifique a resistência dos revestimentos à
eflorescência do concreto é importante.
Dentre os revestimentos que são mais usualmente avaliados,
destacam-se os que têm em sua composição resinas comprovadamente
sensíveis à eflorescência. Cita-se que as resinas acrílicas e poliuretânicas,

4

Eflorescência é a denominação dada ao depósito de sais minerais que aparece na
superfície do concreto e argamassas cimentícias.
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que têm em geral como característica, uma boa resistência à eflorescência,
não são normalmente avaliadas.
O projeto de norma brasileira prABNT 02:115.29-005 (2000),
descreve o procedimento do ensaio, realizado sobre corpos-de-prova de
argamassa cimentícia que são mantidos por 14 dias parcialmente imersos
em solução aquosa de sulfato de sódio a 2%. A resistência do revestimento
é determinada através de exame visual.
2.4.3 Aderência
A norma ASTM D 3359 (1997) cita que a importância do ensaio de
aderência consiste na necessidade de um revestimento em se manter
aderente durante o prazo previsto da vida útil da pintura. E tendo tanto o
substrato, como a sua preparação, efeito drástico na adesão é muito útil que
este ensaio seja realizado sobre o produto aplicado em diferentes substratos
com diferentes pré-tratamentos.
Moskvin (1980, p. 366) complementa, quanto a importância do
estudo da aderência sobre o substrato de aplicação, dizendo que a boa
aderência do filme depende muito da facilidade com que o revestimento
penetra nos poros do substrato, sendo, no caso de concreto, a profundidade
desta penetração definida por este entre 1 mm e 3 mm.
A propriedade aderência pode ser dividida em três tipos (RAINS,
1962, p. 443; SASSE; FIEBRICH, 1983, p. 293-294):
-

aderência física: resultante da interação do filme com o substrato por
força intermolecular, também conhecida como força de Van der Waals5;

-

aderência química: resultante da interação de um dos constituintes do
filme com o substrato por força interatômica, podendo ser iônica6 ou
covalente7;

5

São forças muito fracas existentes entre moléculas, sendo as mais importantes as forças
dipolo-dipolo (interações elétricas entre moléculas polares) e as forças de London ou de
dispersão (flutuações momentâneas que ocorrem nas nuvens eletrônicas em um átomo ou
molécula) (RUSSELL, 1981, p.287-288).
6
Ligação iônica é a atração entre íons (um positivo e outro negativo). Esta é a aderência
química mais forte (SASSE; FIEBRICH, 1983, p. 293).
7
“A ligação covalente ocorre quando dois átomos têm as mesmas tendências de ganhar e
perder elétrons. Sob essas condições a transferência total de um elétron não acontece.
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-

aderência mecânica: resultante da penetração do revestimento nos poros
e/ou descontinuidades do substrato, dependendo principalmente da
microrugosidade do concreto, que conforme tipologia, permite maior ou
menor penetração do revestimento e sua ancoragem.
Dentre os métodos normalizados para o ensaio de aderência,

destacam-se dois. Primeiro, o ensaio de resistência à tração mecânica que
utiliza um aparelho portátil que pode ser colocado em qualquer posição e
sobre diversos substratos. Neste ensaio a aderência é determinada através
da força necessária para promover o arrancamento de uma pastilha metálica
colada sobre o filme. Bassi, Garston e Hurley (2003, p.57) estabelecem
como valor do resultado deste ensaio, o mínimo de 1 MPa, devendo a fratura
ocorrer no concreto e não na interface entre a pintura e o concreto que é a
pior condição de resultado do ensaio.
O segundo tipo de ensaio, muito utilizado em obras, por não ser
necessário o uso de nenhum aparelho, é o método de arrancamento de fitas
adesivas especiais aderidas sobre incisões em forma de “X”. Estas com
profundidade igual à espessura do verniz ou da tinta. A norma brasileira
NBR 11003 (1990) apresenta padrões visuais para a determinação do grau
da aderência para o ensaio. A sua realização só pode ser após dez dias da
aplicação da última demão do revestimento.
2.4.4 Espessura do filme seco
É um ensaio muito importante para caracterizar revestimentos e está
diretamente relacionado com o consumo e o esquema de pintura. Para
outros ensaios (de caracterização ou de desempenho), é uma medida de
controle no preparo das amostras, sendo o mesmo realizado tanto em obra
como em laboratório.
É um ensaio destrutivo, mas superficialmente e somente em região
localizada. Para substrato de concreto, a espessura do filme seco é
geralmente medida com o equipamento chamado Tooke Inspection Gage e,
quando em superfícies bem planas, com o Medidor de Três Pés.
Em vez disso, os elétrons ficam compartilhados entre os átomos.” (RUSSELL, 1981,
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O aparelho Tooke Inspection Gage, conhecido também como de
corte em “V” ou PIG, é de simples utilização, tendo como procedimento o
uso de suas lâminas para o corte angular do filme e em seguida feita,
através da sua lupa, a leitura graduada da espessura do filme. Uma das
normas que apresenta método para este ensaio é a NBR 10443 (1988).
Para estudos complementares de maior precisão, pode ser utilizado
o microscópio ótico para visualização da seção transversal do filme aplicado
sobre o concreto e medição direta da espessura do filme. Conforme os tipos
de revestimentos, pode-se, por este método, medir a espessura de
diferentes camadas aplicadas. Para tanto, o ensaio pode ser baseado no
método da ASTM B 487 (1997) e para o preparo da amostras, por método
metalográfico, baseado na NBR 13284 (1995).
2.4.5 Flexibilidade
Dentre os poucos ensaios encontrados na pesquisa realizada em
normas cita-se o ensaio da ASTM C 1305 (2000) como um ensaio de
possível adaptação. Neste, específico para avaliar a capacidade de
membranas de impermeabilização em acomodar fissuras sem perda da sua
integridade, corpos-de-prova de concreto com fissuras preexistentes são
revestidos na sua parte superior e submetidos a ciclos de movimentação.
Alguns trabalhos de pesquisadores também comentam métodos
similares ao mencionado, para o ensaio de revestimentos em geral para o
concreto, sendo este chamado como ensaio de crack-bridging.
Bassi, Garston e Hurley (2003, p. 58-60) citam o ensaio crackbridging como tendo-se como substrato de aplicação dos revestimentos um
corpo-de-prova de concreto com uma série de fissuras com diferentes
aberturas (mínima de 0,1 mm e maiores do que 2,5 mm). É adotado um
único ciclo de movimentação (tração) para a classificação da flexibilidade do
revestimento, que é baseada em cinco estágios predefinidos conforme a
abertura das fissuras que foram acomodadas pelo filme.
Esse ensaio vai de encontro aos estudos de Perkins (1997, p. 148)
que descreve que cada fabricante deveria declarar a abertura de fissuras
p.205).
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que seus revestimentos poderiam seguramente suportar sem perder a sua
integridade. Esta informação em catálogos seria mais importante do que
simplesmente indicar a porcentagem de alongamento do filme, facilitando a
seleção de revestimentos para cada caso específico de aplicação.
No trabalho experimental de Miyagawa et al. (1993), é citado que o
ensaio de crack-bridging é normalmente realizado no Japão para estudar a
relação existente entre a flexibilidade e a espessura do filme. Estes autores
adotam o seguinte procedimento para avaliar diferentes tipos de pintura:
-

corpos-de-prova prismáticos armados são tracionados até o concreto
apresentar fissuras com abertura mínima de 0,2 mm;

-

os corpos-de-prova já fissurados são pintados;

-

os corpos-de-prova já pintados são novamente tracionados até serem
observadas fissuras com abertura em torno de 2 mm ou a quebra da
armadura

ou

ainda

o

aparecimento

generalizado

de

fissuras

longitudinais.
Outro trabalho experimental de procedimento similar a esse é de
Schwamborn (1993), sendo este realizado visando estudar principalmente a
relação da flexibilidade com a capacidade do filme em se manter aderente
ao substrato.
2.4.6 Permeabilidade à água líquida
Este ensaio é importante por permitir que a eficiência de
revestimentos como barreira à penetração da água no concreto, dentre
outros substratos de aplicação, seja avaliada. Para tanto, parece ser comum
estudar a permeabilidade à água líquida, a qual os revestimentos podem
estar expostos intermitente ou continuamente.
Para as tintas e vernizes, que são bastante aplicados nas fachadas
das edificações, a permeabilidade à água líquida pode ser, também, um
parâmetro importante para caracterizar a proteção contra a água. Segundo
BS EN 1062-3 (1999), esta proteção é importante para revestimentos
externos que têm de atuar como barreira de prevenção à penetração da
água de chuva nos poros superficiais do substrato.
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Para o ensaio de permeabilidade sobre substrato cimentício há uma
série de métodos normalizados, sendo os que definem a exposição à água
de condensação e de imersão os mais conhecidos e realizados nos
laboratórios.
Para o ensaio de exposição à água de condensação, cita-se o
método da ASTM D 2247 (1999), no qual é descrito que o corpo-de-prova
revestido é exposto ao vapor de água condensada em uma câmara úmida
com umidade relativa em torno de 100% e com temperatura de 38ºC. Para
este tipo de ensaio, o período de exposição à água pode ser variável,
conforme a necessidade e a resistência do revestimento. Nesta mesma linha
de método de ensaio, cita-se a norma, a ISO 11503 (1995), que descreve
que a exposição dos revestimentos à água de condensação seja feita em
ciclos, nos quais são variáveis a temperatura e a umidade relativa da
câmara.
O uso de outros tipos de câmaras é expressivo nas normas
existentes para esse ensaio de exposição à água de condensação. Citam-se
a ASTM D 1735 (1999) e a NBR 7351 (1982) que adaptam para o ensaio a
câmara de névoa salina e a ASTM D 4585 (1999) que utiliza uma câmara
similar à adotada no Brasil para o ensaio de desempenho ao intemperismo.
Para o ensaio de imersão, cita-se o método da ASTM D 870 (1997),
no qual é descrito que corpos-de-prova cimentícios revestidos devem ser
imersos total ou parcialmente em água aquecida e mantidos a 38ºC, em
períodos padrões ou até serem observados efeitos da exposição no
revestimento. A Norma cita que neste ensaio podem também ser
observados os possíveis fatores que levam a falência do produto, como
exemplo, falhas resultantes do esquema de pintura adotado.
Ainda para o ensaio de imersão, cita-se a BS EN 1062-3 (1999) que
traz um método específico para a determinação e classificação de
revestimentos para concreto. Este consiste no acompanhamento periódico
do aumento de massa de no mínimo três corpos-de-prova revestidos que
são imersos em água. Ao final, com os valores obtidos é calculada a taxa de
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transmissão da água, cujos valores possibilitam classificar os revestimentos
como:
-

alta proteção à água líquida: taxa de transmissão ≥ que 0,5 kg/(m2.h0,5);

-

média proteção à água líquida: taxa de transmissão entre 0,1 kg/(m2.h0,5)
e 0,5 kg/(m2.h0,5);

-

baixa proteção à água líquida: taxa de transmissão ≤ que 0,1 kg/(m2.h0,5).
2.4.7 Remoção de pichação
Na pesquisa bibliográfica, não foi encontrado nenhum ensaio

normalizado que caracterize a capacidade de revestimentos resistirem à
remoção de pichação.
Como referência de método, cita-se a pesquisa de Massa et al.
(1996) que propõem um ensaio que consiste na pichação com diferentes
tintas e a remoção destas com diferentes removedores, após 24 horas e 48
horas da pichação. Estes ciclos (pichação/remoção) são repetidos por cinco
vezes, sendo acompanhados por exame visual para a verificação das
alterações no revestimento (homogeneidade, manchamento, brilho, cor, etc.)
e por ensaios que verificam a aderência e a resistência à remoção da
pichação. Como resultado, os autores dividiram os revestimentos como
proteção

de

sacrifício

e

proteção

antipichação,

sendo

estes,

respectivamente, os revestimentos que somente resistem a um ciclo
pichação/remoção e os que resistem a vários ciclos.
Por essa definição dos autores, explica-se que a proteção de
sacrifício refere-se à aplicação de revestimentos tradicionais, os quais,
mesmo não tendo a característica de resistência a remoções das pichações,
isolam parcial ou totalmente o substrato do ataque das tintas de uma
pichação. Quando da remoção, é necessário, no mínimo, reaplicar o
revestimento na região atingida. Como exemplo deste tipo de proteção
citam-se os hidrofugantes, muito utilizados em edificações históricas, as
quais,

em

sua

maioria,

não

podem

ter

sua

aparência

alterada,

impossibilitando a aplicação de revestimentos que formam filme.
Quanto aos revestimentos antipichação, explica-se que os mais
conhecidos são à base de poliuretano, devido terem como característica à
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resistência ao ataque de muitos produtos químicos e à abrasão, incluindo a
resultante da realização de limpeza da superfície do filme.
Pien e Bruyn (1992, p. 22) apresentam um método de ensaio para
caracterizar revestimentos como proteção antipichação, realizado na
Bélgica, pelo Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTC). Neste,
são adotados os seguintes critérios de avaliação do revestimento:
-

facilidade de remoção da pichação (por água quente a 80ºC e uso de
diferentes solventes);

-

influência do revestimento no aspecto do substrato (tonalidade e brilho);

-

durabilidade do tratamento, através de ensaio exposição artificial às
intempéries, na qual são observadas as degradações.
Observa-se que, nesse caso, além de ser caracterizado a facilidade

de remoção é considerado o desempenho do revestimento, ou seja, o efeito
de elementos naturais no revestimento, especificamente a exposição à água
e à radiação solar.
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CAPÍTULO 3
ENSAIOS DE DESEMPENHO DE REVESTIMENTO POR PINTURA
Segundo Fazano (1998, p. 278), o desempenho de um revestimento
é avaliado através de um grupo de ensaios denominados ensaios de
determinação da ação ambiental. Estes expõem os revestimentos a agentes
que podem levar a sua degradação e/ou do substrato a ser protegido.
Alguns destes agentes são: radiação solar, água e poluentes atmosféricos
como o dióxido de carbono, íons cloreto e íons sulfato.
Para os ensaios de desempenho, além da presença de um ou mais
agentes, há outros importantes intervenientes a serem considerados. Como
exemplos destes, citam-se a condição climática do ambiente, que
geralmente é preestabelecida ou monitorada no decorrer do ensaio, e o tipo
de corpo-de-prova de aplicação do revestimento.
Quanto à realização dos ensaios de desempenho, esta pode ser de
duas formas: acelerada ou não-acelerada. A forma acelerada, chamada
também de artificial8, é, em geral, um ensaio realizado em laboratório, sendo
utilizado equipamentos especificamente desenvolvidos para propiciar a
rápida degradação de revestimentos e/ou ataque ao substrato. Para tanto, o
ambiente criado em cada equipamento deve cobrir uma faixa representativa
das condições esperadas em campo, mas de maneira controlada e
monitorada (VANLANDINGHAM et al., 2001, p. 43).
Na forma não-acelerada, o ensaio é realizado sob as condições
ambientais, assim são chamados de ensaios de campo, naturais ou em
serviço. Para a sua realização, são requeridos longos prazos de exposição,
sendo estes não totalmente reproduzidos já que as condições ambientais
varriam de local para local e são inconstantes com combinações que não se
repetem. Entretanto, os ensaios naturais são considerados, em geral, como
os que melhor avaliam a ação conjunta de diferentes agentes e condições

8

Este termo é mais utilizado em bibliografias estrangeiras. Possivelmente, este fato está
relacionado aos métodos de ensaios, os quais não poderiam exatamente acelerar uma
condição natural, mas sim criar uma condição artificial do ambiente natural.
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climáticas, gerando resultados mais próximos do desempenho real de um
revestimento.
Na prática, os ensaios acelerados são realizados com maior
freqüência que os ensaios naturais. Fato este justificado pelo prazo de sua
execução, que é de no máximo de alguns meses, o que permite à indústria
introduzir rapidamente novos produtos no mercado. Para a geração de um
confiável histórico de revestimentos por meio de ensaios naturais, leva-se
entre cinco e dez anos, que é um período inaceitável no mercado atual
(MARTIN, 1997, p. 235).
Os resultados dos ensaios de desempenho, sejam estes realizados
de forma acelerada ou não, são analisados, em geral, conforme requisitos
preestabelecidos quantitativos e qualitativos. Algumas vezes, é também
desejado que a vida útil de revestimentos seja prevista, isto sendo realizado
a partir dos resultados obtidos e do emprego de modelos matemáticos.
Embora esta previsão seja muito discutível, sendo afirmado por Uemoto e
Hehl (1988, p. 225) que “não há ensaio de laboratório ou conjunto de
ensaios que permitam prever a durabilidade efetiva de uma pintura”, há
alguns importantes trabalhos que tratam deste tema.
Desses, cita-se a tese de doutorado de Repette (1997, p. 202-203)
que

apresenta

uma

seqüência

de

passos

orientativos

para

o

desenvolvimento de um modelo de previsão de vida útil de revestimentos, a
partir da realização de ensaios naturais e acelerados. Cita-se que o autor
relaciona em seu trabalho onze itens que deveriam ser pesquisados como
continuidade da sua pesquisa, descrevendo que “muito ainda deve ser
estudado para o completo conhecimento desta questão tão complexa”. Com
mais uma referência de seqüência de passos para a previsão da vida útil,
mas de materiais em geral, cita-se a ASTM E 632 (1996).
Como outra importante pesquisa da vida útil de revestimentos, há a
desenvolvida pelo grupo de pesquisadores do NIST (National Institute of
Standards and Technology) que vem, a mais de uma década, estudando a
degradação de pinturas sobre parâmetros climáticos através de uma
sofisticada modelação matemática. Tal pesquisa iniciou-se levando em
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consideração, principalmente, a temperatura e a umidade relativa. No
decorrer dos trabalhos, houve a introdução de outros parâmetros, como a
taxa de insolação e o tempo de molhamento. Em recente artigo, o grupo
apresenta um novo modelo analítico para a previsão da vida útil que estava
sendo validado (BURCH; MARTIN; VANLANDINGHAM, 2002, p. 86).
Embora haja por parte de alguns pesquisadores a preocupação com
a vida útil de revestimentos, em especial para os de proteção ao concreto
armado, ainda há muito a ser discutido quanto aos próprios ensaios de
desempenho. Fato este confirmado no levantamento bibliográfico realizado,
que mostrou que há ausência de métodos de ensaios normalizados
específicos para avaliar o desempenho de revestimentos perante à ação de
agentes agressivos ao concreto e à armadura. Cita-se que das poucas
publicações de organizações normativas de métodos específicos para
revestimentos de proteção do concreto, têm-se como destaque os realizados
pelo “European Committee for Standardization”. Entretanto, muitos destes
ainda estão na fase de projeto de norma.
Quanto a trabalhos experimentais que apresentam métodos de
ensaios experimentais, foi constatado, também no levantamento, que
embora haja uma série de propostas, ainda não há um consenso entre
pesquisadores quanto aos parâmetros para a realização do ensaio. Nestes
trabalhos, entretanto, foi possível verificar que, na concepção geral dos
métodos propostos, há a tendência em se adaptar os métodos comumente
adotados para avaliar o desempenho do substrato, o concreto.
Este

Capítulo

aborda

os

ensaios

acelerados

e

naturais,

apresentando métodos de ensaios para avaliar revestimentos de barreira
adicional ao concreto frente à exposição a alguns dos principais agentes
agressivos. Nesta abordagem, são incluídos resumos de trabalhos de
pesquisadores propondo métodos, os quais são comentados juntamente
com os resultados obtidos. Ao final do Capítulo, são apresentados os
ensaios de acompanhamento cujos resultados são utilizados para a
avaliação comparativa do desempenho de revestimentos, ou aceitação dos
mesmos conforme critérios preestabelecidos.
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A seleção dos ensaios específicos para avaliar o desempenho de
revestimentos na proteção de concreto foi baseada na experiência da
pesquisadora e, também, na consulta a trabalhos de outros pesquisadores
que, de maneira geral, consideram que estes revestimentos devem, além de
resistir a exposição às intempéries, ser uma barreira aos agentes: dióxido de
carbono e íons cloreto. Entretanto, embora a citação a estes dois agentes
seja destaque nos trabalhos consultados, os pesquisadores abordam o tema
de forma diferenciada, relacionando, também, diferentes exigências a estes
revestimentos. A seguir, são mencionadas algumas relações destas
exigências, as quais também incluem propriedades determinadas através da
realização de ensaios de caracterização.
Leeming (1990, p. 137) afirma que há uma extensa linha de
revestimentos que podem ser escolhidos de forma progressiva para a
proteção do concreto. A seleção destes fica então dependente do
cumprimento das seguintes exigências:
-

baixa permeabilidade à água líquida: propriedade requerida a todos os
revestimentos de proteção ao concreto;

-

baixa permeabilidade ao dióxido de carbono: propriedade requerida aos
revestimentos de proteção também contra a carbonatação (revestimentos
anticarbonatação);

-

baixa permeabilidade ao vapor d’água: propriedade requerida aos
revestimentos de elevada proteção.
Comenta-se, que o autor restringe a seleção, já não menciona a

resistência às intempéries ou outro qualquer ensaio de desempenho para
avaliar os revestimentos de proteção. Observa-se que o autor assumiu para
o critério apresentado que os íons cloreto somente podem ser transportados
no concreto pela água em estado líquido.
Swamy e Tanikawa (1990, p. 151-152) relacionam de forma ampla
as

exigências

a

que

revestimentos

de

proteção

subdividindo-as:
-

exigências para os revestimentos:
▪

resistência química: resistência a sais e ácidos;

devem

atender,
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▪

resistência à difusão: água em estado líquido e vapor, gases e íons
cloreto;

▪

resistência às intempéries: raios ultravioleta, temperatura elevada,
umidade, vapor de água e variação sazonal de temperatura/umidade
relativa;

-

exigências para os revestimentos aplicados no concreto:
▪

adequada elasticidade/resistência à fadiga (abertura e fechamento de
fissuras);

-

▪

resistência à abrasão;

▪

compatibilidade térmica;

▪

aderência;

exigências econômicas:
▪

fácil aplicação;

▪

vida útil longa;

▪

boa aparência.
Bassi, Garston e Hurley (2003, p. 57-58) apresentam dois grupos de

exigências, as essenciais, as quais deveriam ser sempre requeridas aos
revestimentos e as circunstanciais que deveriam ser exigidas conforme
particulares. Para cada uma delas são relacionados:
-

essenciais: resistência à alcalinidade, boa aderência ao substrato, baixa
permeabilidade à água no estado líquido, permeabilidade ao vapor de
água (contida no substrato) durabilidade (por exemplo a previsão da
primeira manutenção) e a espessura mínima do filme para cobrir
desigualdades e defeitos ou para conferir uma superfície plana/uniforme;

-

circunstanciais: permeabilidade ao gás carbônico, resistência ao ingresso
do cloreto, resistência à abrasão, elasticidade, resistência ao fogo, etc.
Rodrigues et al. (2000, p. 620), baseando-se nas definições do

projeto de norma prBS EN 1504-2 (1998), para produtos e sistemas de
proteção e reparo de concreto, citam como exigência aos revestimentos a
prevenção ou a estabilização da deterioração química e física do concreto
ou do processo eletroquímico de corrosão das barras inseridas no mesmo.
Para tanto, é estabelecido no projeto de norma que o desempenho
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característico de um revestimento de proteção deva ser avaliado a partir de
um até cinco princípios básicos, a saber:
-

proteção de ingresso: permeabilidade ao dióxido de carbono (BS EN
1062-6, 2002), absorção capilar e permeabilidade à água líquida (BS EN
1062-3, 1999), permeabilidade ao vapor d’água (prBS EN 1062-2)

e

aderência (BS EN 1542, 1999). Os autores citam que ainda não está
definido se o ingresso dos íons cloreto será um dos ensaios deste tópico;
-

controle de umidade: permeabilidade ao vapor d’água (prBS EN 1062-2),
absorção capilar, permeabilidade à água líquida (BS EN 1062-3, 1999) e
aderência (BS EN 1542, 1999);

-

resistência física: dureza (prBS EN 12190), resistência à abrasão (ISO
7784-2, 1997), resistência ao impacto (ISO 6272-2, 2002) e aderência
(BS EN 1542, 1999);

-

resistência química: resistência ao alto ataque químico (prBS EN 13529)
e aderência (BS EN 1542, 1999);

-

diminuição da resistividade: permeabilidade ao vapor d’água (prBS EN
1062-2), absorção capilar e permeabilidade à água líquida (BS EN 10623, 1999) e aderência (BS EN 1542, 1999).

3.1 Ensaios acelerados de desempenho
Como já mencionado, estes são na sua grande maioria realizados
em laboratório, com o uso de equipamentos desenvolvidos especificamente
para esta finalidade. De modo geral, o ambiente de exposição que os
revestimentos são submetidos nestes equipamentos é sempre criado de
forma que haja uma simulação das piores condições de exposição ou das
mais representativas às que os mesmos estão sujeitos em campo, isto
levando, mais rapidamente, a sua degradação e/ou ataque ao substrato.
Para tanto, os laboratórios procuram adotar métodos de ensaio
normalizados ou criam procedimentos, os quais, além de definirem o
equipamento, fixam a faixa de concentração do agente a ser estudado, as
condições climáticas e os ciclos de exposição. Desta forma, as instruções
dadas podem permitir a reprodução do ensaio.
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Ainda como parte dos referidos ensaios, citam-se que as avaliações
periódicas dos revestimentos podem ser realizadas através do uso de uma
série de normas disponíveis ou de procedimentos internos concebidos
também

nos

laboratórios.

Estes

ensaios,

denominados

como

de

acompanhamento, são selecionados com base em critérios preestabelecidos
pelos clientes e/ou definidos nos próprios procedimentos dos ensaios de
desempenho. O mesmo ocorre para a definição do corpos-de-prova de
substrato de aplicação dos revestimentos e para o esquema de pintura a ser
adotado.
A

seguir,

são

discutidos,

separadamente,

os

ensaios

de

desempenho acelerados de exposição aos agentes:
-

dióxido de carbono;

-

íons cloreto;

-

raios ultravioleta e umidade (ensaio chamado também de intemperismo).
3.1.1 Ensaio de exposição ao dióxido de carbono
Sabe-se que nos grandes centros urbanos, há uma constante

dispersão de poluentes na atmosfera, os quais não só afetam o bem estar
das pessoas, como também, comprometem o desempenho das edificações.
Dentre esses poluentes, há o gás carbônico, gerado principalmente
pela combustão completa e incompleta dos motores dos automóveis, na
forma de monóxido e dióxido de carbono. Este último considerado como o
de maior possibilidade de aumento contínuo de sua concentração na
atmosfera, não somente pelo maior número de veículos em circulação, como
também, resultante do maior controle de emissão do monóxido de carbono
nos veículos, face a sua agressividade à saúde do homem.
O dióxido de carbono é reconhecido como sendo um dos principais
agentes aceleradores da deterioração do concreto armado, isto, devido à
ocorrência de reações químicas entre este e os compostos hidratados do
cimento, processo este chamado de carbonatação, sendo a reação principal:
Ca(OH)2 + CO2

→

CaCO3 + H2O
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Monteiro (1996, p. 30) explica que a carbonatação ocorre quando
compostos do cimento estão dissolvidos na fase aquosa do concreto, sendo
esta dissolução controlada pela presença dos íons hidroxila (OH-) oriundos
da dissolução dos hidróxidos de sódio e de potássio que normalmente são
os primeiros a carbonatar. Como resultado, o pH do concreto de cobrimento
é reduzido, o que elimina a proteção natural que esta camada confere à
armadura. A partir deste momento, a armadura (considerada despassivada)
torna-se suscetível à corrosão, que ocorre caso haja a interação de alguns
fatores essenciais.
Como é expressiva a responsabilidade do dióxido de carbono na
durabilidade das estruturas de concreto, há inúmeras pesquisas voltadas ao
seu estudo com preposição de métodos de ensaio. A partir da consulta a
muitas destas, são apresentados a seguir os parâmetros predominantes
para o método de ensaio de desempenho para concreto e para o de
revestimentos para a sua proteção.
De modo geral, é destaque o uso de uma câmara, chamada de
câmara de carbonatação. Nesta, corpos-de-prova de concreto ou argamassa
cimentícia, revestidos ou não, são expostos a um atmosfera que contém
uma concentração preestabelecida de dióxido de carbono. Destas
concentrações, citam-se:
-

100% (VALLS; VAZQUEZ, 2001; KAZMIERCZAK, 1995; GUILLOT et
al., 1990);

-

50% (PAPADAKIS; VAYENAS; FARDIS, 1991);

-

20% (YING-YU; QUI-DONG, 1987);

-

15% (DAVIES, 1993);

-

10% (UEMOTO; TAKADA, 1993);

-

5% (FUKUSHIMA; FUKUSHI, 1997;

HELENE; MITIDIERI FILHO;

THOMAZ, 1995; UEMOTO; AGOPYAN; JOHN, 1995);
-

4% (HO; HARRISON, 1990; DHIR; HEWLETT; CHAN, 1989);

-

2% (YO; LEE, 2002).
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Dos valores apresentados, segundo Ying-yu e Qui-dong (1987), a
concentração de 20% permite a obtenção de resultados condizentes com
resultados obtidos em ensaios naturais, isto porque, os mecanismos de
carbonatação no concreto não são alterados até esta porcentagem.
Além da concentração do dióxido de carbono, outro parâmetro
importante para o ensaio é a umidade relativa do ambiente, já que esta
interfere

bastante,

tanto

na

ocorrência,

como

na

velocidade

da

carbonatação. Segundo o CEB, Bulletin d’information 183 (1992, p. 36), a
faixa de umidade relativa entre 65% e 75% apresenta um médio risco de
ocorrência de carbonatação do concreto e um alto risco da ocorrência de
processo corrosivo da armadura do concreto.
Segundo experimentos de Wolf e Dal Molin (1989, p. 130), são em
porcentagens em torno de 70% de umidade relativa que ocorrem as maiores
velocidades de carbonatação nos ensaios acelerados, mesmo para
exposição a diferentes porcentagens de dióxido de carbono. O ACI 201.2R
(1995, p. 12) também dá o mesmo valor para a U.R. como sendo a máxima
para ter as mais altas velocidade de carbonatação no concreto, e 50% como
a U.R. mínima para a sua ocorrência. Cita-se que a velocidade de
carbonatação é também dependente de outros fatores, como exemplo, a
permeabilidade do concreto, a concentração do dióxido de carbono e a
temperatura do ambiente. Este último, variando geralmente nos ensaios
acelerados entre 20ºC a 25ºC.
Nos mesmos experimentos consultados verificou-se que os ensaios
de acompanhamento adotados para a avaliação, em geral, podem ser:
-

determinação da profundidade de carbonatação por aspersão de
indicador de pH;

-

determinação da variação da massa dos corpos-de-prova;

-

medidas eletroquímicas;

-

determinação

da

profundidade

de

carbonatação

por

análise

microscópica.
Desses, os dois primeiros são os ensaios mais comumente
realizados. Em seguida a todos esses, em poucos trabalhos consultados são
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também citados ensaios de avaliações nos revestimentos, que, em geral,
são:
-

exame visual (brilho, alteração de cor, craqueamento, etc.);

-

verificação da aderência.
Além da consulta a trabalhos experimentais desenvolvidos por

pesquisadores, foi feita uma consulta a organizações que normalizam
métodos de ensaios. Nesta, observou-se que são bastante restritas as
normas específicas para ensaio de desempenho do concreto e de
revestimentos frente ao ataque pelo dióxido de carbono. Como referência,
cita-se o projeto de norma prBS EN 13295 (1998) de avaliação da
resistência de produtos e sistemas de proteção do concreto à carbonatação.
Embora esse projeto defina que o método não é aplicável para
avaliar pinturas de proteção, que são revestimentos de muito baixa
espessura, comenta-se que neste é descrito que a exposição ao dióxido de
carbono deve ser conduzida com a concentração de 1% na atmosfera da
câmara de carbonatação, sendo a temperatura mantida entre 19ºC a 23ºC e
a umidade relativa entre 50% a 70%. Quanto aos corpos-de-prova de
concreto, como substrato de aplicação de diferentes tipos de revestimentos,
estes são curados por 27 dias em câmara úmida e secos por no mínimo 14
dias (em laboratório com umidade relativa entre 50% e 70%). É
recomendado que a variação de massa dos corpos-de-prova seja menor que
2% em períodos de 24 horas. A exposição dos ensaios na câmara de
carbonatação é feita durante 56 dias, sendo adotada, como critério de
avaliação, a determinação da profundidade de carbonatação com aspersão
de indicador químico, antes e após este período.
Cita-se, como outro método de ensaio de desempenho, o
procedimento IPT AMCC/MRT1-3 (IPT, 1995). Neste, é exposto a exposição
do concreto ao dióxido de carbono em 5% de concentração na atmosfera da
câmara de carbonatação. A temperatura é mantida entre 24ºC e 28ºC e a
umidade relativa sempre maior que 50%.
A seguir, são apresentados resumos de alguns trabalhos de
pesquisadores, levantados na pesquisa bibliográfica, que propõem métodos
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de ensaio de desempenho de revestimentos como barreira de penetração do
dióxido de carbono no concreto. Nestes, também são apresentados os tipos
de

revestimentos

utilizados

como

barreira

de

proteção

contra

a

carbonatação e os resultados da sua avaliação. Cita-se que outras
importantes pesquisas que foram consultadas constam na referência final
deste trabalho.
Kazmierczak e Helene (1995) discutem a avaliação de películas
protetoras de concreto contra a carbonatação, propondo um método de
ensaio acelerado de carbonatação de corpos-de-prova revestidos com
diferentes tipos de revestimentos. Abaixo este método é apresentado, sendo
primeiramente descrita a argamassa cimentícia adotada para a concepção
dos corpos-de-prova e os tipos de revestimentos selecionados. Ao final,
após a apresentação dos resultados, são feitos alguns comentários quanto à
pesquisa.
A argamassa:
-

adotou-se, após a realização de alguns ensaios preliminares com
diferentes argamassas, uma argamassa de cimento pozolânico na
relação a/c 0,60. Para a cura dos corpos-de-prova, estes foram mantidos
submersos por sete dias e depois acondicionados por setenta dias em
ambiente de laboratório com temperatura e umidade controladas,
tomando-se precauções para que não houvesse no ar ambiente o dióxido
de carbono.
Os revestimentos, de diferentes fornecedores e espessuras de filme

seco, foram:
-

três vernizes à base de acrílico e estireno (AE1 a AE4), dois acrílicos
(AD1 e AD2), um metilmetacrilato (MM), poliuretânico monocomponente
e bicomponente (PM e PB) e um verniz metilmetacrilato aplicado em
sistema com um hidrofugante (SSA). Estes, foram curados por sete dias.
O método de ensaio adotado, o qual inclui a extrapolação do

desempenho ao longo da vida útil das estruturas em concreto, foi:
-

os corpos-de-prova (doze unidades para cada tipo de revestimento)
forma expostos durante sete horas ao dióxido de carbono a 100%, com
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umidade relativa mantida entre 90% e 95%. Para tanto, um dessecador
de diâmetro de 300 mm foi adaptado para acondicionar lotes dos corposde-prova

durante

o

ensaio.

A

avaliação

foi

feita

através

do

acompanhamento da variação da massa, sendo desprezados os corposde-prova com acréscimo de massa superior a 3,5%. Ao final do ensaio,
foi, também, avaliada a profundidade de carbonatação por aspersão de
fenolftaleína;
-

com os resultados obtidos nos ensaios artificiais, foram estimados os
valores teóricos de profundidade de carbonatação para 50 anos (vida útil
estipulado para estruturas de concreto protegidas com os revestimentos).
O critério para avaliar o revestimento como de alto desempenho foi a
profundidade de carbonatação nos corpos-de-prova, a qual deveria ser
inferior a 20 mm. Explica-se que os autores apresentaram uma equação
matemática para este cálculo teórico, sendo esta equação resultante de
ensaios preliminares que correlacionaram o tempo necessário para que
um corpo-de-prova padrão atingisse uma determinada profundidade de
carbonatação quando submetido ao ensaio natural em laboratório (U.R.
70% a 80% e temperatura de 20ºC a 22ºC) e o tempo necessário para
que se atingisse a mesma profundidade em ensaio artificial com
exposição a 100% de dióxido de carbono (U.R. 90% a 95% e
temperatura de 20ºC a 22ºC).
Os resultados obtidos para os diferentes tipos de revestimentos

selecionados no mercado nacional foram:
-

após extrapolação para 50 anos dos resultados obtidos com 120 minutos
de exposição ao dióxido de carbono, constatou-se a existência da
diferença de desempenho para os tipos de revestimentos selecionados.
Destes, somente o verniz PM foi classificado como um revestimento
potencial de alto desempenho. Este verniz era poliuretânico alifático e
tinha 53 μm de espessura média de filme seco (aplicado em duas
demãos). Os vernizes acrílicos AD1 e AD2 (espessura do filme seco,
respectivamente 22,3 μm e 46 μm) foram considerados de desempenho
intermediário;
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-

existe uma relação entre a espessura do revestimento e o desempenho,
para os de mesma resina base. Outra constatação foi que grande parte
dos vernizes eram pouco eficazes na proteção contra a carbonatação,
sendo isto resultante do inadequado número de demãos. Os autores
ainda observaram que os corpos-de-prova tinham áreas de revestimento
com diferente permeabilidade ao dióxido de carbono, sendo estas
aparentemente relacionadas com as espessuras diferenciadas de
películas em um mesmo corpo-de-prova e que acabam por provocar uma
maior dispersão nos resultados da velocidade de carbonatação entre os
corpos-de-prova pintados e não-pintados;

-

o método de ensaio proposto é adequado, sendo o acompanhamento da
variação da massa eficaz, devido a sua boa relação com a velocidade de
carbonatação observada.
Comenta-se que, nessa pesquisa, o acondicionamento de corpos-

de-prova por longo período em câmara com umidade relativa de 50% foi
adequado para estabilização da massa, o que garantiu a obtenção de
resultados mais uniformes para o avanço da carbonatação. É sabido que a
alta umidade no concreto mantém os poros saturados, impedindo o avanço
da frente de carbonatação e que esta pode também comprometer a
aderência de revestimentos no concreto.
Quanto à concentração do dióxido de carbono, comenta-se que a
exposição de revestimentos a uma concentração de dióxido de carbono
extremamente elevada pode ter alterado o mecanismo físico-químico de
carbonatação do concreto em relação à condição de exposição real. Alguns
dos estudos experimentais consultados, citam como valores, em que não há
alteração, 20% (YING-YU; QUI-DONG, 1987) e 50% (PAPADAKIS;
VAYENAS; FARDIS,1991).
Quanto à estipulação da vida útil dos revestimentos realizada pelos
autores, comenta-se que seria importante que mais estudos fossem
realizados como continuidade da pesquisa, considerando a degradação dos
revestimentos. De modo geral, é sabido que os revestimentos perdem ao
longos dos anos de exposição a sua eficiência como barreira de proteção,
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sendo assim importante considerar esta perda na estipulação de sua vida útil
e na estipulação dos prazos de realização de manutenção e/ou de aplicação
de um novo revestimento.
Guillot, Andrade e Alonso (1990) propõem métodos de ensaio para
avaliar o desempenho de revestimentos ao ingresso do dióxido de carbono e
à permeabilidade ao vapor de água. A seguir, os corpos-de-prova de
substrato de aplicação dos revestimentos, a argamassa e alguns dos
revestimentos selecionados são apresentados. Em seguida, é feita a
apresentação dos métodos de ensaios propostos e seus resultados. Ao final,
a pesquisa é comentada.
Os corpos-de-prova e a argamassa adotada foram:
-

um armado nas dimensões 2 cm x 5,5 cm x 8 cm e outro não-armado nas
dimensões 5 cm x 5 cm x 5 cm. Destes, o armado foi concebido para
permitir utilizar técnicas eletroquímicas como acompanhamento dos
ensaios acelerados. O traço da argamassa adotado foi 1:3, na relação
a/c 0,50. A cura foi por 28 dias a 100% de umidade relativa, com a
temperatura controlada entre 20ºC e 22ºC. O preparo, previamente a
pintura, consistiu na secagem dos corpos-de-prova em câmara, durante
15 dias, na qual a umidade relativa foi mantida a 50%.
Alguns dos revestimentos avaliados foram:

-

revestimentos à base de resina acrílica (BRA), à base de resina epóxi
(BRE), à base de resina de metacrilato (BRMM). Corpos-de-prova nãopintados (PATRON) foram também avaliados.
Dois

métodos

de

ensaios,

com

exposição

a

diferentes

concentrações de dióxido de carbono, foram realizados:
-

os corpos-de-prova armados foram expostos ao dióxido de carbono em
diferentes porcentagens (chamado pelos autores como ensaio semiacelerado) e exposição dos dois tipos de corpos-de-prova ao dióxido de
carbono a 100% (chamado pelos autores de ensaio acelerado). As
porcentagens adotadas para o ensaio semi-acelerado foram: 1% por
43 dias, 5% por 163 dias e, finalizando, 100% de exposição ao dióxido de
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carbono até ocorrer a carbonatação total dos corpos-de-prova. O
acelerado, com 100%, teve prazo definido de oito dias;
-

para os corpos-de-prova não-armados, os ensaios de acompanhamento
consistiram no acompanhamento da variação da massa e da
profundidade de carbonatação por aspersão de fenolftaleína. Para os
corpos-de-prova armados, adotou-se o acompanhamento da corrosão,
por meio das seguintes medidas eletroquímicas: Ecorr (potencial de
corrosão medido contra eletrodo de calomelano saturado - ECS), Icorr
(corrente instantânea de corrosão determinada pela técnica de
resistência de polarização) e Rohm (resistência ôhmica do concreto).
Os resultados dos ensaios acelerados foram:

-

os corpos-de-prova não-armados PATRON, BRA e BRMM apresentaram
inicialmente um aumento brusco de massa (do tipo exponencial) e depois
um incremento muito mais suave, tendo respectivamente, ao final do
ensaio, o ganho de massa de aproximadamente 1,75%, 1,60%, 1,40%,
respectivamente. O corpo-de-prova não-armado BRE não teve o mesmo
aumento exponencial, tendo somente uma pequena variação de massa,
por volta de 0,5%. Estes resultados foram confirmados também com a
aspersão de fenolftaleína após quatro dias de ensaio. Estas medidas
indicaram o revestimento BRE como de maior desempenho como
barreira ao ingresso do dióxido de carbono;

-

os corpos-de-prova armados, pintados com BRE, apresentaram um
menor Rohm que os outros, sendo isto, segundo os autores, um indicativo
de sua menor permeabilidade à evaporação da água. Isto determinou a
maior retenção da água nos corpos-de-prova protegidos com este
revestimento, o que favoreceu o processo de corrosão. Ao final do
ensaio, esta tendência foi confirmada, pelos valores por volta de 300 kΩ,
enquanto os corpos-de-prova PATRON, BRA e BRMM apresentaram
respectivamente, 1300 kΩ, 1150 kΩ, e 1050 kΩ. Estes resultados foram
coerentes com as medidas Icorr e Ecorr. Para o revestimento BRE, obtevese Icorr mais elevado e Ecorr mais negativo, por volta de – 350 mV, ESC.
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Os resultados do ensaio semi-acelerado foram:
-

a variação de massa após aproximadamente 40 dias de ensaio (1% de
dióxido de carbono) foi negativa para todos os corpos-de-prova, sendo
afirmado pelos autores que isto ocorreu devido à carbonatação ser muito
lenta, à baixa permeabilidade à água dos revestimentos e à alta umidade
no ambiente da câmara. Na exposição com 5% de dióxido de carbono,
somente o corpo-de-prova BRE continuou com esta tendência de perda
de massa. Nesta etapa do ensaio, foram rompidos alguns corpos-deprova e somente o BRE estava parcialmente carbonatado, enquanto
todos os outros apresentaram carbonatação total, o que confirmou o
melhor desempenho para BRE. Na exposição a 100%, BRE teve um
incremento brusco de aumento de massa e sua carbonatação total,
enquanto os outros tiveram somente um pequeno aumento de massa;

-

as medidas de Rohm após a exposição a 5%, confirmaram os resultados
anteriores para o ensaio acelerado, tendo novamente os corpos-de-prova
PATRON e BRA os maiores valores devido à maior evaporação da água
contida nestes durante o ensaio. Também se confirmaram para estes
mesmos corpos-de-prova, os menores valores de Icorr (inferiores a
0,1 μA/cm2). Segundo os autores estes valores são decorrentes da baixa
umidade na argamassa e do aumento da resistividade causado pelo
próprio efeito da carbonatação. No corpo-de-prova BRE, o Icorr foi maior
quando a frente de carbonatação atingiu as barras. Os autores atribuíram
isto ao fato destes corpos-de-prova terem alta umidade, em relação aos
outros corpos-de-prova.
Ao final, os autores fizeram as seguintes considerações:

-

a determinação da variação de massa mostrou-se eficiente e confiável
para

estabelecer

uma

classificação

dos

revestimentos

frente

à

carbonatação. A aplicação de técnicas eletroquímicas, em conjunto com
a variação de massa, permitiu obter informações sobre o estado do
concreto armado e assim estudar como este é afetado pela penetração
dos agentes. A avaliação da frente de carbonatação tem como
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inconveniente ser destrutivo, além de não fornecer valores precisos da
profundidade de carbonatação;
-

ensaio acelerado é rápido e confiável para avaliar a capacidade protetora
dos revestimentos ao dióxido de carbono, já o ensaio semi-acelerado
avalia de maneira menos exaustiva os revestimentos, permitindo
simultaneamente conhecer a permeabilidade ao vapor de água dos
mesmos.
Nessa pesquisa, vale a pena comentar que possivelmente o

armazenamento dos corpos-de-prova durante 15 dias, em ambiente com
50%, não foi suficiente para estabilizar a umidade destes ou mantê-los em
porcentagens próximas a este valor. O longo período de cura em ambiente
com umidade relativa de 100% deve ter colaborado para manter uma alta
umidade na argamassa, provavelmente, próxima ou superior a porcentagem
de 60%9. Isto justificaria a diminuição da massa durante o ensaio semiacelerado. Portanto, a conclusão dos autores de que o acelerado seria o
ensaio mais eficiente e o revestimento epóxi era a melhor proteção contra o
ingresso do dióxido de carbono, pode não ser verdadeira. É sabido que, em
geral, os revestimentos epóxi têm baixa permeabilidade à água, o que
possibilitaria uma resistividade mais baixa no concreto e, devido à saturação
de poros, um menor avanço da carbonatação. Caso esta suposição seja
real, tanto o acompanhamento do avanço da carbonatação como também as
medidas eletroquímicas obtidas foram influenciadas pela elevada umidade
interna dos corpos-de-prova, especialmente do revestido com epóxi, no qual
houve menor evaporação da água.
Ho e Harrison (1990) avaliaram a eficiência de revestimentos contra
a carbonatação no concreto através de ensaios acelerados e nãoacelerados. Para tanto, estes empregaram para a análise dos resultados
algumas equações matemáticas, baseadas nas equações derivadas pelo
pesquisador Klopferm. Estas equações são citadas abaixo e em seguida os

9

Valor de umidade relativa que foi adotado na câmara de carbonatação. Este dado foi
extraído de outra publicação, apresentando resumo da mesma pesquisa dos autores.
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métodos de ensaio e seus resultados, além de alguns comentários finais
quanto à pesquisa de modo geral:
-

o coeficiente de carbonatação no concreto, com e sem revestimento, é
derivado das equações relacionadas abaixo. Para tanto, é considerado
para o concreto (sem revestimento) que a profundidade de carbonatação
em um dado tempo é função do seu coeficiente de difusão, o qual
depende primeiramente da atmosfera de exposição e da qualidade do
concreto.
Para o concreto sem revestimento admite-se a equação:

D = D'

a
b

(3.1)

sendo: D coeficiente de carbonatação, D’ coeficiente de difusão do
dióxido de carbono no concreto, a concentração de dióxido de carbono
na atmosfera (área próxima à superfície do concreto) e b quantidade de
dióxido de carbono necessária para carbonatar uma unidade de volume
de concreto.
Para o concreto revestido admite-se a equação:

dX
D
=
dt
X + S"

(3.2)

e

S" = S' − k ( t − t' )

(3.3)

sendo: X a profundidade de carbonatação, S’ espessura equivalente
inicial de concreto (previamente a qualquer deterioração do revestimento
e sendo definido em função da idade do concreto quando este
revestimento foi aplicado), S” espessura equivalente de concreto, t
tempo, t’ idade do concreto quando aplicado o revestimento e k taxa de
deterioração.
Os autores fazem a seguinte observação: D é uma grandeza que varia
com o tempo porque as propriedades do concreto se alteram. Estes
sugerem que, para aplicações práticas, o coeficiente D seja um valor
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médio e constante. Assim, com esta suposição e assumindo que k é
zero, a equação 3.2 pode ser integrada como:

X 2 + 2 S' − 2 Dt = A

(3.4)

sendo: A uma constante de integração que depende do t’. Para uma
condição inicial onde X = 0 e t = t’ = 0, a equação para o concreto
revestido, torna-se:

X 2 + 2 S' − 2 Dt = 0

(3.5)

Essa equação pode ser reduzida para o concreto (sem revestimento):

X = 2 Dt

ou

X =C t

(3.6)

e

C = 2D

(3.7)

sendo: C taxa de carbonatação, a qual, segundo os autores, já foi
discutida em pesquisas publicadas por estes em 1987.
Além dessas equações, os autores apresentam a equação abaixo como
a adequada para o cálculo do valor de eficiência dos revestimentos
anticarbonatação:

y =1−

XT
XU

(3.8)

sendo: y eficiência do revestimento, XT profundidade de carbonatação do
concreto tratado e XU profundidade de carbonatação do concreto, sem
nenhum tratamento superficial.
Os autores observam que neste cálculo não é esperado que o
revestimento seja 100% eficiente como barreira ao dióxido de carbono
(revestimento 100% efetivo teria y = 1).
O método de ensaio artificial e seus resultados para três
revestimentos acrílicos, do total de quatro ensaiados, chamados A, B e C,
foram:

-

os corpos-de-prova revestidos forma expostos durante nove semanas ao
dióxido de carbono (porcentagem de 4%, em atmosfera com umidade
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relativa ambiente de 50% e temperatura controlada a 23ºC). A avaliação
final da profundidade de carbonatação foi por aspersão de fenolftaleína;

-

com os resultados da profundidade de carbonatação em função do tempo
obteve-se para o concreto sem revestimento D = 24,5 mm2 por semana.
Segundo os autores, este valor é igual ao obtido para ensaio natural em
laboratório, realizado anteriormente durante um ano, nas mesmas
condições climáticas (temperatura e umidade relativa). Para os concretos
revestidos foi adotada a equação 3.5 e obtido o valor S’. Como exemplo
deste resultado, citam-se, para o revestimento C aplicado em uma e três
demãos, respectivamente S’ igual a 2,2 mm e 2,8 mm;

-

o cálculo da eficiência do revestimento (y) obtida a partir da equação 3.7,
indicou que os três revestimentos (A, B e C), aplicados em três demãos,
são

eficazes

contra

a

carbonatação,

tendo-se

como

resultado,

respectivamente os valores 70%; 60% e 65%.
Quanto à eficiência dos revestimentos aplicados em duas demãos,
o revestimento B, usado com dois diferentes consumos (270 g/m2 e
460 g/m2), mostrou que o de alto consumo (460 g/m2) forma uma barreira de
maior espessura, e assim, é mais eficiente. Entretanto, verificou-se que o
revestimento C, aplicado em três demãos e consumo de 310 g/m2 e tendo
menor espessura, é mais eficiente como barreira ao dióxido de carbono que
o revestimento B (tanto para o menor consumo, como para o maior). Os
autores atribuíram este fato à maior porosidade no filme do revestimento B,
o qual tem uma maior espessura do filme por demão. Isto, segundo os
autores foi, possivelmente, causado pelo aprisionamento do solvente
durante a sua secagem. Baseando-se em resultados de outros ensaios
realizados pelos mesmos autores, eles concluíram que a eficiência do
revestimento depende da quantidade de poros, além de outros fatores, como
a uniformidade do filme.
Como complemento às pesquisas dos autores, foram realizados
ensaios naturais, durante quatro anos em campo e em ambiente de
laboratório, com corpos-de-prova não-revestidos. Estes são a seguir
apresentados.
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O método de ensaio foi:

-

para o ensaio em ambiente de laboratório, somente foi controlada a
umidade relativa, mantida em 50%, e a temperatura, em 23ºC, não sendo
mencionada a concentração do dióxido de carbono na atmosfera. Para
os ensaios em campo, nenhum dado do método de ensaio foi
mencionado.
Os resultados desses ensaios foram:

-

a carbonatação dos corpos-de-prova de concreto expostos em ambiente
de laboratório foi significativamente mais acelerada do que a dos corposde-prova expostos em campo (sujeitos a freqüentes períodos de
molhagem e secagem). Em campo, os corpos-de-prova expostos na
vertical apresentaram maiores valores de profundidade de carbonatação
do que os expostos inclinados. Analisando estes resultados, os autores
concluíram que um revestimento que permite a passagem do dióxido de
carbono enquanto protege o concreto contra a água pluvial, pode
produzir um ambiente seco similar ao obtido em ensaio de laboratório e,
portanto, prover uma condição favorável para que ocorra a carbonatação
do concreto. Os autores argumentam que um revestimento de baixa
resistência ao dióxido de carbono poderia ser usado, desde que a sua
manutenção ocorra periodicamente de forma a garantir a barreira contra
o ingresso da água.
Cabe comentar quanto às conclusões desta pesquisa, que os

resultados obtidos dão margem a dizer que os revestimentos para concreto
armado deveriam ter, em geral, uma baixa permeabilidade ao dióxido de
carbono, já que não pode ser garantida a não ocorrência de falhas no filme
logo nos primeiros anos de exposição. As falhas colaboram para que haja
maior penetração de água no substrato e assim uma maior possibilidade de
ocorrência de processo corrosivo na armadura. Comenta-se também que
esta pesquisa indica que a alta umidade no concreto e o seu estado de
degradação são decisivos na escolha do tipo de revestimentos a ser
aplicado.
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Embora a pesquisa não apresenta todos os dados para os cálculos
realizados, pode-se constatar que estes pareceram ser corretamente
empregados devido a sua correlação com os resultados dos ensaios
naturais. Aliás, por este trabalho, pode-se perceber a importância de ensaios
naturais nas pesquisas em geral, por possibilitarem maior correlação com os
dados obtidos em ensaios acelerados e, portanto, ao final poder-se tirar
conclusões mais claras dos fenômenos. Nota-se também que a pesquisa
contribuiu para mostrar a importância da aplicação da pintura em corpos-deprova de concreto para avaliar a eficiência de revestimentos, já que o
esquema de pintura (no caso o número de demãos aplicados e o consumo
de produto) influenciou no desempenho de revestimentos.
3.1.2 Ensaio de exposição aos íons cloreto
A presença de íons cloreto na atmosfera é resultante da suspensão
no ar de gotículas de água salgada do mar que são pulverizadas na
atmosfera, pela arrebentação das ondas. Esta pulverização forma uma
névoa salgada, chamada de névoa salina, que tem forte ação destrutiva às
estruturas de concreto. Por esta razão, e tendo o Brasil uma área costeira
muito extensa, é importante que o desempenho do concreto e produtos para
o seu revestimento sejam avaliados quanto à resistência ao ingresso deste
agente.
Quanto aos ensaios de desempenho, para a condição de exposição
à névoa salina, há diversas normas especificas para avaliar revestimentos,
mas, em geral, estas foram concebidas para avaliá-los aplicados em
substratos metálicos. No levantamento bibliográfico, foi constatado que é no
segmento metálico que há uma grande diversidade de métodos de ensaios
para revestimentos, isto, sugerindo a adaptação de alguns destes para os
ensaios em revestimentos da construção civil, o que possibilitaria o uso dos
mesmos equipamentos.
Um indicativo dessa possibilidade é o projeto de norma nacional
prABNT 02:115.29-015 (2001) para avaliação do ingresso de cloreto (por
névoa salina) em revestimentos para construção civil. Neste, de método
similar para revestimentos aplicados em metal, é adotado até o mesmo
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substrato em vez do que suporia ser o mais adequado, substrato de
concreto ou argamassa cimentícia.
Como métodos normalizados, que estabelecem as condições de
ensaio sobre placas metálicas revestidas, citam-se os apresentados na
ASTM B117 (1997) e na NBR 8094 (1983). Estes, que são similares, utilizam
uma câmara de névoa salina na qual é criado um ambiente marinho artificial.
Este, consistindo na nebulização de uma solução aquosa de cloreto de sódio
a 5%, sendo mantido a temperatura interna entre (35 + 1,1 – 1,7)ºC. A névoa
produzida cai por gravidade sobre os corpos-de-prova dispostos inclinados
entre 15º e 30º em relação a vertical. Esta disposição evita o acúmulo de
água na superfície exposta do revestimento.
Como métodos de ensaio da construção civil que têm sido mais
adaptados para ensaios em revestimentos de proteção ao concreto, citam-se
os apresentados na ASTM C1202 (1997) e na AASHTO T 277 (2002). O
método, que tem concepção similar em ambas as normas, consiste na
avaliação da resistência do concreto ao ingresso de íons cloreto a partir da
imposição de corrente elétrica. Esta corrente é gerada por um par de
eletrodos imersos em soluções distintas e sob uma diferença de potencial de
60 V.
Como

ensaios

de

acompanhamento

para

a

avaliação

de

desempenho os pesquisadores adotam, em geral:

-

determinação do teor de cloretos por análise química;

-

determinação da variação da massa dos corpos-de-prova;

-

medidas eletroquímicas;

-

determinação da profundidade de contaminação por aspersão de solução
de nitrato de prata.
Além destes, em alguns poucos trabalhos consultados são também

feitas avaliações nos revestimentos que, em geral, são:

-

inspeção visual;

-

determinação da aderência.
Para melhor ilustrar os ensaios de exposição aos íons cloreto, a

seguir são apresentados resumos de alguns trabalhos encontrados no
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levantamento

bibliográfico.

Nestes,

são

também

apresentados

os

revestimentos estudados e os resultados obtidos. Infelizmente, como no
levantamento não foi encontrado nenhum trabalho com método de ensaio de
exposição à névoa salina, a apresentação dos trabalhos é limitada às
pesquisas que adotam a imposição de corrente elétrica e imersão em água
contaminada. Cita-se que outros trabalhos similares consultados constam na
referência final deste trabalho.
3.1.2.1 Corrente elétrica
Uemoto e Agopyan (2000, p. 79-92) afirmam que quando da
necessidade de ter-se resultados rápidos da penetração do cloreto, o
método da ASTM C 1202 (1997) pode ser adotado como um meio indireto
de estudar a proteção que as pinturas conferem ao concreto. No entanto, por
julgarem que existem controvérsias quanto a este ensaio, conduziram,
simultaneamente, um outro ensaio experimental introduzindo algumas
modificações no método de ensaio. Estas modificações são citadas a seguir,
para então serem apresentados os revestimentos avaliados, o substrato, os
resultados obtidos e feito, ao final, alguns comentários quanto a pesquisa
realizada pelos autores.
As modificações foram:

-

a taxa de penetração do cloreto foi mensurada quantitativamente através
da determinação da concentração de cloreto contido na solução aquosa,
antes e ao final da aplicação do campo elétrico. Explica-se que, no
método normalizado, a taxa de penetração é medida através da leitura
periódica da carga passante, durante as seis horas de duração do
ensaio;

-

a análise dos resultados, que no método normalizado é feita apenas com
base em critérios qualitativos, foi feita de maneira comparativa entre os
corpos-de-prova revestidos e não-revestidos.
Os revestimentos, produzidos em laboratório, foram:

-

quatro revestimentos acrílicos diluídos em água, sendo: um verniz e
quatro tintas com diferentes porcentagens de pigmento (PVC - Pigment
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Volume Content), que variavam de 25% a 75%. Todos os revestimentos
tinham temperatura de transição vítrea de 21ºC e foram aplicados no
concreto em duas demãos, sendo a espessura do filme úmido para cada
demão do verniz de 160 μm e para as tintas de 200 μm;
O concreto de substrato de aplicação dos revestimentos foram:

-

dois traços foram adotados, variando a resistência e a relação a/c. Um
traço com 40 MPa e com a/c 0,44 e o outro com 20 MPa e com a/c 0,76.
O cimento usado nos mesmos foi o comum e a cura feita durante sete
dias em câmara úmida seguida de armazenamento, por vinte e um dias,
em ambiente controlado de laboratório.
Alguns dos resultados relacionados com as duas formas de ensaio

foram que:

-

existe uma correlação linear entre os resultados do ensaio normalizado e
o modificado, para os dois traços de concreto estudados. Os autores
reforçam que, embora haja controvérsias na norma e ainda seja
necessária uma extensa linha de ensaios para confirmar a sua validade,
o estudo preliminar desenvolvido sugere que a norma é válida para
determinar a penetração de íons cloreto, em alta e moderada
concentração;

-

o verniz acrílico (0% de PVC) aplicado no corpos-de-prova de 20 MPa e
40 MPa foi o revestimento que mais reduziu a penetração do íons cloreto,
sendo classificado, conforme a norma, de baixa penetração. Os autores
julgaram que isto ocorreu, possivelmente, devido este ter a mais alta
porcentagem de resina acrílica (42,1%). As tintas com 25% e 40% de
PVC, conferiram uma boa proteção nos dois concretos, com destaque ao
de 20 MPa. As tintas com 60% e 75% de PVC não reduziram a
penetração, sendo no concreto de 40 MPa não observada nenhuma
diferença entre os corpos-de-prova pintados e não-pintados. Os autores
concluíram que os revestimentos com alto PVC e com valores menores
que 11% de resina em sua composição não protegem o concreto.
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Torii et al. (1997, p. 382-390) adaptaram a norma AASHTO T 277
(2002) e propuseram um método de imersão, ambos para avaliarem a
penetração de íons cloreto em revestimentos. O método da AASHTO T 227,
chamado por estes de RPCT (Rapid Chloride Permeability Test), foi
modificado para proposição de um novo método. As modificações e o
método propostos estão abaixo descritos. Em seguida, são apresentados os
corpos-de-prova, alguns dos revestimentos estudados e, também, alguns
dos resultados.
O método RCPT teve as seguintes modificações:

-

imposição de uma diferença de potencial de 30 V, em vez da definida na
norma que é de 60 V, isto, com prolongação do tempo de ensaio para
24 horas (seis horas na norma). Esta diminuição, segundo os autores,
era uma maneira de evitar o aumento de temperatura durante o ensaio;

-

os resultados forma avaliados através de medida da carga total, do perfil
de concentração de cloretos, da determinação do coeficiente de difusão
dos íons cloreto e visualização da profundidade de penetração do cloreto
(aspersão de solução aquosa de nitrato de prata) e pelo ensaio de
resistividade elétrica, utilizando-se a técnica de impedância;
O método de imersão proposto consistia:

-

na imersão de corpos-de-prova cilíndricos pintados e não-pintados,
preparados especificamente para este ensaio, em uma solução aquosa
com 5% de cloreto de sódio;

-

na avaliação dos resultados através da visualização da profundidade
penetração do cloreto (aspersão de solução aquosa de nitrato de prata).
Os corpos-de-prova adaptados em ambos os ensaios foram:

-

corpos-de-prova concebidos com três diferentes argamassas, variando a
relação a/c (0,35; 0,45 e 0,55). A cura foi por sete dias em imersão em
água e seguida de armazenamento por 21 dias em ambiente externo.
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Os revestimentos selecionados foram:

-

dois hidrofugantes, um à base de silano e outro à base de silicone e três
sistemas de pintura de múltiplas camadas, sendo um deles à base de
resina epóxi e os outros dois à base de resina acrílica;

-

como condicionamento, um lote de cada revestimento foi exposto,
previamente,

aos

raios

ultravioleta

(UV)

por

250

horas,

para

envelhecimento.
Os resultados obtidos no ensaio pelo método RCPT foram:

-

nos corpos-de-prova de argamassas não-pintadas, a penetração dos
íons cloreto foi mais expressiva quanto maior a relação a/c. Quanto aos
três sistemas de pintura em múltiplas camadas, o desempenho foi quase
como o de barreiras impermeáveis, sendo somente encontrando pouca
penetração de íons cloreto. Já os hidrofugantes tiveram porcentagens de
íons cloretos similares aos corpos-de-prova de mesmo a/c, sem pintura;

-

os resultados gerais demonstraram que tanto a medição da carga total,
como o perfil de concentração e a profundidade de penetração dos íons
cloreto por aspersão de nitrato de prata são meios eficazes para avaliar
revestimentos. Os autores comentam que os valores do coeficiente de
difusão de cloreto (obtido com os valores médios da profundidade de
cloreto visualizado, a carga total e o potencial aplicado) foram de
magnitude similar aos encontrados na literatura pelos métodos de células
de difusão;

-

os resultados de resistividade elétrica foram utilizados pelos autores para
fazer considerações qualitativas: a argamassa não-pintada com a/c 0,35
foi a que tinha uma menor corrente elétrica e foi a mais estável, devido a
sua maior resistividade. Os três sistemas de pintura em múltiplas
camadas apresentaram também o mesmo comportamento, enquanto os
hidrofugantes, em oposto, tiveram altas correntes e baixas resistividades,
similares aos corpos-de-prova dos mesmos a/c, sem pintura;

-

os resultados dos lotes expostos ao UV mostraram que os corpos-deprova revestidos com os três sistemas de pintura, que apresentavam
craqueamento (microfissuras paralelas ou sem posicionamento uniforme
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em uma região do filme) e destacamento do filme, apresentaram um
aumento de carga elétrica total e diminuição da resistividade. Mas, por
outro lado, alguns corpos-de-prova revestidos, que mantiveram suas
características de barreira impermeável, não apresentaram mudanças
nos resultados de carga total e da resistividade ao final do ensaio RCPT.
De qualquer forma, os autores afirmam a necessidade de outras
avaliações da exposição com maior tempo de duração, já que,
normalmente os revestimentos deterioram após 1000 horas de ensaio.
Alguns dos resultados comparativos entre o método RCPT e os
obtidos no ensaio pelo método de imersão foram:

-

após 90 dias de ensaio de imersão, os autores observaram que os
valores médios anteriores de profundidade de penetração de íons cloreto
nos ensaios RCPT foi quase que o dobro do ensaio de imersão, mas
estes afirmaram que de forma geral houve uma boa correlação entre os
resultados de cada revestimentos, excluindo para os hidrofugantes.
Quanto a essas duas pesquisas apresentadas, comenta-se que o

ensaio de corrente elétrica, adotada em ambas, impõe uma condição de
exposição aos revestimentos extremamente agressiva muito além de
qualquer condição de exposição, já que os íons cloreto no ensaio têm seu
ingresso forçado. Embora os autores mostraram que os métodos são
apropriados, vale a pena lembrar que sempre é importante promover
também outros ensaios, principalmente naturais, que acresçam informações
e balizam os resultados de ensaios artificiais.
Observa-se que na última pesquisa de Torii et al. (1997) houve a
adoção, com sucesso, do acompanhamento da profundidade de penetração
dos íons cloreto no concreto através da aspersão de nitrato de prata, que é
um ensaio de rápida realização e de baixo custo, o que justificaria o maior
estudo desta técnica. Nesta pesquisa, também se pode verificar a
importância de considerar a ação das intempéries no filme, sendo fator
decisivo, na diminuição da proteção, o aparecimento de craqueamento e
destacamento, os quais indicariam o limite para a realização da manutenção
de revestimentos.
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3.1.2.2 Imersão
Swamy et al. (1995) propõem um método de imersão para avaliar
revestimentos no que se refere ao ingresso dos íons cloreto. O método, os
concretos adotados para a concepção dos corpos-de-prova, o revestimento
avaliado e seus resultados são relatados a seguir.
O método de ensaio consistiu em:

-

ciclos com imersão total dos corpos-de-prova, durante sete dias, em
solução aquosa de cloreto de sódio a 4%, seguida de secagem, durante
três dias, em condição ambiente;

-

avaliações feitas nos intervalos de 10, 20 e 60 ciclos, quantificando o teor
de cloreto. Este expresso em relação à massa de cimento e obtido
sempre sobre a média da análise de duas amostras. Para tanto, fatias de
concreto foram retiradas em seis posições diferentes dos corpos-deprova e em profundidade progressiva, até chegar-se perto da armadura
dos corpos-de-prova.
Os concretos foram:

-

três tipos de concreto foram adotados, tendo estes as relações de a/c
0,45; 0,60 e 0,70. Estas, conferindo, respectivamente, as seguintes
resistências ao concreto 72 MPa, 46 MPa e 31 MPa. O cimento utilizado
foi cimento comum. Após 24 horas de secagem em laboratórios, coberto
por lona plástica, os corpos-de-prova foram curados submersos até o
topo por seis dias e desmoldados e expostos às condições ambientes por
vinte e um dias.
O revestimento avaliado foi:

-

um sistema de proteção em três camadas de pintura, com os seguintes
produtos: selador à base de resina sintética, camada base de emulsão
acrílica e camada de acabamento à base de acrílico-uretano. O período
total para a cura da pintura foi de quatorze dias;
Os resultados finais foram:

-

os corpos-de-prova de a/c 0,45, 0,60 e 0,70 não-pintados alcançaram
quase que sua saturação de cloreto (respectivamente 2,5%, 4,3% e 5%)
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após 60 ciclos. Observou-se que havia uma diminuição da porcentagem
de cloreto conforme a profundidade e o seu aumento conforme o número
de ciclos de exposição. Os autores concluíram que existe uma relação
entre o cloreto contido e a relação a/c, sendo o mais alto nível de cloreto
ocorrido na maior a/c;

-

todos os corpos-de-prova pintados mantiveram sua integridade ao longo
do ensaio e foram eficientes na proteção ao ingresso de cloreto, sendo
quase zero a sua porcentagem na massa de cimento, após 60 ciclos. Os
autores concluíram que em ambientes de severa exposição ao cloreto, os
revestimentos podem, quase que totalmente, proteger o concreto.
Quanto a essa pesquisa, vale a pena comentar que o ensaio de

imersão é mais propício para revestimentos resistentes à imersão em água e
que estarão, em campo, aplicados em situações similares, ou seja, parcial
ou totalmente imersos em água. Para o caso de vernizes, e alguns tipos de
tintas como as alquídicas, este ensaio não seria adequado pois os mesmos
não podem ser utilizados em condição imersa, sendo o seu uso restrito a
exposições atmosféricas.
3.1.3 Ensaio de exposição aos raios ultravioleta e umidade
Este é um dos ensaios mais importantes na avaliação de
desempenho de revestimentos orgânicos, sendo correntemente utilizado na
indústria para o desenvolvimento e controle de qualidade de tintas e
vernizes. No mercado, é o ensaio de desempenho mais requisitado por
arquitetos e engenheiros quando da especificação e seleção de produtos de
proteção e/ou de acabamento.
Sua importância provém do conhecimento de que muitos produtos
de pintura, à base de polímeros orgânicos, sofrem transformações quando
expostos às intempéries.
O método de ensaio consiste na exposição de revestimentos a
condições climáticas artificiais, controladas. A ASTM G 154 (2000), que traz
um dos métodos normalizados disponíveis, descreve que o objetivo do
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ensaio é induzir alterações nas propriedades associadas à falência do filme
pelo efeito dos raios ultravioleta (UV) da luz solar, umidade e calor.
O princípio do método de ensaio consiste na exposição aos raios
ultravioleta e à água de condensação. No Brasil, esta exposição é feita mais
usualmente em ciclo de oito horas, dividido em duas etapas de quatro horas
cada. A primeira etapa é de exposição artificial aos raios ultravioleta com
comprimentos de ondas entre 280 nm e 320 nm (UV-B), simulando a
exposição aos raios mais danosos da luz solar. A temperatura interna na
câmara é mantida a (60 ± 3)ºC. A segundo etapa, de condensação, simula a
exposição à água de chuva e orvalho. Nesta etapa a umidade relativa é
mantida na câmara próxima a 100% e a temperatura (50 ± 3)ºC.
O número de repetições do ciclo não é mencionado na ASTM G 154,
mas, em geral, os laboratórios brasileiros adotam para vernizes 125 ciclos
(1000 horas) e para tintas 250 ciclos (2000 horas). Cita-se, também, a
exposição de somente 300 horas, que é a descrita no projeto de norma
prABNT 02:115.29-014 (2002) para vernizes de acabamento para a
construção civil.
Dois tipos de equipamentos são os mais utilizados para a realização
do ensaio, a câmara de Weatherometer e a câmara de ultravioleta com
umidade. Segundo Figueiredo (1989, p. 424), o Weatherometer é o que tem
operação mais adequada, devido à exposição à luz contínua, semelhante à
intensidade de luz solar do meio dia, com a adicional pulverização
intermitente de água. Apesar disto, a câmara ultravioleta com umidade é o
equipamento mais utilizado no Brasil, estando disponível em muitos
laboratório.
Quanto aos ensaios de acompanhamento, estes, em geral, avaliam
as falhas no filme no decorrer da exposição, sendo as mais freqüentes os de
inspeção visual, considerando: a perda de brilho, o amarelamento (defeito
significativo em resinas estirenadas), a calcinação, o empolamento e o
craqueamento do filme. Estes dois últimos ocorrem, em geral, após longos
períodos de exposição.
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Puterman (1996) explica que essas falhas são resultados da
fotoxidação das resinas, que degradam as macromoléculas física e
quimicamente, causando a desintegração mecânica do filme. A este
processo soma-se a influência do vento e a das águas pluviais, as quais
podem carrear parte desta resina degradada, deixando o filme mais
danificado, com diminuição de suas propriedade, as quais são detectadas
pela inspeção visual e por outros ensaios de caracterização, em especial o
de aderência.
Quanto ao substrato de aplicação dos revestimentos para a
realização do ensaio, as normas em geral recomendam a sua padronização
para obtenção de resultados mais confiáveis. Com esta preocupação, no
Brasil é muito comum o uso de placas de cimento amianto que são bem lisas
e planas, além de terem baixa porosidade superficial, o que garante a
uniformidade do filme. Ainda há a possibilidade de se usar placas de
argamassa, pré-moldadas ou não. Como substrato normalizado, cita-se o
apresentado na ASTM D 1734 (1998) que especifica o traço para a
execução de placa de argamassa cimentícia.
Embora o ensaio de intemperismo seja normalizado e amplamente
adotado nos laboratórios para avaliar também revestimentos da construção
civil, a seguir citam-se variações no método de ensaio que poderiam ser
realizadas para que além da ação das intempéries, a ação de outros agentes
fossem, no mesmo ensaio, também considerada.
Para avaliação de revestimentos aplicados em substratos metálicos
e em concreto, Serres (1980, p. 721-730) apresenta um ciclo de ensaio de
intemperismo em que as etapas são diariamente modificadas. Como
primeira etapa de cada dia o autor relaciona:
a) exposição durante meia hora à temperatura de 20ºC, seguida de uma
mudança brusca desta, passando a -20ºC e assim permanecendo por
uma hora;
b) exposição à condensação durante uma hora, seguida da exposição a UV
durante uma hora e vinte minutos;
c) trinta minutos de parada da câmara (sem exposição);
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d) repetição de a, b e c, totalizando oito horas da primeira etapa do ciclo.
Essa etapa do ciclo é realizada durante quatro dias consecutivos,
sendo as dezesseis horas restantes de cada dia completadas com uma nova
etapa, também distinta para cada dia. Estas, seqüencialmente, para cada
um desses quatro dias e um adicional de exposição são:
e) a, b, c, d e mais 16 horas de exposição à UV;
f) a, b, c, d e mais 16 horas de exposição à alta umidade;
g) a, b, c, d e mais 16 horas de exposição à névoa salina;
h) a, b, c, d e mais 16 horas de exposição ao dióxido de enxofre;
i) a, b, c, d e mais 16 horas de exposição ao condicionamento10;
j) após a finalização dessas etapas há um novo intervalo de 48 horas de
condicionamento, finalizando o ciclo de sete dias.
A ASTM D 5894 (1996) apresenta um método de ensaio para avaliar
a ação degradante das intempéries em revestimentos e também a eficiência
como barreira ao ingresso de íons cloreto, por exposição a névoa salina.
Esta norma cita que o objetivo do método proposto é simular a sinergia entre
diferentes fatores, usualmente, avaliados separadamente. Para tanto, o
método faz o uso intercalado dos equipamentos: câmara de ultravioleta com
umidade e da câmara de névoa salina. O ciclo de exposição seria sete dias
em cada uma destas câmaras.
3.2 Ensaios naturais de desempenho
De modo geral, o princípio de métodos de ensaios naturais é a
exposição de revestimentos em um ambiente externo, em locais destinados
especificamente para esta finalidade, chamados de estação de exposição
natural ou atmosférica. Nestas, os corpos-de-prova revestidos são dispostos
em painéis normalizados ou, conforme sua concepção, colocados sobre
suportes fixados no chão.
As estações podem ser localizadas em diferentes regiões, de forma
que os revestimentos possam ser avaliados na condição de exposição a

10

Esta exposição, chamada de condicionamento, não é no artigo definida, como também o
período de condicionamento seguinte, de 48 horas.
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diferentes agentes e condições climáticas. Estas estações, geralmente, são
classificadas como rural, urbana, industrial e marinha. Na prática, é usual
que uma destas seja a própria laje de cobertura do laboratório de pesquisa.
Para os ensaios, as estações atmosféricas devem ser devidamente
caracterizadas. Para tanto, os seguintes parâmetros atmosféricos são os
principais a serem conhecidos previamente e/ou monitorados durante a
execução dos ensaios:

-

temperatura ambiente;

-

umidade relativa;

-

índice pluviométrico;

-

taxa de insolação;

-

direção e velocidade dos ventos predominantes;

-

taxa de captação de partículas sólidas;

-

taxa de captação de cloretos;

-

taxa de sulfatação.
Esses são relacionados na NBR 7011 (1989), a qual apresenta um

método de ensaio para revestimentos aplicados em substrato metálico. Citase que nesta Norma são também dadas importantes informação do painel de
exposição, sendo os corpos-de-prova neles fixados com inclinação de 30º
(em relação ao plano horizontal). Para o hemisfério sul, os corpos-de-prova
devem ficar voltados para a direção do norte geográfico. Como parte do
método, a Norma define que os ensaios de acompanhamento devem ser
realizados a cada seis meses durante os dois primeiros anos, e nos anos
subseqüentes, anualmente até finalizar o ensaio.
Crewdson e Brennan (1995, p. 17) citam que o ângulo de inclinação
mencionado e o tipo de fixação dos corpos-de-prova têm efeito significativo
nos seguintes parâmetros de ensaio:

-

taxa de insolação11;

-

temperatura dos corpos-de-prova;

11

A taxa de insolação corresponde à exposição ao período de maior intensidade solar, o
qual no Brasil, seria mais entre 11:00 e 14:00.
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-

tempo de superfície úmida12.
Segundo Fazano (1998, p. 280-281), para determinados tipos de

exposição e materiais há um ângulo específico para adoção no ensaio de
desempenho. Estes são apresentados em cinco graus, a saber:

-

ângulo de 0º: o corpo-de-prova fica sujeito principalmente à ação da
umidade e à deposição de partículas já que não há inclinação que drene
a água pluvial e carreie os detritos. Portanto, é o posicionamento usado
para

materiais

de

acabamento

e

revestimentos

horizontais

em

construção civil, como carpetes, forros, etc.;

-

ângulo de 5º: possibilita uma leve drenagem na superfície do corpo-deprova, sendo indicado pelo autor para materiais da indústria automotiva;

-

ângulo de 45º: ângulo de pouca exposição à água pluvial e retenção de
partículas e outras sujeiras, incluindo mofos. Este é o ângulo mais
adotado para ensaios de materiais em geral;

-

ângulo de 90º: ângulo de menor exposição à ação da umidade,
apresentando geralmente também uma menor temperatura de exposição.
Este é o posicionalmente indicado para materiais de construção civil,
como lambris, canaletes, perfis, etc.
Nesse contexto, observa-se que os ensaios naturais são complexos,

podendo ser realizados com adoção de diferentes parâmetros, os quais de
maneira geral devem aproximar a exposição à condição futura de uso do
revestimento aplicado.
Conforme já mencionado, o levantamento bibliográfico mostrou que
muitos dos métodos normalizados disponíveis foram concebidos para avaliar
revestimentos aplicados sobre substratos metálicos. Neste aspecto, os
métodos são em geral adaptados para a avaliação de revestimentos da
construção civil. Destas, cita-se a adoção de corpos-de-prova de concreto ou
de argamassa cimentícia como substrato de aplicação em vez de metálicos.
Segundo a ASTM D 1014 (1995), o substrato específico de aplicação do

12

Período em que a superfície de um metal fica coberta efetivamente por uma camada de
eletrólito, que possibilita a ocorrência do processo de corrosão (prABNT 43:000.01-005,
2002).
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revestimento em serviço deve ser adotado para ensaios, assim como, o seu
preparo e o esquema de pintura.
ASTM G 7 (1997) traz recomendações gerais para a realização de
ensaios naturais, sendo destaque nesta os seguintes pontos:

-

como o clima é variável ano após ano, um único resultado de ensaio de
exposição não pode prever a taxa de degradação de um material,
portanto é justificável que cada ensaio (com duração preestabelecida)
seja repetido nos anos subseqüentes;

-

recomenda-se tomar alguns cuidados quanto à concepção dos painéis, a
fixação dos corpos-de-prova neste e o tipo e a cor dos corpos-de-prova
adjacentes, pois estes podem afetar a temperatura no revestimento e o
tempo de superfície úmida;

-

recomenda-se ter dois corpos-de-prova de desempenho conhecido, um
baixo e outro alto, durante os ensaios, para servirem de padrões de
referência nas avaliações periódicas e finais;

-

embora a exposição possa ser feita em qualquer clima, resultados mais
rápidos serão obtidos em condições de maior taxa de insolação, maior
temperatura e maior umidade relativa, maior contaminação de poluentes
e exposição à névoa salina (estação a beira-mar);

-

recomenda-se que os painéis estejam sempre distantes do chão,
mantendo os corpos-de-prova no mínimo 45 cm acima do piso. Deve-se
evitar sombras sobre os painéis, quando o ângulo do sol for maior que
20º;

-

como controle das condições atmosféricas, recomenda-se o registro da
temperatura, da umidade relativa e da radiação solar, sendo esta última,
total e da banda ultravioleta (UV-B);

-

os corpos-de-prova devem ser preparados conforme normas específicas
e marcados de forma a garantir a identificação de cada um durante os
ensaios;

-

como controle do tempo de duração do ensaio, há quatro sugestões: pelo
calendário (dias, meses ou anos), pela intensidade de radiação solar
(número de horas), pela identificação de deteriorações (por exemplo,
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visualização de bolhas, mudança de cor, perda de brilho) e alterações de
um dos corpos-de-prova de referência.
Quanto aos ensaios de acompanhamento, geralmente, são adotados
os mesmos ensaios mencionados para os ensaios acelerados. Destes, a
pesquisa em trabalhos realizados apontou que os ensaios de inspeção
visual do filme são os mais usuais, sendo as seguintes falhas as mais
observadas: perda de brilho, empolamento e craqueamento.
A seguir, são apresentados algumas pesquisas de ensaio naturais
para revestimentos de proteção do concreto. Estes realizados por diferentes
pesquisadores para a avaliação de revestimentos à exposição dos agentes:

-

dióxido de carbono;

-

íons cloreto;

-

raios ultravioleta e umidade (ensaio chamado de intemperismo).
3.2.1 Ensaio de exposição ao dióxido de carbono
No levantamento bibliográfico não foi encontrada nenhuma pesquisa

específica para a avaliação da ação deste agente durante os ensaios de
exposição a atmosferas naturais.
Nesse aspecto, observa-se que os ensaios naturais têm sido
realizados como complemento aos de desempenho, sendo que, desta forma,
os métodos e os resultados obtidos não são muito discutidos nos trabalhos.
3.2.2 Ensaio de exposição aos íons cloreto
Tanikawa et al. (1993) avaliaram através de ensaio natural e artificial
a proteção de um revestimento ao ingresso do cloreto no concreto. Como
introdução ao trabalho, estes afirmam que é importante avaliar os
revestimentos aplicados em concreto isento de cloreto e concreto
contaminado por este agente para simular a proteção por barreira para obras
novas e também para obras já em processo de deterioração. Nessas duas
condições de obra, os revestimentos de proteção teriam duas funções para
preencher: primeiro prevenir a penetração dos íons cloreto de origem
externa para dentro do concreto e, como segunda função, mais específica
para concretos já contaminados por cloreto, de ter resistência à difusão da
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água e do ar, ou, pelo menos, limitar esta difusão a níveis aceitáveis (que
não causam a corrosão no aço). Além disso, os autores consideraram
relevantes para os ensaios, a carbonatação e a fissuração no concreto que
são patologias importantes, assim como, a formação de macrocélulas de
corrosão. A seguir, as variáveis para cada corpo-de-prova de substrato, os
revestimentos, os métodos de ensaio e seus resultados são resumidamente
relatados.
Três tipos de corpos-de-prova retangulares de concreto armado
foram preparados (Caso I, II e III), com o mesmo traço, mas com outras
variáveis, a saber:

-

Caso I: as condições adotadas para este caso foram duas espessuras de
cobrimento (15 mm e 40 mm), três níveis de contaminação com cloreto
de sódio (0,3%, 0,6% e 1,0%, porcentagem em relação à massa de areia
fina), três tipos de cura antes da pintura (seca: 60ºC por 14 dias;
padronizada: 20ºC, 60% U.R. por 14 dias; molhada: imerso em água por
14 dias). Antes da pintura, todos os corpos-de-prova foram carbonatados
(em câmara com 5% de CO2 a temperatura de 20ºC e 60% U.R.) durante
por 214 dias, tendo ao final uma profundidade de carbonatação entre
15 mm e 20 mm;

-

Caso II: semelhante ao relatado para o Caso I, exceto para a cura que foi
mantida somente para o tipo padronizado e a alteração da concentração
de cloreto. Teve como adicional uma macrocélula, dividindo o corpo-deprova em duas regiões, uma sem adição de cloreto de sódio e outra com
duas concentrações (0,3% e 0,6%);

-

Caso III: com uma única espessura de cobrimento (20 mm), um único
tipo de cura (padronizada), um único nível de contaminação com cloreto
de sódio (0,3%) e, como adicional, exposição ao dióxido de carbono por
30 dias (profundidade de carbonatação entre 5 mm a 15 mm) e também
quatro fissuras induzidas, sendo estas transversais aos corpos-de-prova,
e divididas em duas faces opostas e com abertura na largura de 0,3 mm.
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O revestimento foi:

-

um sistema de pintura em três camadas, sendo, inicialmente aplicado um
selador (30 μm), camada base (1000 μm) e camada de acabamento de
membrana acrílica (100 μm). No Caso III, introduziu-se uma alteração da
porcentagem

da

resina

de

54%

(correspondente

a

330%

de

alongamento) para 34% (correspondente a 175% de alongamento),
chamadas de revestimento, respectivamente, A e C.
A condição dos ensaios, natural e acelerado, e a avaliação da
proteção conferida pelo revestimento à ação dos íons cloreto foram:

-

para todos os Casos, a exposição foi em campo aberto da cidade
Tsukuba (área central do Japão) durante três anos. Somente para o
Caso III, os corpos-de-prova foram também expostos em outras duas
cidades a meio quilômetro do mar, durante dois anos;

-

os corpos-de-prova do Caso I e II foram submetidos, durante 18 meses,
ao chamado ensaio H (repetição do ciclo de exposição a temperatura de
60ºC e a umidade relativa de 90% a 100% durante dois dias, seguindo de
exposição, durante um dia, a mesma temperatura, mas com umidade
relativa de 40% a 50%). Os corpos-de-prova do Caso III foram
submetidos, durante 12 meses, ao chamado ensaio S (repetição do ciclo
de aspersão contínua de solução aquosa de cloreto de sódio a 3% na
temperatura de 50ºC, durante dois dias seguido de secagem dos corposde-prova durante um dia a temperatura de 50ºC);

-

a avaliação dos corpos-de-prova após a finalização dos ensaios foi feita
através de exame visual da superfície do revestimento e do concreto, da
área corroída nas barras e da variação da massa, da variação da
umidade no concreto e do ensaio de aderência do revestimento.
Os resultados finais para cada um dos Casos, mais algumas

observações feitas pelos autores foram:

-

Caso I (ensaio H e natural): os corpos-de-prova pintados não
apresentaram bolhas, empolamento e o filme do revestimento mantevese contínuo. Para os três níveis de contaminação de cloreto de sódio,
todos os corpos-de-prova pintados não apresentaram fissuras até 540
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dias de exposição. A intensidade de corrosão nos corpos-de-prova em
geral foi baixa no ensaio natural e no ensaio H foi bem expressiva, sendo
cerca de 12 vezes superior em média em relação aos resultados do
ensaio natural. Quanto maior a umidade maior foi a intensidade de
corrosão, mas, houve durante os ensaios, uma diminuição desta
intensidade. Os autores atribuíram isto à possível evaporação da água
através do revestimento. Para os autores ficou claro pelos resultados
obtidos, que o revestimento previne a corrosão em níveis aceitáveis,
quando da presença de cloreto e umidade. Ao final dos ensaios naturais,
o revestimento manteve ainda alta a sua aderência, mas no ensaio
artificial houve uma queda da aderência, conforme o avanço do período
de exposição;

-

Caso II (ensaio H e natural): não houve também alteração da aparência e
nem fissuras no concreto, após remoção do revestimento do concreto. A
corrosão nas barras, para ambos os ensaios, foi mais concentrada na
região entre o concreto contaminado e não-contaminado. Os autores
concluíram que há influência da presença da macrocélula na corrosão,
devendo isto ser considerado quando da aplicação de revestimentos em
estruturas de concreto e que se deve ter cuidado com as estruturas
anteriormente reparadas, as quais podem estar ocultando a corrosão e a
presença de agentes no concreto;

-

Caso III (revestimento A e C e ensaio natural nas duas cidades litorâneas
e a artificial chamada de S): nas regiões das fissuras induzidas no
concreto não houve alterações no revestimento. Os corpos-de-prova nãocarbonatados e não-pintados apresentaram, no ensaio S, fissuras depois
de três meses. Segundo os autores estas fissuras foram resultantes da
expansão das barras, sendo localizadas ao longo da linha das mesmas,
e tendo abertura máxima de 0,5 mm depois dos 12 meses. Os mesmos
corpos-de-prova, no ensaio natural em duas cidades litorâneas, não
apresentaram fissuras após um ano. Após nove meses do ensaio S,
verificou-se que o revestimento A foi mais eficientes que o revestimento
C, especialmente na região das fissuras induzidas, apresentando uma
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área corroída muito inferior. Verificou-se, para os corpos-de-prova sem e
com o revestimento, que a distribuição das áreas corroídas nas barras
ensaiadas em campo era similar à verificada no ensaio S, sendo o
revestimento A eficiente na proteção dos corpos-de-prova carbonatados,
incluindo nas regiões das fissuras transversais. Segundo os autores, os
resultados sugeriram que as fissuras aceleram a corrosão, devido à
rápida penetração de agentes agressivos no concreto, portanto, eles
afirmam que é necessário preencher as mesmas, antes da aplicação de
revestimentos.
Comenta-se que essa pesquisa pode ser vista como um alerta
quanto à importância da avaliação das estruturas de concreto antes da
definição do tipo de revestimento a ser aplicado nas mesmas. E que, quando
o concreto armado apresenta patologias, como fissuras e pontos de
corrosão, é conveniente realizar intervenções de recuperação estrutural,
para as quais, o revestimento seria a parte final do sistema de reparo.
De qualquer forma, os métodos foram eficientes para avaliar os
revestimentos, sendo que os resultados, em geral, levaram a concluir que é
possível que um revestimento de alta espessura, aplicado em corpos-deprova carbonatados contaminados por cloreto e fissurados, minimize o
processo de corrosão. Para tanto, esta pesquisa mostrou a importância do
revestimento ser permeável à água de evaporação contida no concreto e ter
baixa permeabilidade ao ingresso da água do meio ambiente.
3.2.3 Ensaio de exposição ao raios ultravioleta e umidade
Kondo, Fujishiro e Kokubo (1993, p. 1193-1201) investigaram a ação
do intemperismo, durante mais de dez anos, em diferentes pinturas
aplicadas nas fachadas de edificações da cidade de Tóquio e região. O
método de ensaio e os resultados obtidos para quatro diferentes pinturas à
base de resina acrílica são relatadas a seguir resumidamente. Ressalta-se
que os autores não descreveram estas pinturas, quanto às espessuras,
técnicas de aplicação, substratos de aplicação, etc.
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O método de ensaio consistiu em avaliações periódicas das pinturas
aplicadas nas fachadas das edificações. Estas foram:

-

inspeções visuais e toque, como primeira análise e, em seguida, como
segunda etapa, a mensuração por instrumento das alterações da cor e
do brilho.
Os resultados gerais foram:

-

as pinturas tiveram pouca alteração de cor nos primeiros oito anos de
exposição. Depois de dez anos, apresentaram mais de 50% de perda do
brilho. Nos nove edifícios pintados com tinta acrílica, após dez anos, era
visível a presença dos defeitos: empolamento e perda do brilho. A perda
do brilho verificada nas regiões de manchas era, segundo os autores,
resultante do fluxo da água de chuva na superfície.
Puterman (1996) conduziu ensaios com revestimentos aplicados em

concreto visando especificamente avaliar os efeitos dos raios ultravioleta.
Segundo o autor, a intensidade total anual de exposição a estes raios na
região leste do Mediterrâneo é de 3500 horas, em 180 kcal/cm2. As
temperaturas máximas no verão e no inverno são respectivamente de 31ºC
e 18ºC e as temperatura mínimas de 24ºC e 9ºC e as precipitações totalizam
anualmente a média de 650 mm.
A avaliação de revestimento acrílico, aplicado em corpos-de-prova
de concreto, consistiu na comparação de resultados de ensaio natural e
ensaio acelerado de desempenho. Os métodos e seus resultados são abaixo
apresentados e, em seguida, são feitos alguns comentários sobre a
pesquisa em geral.
Os métodos propostos foram:

-

ensaio natural: exposição ao ambiente natural durante dois anos, com os
corpos-de-prova pintados posicionados com inclinação de 45º e voltados
para a direção sul;

-

ensaio acelerado: exposição à câmara de ultravioleta com umidade,
tendo-se oito horas de exposição ao UV (temperatura interna de 60ºC),
seguindo de quatro horas de exposição à condensação (temperatura de
50ºC). A adoção deste ciclo foi justificada pelo autor pela intensa

85

radiação solar característica da área do globo na região de realização do
estudo.
As avaliações do processo de deterioração foram feitas após um e
dois anos no ensaio natural e após 1000 horas, 2000 horas e 4000 horas no
ensaio acelerado e consistiram de:

-

análise microscópica com um microscópio eletrônico de varredura;

-

ensaio de verificação de brilho a 60º.
Os resultados principais foram:

-

a visualização microscópica da resina em corpo-de-prova não-exposto
demonstrava uma superfície rica em resina e sem pigmentos expostos.
Depois de 2000 horas de exposição acelerada, a superfície estava
completamente modificada, com nítida visualização da degradação da
resina deixando os pigmentos minerais expostos. Estes, após 4000
horas, estavam deteriorados, não podendo mais serem visualizados
nitidamente;

-

no ensaio natural, após um anos, observou-se que a resina da superfície
tinha sido carreado pela água, expondo os diferentes pigmentos. Tanto a
resina como os pigmentos demonstravam estarem deteriorados, com
aspecto similar ao resultado da exposição de 4000 horas no ensaio
artificial, mas, um pouco mais severo. O autor cita que na exposição
natural há mais elementos, como chuva e o vento que carrega partículas
sólidas, os quais não existem no ensaio de intemperismo e que têm
grande efeito nos pigmentos minerais adicionados em algumas
formulações.
Essa pesquisa demonstra que é possível a correlação de resultados

de análise visual das degradações ocorridas tanto nos ensaios naturais
como acelerado. O autor fez uma previsão da vida útil para o revestimento
aplicado em condição climática similar à do ensaio natural. Cita-se que a
dificuldade para a estipulação da vida útil para revestimentos é o grande
número de variáveis, principalmente climáticas, que exigiriam a realização
de muitos ensaios naturais e por longos tempos. Outros pontos que
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contribuem para dificultar são que muitas obras exigem diferentes
desempenhos dos revestimentos e os fabricantes têm alterado as fórmulas
de produtos em prazos que limitam a realização de uma ampla pesquisa da
sua durabilidade.
De qualquer forma, os resultados apresentados mostram que a
degradação do revestimento após um ano de ensaio natural era similar a
4000 horas de ensaio acelerado, portanto, isto justificaria que em certos
casos o tempo dos ensaios acelerados fosse além das 2000 horas
usualmente adotado nos laboratórios como prazo limite. Lembra-se que a
degradação em campo foi definida pelos autores como resultante mais da
ação da chuva (etapa de exposição a condensação) a qual tinha, no ensaio
realizado, menor tempo de duração que o de exposição aos raios
ultravioleta.
Essa pesquisa também aponta que, embora a análise em
microscópio

dos

revestimentos

não

seja

um

dos

ensaios

de

acompanhamento usuais para a avaliação do filme, este pode ajudar a
acompanhar melhor a degradação de revestimentos e estudar as causas
que a geraram.
3.3 Ensaios de acompanhamento de desempenho
Como a ocorrência da perda da integridade do filme e de sua
aderência ao substrato acarretam a perda da sua eficiência como
acabamento e proteção, a inspeção visual durante os ensaios de
desempenho são um dos critérios mais comumente adotados para avaliar
revestimentos.
Para revestimentos específicos de proteção ao concreto, além das
inspeções visuais, são, em geral, verificados o grau de contaminação e as
alterações químicas da massa de concreto dos corpos-de-prova revestidos e
não-revestidos. Caso os corpos-de-prova de concreto forem armados, ainda
são comuns, atualmente, que sejam feitas medições eletroquímicas como o
acompanhamento do processo de corrosão no aço.
Abaixo são relacionados alguns dos ensaios que podem ser
adotados para o acompanhamento da evolução da degradação de
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revestimentos e do concreto armado. Estes são em seguida discutidos
separadamente, excluindo o ensaio de aderência que foi abordado
anteriormente no Capítulo 2, item 2.4.3.

-

exame visual de falhas no revestimento;

-

aderência do revestimento ao concreto;

-

variação de massa dos corpos-de-prova;

-

profundidade de carbonatação;

-

ingresso de íons cloreto;

-

medidas eletroquímicas.
3.3.1 Inspeção visual de falhas no revestimento
A inspeção visual é realizada, na sua maioria, por meio de ensaios

que avaliam qualitativamente as falhas. Para tanto, a inspeção deve ser feita
imediatamente após a retirada dos corpos-de-prova do ambiente de
exposição e feita de maneira sistemática e criteriosa, sendo descrito todos
os sinais visíveis de deterioração. Em geral, é a partir do aparecimento de
falhas nos revestimentos que são iniciados alguns outros ensaios de
avaliação.
Para as inspeções visuais são, em geral, adotadas normas com
padrões fotográficos que classificam o grau de deterioração, principalmente,
pela freqüência da falha, seu tamanho e posicionamento. Explica-se que a
adoção destes padrões minimiza discrepâncias entre diferentes laboratórios,
já que a análise de falhas é subjetiva.
A ISO 4628-1 (1982) é um exemplo de norma genérica que pode ser
utilizada. Esta define o princípio geral da evolução da degradação, dividindo
a intensidade e a quantidade de falha em cinco graus. Para a intensidade
tem-se o grau zero para nenhuma alteração e o grau cinco para deterioração
acentuada. Para a quantidade de falhas tem-se grau zero para nenhuma
falha e grau cinco para densa configuração de falhas. Os graus um, dois,
três e quatro são opções intermediárias tanto para a intensidade como para
a quantidade de falhas.
A Tabela 3.1 relaciona algumas falhas mais freqüentemente
visualizadas em revestimentos durante a realização dos ensaios de
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desempenho, sendo indicado algumas normas disponíveis que podem ser
adotadas ou adaptadas para a inspeção das mesmas. Há ainda a descrição
de possíveis causas que podem ter gerado cada uma delas.
Tabela 3.1 – Falhas nos revestimentos
Falha

Definição

Norma

Causa

Não há norma, sendo
abotado a comparação
com um padrão de
referência.

Resinas sensíveis aos
raios ultravioleta, alterando
a coloração original.

Perda de brilho

Diminuição do brilho
inicial. Verificado pela
reflexão da luz incidente
ou por inspeção
comparativa a olho
desarmado.

ASTM D 523 (1999),
ISO 2813 (1997) e
prABNT 02:115.29 - 007
(2002)

Resinas sensíveis aos
raios ultravioleta, perdendo
seu brilho ao longo dos
anos de exposição às
intempéries.

Empoamento

Aparecimento de pó
sobre a superfície do
filme. Também
chamada de calcinação
e gizamento.

ISO 4628-6 (1990) e
prABNT 02:11529 – 31
(2001)

Destruição de ligações
químicas da cadeia do
polímero, levando a
formação de pó na
superfície.

Craqueamento

Fissuras de diferentes
aberturas, com
posicionamento
aleatório ou não.

ASTM D 4214 (1998)
ISO 4628-4 (1982) e
NBR 14954 (2003)

Baixa flexibilidade do filme
que resulta no seu
rompimento conforme a
solicitação do substrato.

Empolamento

Bolhas na superfície do
filme.

ASTM D 714 (2000),
ISO 4628-2 (1982) e
prABNT 02:115.29 - 33
(2001)

Excesso de umidade
superficial do concreto,
ficando a água aprisionada
entre este e o
revestimento.

Destacamento

Destacamento do filme
em pontos localizados,
com ou sem uma
direção preferencial.

ASTM D 722 (1993) e
ISO 4628-5 (1982)

Perda da aderência
resultantes de falhas como
o empolamento e
ocraqueamento.

Alteração de cor Manchas de coloração
(amarelecimento) amarela.

3.3.2 Variação de massa
O concreto é um material suscetível a variações de massa, devido
principalmente à transferência e fixação da água em sua estrutura porosa e
à incorporação de outros agentes, como o dióxido de carbono.
Quanto à variação da massa devido à exposição a água, Sato (1998,
p. 26) explica o fenômeno, descrevendo que na forma de vapor esta é fixada
nos poros do concreto através dos processos: absorção física e
condensação capilar e, na forma líquida, é fixada, predominantemente,
através do processo de capilaridade.
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Andrade (1992, p. 33) explica o acompanhamento da variação da
massa no concreto devido à exposição à água, dizendo que quando a
umidade relativa do ambiente é constante, é estabelecido um equilíbrio entre
o conteúdo de umidade no interior do concreto e a umidade relativa
ambiental. Este equilíbrio sendo detectado no acompanhamento de massa,
que passa, em um determinado momento, a não mais variar. Quando a
umidade relativa oscila, o interior do concreto não pode acompanhar as
trocas à mesma velocidade. Neste caso, somente a capa externa da
estrutura é que mantém equilíbrio com a umidade relativa ambiental, o que
mantém inconstante a massa, com contínua variação das medidas obtidas
no acompanhamento.
Quanto ao acompanhamento da variação de massa em ensaio de
exposição ao dióxido de carbono, Andrade também descreve que haverá
variação enquanto houver reações de carbonatação no concreto. Cita-se
que o transporte predominante deste agente no concreto é por difusão.
O ensaio de variação de massa consiste na pesagem periódica dos
corpos-de-prova durante todo o ensaio de desempenho, sendo estas mais
precisas quando realizadas imediatamente após a retirada dos corpos-deprova do ambiente de exposição. Quanto aos resultados obtidos, estes são,
em geral, analisados em conjunto com resultados de outros ensaios, de
forma que o efeito da exposição possa ser melhor compreendido.
Comenta-se que este ensaio, além de ser um dos critérios de
avaliação da proteção de revestimentos e do concreto, é também adotado
para constatar a condição de equilíbrio de corpos-de-prova previamente a
sua pintura e/ou início de ensaio de desempenho.
3.3.3 Profundidade de carbonatação
O acompanhamento da profundidade de carbonatação no concreto é
o ensaio mais adotado para a avaliação de desempenho do concreto e de
revestimentos aplicados em sua superfície como barreira ao ingresso do
dióxido de carbono.
O ensaio consiste na visualizada das camadas de pH distintos no
concreto, sendo a camada de pH em torno de 9 a que representa a região
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carbonatada. Para tanto, é aspergido um indicador de pH, sendo a
fenolftaleína o indicador mais conhecido13.
Andrade (1992, p. 77) descreve o método de medição da
profundidade como “conseguida uma fratura recente e ortogonal à superfície
do componente do concreto estrutural objeto de estudo, pode-se pulverizar
uma solução de fenolftaleína a 1%. Após um a dois minutos, o indicador
deve ter alterado a sua cor e a medida da espessura incolor deve ser
tomada com uma precisão de milímetros”. Esta autora complementa que a
camada incolor, a carbonatada, tem pH inferior a 8,3. Já a camada de
concreto não-carbonatada apresenta coloração variável de rosa a vermelhocarmim (pH entre 8,3 e 9,5) e/ou vermelho-carmim (pH superior a 9,5).
Quanto ao valor da profundidade de carbonatação, o método de
ensaio IPT AMCC/MRT1-3 (IPT, 1995) define que esta deve ser resultante
da média de no mínimo quatro medições (englobando todos os lados do
corpo-de-prova), evitando-se que as mesmas sejam realizadas nas regiões
próximas dos cantos da seção.
Cita-se também RILEM (International Union of Testing and Research
Laboratories for Materials and Structures) que apresenta três formas de
medição da profundidade de carbonatação, conforme a tipologia da camada
incolor. Destas, cita-se o método de medição para a segunda e a terceira
forma, ambas com a profundidade da camada carbonatada não-uniforme.
Na segunda, tira-se uma média de todas as medidas, informando a medida
discrepante. Na terceira forma, adotada quando existe muito discrepância
nas medidas, tira-se a média sem incluir no cálculo as medidas mais
discrepantes, embora estas também sejam informadas a parte (RILEM,
1994, p. 57-58). Cita-se, como método similar a este, o apresentado no prBS
EN 13295 (1998).
Embora o método de verificação da camada carbonatada por
aspersão seja o ensaio mais realizado, isto, devido em parte a sua

13

Comenta-se que a aspersão de indicadores de pH também indica a ocorrência de outros
processo que causam o abaixamento do pH. Deste modo, o ensaio não os diferencia do
processo da carbonatação. Apesar disto, como mencionado, na prática a aspersão de
indicador é mais utilizada e ainda chamada de medida de profundidade de carbonatação.
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praticidade e baixo custo, há outras opções para a realização do ensaio.
Destas, cita-se a medição da profundidade de carbonatação através de um
microscópio petrográfico, o qual permite uma medição precisa, devido à
nítida visualização da camada carbonatada, a qual apresenta uma coloração
bem distinta da parte do concreto não-carbonatada.
Como complemento ao estudo, vários pesquisadores estimam, a
partir do acompanhamento da profundidade de carbonatação em função do
tempo, a sua velocidade, isto porque, é sabido que quando a mesma atinge
as barras de aço, estas estão com certeza despassivadas, podendo assim,
ocorrer um processo corrosivo.
Para esse tipo de estudo, há disponível diferentes fórmulas, sendo
segundo Nunes (1998, p.74-85), muitas destas propostas por pesquisadores
tendo como base a equação empírica desenvolvida por Verbeck em 1958.
Todavia, hoje, estas fórmulas, parecem ser divididas em dois grupos
distintos, um que propõe previsões a partir da observação dos resultados
das propriedades do concreto e outro, que se baseia na velocidade de
difusão do dióxido de carbono.
A fórmula empírica de Verbeck, para a estimativa do avanço da
carbonatação, apresentada por esse autor, é:

X =K t

(3.9)

sendo: X a espessura ou profundidade de carbonatação, geralmente em
mm, K uma constante e t tempo de exposição, geralmente em anos.
3.3.4 Contaminação por íons cloreto
A análise química do concreto é um dos ensaios mais conhecidos e
adotados por pesquisadores para o acompanhamento da exposição do
concreto a ambientes contaminados por cloretos. Esta análise permite que
seja quantificado o teor cloreto em relação à massa do concreto ou cimento.
Desta forma, o ensaio também é adequado para avaliar a eficiência de
revestimentos aplicados no concreto como barreira à penetração dos íons
cloreto, esta ocorrendo por difusão e/ou forças capilares para a exposição à
atmosfera marinha (névoa salina).
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Como método para esse ensaio, citam-se a ASTM C 1152/C 1152M
(1997) e C 1218/C 1218M (1999) adotadas, respectivamente, para obter os
teores de cloreto solúveis em ácido e solúveis em água, ambos realizados a
partir da extração de material pulverizado de concreto. Destas normas,
destaca-se a primeira citada que permite obter o teor de cloreto através da
análise química do concreto em ácido, o que pode em geral ser considerado
equivalente ao teor de cloretos totais14 presente no concreto. Além disso,
muitas das citações normativas e de pesquisadores estabelecem limites
sempre para o teor de cloreto total, seja este expresso sobre a massa de
cimento ou de concreto.
Quanto à extração do material para análise é muito adotada a
extração em diferentes profundidades do concreto, com a finalidade de
traçar o perfil do teor de cloretos no concreto. Geralmente, é extraída uma
amostra de cinco em cinco milímetros, coletando aproximadamente 10 g de
material. Segundo Moreira, Guimarães e Quarcioni (2002), o número de
furos para a coleta deste material, para cada profundidade, deve ser cinco.
Esses mesmos autores constataram em suas pesquisas que os
valores obtidos para as regiões mais superficiais do concreto (até 10 mm)
podem corresponder aos menores teores de cloreto total, sendo isto devido
à lixiviação ou arraste dos mesmos.
De maneira geral, os resultados podem, além de determinar a
profundidade da penetração do cloreto, indicar se há possibilidade de
ocorrer a corrosão na armadura e a sua intensidade (alta ou baixa) pois
quanto maior o teor de cloreto entre concreto e armadura, mais rápido será
despassivada a armadura e maior será a velocidade de corrosão. O teor de
cloreto

total

é

comparado

com

teores

críticos

estabelecidos

por

pesquisadores ou definidos em normas. Como limite geral, estes seriam
0,4% em relação a massa de cimento ou 0,05% a 0,1% em relação a massa
de concreto (ANDRADE, 1992, p. 73).

14

Os cloretos totais seriam a soma dos cloretos existentes no concreto. Segundo
Figueiredo, Helene e Andrade (1993), estes podem encontrar-se livres na solução aquosa
dos poros, combinados, na forma de cloroaluminatos, e fisicamente adsorvidos, na
superfície dos poros de hidratação.
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Dentre outros documentos que apresentam valores máximos para o
teor de cloretos, cita-se o CEB, Bulletin 183 (1992, p. 75), que apresenta o
mesmo valor mencionado e correlaciona, em um nomograma, o teor de
cloreto com a umidade relativa (50% e 85% com flutuação e a 100%
constante), com parâmetros do concreto (cobrimento, permeabilidade e
consumo de cimento) e também com a eventual ocorrência simultânea de
carbonatação no concreto. Estes são levados em consideração para a
definição do teor crítico de cloreto.
Outro ensaio, pouco conhecido, mas que parece ser uma boa
alternativa para acompanhar o ingresso dos íons cloreto no concreto é
aquele em que se determina a profundidade de contaminação, quando da
aspersão com solução de nitrato de prata sobre uma superfície fraturada do
concreto.
Segundo estudos de Otsuki, Nagataki e Nakashita (1993, p. 196200) que adotam esse ensaio, quando da aspersão da solução no concreto
fraturado há a formação de precipitado branco de cloreto de prata, na
camada de maior contaminada por cloreto. Na camada de baixa
contaminação há reação do nitrato de prata com os íons hidroxila presentes
na pasta, com formação de precipitado de óxido de prata que tem cor
marrom-escuro. As reações que explicam estas alterações são (RUSSELL,
1981, p. 753):
região contaminada:
AgNO3 + Cl-

AgCl + NO3-

→

região não-contaminada:
2AgNO3 + 2OH-

→

Ag2O + H2O + 2NO3-

Nessa pesquisa, os autores concluíram que somente podem ser
visualizados na camada esbranquiçada a presença mínima de cloreto em
torno de 0,15%, em relação a massa de cimento. Das solução de nitrato de
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prata avaliadas, a solução a 0,1 N15 foi a que melhor permitiu a visualização
da camada contaminada.
Um ponto que merece chamar a atenção, é a necessidade da
presença de íons hidroxila para a formação do óxido de prata de cor
marrom-escuro. Isto leva a supor que para concretos carbonatados seria
conveniente uma aspersão preliminar com uma solução alcalina antes da
aspersão com cloreto de prata. Isto garantiria a presença de quantidades
apreciáveis de íons hidroxila para que a reação de formação do óxido de
prata ocorra sem problemas.
3.3.5 Medidas eletroquímicas
As medidas eletroquímicas constituem uma das ferramentas
utilizadas para estudar a corrosão de metais, sendo atualmente muito
adotadas para acompanhar a evolução da corrosão de armaduras de aço
durante ensaios de desempenho de concreto. Segundo Monteiro (1996,
p.19), devido às dificuldades experimentais que estas apresentam, somente
a partir dos anos setenta do século passado, estas medidas começaram a
ser difundidas.
Dentre os pesquisadores que realizam ensaios eletroquímicos, citase, como uma das pesquisadoras, Andrade (1973), que obteve resultados
qualitativos aceitáveis em ensaios em corpos-de-prova armados, de
concreto ou argamassa cimentícias. Em seus trabalhos subseqüentes, a
técnica é adotada também para avaliar revestimentos de proteção para
concreto armado.
Como o dióxido de carbono e/ou os íons cloreto são os principais
agentes que despassivam a armadura do concreto, as medidas são
realizadas pelos pesquisadores em conjunto com outros ensaios que
caracterizam a penetração destes agentes no concreto de cobrimento.

15

Apesar da normalidade não ser mais uma unidade adotada pela IUPAC (International
Union of Applied Chemistry), conservou-se a unidade apresentada pelos autores.
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No caso de concreto revestido, o acompanhamento da sua eficiência
como barreira por medidas eletroquímicas tem como vantagem principal o
fato das medidas poderem ser realizadas durante todo o período de ensaio
com quantas avaliações forem necessárias já que, se realizadas em
condições adequadas, não são, necessariamente, ensaios destrutivos.
Portanto, as medidas obtidas permitem um maior monitoramento dos
fenômenos ocorridos no decorrer de ensaios de desempenho.
As medidas eletroquímicas no concreto armado a serem discutidas,
separadamente, são:

-

potencial de corrosão;

-

resistência de polarização e velocidade de corrosão.
3.3.5.1 Potencial de corrosão
O potencial eletroquímico de corrosão, ou simplesmente potencial

de corrosão, das armaduras imersas no concreto é uma grandeza que indica
aproximadamente a situação de corrosão ou passivação destas. É uma
medida simples, sendo por esta razão muito utilizada na prática. Em geral,
os resultados obtidos são utilizados como complemento aos obtidos por
outros ensaios e raramente de forma isolada e absoluta, já que os valores de
potenciais de corrosão dão informações qualitativas do estado das
armaduras (se em processo de corrosão ou passivação). Além disso, pode
haver interferências na sua obtenção.
A medida do potencial consiste na determinação da diferença de
potencial elétrico entre a barra de aço e um eletrodo de referência que se
coloca em contato com a superfície do concreto (ANDRADE, 1992, p. 8283). Esta superfície pode ser tanto de corpos-de-prova de concreto armado
confeccionados em laboratório, como de estruturas em campo, objetivando o
mapeando das zonas de possível corrosão. A medida é feita, em geral, por
meio de um voltímetro de alta impedância de entrada (não inferior a 10 MΩ)
e com resolução a nível de milivolts (CASCUDO, 1997, p.139).
O eletrodo de referência pode ser o de prata/cloreto de prata
(EPCP), cobre/sulfato de cobre (ECSC) ou calomelano saturado (ECS).
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Para a medição, um dos terminais do voltímetro (polo positivo) é
conectado à armadura e o outro conectado ao eletrodo de referência (polo
negativo). A Figura 3.1 mostra o arranjo experimental normalmente utilizado
para a medição do potencial de corrosão.

Voltímetro
V
Eletrodo de referência
Esponja
Concreto
Armadura

Figura 3.1 – Arranjo experimental de realização de medidas de potencial de
corrosão.

Os valores de potenciais obtidos são comparados com padrões
preestabelecidos para ser verificado se está havendo ou não a corrosão das
armaduras.
A Tabela 3.2, baseada na ASTM C 876 (1999, p. 5), apresenta a
faixa de potenciais que indica os riscos de corrosão. Nesta Norma, os
valores de potenciais são referenciados ao eletrodo de cobre/sulfato de
cobre. Como complemento, são dados na Tabela, também, os valores de
potencial de corrosão em relação ao eletrodo de calomelano saturado. Estes
foram obtidos pela conversão dos potenciais do cobre/sulfato de cobre
apresentados na referida Norma. Para tanto, foi feita uma escala de
conversão, utilizando valores apresentados por Panossian (1993, p. 39). O
Anexo A apresenta esta escala e as equações de conversão de potenciais.
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Tabela 3.2 – Critérios de avaliação do risco de corrosão da ASTM C 876 (1999)
Valores de potenciais em Valores de potenciais em
relação ao eletrodo
relação ao eletrodo
calomelano saturado
cobre/sulfato de cobre

Risco de ocorrência da
corrosão na armadura

Valores positivos

Valores positivos

Falta de umidificação
ou a
resistência elétrica é muita elevada.
Desprezar tais valores

Entre 0 e –141 mV

Entre 0 e –200 mV

90% de probabilidade de não estar
ocorrendo corrosão na armadura

Entre –141 Mv e –291 mV

Entre –200 mV e –350 mV

A ocorrência de corrosão é incerta

Mais negativos que –291 mV

Mais negativos que –350 mV

90% de probabilidade de estar
ocorrendo corrosão na armadura

Como mencionado, pode haver interferênciais na obtenção do
potencial de corrosão, o que pode levar a uma interpretação errônea da
condição da armadura. A seguir, alguns destas interferênciais, relacionadas
por Andrade (1992, p. 83-85), são discutidas:

-

teor de umidade de concreto: de acordo com o teor de umidade contido
no concreto, o potencial medido pode variar até 200 mV. Para concreto
úmido, o potencial assume sempre um valor mais negativo. Zonas secas
e úmidas da mesma estrutura podem gerar valores diferentes, como
resultante da variação da umidade em contato com a armadura. Portanto,
além da necessidade de umedecer o concreto para as medições, esta
deve ser uniforme para evitar erros. Quando a umidade ambiental é
elevada, ou quando choveu recentemente, não é geralmente necessária
a umidificação. Convém lembrar que a umidificação deve ser realizada
de 15 a 30 minutos antes da realização das medidas. Uma outra maneira
de verificar se há necessidade de umidificação é observar se os valores
de potenciais num mesmo ponto estão constantes. Se forem constantes,
não é necessário umedecer o concreto. Se os valores não forem
constantes, deve-se umedecer o concreto. Caso não se atingir uma
estabilidade, mesmo se garantindo a umidificação, pode-se concluir que
a resistividade do circuito elétrico é muito elevada (verificar as ligações
elétricas) ou ainda que se há correntes de interferência;

-

teor de oxigênio disponível: para teores baixos de oxigênio junto a
armadura, o potencial é muito mais negativo que para teores mais altos.
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Estes teores baixos também reduzem a velocidade de corrosão. Evita-se
avaliações em estruturas submersas e enterradas, por exemplo;

-

presença de fissuras no concreto ou imperfeições: fissuras ou
imperfeições no concreto podem induzir uma corrosão localizada sobre a
armadura, ou afetar a resistividade do concreto, falseando a medida de
potencial.
Finalmente, vale a pena citar a dificuldade em medir o potencial de

corrosão de estruturas ou corpos-de-prova pintados. Neste caso, a camada
de tinta presente entre a esponja e o concreto irá dificultar a umidificação do
concreto e causar variações na medida. Mesmo que o concreto esteja
úmido, a própria camada de tinta, por ser geralmente não-condutora,
causará grandes variações nas medidas e, no caso de se constituir uma
barreira efetiva, poderá inclusive impedir a realização das medidas. Nestes
casos, o arranjo experimental mostrado na Figura 3.1 deverá ser alterado ou
uma área limitada da pintura deverá ser removida.
Explica-se que embora existam intervenientes, o potencial de
corrosão é na prática a medida mais utilizada para se ter uma idéia da
possibilidade de ocorrência de corrosão da armadura em concreto
(NEPOMUCENO, 1992, p. 78). O importante é a cautela, tendo-se sempre
mais de uma leitura para cada situação e também leituras periódicas para o
acompanhando da evolução do processo de corrosão, principalmente para
caracterizar a despassivação da armadura.
3.3.5.2 Resistência de polarização e velocidade de corrosão
A resistência de polarização é um parâmetro eletroquímico que
permite estimar a velocidade instantânea de corrosão do aço no concreto.
Esse parâmetro é calculado a partir da curva de polarização
experimental obtida para sobretensões baixas. Esta curva é praticamente
uma reta quando a sobretensão aplicada é baixa (geralmente inferior a
20 mV em torno do potencial de corrosão). Os estudos de Gonzáles et al.
(1985) mostraram que, para os sistemas armadura/concreto, resultados
adequados podem ser obtidos com curvas de polarização potenciodinâmicas
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com sobretensões de ±10 mV em torno do potencial de corrosão, obtidas
com taxa de varredura de 10 mV/min. A Figura 3.2 ilustra esquematicamente
uma curva de polarização obtida em torno do potencial de corrosão, para
esta condição. A tangente desta curva na região do potencial de corrosão é
a grandeza resistência de polarização, Rp.

Potencial (mV)

Ecorr + 10
Ecorr

α

Tangente de α = Rp

Ecorr -10

Icorr

Corrente (μA)

Figura 3.2 – Ilustração esquemática de uma curva de polarização experimental
obtida em torno do potencial de corrosão e para baixos valores de
sobretensão.

Com o valor da resistência de polarização, é possível então obter o
valor da velocidade de corrosão, uma vez que a resistência de polarização é
correlacionada com a corrente de corrosão segundo a equação (WOLYNEC,
2000, p. 101):

icorr =

ba .bc
1
B
=
Rp 2 ,303 ( ba + bc ) Rp

(3.10)

sendo:
icorr = densidade de corrente de corrosão ou velocidade de corrosão da
armadura, em μA/cm2
Rp = resistência de polarização, em kΩ.cm2
ba = constante de Tafel anódica do ferro, em mV
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bc = constante de Tafel catódica, em mV. No caso da armadura, a reação
catódica predominante é a de redução do oxigênio
B = constante obtida a partir dos valores de ba e bc, em mV
Convém mencionar que a grande maioria dos equipamentos
disponíveis no mercado para o levantamento de curvas de polarização são
concebidos de modo a fornecer automaticamente os valores de resistência
de polarização e da velocidade de corrosão. Para tal o software do
equipamento estima automaticamente os valores das constantes de Tafel
anódica e catódica, sendo a constante B e a resistência de polarização
calculados pelo mesmo, a partir do conhecimento destes valores. A
velocidade de corrosão é então obtida também pelo equipamente.
Como todas as medidas eletroquímicas, a resistência de polarização
também apresenta limitações, sendo os valores das velocidades de corrosão
obtidos apenas estimativas, podendo em alguns casos não serem
representativos das velocidades reais de corrosão. Gonzáles et al. (1985,
p.917-930) e Wolynec (2000, p. 103-105) apresentam os principais fatores
responsáveis pelas limitações da técnica de resistência de polarização.
Estes fatores são a seguir mencionados e discutidos16:

-

desconhecimento das constantes de Tafel: em geral, não se conhecem
os valores das constantes de Tafel. Em sistemas simples metal/eletrólito,
é possível a obtenção das constantes de Tafel através do levantamento
de curvas de polarização anódicas e catódicas com sobretensões da
ordem de 250 mV em relação ao potencial de corrosão. No entanto, para
isto é necessário ter certeza de que as curvas obtidas representam
apenas a polarização por ativação17 do sistema em estudo. No caso do

16
17

A discussão foi feita tendo como base informações verbais dadas por Panossian.
Polarização por ativação é a polarização decorrente da presença da barreira energética
de ativação situada dentro da dupla camada elétrica. Para que ocorra a reação de
transferência de cargas, deve-se vencer esta barreira (PANOSSIAN, 1993, p.48-51).
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sistema armadura/concreto, tais curvas estão longe de satisfazer a
condição citada, de modo que a obtenção das constantes de Tafel fica
prejudicada, senão impossível. Os trabalhos de Andrade mencionados
sugerem a adoção de valores teóricos para as constantes de Tafel em
função do estado em que se encontram as armaduras: se ativo ou
passivo. A partir dos valores destas constantes pode ser calculado o valor
da constante B. Os seguintes valores são os mais adotados por estes
pesquisadores:
B = 26 mV para o caso em que o aço está no estado ativo
B = 52 mV para o caso em que o aço está no estado passivo
O valor de 26 mV foi obtido assumindo o valor de ba = 60 mV (aço ativo)
e o valor de bc tendendo ao infinito (polarização por concentração da
reação de redução do oxigênio). O valor de 52 mV foi obtido
considerando que ba tende ao infinito (aço passivo) e o valor absoluto de
bc = 120 mV ;

-

controle das reações por outras polarizações que não a de ativação: no
sistema armadura/concreto, a reação catódica predominante é a de
redução do oxigênio (O2 + 2H2O + 4e → 4OH-). No caso de concreto
não–carbonatado, esta reação é a única responsável pela corrosão da
armadura. Como o oxigênio provém do ar atmosférico, a ocorrência de
corrosão na armadura é controlada pela polarização por concentração
(difusão) da reação de redução do oxigênio. Isto ocorre não só nos
sistemas armadura/concreto, mas praticamente em todos aqueles em
que há participação efetiva da reação de redução do oxigênio. Além
disto, quando a armadura corrói, os produtos de corrosão ficam retidos
na sua superfície causando uma polarização por resistência. Pode-se
verificar que no sistema armadura/concreto, a polarização das reações
anódicas e catódicas não é devida apenas à polarização de ativação,
mas também a outras polarizações o que causa erros na obtenção
experimental da resistência de polarização;
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-

proximidade entre o potencial de corrosão e os potenciais de equilíbrio
das reações catódicas e anódicas: as reações responsáveis pela
corrosão da armadura são: a dissolução do ferro (Fe → Fe++ + 2e) e
redução do oxigênio (O2 + 2H2O + 4e → 4OH-). Se o potencial de
equilíbrio de uma destas reações estiver próxima ao potencial de
corrosão dos sistema armadura/concreto, a técnica de polarização de
resistência deixa de ser válida, pois a equação 3.10, que permite o
cálculo da icorr, deixa de ser válida. Muitas vezes, nos sistemas
armadura/concreto este fato ocorre, introduzindo grandes erros nos
valores da velocidade de corrosão obtidos pela técnica de resistência de
polarização;

-

ocorrência de corrosão localizada: em muitos casos, a corrosão de
armaduras é do tipo localizado. Citam-se a aeração diferencial, a
umidificação diferencial ou mesmo a carbonatação diferencial, que
podem ocorrer devido à presença de fissuras no concreto, por exemplo.
Nestes casos, as áreas anódicas ficam bem definidas e a corrosão
ocorre de maneira localizada. Para calcular a velocidade de corrosão,
assume-se uma área preestabelecida de armadura, seja por conhecer a
área exposta de um corpo-de-prova seja por usar técnicas que limitam a
área monitorada. Em ambos os casos, podem ocorrer variações
significativas dos valores de velocidade de corrosão obtidas pela técnica
de resistência de polarização. Um caso mais grave, é a corrosão por pite
que é o estágio inicial da corrosão desencadeada devido à presença de
íons cloreto no concreto. Neste caso, há uma quebra localizada da
película passiva e altas taxas localizadas de corrosão são verificadas.
Nestas condições o erro introduzido é ainda maior;

-

passivação do metal: as curvas de polarização podem sofrer distorções
significativas devido à passivação do metal causando erros graves na
obtenção da resistência de polarização a partir da curva experimental.
Como no caso do sistema armadura/concreto, é constante a passivação
da armadura, variações significativas dos valores das velocidades de
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corrosão obtidas pela técnica de resistência de polarização podem
ocorrer;

-

queda ôhmica: o concreto, em geral, apresenta alta resistividade. Isto
determina a ocorrência de queda ôhmica entre a ponta do eletrodo de
referência e a armadura, o que causa erros de medida. Na prática, são
adotadas algumas técnicas para evitar e/ou compensar a influência da
queda ôhmica. Uma delas é a determinação da resistência do eletrólito
por outras técnicas (como impedância eletroquímica). O valor obtido é
subtraído do valor da resistência de polarização e a diferença é utilizada
para o cálculo da velocidade e corrosão, usando a equação 3.10;

-

variação do valor de potencial de corrosão: muitas vezes, em especial na
condição de concreto seco, não se consegue uma estabilização do valor
de potencial de corrosão medido. Nestas condições, fica impossível
aplicar a técnica de polarização de resistência, pois não se consegue
obviamente levantar as curvas de polarização;

-

falta de linearidade da curva de polarização experimental: para que a
curva de polarização em torno do potencial de corrosão seja uma reta, é
necessário que tanto a reação anódica (de dissolução do ferro) como a
catódica (de redução do oxigênio) estejam sob controle da polarização de
ativação e o potencial de corrosão esteja afastado do potencial de
equilíbrio das reações citadas. Caso contrário, a curva obtida não será
uma reta. No caso do sistema armadura/concreto, estas duas condições
freqüentemente não são satisfeitas, conforme já mencionado.
Alonso e Andrade (1990, p. 135) apresentam os critérios de

avaliação do grau de corrosão de armaduras em função das velocidades
instantâneas de corrosão obtidas por técnicas eletroquímicas. Estes critérios
são apresentados na Tabela 3.3.
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Tabela 3.3 – Critérios de avaliação do risco de corrosão de armaduras de aço
em função dos valores de velocidades de corrosão (ALONSO e ANDRADE,
1990)
Grau de corrosão da armadura de aço

Velocidade de corrosão
μA/cm2

μm/ano

Desprezível

0,1 a 0,2

1,1 a 2,2

Início de corrosão ativa

> 0,2

> 2,2

Ataque importante mas não-severo

~ 1,0

~11,0

Ataque muito severo

≥ 10,0

110,0

Chama-se a atenção que as velocidades obtidas e a sua
interpretação devem ser vistas com cautela, já que, as velocidades são
obtidas assumindo-se algumas hipóteses que nem sempre são verdadeiras
para o sistema metal/concreto e, conforme já discutido, por serem medidas
instantâneas não podem ser tomadas como valores médios para cálculo de
vida útil. Isto porque as velocidades de corrosão variam com o tempo devido
às variações das condições de exposição.
Explica-se novamente que embora existam intervenientes, como os
mencionados, à semelhança do que foi dito para o potencial de corrosão, a
técnica de resistência de polarização é muito utilizada (CASCUDO, 1997,
p.180), fornecendo valores que podem dar uma idéia bastante adequada da
intensidade de corrosão de uma dada armadura.
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CAPÍTULO 4
PROGRAMA EXPERIMENTAL
Neste Capítulo, é apresentada uma série de importantes ensaios,
selecionados para caracterizar e avaliar o desempenho de vernizes atuando
como proteção por barreira as estruturas de concreto aparente.
Os ensaios de caracterização selecionados são aqueles que foram
considerados como os mais importantes para comprovar a qualidade e a
aplicabilidade dos dois tipos de vernizes estudados neste trabalho, a saber:
um verniz acrílico e um verniz poliuretânico antipichação.
Além desses ensaios, foram também selecionados aqueles que
poderiam caracterizar algumas propriedades específicas para revestimentos
de proteção.
Dessa série de ensaios de caracterização, destaca-se o de remoção
de pichação, que teve proposto o seu método de execução, já que o mesmo
não é um ensaio normalizado e era necessário confirmar a propriedade
antipichação do verniz poliuretânico.
Os ensaios de desempenho selecionados foram aqueles julgados
mais importantes para a seleção de vernizes, em especial os de proteção.
Destes, destacam-se os que avaliam à exposição aos agentes: dióxido de
carbono e íons cloreto. Para cada um destes ensaios de desempenho foi
proposta uma metodologia, validada quando da realização dos mesmos.
Para tanto, foi adotada um série de outros ensaios que permitissem
o acompanhamento da degradação de vernizes e do ataque ao concreto
armado durante a realização desses ensaios de desempenho específicos.
Ainda para estes ensaios, foram concebidos corpos-de-prova de concreto,
armados e não-armados, que permitissem tais acompanhamentos.
Na Tabela 4.1, são relacionados todos os ensaios selecionados para
o desenvolvimento do programa experimental.
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Tabela 4.1 – Ensaios de caracterização e de desempenho selecionados

Caracterização
Caracterização de verniz líquido
Identificação da resina
Temperatura de transição vítrea
Massa específica
Teor de sólidos por massa
Teor de sólidos por volume
Viscosidade
Tempo de secagem
Espessura do filme úmido

Caracterização de verniz em filme livre
Permeabilidade ao vapor d’água
Permeabilidade ao dióxido de carbono
Porosidade

Caracterização de verniz aplicado sobre material metálico
Determinação da flexibilidade
Determinação da espessura do filme seco

Caracterização de verniz aplicado sobre material cimentício
Aderência
Espessura do filme seco
Remoção de pichação

Desempenho
Ensaio acelerado de exposição ao dióxido de carbono (CO2)
Ensaio acelerado de exposição aos íons cloretos (Cl-)
Ensaio acelerado de exposição aos raios ultravioleta e umidade (intemperismo)

Os ensaios de caracterização selecionados são em sua maioria já
consagrados no mercado, sendo realizados correntemente em laboratórios
para a verificação de diversas propriedades dos revestimentos. Dentre
estes, o de flexibilidade foi considerado, neste trabalho, como um ensaio
muito importante para a pré-seleção de vernizes de proteção ao concreto, já
que, de forma geral, é requerido que os revestimentos sejam flexíveis para
acompanhar certas movimentações das estruturas.
Dos ensaios de desempenho, o de exposição aos raios ultravioleta e
umidade foi também, neste trabalho, considerado um ensaio de pré-seleção

107

de vernizes, já que, de forma geral, é requerido que todos os revestimentos
sejam resistentes à ação das intempéries.
Quanto aos outros dois ensaios de desempenho, estes foram
selecionados devido a reconhecida responsabilidade do dióxido de carbono
e dos íons cloretos na deterioração das estruturas de concreto. Estes
ensaios seriam instrumentos de avaliação do desempenho de vernizes como
proteção, por meio de simulação e aceleração da ação agressiva dos
agentes sobre as estruturas de concreto revestido, quando aparente nas
fachadas das edificações.
Nesse contexto, o programa experimental foi iniciado com a
realização dos ensaios de caracterização dos dois tipos de vernizes,
adquiridos no mercado, e o ensaio de exposição aos raios ultravioleta e
umidade. No decorrer da realização de todos esses ensaios, foram também
iniciados os propostos, de desempenho.
Especificamente para esses ensaios propostos, foram concebidos
corpos-de-prova de concreto, sendo o verniz acrílico e o verniz poliuretânico
antipichação

aplicados

em

duas

demãos

e

em

três

demãos,

respectivamente. Estas foram definidas a partir da suposição que
revestimentos acrílicos, em duas demãos, conferem em geral uma barreira
de baixa eficiência na proteção do concreto e que revestimentos
poliuretânicos antipichação, em três demãos, conferem em geral uma
barreira de alta eficiência. Desta forma, ao final dos ensaios de desempenho
poderia ser previsto o prazo médio de sua duração e os períodos
aproximados para a realização de cada ensaio de acompanhamento e,
ainda, obter-se o número mínimo necessário de corpos-de-prova, em
especial dos armados, para o acompanhamento da corrosão na barra de
aço.
A seguir, são apresentados os ensaios de caracterização e de
desempenho selecionados. Para os ensaios de remoção de pichação,
exposição ao dióxido de carbono e exposição aos íons cloreto são também
apresentadas as propostas de metodologia de seu execução. Para todos os
outros ensaios, o método de execução é resumidamente apresentado no
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Anexo B, conforme consulta a normas específicas e a procedimentos
internos de laboratórios do IPT.
4.1 Ensaios de caracterização
4.1.1 Caracterização dos vernizes líquidos
4.1.1.1 Identificação da resina
O ensaio foi realizado pelo Laboratório de Análises Químicas
Orgânicas da Divisão de Química do IPT, conforme diretrizes da ASTM D
2621 (2000). O resumo do ensaio é apresentado no Anexo B, Item B.1.1.
A identificação das resinas foi feita utilizando o espectrofotômetro
com transformada de Fourier marca Nicolet, modelo Protégé 460 e o
espectrômetro de massa marca Nicolet, modelo GCQP-1000A. Segundo
relatório de ensaio, do laboratório mencionado, para a comparação dos
espectros obtidos com espectros padrões foram adotados os espectros de
Hummel do Atlas of Polymer and Plastics Analysis.
Para a identificação das resinas do verniz acrílico e confirmação da
identificação do verniz poliuretânico foram feitas análises qualitativas de
seus compostos orgânicos por cromatografia em fase gasosa acoplada a
espectrometria de massas.
4.1.1.2 Temperatura de transição vítrea
O ensaio foi realizado pelo Laboratório de Plásticos e Borrachas da
Divisão de Química do IPT, conforme diretrizes da ASTM D 3417 (1999) e
da ASTM D 3418 (1999). Este foi realizado somente no verniz acrílico, que é
composto por resinas termoplásticas que são suscetíveis a alterações em
seu estado. O resumo do ensaio é apresentado no Anexo B, Item B.1.2.
A técnica adotada foi a análise térmica por Calorimetria Diferencial
de Varredura (DSC do inglês Differential Scanning Calorimetry), sendo
utilizado o equipamento de mesma denominação, DSC-001-Q 100, marca
TA Instrumental. A faixa de temperatura de ensaio foi entre –150ºC e 300ºC,
com 10ºC/min de taxa de resfriamento e aquecimento.
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Das temperaturas inicial, média e final obtidas da curva de variação
térmica, a inicial foi utilizada para designar a temperatura de transição vítrea
do verniz por ser a temperatura mais significativa (ASTM D 3418,1999).
4.1.1.3 Massa específica
O ensaio foi realizado no Laboratório de Corrosão e Tratamento de
Superfície da Divisão de Metalurgia do IPT conforme diretrizes da ASTM D
1475 (1998). As fórmulas adotadas e o resumo do ensaio são apresentados
no Anexo B, Item B.1.3.
4.1.1.4 Teor de sólidos por massa
O ensaio foi realizado no Laboratório de Corrosão e Tratamento de
Superfície da Divisão de Metalurgia do IPT, conforme diretrizes da ASTM
D 2369 (2002). As fórmulas adotadas e o resumo do ensaio são
apresentados no Anexo B, Item B.1.4.
4.1.1.5 Teor de sólidos por volume
O ensaio foi realizado no Laboratório de Corrosão e Tratamento de
Superfície da Divisão de Metalurgia do IPT, conforme diretrizes da ASTM
D 2697 (1986). As fórmulas adotadas e o resumo do procedimento do ensaio
são apresentados no Anexo B, Item B.1.5.
4.1.1.6 Viscosidade
O ensaio foi realizado no Laboratório de Corrosão e Tratamento de
Superfície da Divisão de Metalurgia do IPT, conforme diretrizes da NBR
5849 (1986). Para a determinação da viscosidade dos vernizes foi utilizado
o Copo Ford número 4. O resumo do ensaio é apresentado no Anexo B, Item
B.1.6.
4.1.1.7 Tempo de secagem
O ensaio foi realizado no Laboratório de Corrosão e Tratamento de
Superfície da Divisão de Metalurgia do IPT, conforme diretrizes da NBR
9558 (1986). As fórmulas adotadas e o resumo do ensaio são apresentados
no Anexo B, Item B.1.7.
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4.1.1.8 Espessura do filme úmido
O ensaio foi realizado no Laboratório de Corrosão e Tratamento de
Superfície da Divisão de Metalurgia do IPT, conforme diretrizes da ASTM D
4414 (2001) que descreve o uso do pente graduado para a medição. Para o
ensaio ser realizado foram adotados os corpos-de-prova cilíndricos de
concreto

(traço

1:2,64:1,56:0,65)

concebidos

para

os

ensaios

de

desempenho propostos, Item 4.2.4.
O resumo do ensaio é apresentado no Anexo B, Item B.1.8. Como o
seu resultado permite calcular a espessura seca do filme e o rendimento
teórico, no Anexo B,

Item B.1.9 e B.1.10, são apresentadas também,

respectivamente, as fórmulas usadas para estes cálculos.
4.1.2 Caracterização dos vernizes em filme livre
4.1.2.1 Permeabilidade ao vapor de água
O ensaio foi realizado no Laboratório de Higrotermia e Iluminação do
da Divisão Construção Civil do IPT, baseando-se nas diretrizes da ISO 7783,
Parte 2 (1999).
Devido à impossibilidade de se obter filme livre para o verniz acrílico,
o ensaio de ambos os vernizes foi realizado com estes aplicados sobre
substrato de alta porosidade. Inicialmente, foi usada uma tela de náilon que
se mostrou imprópria, fato constatado após análise dos filmes em
microscópio (MEV).
A Figura 4.1, a seguir, mostra que no verniz poliuretânico houve
falhas na região das tramas da tela, estas não permitindo a formação de um
filme contínuo.
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Falha de
preenchimento de
tramas da tela

Figura 4.1 – Superfície do filme do verniz poliuretânico antipichação em tela
de náilon

A placa porosa adotada é à base de vidro moído, conforme menção
das mesmas na Norma como um dos tipos que podem ser substratos de
aplicação de revestimentos. Na Figura 4.2, são apresentados os filmes dos
vernizes aplicados sobre tais placas.

Figura 4.2 – Placas porosas revestidas com os vernizes

Na Figura 4.3 pode ser visualizada a realização do ensaio no
Laboratório de Corrosão e Tratamento de Superfície da Divisão de
Metalurgia do IPT. Para tanto, foi utilizada a câmara marca Terroni, modelo
CT 800-UR, com temperatura (25±2)ºC e adotada a umidade relativa
(50±2)%. O resumo do ensaio é apresentado no Anexo B, Item B.2.1.
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Figura 4.3 – Ensaio de permeabilidade ao vapor de água

Antes da utilização dessas placas, estas foram revestidas com os
vernizes e também examinadas em microscópio (MEV) para confirmação da
continuidade do filme dos vernizes. Este exame foi repetido ao final do
ensaio, sendo medida a espessura dos filmes. Para a espessura ser
representativa esta foi feita em duas áreas da placa, uma próxima à borda e
outra ao centro da placa, tendo-se, em cada uma delas, o levantamento da
espessura em três pontos. Na Figura 4.4 e na Figura 4.5, pode ser
visualizada a estrutura dos filmes do verniz acrílico (aproximadamente
130 µm) e do verniz poliuretânico antipichação (aproximadamente 106 µm)
sobre a placa porosa.

Filme do verniz acrílico

Placa

Figura 4.4 – Filme do verniz acrílico sobre a placa porosa
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Filme do verniz
poliuretânico antipichação

Placa

Figura 4.5 – Filme do verniz poliuretânico antipichação sobre a placa porosa

4.1.2.2 Permeabilidade ao dióxido de carbono
O ensaio foi realizado no Laboratório de Higrotermia e Iluminação do
da Divisão Construção Civil do IPT, baseando-se nas diretrizes da BS EN
1062-6 (2002). O resumo do ensaio é apresentado no Anexo B, Item B.2.2.
Para a sua realização foi usada a câmara de carbonatação do IPT, o
qual teve seu funcionamento modificado para ser feito o insuflamento de
(10 ± 1)% do dióxido de carbono, em condições climáticas controladas. A
temperatura foi mantida entre (23 ± 1)ºC e a umidade relativa na câmara foi
mantida entre (20 ± 1)%. Na Figura 4.6 pode ser visualizada a execução do
ensaio, sendo utilizadas as mesmas placas porosas mencionadas no ensaio
anterior e realizado o mesmo exame microscópio para medição da
espessura de cada filme.

Figura 4.6 – Ensaio de permeabilidade ao dióxido de carbono
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4.1.2.3 Porosidade
O ensaio foi realizado no Departamento de Engenharia de Minas e
de Petróleo da Universidade de São Paulo (USP), utilizando o microscópio
eletrônico de varredura, marca Stereoscan, modelo LEO 440, e o analisador
de imagem Quantimet, modelo 600S. Para o cálculo da porosidade dos
vernizes foi utilizado o Softwear QWIN.
Devido à impossibilidade de obtenção de filme livre do verniz acrílico
para o ensaio, os vernizes foram aplicados em finas placa de PVC que, após
a cura dos vernizes, foram fraturadas com uso de nitrogênio líquido. Este
procedimento foi adotado para haver o mínimo de alteração na estrutura do
filme quando da fratura. O resumo do ensaio é apresentado no Anexo B,
Item B.2.3.
Nas Figuras 4.7 e 4.8, pode-se observar a porosidade dos filmes
fraturados do verniz acrílico e do verniz poliuretânico antipichação, ambos
com espessura aproximada correspondente à aplicação duas demãos.

Figura 4.7 – Filme fraturado do verniz acrílico
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Figura 4.8 – Filme fraturado do verniz poliuretânico antipichação ampliado

4.1.3 Caracterização dos vernizes aplicados sobre substrato
metálico
4.1.3.1 Flexibilidade
O ensaio foi realizado no Laboratório de Corrosão e Tratamento de
Superfície da Divisão de Metalurgia do IPT, conforme diretrizes da NBR
10545 (1988). Para a determinação da flexibilidade foi utilizado o mandril
cônico, marca Erichsen, modelo 312. O preparo das placas metálicas de
substrato e mais o resumo do ensaio são apresentados no Anexo B, Item
B.3.1.
Inicialmente, para a seleção dos vernizes no mercado, o ensaio foi
realizado somente com os vernizes aplicados em uma única demão, com
similares espessuras. Em seguida, para melhor estudo da flexibilidade, os
ensaios foram também realizados com a aplicação de duas e três demãos.
Na Figura 4.9, pode ser visualizado o ensaio sendo realizado em
uma placa revestida com verniz.
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Figura 4.9 – Ensaio de flexibilidade

4.1.3.2 Espessura do filme seco
Este ensaio foi realizado como complemento ao ensaio de
flexibilidade, para que esta propriedade fosse conhecida para diferentes
espessuras de filme. O ensaio foi realizado no Laboratório de Corrosão e
Tratamento de Superfície da Divisão de metalurgia do IPT, conforme
diretrizes da ASTM B 499 (1996). Para a determinação da espessura foi
utilizado o medidor magnético marca Fischer, modelo Permascope, provido
de uma sonda com imã permanente. O resumo do ensaio é apresentado no
Anexo B, Item B.3.2.
4.1.4 Caracterização dos vernizes aplicados sobre substrato
cimentício
4.1.4.1 Aderência
O ensaio foi realizado no Laboratório de Corrosão e Tratamento de
Superfície da Divisão de Metalurgia do IPT, conforme diretrizes da ASTM
D 4541 (1995). Para a determinação da aderência foi utilizado o
equipamento Aderência por Tração, marca Erichsen, modelo 513. O resumo
do ensaio é apresentado no Anexo B, Item B.4.1.
Para a sua realização foram utilizadas placas de concreto, as quais
foram preparadas quando da concretagem dos corpos-de-prova para os
ensaios de desempenho propostos. Desta forma, foi adotado um dos traços
estudados (traço 1:2,64:1,56:0,65) e usados os mesmos componentes
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descritos no 4.2.4. A aplicação dos vernizes foi feita em duas demãos, cada
uma com aproximadamente com 75 µm.
Na Figura 4.10 pode ser visualizado o ensaio sendo realizado em
uma placa revestida com um dos vernizes.

Figura 4.10 – Ensaio de aderência por tração

4.1.4.2 Espessura do filme seco
Para a realização do ensaio, tentou-se usar o método de corte em
“V”, utilizando o equipamento normalizado, PIG, Erichsen, modelo 455,
conforme diretrizes da NBR 10443 (1988). No entanto, não foi possível a
visualização das espessuras dos filmes de vernizes por serem estes finos e
transparentes. O resumo do ensaio é apresentado no Anexo B, Item B.4.2.
Decidiu-se então medir as espessuras através do uso de
microscópio. Para estas medições, utilizaram-se alguns dos corpos-de-prova
cilíndricos

(traço

1:2,64:1,56:0,65)

concebidos

para os ensaios

de

desempenho propostos, descritos no Item 4.2.4. Estes estavam revestidos
com duas demãos de verniz acrílico e com três demãos de verniz
poliuretânico antipichação.
Fatias do concreto revestido com os vernizes foram extraídas dos
corpos-de-prova e preparadas metalograficamente de acordo com a norma
NBR 13284 (1995). Foi utilizado o microscópio LEICA, modelo DMR, para a
visualização dos filmes e medição da espessura em micrômetros em vários
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pontos da amostra. O resumo do preparo das amostras é apresentado no
Anexo B, Item B.4.3.
4.1.4.3 Remoção de pichações
O ensaio foi realizado no Laboratório de Corrosão e Tratamento de
Superfície da Divisão de Metalurgia do IPT. Este foi feito para o verniz
poliuretânico, já que somente este apresentava a propriedade de ser uma
proteção antipichação. Para tanto, foi avaliada a sua integridade e aparência
depois da remoção de sucessivas pichações.
Para a realização do ensaio proposto, descrito a seguir, foram
utilizados:

-

tinta spray preta (para a pichação);

-

tiner (para a remoção da pichação);

-

estopa branca (para limpeza);

-

placas de concreto (substrato de aplicação do verniz a ser avaliado
recém-aplicado);

-

câmara de ultravioleta com umidade;

-

placas de cimento-amianto (substratos de aplicação do verniz a ser
avaliado após envelhecimento artificial).
A primeira etapa do ensaio proposto, que consistiu na remoção de

pichação em verniz recém-aplicado, foi:

-

pintar uma placa de concreto com duas demãos do verniz, aguardar um
dia para a secagem;

-

pichar metade da área da placa com a tinta spray e aguardar um dia para
a secagem;

-

dividir a região pichada em quatro partes menores e remover a pichação
de uma delas. Para esta remoção, realizada no quinto dia da aplicação
do verniz, usar a estopa umedecida com tiner, sendo a mesma
substituída por uma nova sempre que se notar o início da sua
impregnação com a tinta preta. Após a limpeza, fazer exame visual para
verificar perda de brilho e manchamento do filme e/ou do substrato,

119

através da comparação visual, a olho desarmado, com a área sem
pichação da placa de concreto;

-

remover a pichação, seguindo o procedimento descrito, das outras áreas,
após 8 dias (correspondente à finalização da cura química de vernizes),
15 dias e 29 dias;

-

pichar novamente a placa, nas mesmas regiões que a pichação foi
removida, e repetir o procedimento mais três vezes.
A segunda, e última etapa do ensaio proposto, consistiu na remoção

de pichação em verniz envelhecido, sendo:

-

pintado uma placa de cimento-amianto com duas demãos do verniz e
após sete dias de cura exposto ao intemperismo na câmara de
ultravioleta com umidade, por 1000 horas;

-

removido a placa da câmara, aguardado um dia de secagem e realizado
o ensaio conforme procedimento anterior.

4.2 Ensaios de desempenho
A

seguir,

são

apresentados

os

ensaios

de

desempenho

selecionados, sendo a concepção dos métodos propostos estabelecida a
partir de algumas diretrizes, a saber:

-

métodos de ensaio simples e reprodutíveis, utilizando-se equipamentos
de fácil operação e existentes em diversos laboratórios brasileiros,
incluindo o IPT, onde o projeto seria desenvolvido;

-

métodos de ensaio que simulassem os mesmos mecanismos de
transporte que ocorrem no ambiente natural (para o caso de
revestimentos aplicados em concreto aparente nas fachadas de
edificações à beira-mar e em região central de grandes cidades, como
São Paulo);

-

métodos de ensaio que permitissem estudar simultaneamente a
resistência à água.
Ainda como diretrizes, mas específicas para a seleção de ensaios de

acompanhamento, para as avaliações no revestimento e no substrato, citamse:
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-

ensaios que permitissem acompanhar a presença e a ação dos agentes
estudados no concreto e na armadura durante a realização dos ensaios
acelerados e que pudessem ser também realizados em ensaios naturais
de desempenho que porventura fossem realizados no futuro, como
continuidade à pesquisa. A intenção era possibilitar que os resultados
pudessem ser correlacionados, para melhor compreensão da ação
agressiva

dos

agentes

e,

principalmente,

para

uma

avaliação

comparativamente da eficiência dos revestimentos como proteção
superficial ao concreto;

-

ensaios que pudessem identificar as potenciais formas de degradação
dos revestimentos frente à exposição às condições climáticas de
exposição e aos agentes específicos estudados.

4.2.1 Ensaio acelerado de exposição aos raios ultravioleta e
umidade
Para este ensaio foi utilizada uma câmara de intemperismo do IPT,
pertencente à Divisão de Metalurgia. Esta, fabricada pela empresa
COMEXIM, apresenta características construtivas e condições de ensaio
que atendem a norma ASTM D 154 (2000).
A execução do ensaio, seguiu, em linhas gerais, o método já
adotado correntemente no Brasil, comentado no Capítulo 3, Item 3.1.3. Os
revestimentos foram expostos aos raios ultravioleta durante quatro horas,
seguida de exposição à água de condensação também por quatro horas. O
número de repetições deste ciclo foi de 125 vezes, totalizando 1000 horas
de exposição.
A avaliação da degradação foi realizada após 300 horas, 600 horas
e ao final do ensaio. Os ensaios de acompanhamento foram inspeção visual
para verificação da perda de brilho, ASTM D 523 (1999), e amarelamento do
filme, segundo o grau de intensidade definido na ISO 4628-1 (1982).
4.2.2 Ensaio acelerado proposto de exposição ao dióxido de
carbono
Para este ensaio foi utilizada uma câmara de carbonatação do IPT,
pertencente à Divisão de Construção Civil. Esta consiste em uma caixa de
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madeira provida de prateleiras para o suporte dos corpos-de-prova e com
um orifício localizado na sua parte superior por onde é insuflado o dióxido de
carbono. O insuflamento, com vazão tal que garanta a completa circulação
do gás e do ar e a renovação constante de ambos, é feito por um sistema
provido de registros e de um manômetro de coluna d’água.
A concentração de dióxido de carbono no ambiente foi de 20%. Esta
adotada por ser baixa o suficiente para possibilitar a avaliação da proteção
conferida pelos revestimentos não somente à penetração do gás, mas
também da água e, ainda, por ser baixa o suficiente para futuras correlações
com resultados de ensaios naturais, possivelmente a serem realizados no
futuro como continuidade à pesquisa.
A umidade relativa e a temperatura interna na câmara seriam
conhecidas durante a realização do ensaio, já que a câmara do IPT não
tinha sistema de controle destas, que oscilavam conforme a condição
climática do ambiente de laboratório em que se encontrava a câmara.
Quanto aos ensaios de acompanhamento para a avaliação do
revestimento, do concreto e da armadura durante a exposição, foram
realizados os mesmos ensaios mencionados no Capítulo 3, Item 3.1.1,
sendo o método de cada um destes apresentados mais adiante no Item
4.2.5 deste Capítulo. O planejamento geral do ensaio é apresentado ao final
do Capítulo, no Item 4.2.6.
4.2.3 Ensaio acelerado proposto de exposição aos íons cloreto
Em substituição aos ensaios mais comumente adotados, descritos
no Capítulo 4, foi proposto método de execução em câmara de névoa salina
devido o ambiente artificial criado nesta ser representativo da exposição
natural à névoa salina que os revestimentos estão sujeitos quando expostos
nas fachadas das edificações; os mecanismos predominantes de transporte
são preservados, sendo estes: absorção capilar e difusão.
Para este ensaio, foi utilizada a câmara de névoa salina do IPT,
pertencente a Divisão de Metalurgia. Esta, fabricada pela empresa Q-FOG
(modelo CCT & SSP), apresenta características construtivas e condições de
ensaio que atendem as recomendações das normas NBR 8094 (1983) e
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ASTM B 117 (1997). Neste aspecto, o funcionamento da câmara condiz com
o exigido na normalização, apresentado no Item 3.1.2, Capítulo 3.
Como maneira de reproduzir situações de maior agressividade, foi
estabelecido um ciclo em duas etapas: dois dias de exposição na câmara de
névoa salina e cinco dias de armazenamento em ambiente de laboratório.
Dos dois dias na câmara, cada um deles foi para a exposição à névoa de um
hemicilindro do corpo-de-prova de concreto (de formato cilíndrico).
Este ciclo foi considerado suficiente para propiciar um certa
evaporação da água absorvida pelo concreto, o que possibilitaria a avaliação
da

permeabilidade

dos

revestimentos

à

água

de

evaporação

e,

principalmente, garantiria a não-saturação do concreto, fato este que
limitaria o acesso do oxigênio, tornando a velocidade de corrosão da
armadura muito baixa.
Quanto aos ensaios de acompanhamento para a avaliação do
revestimento, do concreto e da armadura durante a exposição, foram
realizados os mesmos ensaios mencionados no Capítulo 3, Item 3.1.2,
sendo incluída ainda a determinação da profundidade de contaminação por
aspersão de nitrato de prata. O método de cada um destes é apresentado
mais adiante no Item 4.2.5 deste Capítulo 4. O planejamento geral do ensaio
é apresentado ao final do Capítulo, no Item 4.2.6.
4.2.4 Corpos-de-prova
Para o ensaio de exposição aos raios ultravioleta e umidade foram
utilizadas placas de cimento-amianto, nas dimensões de 7 cm x 14 cm.
Estas placas, em geral, são planas e têm um acabamento apropriado para
receber a pintura sem necessitar de nenhum preparo prévio. Estas foram
pintadas

com

os

vernizes

aplicados

em

duas

demãos,

conforme

recomendações dos fabricantes.
Para os ensaios de desempenho propostos foram concebidos
corpos-de-prova de concreto. Como ambos ensaios são realizados em
câmaras que limitavam o tamanho e a quantidade de corpos-de-prova, foi
adotado o uso de corpos-de-prova cilíndricos, nas dimensões de 5 cm de
diâmetro e 10 cm de comprimento, que são usualmente utilizados para

123

ensaio de determinação da resistência à compressão do cimento, conforme
NBR 5739 (1994).
Os materiais empregados para a confecção desses corpos-de-prova
de concreto foram cimento Portland composto com escória de alto forno tipo
II (Classe 32) e, como agregados, areia média e dois tipos de pedriscos,
todos disponíveis no Laboratório de Concreto, da Divisão Construção Civil
do IPT. O intuito da adição de pedrisco no traço foi a obtenção de um
microconcreto, que reproduziria satisfatoriamente as características de
concreto.
Devido à indefinição da relação a/c a ser adotada, optou-se pela
realização de concreto com dois traços, sendo estes: 1:1,8:1,2:0,5 e
1: 2,64:1,56:0,65, ambos com dosagem estudada conforme método proposto
por Tango (1993).
Segundo a NBR 6118 (2003, p. 14), a relação a/c 0,50 atende à
classe III de agressividade (ambiente marinho), correspondente ao tipo de
exposição artificial que os corpos-de-prova estão sujeitos no ensaio de
desempenho proposto para avaliação dos revestimentos aos íons cloreto. A
relação a/c 0,65 foi estabelecida para agilizar a ocorrência da despassivação
da armadura dos corpos-de-prova e a iniciação da sua corrosão. Este valor
parece representar muito bem o valor empregado nas estruturas de concreto
de obras já existentes no Brasil as quais, geralmente, têm sido mais
protegidas por revestimentos do que estruturas recém-construídas.
Quanto aos ensaios de caracterização do concreto, planejou-se
realizá-los posteriormente, quando um dos traços estivesse definido como o
mais adequado para a realização dos ensaios de desempenho propostos. A
Tabela 4.2, a seguir, apresenta os ensaios de caracterização selecionados.
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Tabela 4.2 – Seleção de ensaios de caracterização do concreto e seus
componentes
Caracterização do concreto
Descrição do ensaio

Normalização

Resistência à compressão do concreto (14 e 28 dias)

NBR 5739 (1994)

Resistividade elétrica do concreto (28 dias)

NBR 8204 (1985)

Absorção, massa específica e porosidade do concreto
(28 dias)

NBR 9778 (1987)

Caracterização dos componentes do concreto
Descrição do ensaio

Normalização

Granulometria dos agregados

NBR 7217 (1987)

Material pulverulento nos agregados

NBR 7219 (1987)

Teor de argila em torrões nos agregados

NBR 7218 (1987)

Material orgânico na areia

NBR 7220 (1987)

Análise química do cimento Portland (CPII E-32)

NBR 5735 (1991)

Resistência à compressão do cimento (28 dias)

NBR 7215 (1996)

Finura do cimento Portland

NBRNM 76 (1998)

Os corpos-de-prova foram moldados no Laboratório de Materiais de
Construção Civil do IPT, com a colaboração do pessoal da área. Após a
limpeza das formas e aplicação de desmoldante à base d’ água, iniciou-se a
concretagem. Na Figura 4.11 pode ser visualizada o adensamento manual
do concreto sendo feito, em única camada.

Figura 4.11 – Moldagem dos corpos-de-prova de concreto
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Em seguida, os corpos-de-prova foram cobertos por lona plástica e
permaneceram no ambiente do laboratório por um dia. Após este período,
estes foram desmoldados e armazenados por um dia em tanque de água,
instalado em câmara úmida. Como etapa final de cura, antes do início da
pintura, os corpos-de-prova foram armazenados durante seis dias em
ambiente de laboratório, de umidade relativa variando aproximadamente
entre 65% e 75% e a temperatura entre 23ºC e 25ºC.
Devido à adoção de diferentes ensaios de acompanhamento de
desempenho propostos, foi necessário preparar dois tipos de corpos-deprova cilíndricos, um armado e outro não-armado, respectivamente,
identificados no trabalho pelas siglas ACP e NCP. O armado foi projetado
especificamente

para

a

realização

de

medidas

eletroquímicas,

permanecendo nas câmaras dos ensaios acelerados até a sua finalização e
o não-armado foi destinado para outros tipos de ensaios que são em sua
maioria destrutivos, sendo por isto, exemplares removidos periodicamente
das câmaras no decorrer dos ensaios. A descrição detalhada dos corpos-deprova é apresentada a seguir no Item 4.2.4.1 e no Item 4.2.4.2.
A Tabela 4.3 apresenta os ensaios de acompanhamento da
degradação realizados em cada um dos ensaios de desempenho proposto
com indicação do tipo de corpo-de-prova utilizado.
Tabela 4.3 – Corpos-de-prova e respectivos ensaios de acompanhamento
Corpos-deprova
Armado (ACP)

Não-armado
(NCP)

Ensaios de acompanhamento para
a exposição ao dióxido de carbono

Ensaios de acompanhamento
para a exposição aos íons
cloreto

- medidas eletroquímicas.

- medidas eletroquímicas.

- exame visual de falhas no
revestimento;

- exame visual de falhas no
revestimento;

- determinação da aderência do
revestimento ao concreto;

- determinação da aderência do
revestimento ao concreto;

- determinação da variação de
massa;

- determinação da variação de
massa;

- determinação da profundidade de
carbonatação por aspersão de
solução de fenolftaleína;

- determinação do teor de íons
cloreto por análise química;

- determinação da profundidade de
carbonatação por análise
microscópica.

- determinação da profundidade
de contaminação de íons
cloreto por aspersão de
solução de nitrato de prata.
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4.2.4.1 Corpo-de-prova armado
Foi citado no Capítulo 3, Item 3.3.5.1, que há dificuldade em medir o
potencial de corrosão de estruturas ou corpos-de-prova pintados utilizando o
arranjo experimental mostrado na Figura 3.1, pois a camada de tinta age
com uma barreira não-condutora, e a sua remoção parcial, para aí colocar a
esponja umedecida e realizar as medidas eletroquímicas necessárias, seria
uma

alternativa

que

destruiria

parcialmente

os

corpos-de-prova.

Considerando estes aspectos, foi proposto um novo arranjo para a
realização das medidas eletroquímicas que consistia em embutir no corpode-prova, juntamente com a armadura, os eletrodos necessários para as
medições. Tal arranjo experimental foi proposto baseado no utilizado por
Tanaka, Uemoto e Wolynec (1981) para um estudo de verificação do efeito
dos acelerados de pega na corrosão de canos de aço galvanizado.
Tendo as citadas condições em mente, foram concebidos os corposde-prova armados. A Figura 4.12 mostra um corpo-de-prova armado já
executado e a Figura 4.13 mostra os seus detalhes construtivos (posição e
dimensão dos eletrodos embutidos).

Figura 4.12 – Corpo-de-prova armado executado
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0,5 cm

↵0,6c ↵0,5cm 0,5cm

Planta

Eletrodo de trabalho (barra de aço)

2 cm

Contra-eletrodo de trabalho (barra de cobre)

0,8 cm

Pintura de proteção nas barras
Corpo-de-prova de concreto

2,5 cm

1 cm 1 cm 6 cm

0,8 cm

13 cm

4 cm

Tubo plástico (acondicionamento do Eletrodo de referência)

Corte longitudinal

Figura 4.13 – Detalhes construtivos do corpo-de-prova armado

Na Figura 4.13, pode-se observar que no centro do corpo-de-prova
está posicionado o eletrodo de trabalho (barra de aço). Este representa a
armadura de uma estrutura, com cerca de 2 cm de concreto de cobrimento.
Um tudo plástico está posicionado a sua esquerda, para que seja introduzida
a solução condutiva seguida do eletrodo de calomelano saturado que era o
eletrodo de referência adotado para ser medido o potencial de corrosão na
barra de aço. O contra-eletrodo (barra de cobre) está posicionado à direita.
Este é necessário para o levantamento das curvas de polarização.
A colocação dos eletrodos num mesmo plano divide o corpo-deprova em dois hemicilindros sem barreiras. Através destes hemicilindros os
agentes teriam livre acesso sem a interferência dos eletrodos embutidos.
Para garantir um maior espaço livre, as dimensões tanto das barras como do
tubo plástico foram as menores possíveis.
Como mostram as figuras apresentadas anteriormente, as barras e o
concreto foram pintados parcialmente. A pintura foi realizada para delimitar a
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área de estudo dos vernizes e conferir uma proteção ao aço nas regiões
mais críticas.
Os três eletrodos introduzidos no corpo-de-prova foram preparados
previamente à concretagem dos corpos-de-prova da seguinte forma:

-

eletrodo de trabalho (barra de aço):
▪

limpeza da corrosão superficial com jateamento com microgranalhas
de aço, até a condição metal branco18;

▪

pintura da extremidade superior e inferior da barra com tinta base
epóxi de alta espessura, aplicada em duas demãos;

-

contra-eletrodo (barra de cobre):
▪

limpeza por decapagem da barra com ácido nítrico concentrado,
seguida de lavagem em água corrente e secagem com ar quente;

▪

pintura da extremidade superior da barra com uma demão de epóxi
uretano, como tinta de fundo de aderência, seguida da aplicação de
tinta epóxi de alta espessura em duas demãos, como proteção;

-

eletrodo de referência (calomelano saturado em contato com solução
aquosa de sulfato de sódio a 10%, colocada no tubo plástico):
▪

introdução no tubo plástico de uma esponja em sua extremidade
inferior para evitar a penetração de concreto durante a concretagem.
Comenta-se que quando da moldagem dos corpos-de-prova

armados, esses eletrodos foram mantidos na correta posições através do
uso de um gabarito de madeira nas dimensões de 2 cm x 2 cm x 5,5 cm. E,
antes do início dos ensaios, a parte exposta da barras, cobre e aço, foi
protegida contra a corrosão com parafina, que seria removida e reaplicada
quando da realização das medições eletroquímicas. O tubo plástico foi
vedado, em sua extremidade superior, com fita adesiva que poderia
posteriormente ser facilmente removida.
4.2.4.2 Corpo-de-prova não-armado
Para evitar a adoção de diferentes corpos-de-prova, estes tiveram a
mesma concepção dos armados, mas sem nenhum elemento introduzido no
18

Metal branco é a ausência de produtos de corrosão na barra de aço.
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mesmo. A Figura 4.14 apresenta uma foto do corpo-de-prova não-armado,
sendo nesta representada a divisão feita nos corpos-de-prova, em dois
hemicilindros (identificados como A e B), para o ensaio de exposição aos
íons cloreto. Neste ensaio, os corpos-de-prova eram girados a cada 24
horas de exposição à névoa salina.

Hemicilindro A

Hemicilindro B

Figura 4.14 – Corpo-de-prova não-armado executado

4.2.4.3 Esquema de pintura dos corpos-de-prova
Como preparo do concreto foi previsto somente um leve lixamento
superficial para remoção de material não-aderido e limpeza com uma flanela.
Ainda antes do início da pintura, foi prevista a medição da umidade
superficial dos corpos-de-prova, com o equipamento Moisture Level, modelo
UM-625. Como o período de cura foi curto, esta medida foi necessária para
verificar se a umidade estava muito além da adequada, que é em torno de
10%, segundo os fabricantes em geral.
A pintura dos corpos-de-prova com os dois tipos de vernizes foi feita
com rolo pequeno de lã de carneiro, que era passado ao longo do seu
comprimento e em seguida em direção cruzada, de forma a garantir uma
boa cobertura do substrato, sem escorrimentos. O intervalo entre demãos
para ambos os vernizes foi aproximadamente de três horas. Na Figura 4.15
pode ser visualizada a pintura sendo realizada em um corpo-de-prova.
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Figura 4.15 – Aplicação dos vernizes

Para essa aplicação, foi necessário previamente calcular o consumo
dos vernizes para a pintura dos corpos-de-prova separados em lotes. Para
tanto, inicialmente foram pintados corpos-de-prova de referência. Neste
momento foi feita a medição da espessura do filme úmido aplicado em uma
demão. Como resultado deste ensaio, realizado com o uso de pente
graduado, conforme método da ASTM D 4414 (2001), foi obtido 75 μm de
filme úmido para ambos os vernizes.
Na Figura 4.16 pode ser visualizado uma medição da espessura do
filme úmido, recém-aplicado no corpo-de-prova.

Figura 4.16 – Medição da espessura do filme úmido com uso de pente
graduado
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Decorrido um dia da finalização da pintura com os vernizes, iniciouse a pintura das extremidades dos corpos-de-prova com tinta epóxi de alta
espessura para a proteção e a delimitação da área de estudo. Esta foi
realizada com a aplicação de duas demãos da tinta, em intervalos de
aproximadamente três horas.
Quanto aos vernizes selecionados, ambos são de fabricantes de
renome no mercado, sendo produtos representativos dos mais utilizados nas
edificações brasileiras.
4.2.5 Ensaios de acompanhamento de desempenho
Os ensaios apresentados anteriormente na Tabela 4.3, Item 4.2.4,
foram os selecionados para o acompanhamento da degradação dos vernizes
e do concreto armado durante os ensaios de desempenho propostos, sendo,
a seguir, descrita a importância e o método de execução adotado para cada
um deles.
4.2.5.1 Exame visual de falhas nos vernizes
A inspeção visual dos filmes dos revestimentos foi feita através dos
exames relacionados na Tabela 3.1, anteriormente apresentada no Item
3.3.1 do Capítulo 3. Estes foram selecionados para ser verificado se o
ambiente criado artificialmente nas câmaras comprometeria a integridade do
filme. Para que a avaliação da eficiência dos revestimentos como proteção
não fosse prejudicada, a integridade do filme deveria ser mantida durante
todo o ensaio.
Desses exames, os de visualização das falhas craqueamento,
empoamento, empolamento e destacamento seguiram padrões visuais
específicos apresentados na ISO 4628, Parte 2, 3, 4, 5 (1982) e 6 (1990). E
as falhas amarelecimento e perda do brilho do filme tiveram sua intensidade
graduada conforme classificação genérica da Parte 1, desta mesma Norma.
4.2.5.2 Determinação da aderência dos vernizes ao concreto
Como a manutenção da aderência do filme é necessária para que o
mesmo seja avaliado quanto a sua eficiência como barreira de proteção,
esta foi verificada periodicamente durante os ensaios de desempenho.
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O método adotado foi de corte em Χ da NBR 11003 (1990), sendo
somente um corte feito em cada uma das inspeções periódicas realizadas.
Este método foi definido devido à geometria dos corpos-de-prova que
limitava que outros fossem adotados.
O método do ensaio consiste em fazer um corte em X em uma
região sem imperfeições do revestimento, com ângulo de 45º (Figura 4.17)
com 4 cm de comprimento e em profundidade tal que atinja o substrato. Uma
fita especial, marca 3M, modelo 880 Scotch (25 mm de largura) é aplicada
sobre o corte e em seguida removida em um movimento único e uniforme.
Isto deve ser feito no máximo dois minutos depois de sua aplicação.

α=45o

Ângulo de corte

Sentido de remoção
da fita adesiva

Linhas de corte

Figura 4.17 – Ilustração esquemática do ensaio de aderência por corte em X

Na Figura 4.18 pode ser visualizada a realização do ensaio em um
corpo-de-prova não-armado.

Figura 4.18 – Ensaio de aderência por corte em X
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4.2.5.3 Determinação da variação de massa
Este ensaio acompanhou o ganho e perda de massa do concreto
durante os ensaios de desempenho, sendo realizado sempre em conjunto
com outros de acompanhamento com o objetivo de compreender melhor os
resultados obtidos.
O método de ensaio constituiu na pesagem dos corpo-de-prova nãoarmado periodicamente, isto ocorrendo sempre logo após a retirada destes
das câmaras. Para tal, foi utilizada uma balança analítica, marca Mettler
modelo PB3002-S, com resolução de 0,01 g. A Figura 4.19 mostra a
pesagem sendo realizada em um dos corpos-de-prova.

Figura 4.19 – Determinação de massa em um corpo-de-prova

4.2.5.4 Determinação da profundidade de carbonatação por
aspersão de solução de fenolftaleína
A profundidade de carbonatação no concreto por aspersão de
fenolftaleína, como iniciador químico, foi o principal ensaio selecionado para
a avaliação da eficiência dos revestimentos contra à penetração do dióxido
de carbono, ao longo do período de exposição.
O preparo da solução foi:

-

dissolução de 1 g da fenolftaleína em 50 mL de álcool etílico e diluição
desta mistura em água destilada até completar 100 mL;

-

acondicionamento da solução em frasco de vidro.
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O método do ensaio consistiu na aspersão do indicador em corposde-prova

recém-fraturados

transversalmente,

que

eram

removidos

periodicamente da câmara.
Na Figura 4.20, podem ser visualizadas a fratura (longitudinal) de um
corpo-de-prova e a aspersão da solução em corpo-de-prova (fraturado na
transversal).

Figura 4.20 – Fratura de corpo-de-prova e aspersão de solução de
fenolftaleína

Após a aspersão, era medida a profundidade de carbonatação em
quatro pontos da camada incolor conforme recomendado no procedimento
IPT, AMCC/MRT1-3 (IPT, 1995) e calculada a espessura média de
carbonatação seguindo a recomendação RILEM (1994, p. 57-58), ambos
comentados no Item 3.3.3 do Capítulo 3. O desenho da Figura 4.21 ilustra
esquematicamente a localização dos pontos de medição no corpo-de-prova
não-armado.
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Ponto 2
Área carbonatada
Ponto 3

Ponto 1
Área não-carbonatada

Ponto 4

Figura 4.21 – Ilustração esquemática da determinação da profundidade de
carbonatação por fenolftaleína

4.2.5.5 Determinação da profundidade de carbonatação por
análise microscópica
A determinação da profundidade da carbonatação por análise
microscópica do concreto foi realizada como complemento ao método de
aspersão, devido à precisão em seus resultados. O Laboratório de
Engenharia de Rochas da Divisão de Geologia do IPT realizou o ensaio,
baseando-se na ASTM C 856 (1995).
Primeiramente, foram preparadas lâminas a partir da extração no
corpo-de-prova de uma fatia transversal do concreto. Estas foram saturadas
com resina orgânica de cor azul, de maneira a possibilitar, além da
visualização microscópica da camada carbonatada, a visualização dos poros
do concreto, os quais são ocupados pela resina. Desta forma, o ensaio
também permitiria que os dois tipos de concreto estudados tivessem a sua
microestrutura analisada, comparativamente.
As medições foram realizadas em somente três pontos devido à
limitação de área da lâmina. Para tal foi utilizado um microscópio ótico,
marca Carl Zeiss. Este transmite um feixe luminoso através da lâmina,
permitindo a visualização da diferença de coloração na pasta de cimento
resultante das reações químicas de carbonatação que geram cristais de
carbonato de cálcio, que deixam a pasta de cimento com coloração clara.
Esta camada carbonatada é medida por uma régua graduada embutida na
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lente ocular do microscópio. Na Figura 4.22, é ilustrado uma medição sendo
realizada.

Figura 4.22 – Determinação da profundidade de carbonatação por análise
microscópica

4.2.5.6 Determinação do teor de íons cloreto por análise química
A quantificação dos teores de íons cloreto presentes em diferentes
profundidades dos corpos-de-prova foi o principal parâmetro para avaliar a
eficiência dos revestimentos com proteção contra penetração de cloretos. O
Laboratório de Química de Materiais da Divisão de Engenharia Civil do IPT
fez as análises, empregando técnica de íons cloreto solúveis em ácido
nítrico, conforme método da ASTM C 1152/C 1152M (1997).
Para a realização das análise em diferentes ciclos do ensaio foram
extraídas amostras de material em pó (aproximadamente 10 g) nos corposde-prova secos por 48 horas após a exposição à névoa salina. As amostras
foram extraídas nas profundidades: até 5 mm, de 5 mm a 10 mm, de 10 mm
a 15 mm e de 15 mm a 20 mm. Para tanto, foram feitos furos em todo a
extensão delimitada do corpo-de-prova não-armado com uma broca para
concreto (Widia). O material pulverulento era coletado com o uso de uma
placa de PVC que foi fixada em seu entorno e dobrada de forma a direcionar
o material de coleta para um saco plástico. Na Figura 4.23, pode ser
visualizada a extração sendo feita em um corpo-de-prova.
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Placa de PVC

Concreto

Figura 4.23 – Extração de amostra para análise química (teor de cloretos)

4.2.5.7 Determinação da profundidade de contaminação de íons
cloreto por aspersão de solução de nitrato de prata
Em caráter investigativo, ao término de alguns ciclos do ensaio de
exposição

aos

íons

cloreto,

corpos-de-prova

foram

fraturados

transversalmente e sobre a superfície fraturada foi aspergida uma solução
de nitrato de prata para determinação da profundidade da camada
contaminada com cloretos.
Para este ensaio, foi preparada a solução de nitrato de prata
(0,1 mol/L) seguindo o seguinte procedimento :

-

dissolver, em um béquer de 1000 mL, 17 g de nitrato de prata (seco
durante uma hora em estufa a 150ºC) com aproximadamente 400 mL de
água destilada. Transferir a solução para um balão volumétrico de
1000 mL e completar o seu volume com mais água destilada até
completar o volume de 1 L. Homogeneizar a solução por agitação;

-

acondicionar a solução em frasco de vidro do tipo âmbar, devido à sua
sensibilidade à luz.
O método de ensaio proposto seguiu o mesmo adotado para a

determinação da profundidade de carbonatação, apresentada no Item
4.2.5.4. Na Figura 4.24, é apresentada a aspersão da solução sendo
realizada em um corpo-de-prova recém-fraturado.
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Figura 4.24 – Aspersão de nitrato de prata para a determinação da
profundidade de alta contaminação por cloretos

4.2.5.8 Medição do potencial de corrosão
O potencial de corrosão (Ecorr) da armadura dos corpos-de-prova foi
medido para ser acompanhada a iniciação e a propagação da corrosão nos
corpos-de-prova armados, avaliando, durante todo o período de ensaio, a
eficiência dos revestimentos como proteção sem que os corpos-de-prova
fossem destruídos.
Para a sua medição, foi usado o potenciostato fabricado pela PAR,
modelo 273 A, disponível no Laboratório de Corrosão e Tratamento de
Superfície da Divisão de Metalurgia do IPT.
Previamente à medição, foi removida parte da pintura da barra de
aço para contado dos fios elétricos de ligação com o potenciostato. Também
foi preparada a seguinte solução condutora de sulfato de sódio, a ser
introduzida no tubo plástico:

-

diluição, em um béquer de 1000 mL, de 100 g de sulfato de sódio em
900 mL de água destilada;

-

acondicionamento da solução em frasco de vidro.
Para a introdução dessa solução no tubo, era utilizada uma seringa

e o corpo-de-prova armado era posicionado na horizontal para evitar a
formação de bolhas de ar no tubo durante o seu preenchimento. Na Figura
4.25, pode ser visualizada esta etapa sendo realizada.
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Figura 4.25 – Introdução de solução condutiva de sulfato de sódio no tubo
plástico do corpo-de-prova armado

Para a medição do potencial, o eletrodo de trabalho e o eletrodo de
referência são conectados ao potenciostato através de fios elétricos. Na
Figura 4.26, pode ser visualizado um corpo-de-prova após a colocação do
eletrodo de calomelano saturado e a realização das conexões feitas para tal
medição.

Eletrodo de referência

Eletrodo de trabalho

Figura 4.26 – Ligação elétrica de dois eletrodos para a medição do potencial
de corrosão
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4.2.5.9 Determinação da velocidade de corrosão
A determinação da velocidade de corrosão (icorr) foi feita como dado
complementar para o acompanhamento do processo corrosivo na armadura
dos corpos-de-prova revestidos. Para tal, foram levantadas as curvas de
polarização com uso do mesmo potenciostato utilizado para a obtenção do
potencial de corrosão. Foi adotada a velocidade de varredura de 10 mV/min
e os três eletrodos foram conectados ao potenciostato, sendo para tanto
removida também a parte da pintura na extremidade da barra de cobre. A
curva foi levantada aplicando-se uma sobretensão ao redor do potencial de
corrosão de ±10 mV. A Figura 4.27 apresenta a fotografia do corpo-de-prova
com as ligações elétricas dos três eletrodos.

Eletrodo de referência
Eletrodo de trabalho
Contra-eletrodo

Figura 4.27 – Ligação elétrica dos três eletrodos para o levantamento da curva
de polarização

O potenciostato utilizado possui um software específico que fornece
automaticamente os valores da resistência de polarização (Rp) e das
constantes de Tafel (ba e bc). A partir destes, estima, também, o valor da
velocidade de corrosão, conforme descrito no Capítulo 3.
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Como um dado complementar, o valor da resistência de polarização
fornecido pelo equipamento foi utilizado para calcular, manualmente, a
velocidade de corrosão (icorr) através da equação 3.10, Ítem 3.3.5.2 do
Capítulo 3. Para tanto, foram adotados para a constante B dessa equação
os valores propostos por Andrade e Gonzáles (1973, 1978). Estes valores,
apresentados no Ítem 3.3.5.2, Capítulo 3, são: 26 mV e 56 mV. O valor de
26 mV é adotado quando é constatado que o aço se encontra despassivado
e 56 mV quando constatado que o aço ainda se encontra passivado.
4.2.6 Planejamento geral de execução dos ensaios propostos
Na Tabela 4.4, são apresentadas as variáveis estudadas durante os
ensaios de desempenho propostos, sendo dada para cada uma delas uma
sigla de identificação dos corpos-de-prova e para sua citação no decorrer do
trabalho.
Tabela 4.4 – Identificação das variáveis estudadas na validação das
metodologias propostas
Sigla adotada para cada
variável

NCP- a/c 50 AC
NCP- a/c 65 AC
NCP- a/c 50 PU
NCP- a/c 65 PU
ACP- a/c 50 AC
ACP- a/c 65 AC
ACP- a/c 50 PU
ACP- a/c 65 PU

Descrição das variáveis

Corpo-de-prova não-armado na relação a/c de 0,50 e pintado com
verniz acrílico aplicado em duas demãos.
Corpo-de-prova não-armado na relação a/c de 0,65 e pintado com
verniz acrílico aplicado em duas demãos.
Corpo-de-prova não-armado na relação a/c de 0,50 e pintado com
verniz poliuretânico antipichação aplicado em três demãos.
Corpo-de-prova não-armado na relação a/c de 0,65 e pintado com
verniz poliuretânico antipichação aplicado em três demãos.
Corpo-de-prova armado na relação a/c de 0,50 e pintado com
verniz acrílico aplicado em duas demãos.
Corpo-de-prova armado na relação a/c de 0,65 e pintado com
verniz acrílico aplicado em duas demãos.
Corpo-de-prova armado na relação a/c de 0,50 e pintado com
verniz poliuretânico antipichação aplicado em três demãos.
Corpo-de-prova armado na relação a/c de 0,65 e pintado com
verniz poliuretânico antipichação aplicado em três demãos.

A seguir, nas Tabelas 4.5 e 4.6 é apresentado o planejamento geral
de realização de cada um dos ensaios de desempenho de exposição ao
dióxido de carbono e aos íons cloreto, respectivamente.
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Tabela 4.5 – Planejamento geral do ensaio acelerado de exposição ao dióxido
de carbono
Avaliações
o

0 (referência)

14o dia

5 dia

28o dia

42o dia

Corpos-de-prova não-armados (NCP)
Exame visual

Exame visual

Exame visual

Exame visual

Exame visual

Aderência

Aderência

Aderência

Aderência

Aderência

Variação de
massa

Variação de
massa

Variação de
massa

Variação de
massa

Variação de
massa

Aspersão de
fenolftaleína

Aspersão de
fenolftaleína

Aspersão de
fenolftaleína

Aspersão de
fenolftaleína

Aspersão de
fenolftaleína

Análise
microscópica

Análise
microscópica

Análise
microscópica

Análise
microscópica

Análise
microscópica

Corpos-de-prova armados (ACP)
Potencial de
corrosão

Potencial de
corrosão

Potencial de
corrosão

Potencial de
corrosão

Potencial de
corrosão
Velocidade de
corrosão

Tabela 4.6 – Planejamento geral do ensaio acelerado de exposição aos íons
cloreto
Avaliações
0
(referência)

1o ciclo

3o ciclo

4o ciclo

6o ciclo

7o ciclo

8o ciclo

Corpos-de-prova não-armados (NCP)
Aderência

Aderência

Exame visual Exame visual Variação de
massa
Aderência
Aderência

Análise
química

Variação de
massa

Variação de
massa

Aspersão de
solução de
nitrato de
prata

Análise
química

Exame visual Exame visual

–

Aderência
Variação de
massa

Variação de
massa

Aspersão de
solução de
nitrato de
prata

Análise
química
Aspersão de
solução de
nitrato de
prata

Aspersão de
solução de
nitrato de
prata

Exame visual

Corpos-de-prova armados (ACP)
Potencial de
corrosão

Potencial de
corrosão

Potencial de
corrosão

Potencial de
corrosão

Potencial de
corrosão

Potencial de
corrosão

Potencial de
corrosão
Velocidade
de corrosão
Aspersão de
solução de
nitrato de
prata

143

CAPÍTULO 5
RESULTADOS DOS ENSAIOS E DISCUSSÕES
Neste Capítulo, são apresentados os resultados dos ensaios, de
caracterização e de desempenho relacionados no Capítulo 4, que foram
realizados com o objetivo principal de validar a metodologia de seleção de
vernizes de proteção. Além disso, estes foram realizados também para
validar

os

ensaios

de

desempenho

propostos

e

avaliar

vernizes

representativos do mercado nacional.
Inicialmente, são apresentados e discutidos os resultados dos
ensaios selecionados para caracterizar vernizes de proteção.
Em seguida, são apresentados e discutidos os resultados dos
ensaios de desempenho selecionados. Destes, os propostos tiveram de ser
repetidos para que as alterações julgadas necessárias em sua metodologia
fossem validadas e, também, corrigidas algumas falhas ocorridas em sua
execução. Nesta forma, a apresentação dos resultados dos ensaios de
desempenho propostos teve de ser dividida em Primeira Fase e Segunda
Fase, constando nesta última a descrição das mudanças feitas na
metodologia proposta de cada ensaio e o planejamento de sua repetição.
Na oportunidade de repetição dos ensaios, foi possível também
estudar melhor os corpos-de-prova armados que foram especialmente
concebidos para tais ensaios. Pequenas modificações foram feitas em sua
concepção e deu-se ênfase na definição do número mínimo necessário para
um adequado acompanhamento da corrosão na armadura. A intenção era
também validar o corpo-de-prova armado para poder ser adotado,
futuramente, por outros pesquisadores para realização de medidas
eletroquímicas em ensaios de desempenho de revestimentos.
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5.1 Resultados e discussões dos ensaios de caracterização
Previamente à discussão dos resultados é importante mencionar,
como descrito no Capítulo 4, que o ensaio de flexibilidade foi adotado para a
aquisição de um verniz acrílico e um verniz poliuretânico no mercado de
tintas. Para Tal, foi determinada a flexibilidade de três vernizes acrílicos,
aparentemente similares, de importantes fabricantes nacionais. Destes,
optou-se pelo de maior flexibilidade (identificado como Fabricante C, na
Tabela 5.3, Item 5.1.3). Desta forma, todos os outros resultados de ensaios
apresentados para o verniz acrílico são deste fabricante C.
Quanto ao único verniz poliuretânico que teve sua flexibilidade
determinada, optou-se pela sua adoção, sem avaliar outros similares no
mercado nacional, devido à elevada flexibilidade obtida. Outro fator
importante, que levou a sua adoção, foi a apresentação deste, pelo
fabricante, como sendo um verniz monocomponente e de proteção contra
pichações.
5.1.1 Caracterização dos vernizes líquidos
A Tabela 5.1 apresenta os resultados obtidos para os dois vernizes.
Tabela 5.1 – Caracterização dos vernizes líquidos
Ensaio

Identificação da resina

Temperatura de transição vítrea (Tg)
Massa especifica
Sólidos por massa
Sólidos por volume

Acrílica (poliacrilato com presença
preponderante de uma mistura de
polimetacrilato de metila, poliacrilato
de butila, pequenas proporções de
poliacrilato de metila e polimetacrilato
de butila)
45ºC
0,90 g/cm

Verniz
poliuretânico
antipichação

Poliuretano
(isocianato)

3

21%

0,93 g/cm3
30%

16%

26%

11,7 s

12,5 s

Toque

30 min

30 min

Livre de pegajosidade

50 min

1h

Endurecida

3 h 30 min

2 h 50 min

Manuseio*

3 h 40 min

3 h 10 min

Completamente endurecida

4 h 10 min

4 h 35 min

Viscosidade (Copo Ford)
Tempo de
secagem

Verniz acrílico

75 μm
75 μm
* Tempo de Secagem para Manuseio é o tempo adotado para o intervalo de aplicação entre demãos.
Espessura do filme úmido por demão
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Na Tabela 5.1, observa-se que o resultado do ensaio de
identificação de resina mostra que o verniz acrílico é à base de monômeros
acrílico e metacrilato, os quais o caracterizam como um verniz puro, ou seja,
em sua composição não há combinações com outros tipos de resinas, das
quais cita-se a resina de estireno como a mais comumente utilizada.
Comenta-se que os vernizes acrílicos estirenados são também denominados
no mercado como “vernizes acrílicos”, embora tenham, em geral, uma menor
qualidade e durabilidade.
Portanto, o resultado obtido para o verniz adquirido o identifica
realmente como acrílico. Para o verniz poliuretânico antipichação o mesmo
ficou comprovado, a partir da identificação do isocianato.
Analisando o valor obtido no ensaio de temperatura de transição
Vítrea (Tg) para o verniz acrílico, pode-se dizer que 45ºC é um valor que
indica que o filme do mesmo, aplicado nas estruturas de concreto, se
manterá, provavelmente, rígido, com restrição de mudanças em seu estado
físico. Comparando este valor com os outros mencionados na literatura, o
verniz acrílico ensaiado poderia ser considerado como um revestimento nãoapropriado para aplicação como barreira de proteção, já que somente
valores baixos de Tg, próximos de 0ºC, poderiam manter o filme no estado
flexível. O filme sendo flexível pode acompanhar facilmente as mudanças
volumétricas do concreto devido às variações térmicas resultantes da
exposição ambiental, sem perder a integridade (ELFRING, 1995 apud
UEMOTO, 1998, p. 19).
Entretanto, considerando que a caracterização de um revestimento
como flexível ou rígido não pode ser feita somente se baseando na análise
da sua Tg característica, cita-se que o verniz em estudo tem alto peso
molecular19, e que o mesmo foi, dentre os três vernizes acrílicos ensaiados,
o que apresentou a maior flexibilidade no ensaio de mandril cônico (ver Item
5.3.1).

19

Informação fornecida por representante do fabricante do verniz acrílico em estudo.
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A partir dessas considerações, pode-se dizer que embora valores
um pouco menores da Tg obtida, pareçam ser mais apropriados, o verniz
acrílico estudado pode atender as exigências mínimas de flexibilidade.
Entretanto, esta conclusão só pode ser feita a partir da análise da Tg em
conjunto com outros ensaios, sendo isto, atualmente ainda problemático,
devido a falta de informações quanto a representatividade dos seus
resultados, de forma que seja conhecida a capacidade de revestimentos em
acompanhar solicitações das estruturas de concreto.
Nesse contexto, concluí-se que o ensaio de temperatura de
transição vítrea não é um ensaio fundamental para a seleção de vernizes,
ficando, a princípio, o seu conhecimento mais restrito aos laboratórios.
Lembra-se que este ensaio não se aplica a revestimentos poliuretânicos.
Complementa-se, ainda, que o valor de Tg obtido para o verniz
acrílico representa algumas vantagens, citam-se:

-

valores próximos ao obtido, garantem, em geral, a secagem rápida do
revestimento, permitindo que a pintura com até três demãos seja
realizada até mesmo em um único dia;

-

valores próximos ao obtido, garantem, em geral, a manutenção de
algumas propriedades essenciais dos vernizes durante a sua utilização,
como a permeabilidade. A exposição do revestimento a temperaturas
superiores

a

Tg

caraterística

determina

o

aumento

da

sua

permeabilidade e diminuição da aderência ao concreto. Não sendo a Tg
obtida muito baixa, a probabilidade de ocorrência destes fatores é
também muito baixa.
Quanto aos resultados do ensaio de teor de sólidos por volume
(calculado a partir do conhecimento da massa especifica e do sólidos por
massa), observa-se que o teor de sólidos do verniz poliuretânico
antipichação foi bem mais elevado (26% contra 16% do acrílico), indicando
que a espessura do seu filme seco será sempre maior que do verniz acrílico,
para o mesmo número de demãos e mesmo consumo. Isto mostra a
importância do ensaio, sendo também, o seu resultado, um indicativo da
porcentagem de resina na composição de um verniz. Desta forma, conclui-
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se que o conhecimento do teor de sólidos é uma informação que deve ser
conhecida, sendo sempre disponibilizada nos catálogos de fabricantes.
Comenta-se, ainda, que os resultados do ensaio de teor de sólidos,
mostram que o verniz poliuretânico antipichação pode conferir uma maior
barreira de proteção ao concreto do que o verniz acrílico, ou ser sempre
aplicado em um menor número de demãos para obter uma mesma
espessura do filme seco
O conhecimento do tempo de secagem para o verniz acrílico não é
tão importante, como para o verniz poliuretânico. Para este último, o
intervalo de aplicação entre demãos (Manuseio) deve ser necessariamente
respeitado, não somente para garantir a qualidade do acabamento, mas,
principalmente, para garantir uma boa aderência entre demãos do
revestimento.
Analisando o resultado do verniz poliuretânico antipichação,
observa-se que sendo o intervalo de aplicação de 3 h 10 min, a pintura com
duas demãos (mais usual) poderia ser realizada em um mesmo dia, sendo
que, para três demãos, seriam, em geral, necessários dois dias de
aplicação.
De qualquer forma, para ambos os vernizes, é necessário o
conhecimento do tempo de secagem, já que o mesmo interfere no
planejamento do serviço de execução da pintura, sendo, no caso do
poliuretânico, necessário prever, na pintura com três demãos, um leve
lixamento entre a segunda e a terceira demão, devido a ultrapassagem
deste prazo determinado.
Quanto à determinação da espessura do filme úmido, vale a pena
observar que esta foi medida a partir da aplicação de uma demão dos
vernizes, sobre corpos-de-prova de concreto. Esta aplicação foi feita em
sentido cruzado, ou seja, passagem do rolo na vertical e imediatamente
depois na horizontal. Como teste, complementando os resultados obtidos
para este ensaio, foi feita a aplicação de uma demão com mais de uma
passagem cruzada. Nesta condição foi verificado que somente uma
passagem em sentido cruzado era realmente adequada (filme de 75 μm), já
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que, em maiores espessuras, o filme úmido apresentava pontos de
escorrimento.
A partir desse teste, concluí-se que os valores obtidos para cada
verniz estão próximos ao limite de espessura de filme úmido por demão que
se pode aplicar em campo, nas estruturas de concreto que apresentem
condições de acabamento e características similares ao concreto adotado.
Comenta-se, ainda, quanto ao ensaio de espessura do filme úmido,
que o seu conhecimento possibilitou avaliar os resultados do ensaio de
viscosidade, que, para ambos os vernizes, foram julgados como de baixos
valores. Foi atribuída a viscosidade e ao teor de sólido (também considerado
baixo) a limitada espessura do filme úmido atingida.
Nesse contexto conclui-se que, caso seja informado nos catálogos o
teor de sólido e a viscosidade dos vernizes, nem sempre há necessidade de
ser conhecida a espessura do filme úmido. Comenta-se que dependendo
das condições de acabamento e características do substrato de aplicação, o
resultado deste ensaio pode ser variável. De qualquer forma, o seu
conhecimento é importante, sendo recomendado que o mesmo seja mais
conhecido através de realização de amostras de aplicação na obra.
5.1.2 Caracterização dos vernizes em filme livre
A seguir, é apresentada a Tabela 5.2 na qual constam todos os
resultados dos ensaios em filme livre obtidos para o verniz acrílico e o verniz
poliuretânico antipichação.
Cita-se que nas Tabelas C.1 e C.3 do Anexo C constam os valores
de variação de massa obtidos durante os ensaios de permeabilidade ao
vapor d’água e ao dióxido de carbono.
Nas Tabelas C.2 e C.4 do mesmo Anexo constam os valores
individuais de espessura obtidos para cada amostra de verniz em filme livre,
as espessuras médias e seus desvios padrões.
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Tabela 5.2 – Caracterização dos vernizes em filme livre

CP1

CP2

CP3

CP1

CP2

CP3

Espessura média do filme (μm)
2
Taxa de transmissão (g/(m .dia))
Taxa de transmissão média
2
(g/(m .dia))
2
Desvio padrão médio ((g/(m .dia))
Camada equivalente a do ar (m)
Camada média equivalente a do ar

146
8,06

120
6,96

130
9,43

116
6,69

116
7,14

91
7,96

8,15
0,72

Desvio padrão (m)

7,26

1,23
1,01
0,80

0,69

1,09

0,64
1,02
1,09

0,17

1,17

0,07

Corpo-de-prova

CP1

CP2

CP3

CP1

CP2

CP3

Espessura média do filme (μm)
2
Permeabilidade (g/(m .dia))
2
Permeabilidade média (g/(m .dia))
2
Desvio padrão médio ((g/(m .dia))
Camada equivalente a do ar (m)
Camada média equivalente a do ar
Desvio padrão (m)
Espessura média do filme (μm)
Área dos poros (%)
Distância entre poros (μm)

123
2,88

120
2,90
3,23
0,58
85,81
79
13
-

94
3,90

79
2,28

96
2,40

63,60

108,77

86
2,29
2,32
0,07
108,30
106,7
3,3
12,6
1,67
3,90

2 demãos
3 demãos

Porosidade

Verniz poliuretânico
antipichação

Verniz acrílico

Corpo-de-prova

1 demão

Permeabilidade ao
CO2

Permeabilidade à H2O
(vapor)

Ensaio

Diâmetro dos poros (μm)

86,41

Médio
Mínimo
Máximo
Desvio
padrão

Médio
Mínimo
Máximo
Desvio
padrão

Médio
Mínimo
Máximo
Desvio
padrão

0,40
0,19
0,62
0,22
29,7
1,77
3,70

0,81
0,38
1,75
0,70

Médio
Mínimo
Máximo
Desvio
padrão

39,3
0,25
15,40

Espessura média do filme (μm)
Área dos poros (%)
Distância entre poros (μm)

Diâmetro dos poros (μm)

-

Médio
Mínimo
Máximo
Desvio
padrão

29,5
0,36
19,10

Espessura média do filme (μm)
Área dos poros (%)
Distância entre poros (μm)

Diâmetro dos poros (μm)

-

102,90

0,39
0,13
0,79
0,33
47,3
1,91
3,40

0,7
0,38
2,49
1,2

Médio
Mínimo
Máximo
Desvio
padrão

0,38
0,13
1,02
0,46

No ensaio de permeabilidade ao vapor d’água, os resultados obtidos
para a taxa de transmissão classificam, ambos os vernizes, como de baixa
permeabilidade. No entanto, os resultados obtidos para a camada
equivalente a do ar, classificam os vernizes como de média permeabilidade.
Este último resultado pode ser considerado mais representativo, já que se
nos cálculos de sua obtenção é necessário conhecer a espessura média do
filme livre.
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Observa-se, também, quanto aos resultados para a camada
equivalente a do ar que sendo a espessura média dos vernizes em filme livre
(adotadas nos cálculos) superiores as normalmente adotadas nas obras (em
torno de 70 μm de filme seco) a classificação destes vernizes seria, raras
vezes, superior a de média permeabilidade ao vapor de água.
Conclui-se, quanto a permeabilidade ao vapor d’água que, dos dois
vernizes, o poliuretânico antipichação nitidamente confere uma maior
proteção como barreira, tendo apresentado uma menor taxa de transmissão
e uma maior camada equivalente a do ar para um filme de menor espessura
média. O verniz acrílico tinha filme com espessura média de 132 μm e o
verniz poliuretânico antipichação filme com espessura média de 108 μm.
Ainda quanto ao ensaio de permeabilidade ao vapor d’água vale a
pena comentar os valores individuais obtidos para cada verniz:

-

verniz acrílico: os corpos-de-prova CP2 e CP3, que apresentavam
valores próximos de espessura média do filme, não apresentaram
resultados de taxa de transmissão e camada equivalente a do ar muito
similares. Já o CP1, que apresentou uma espessura média maior (cerca
de 21 μm), do que estes corpos-de-prova, teve, em relação ao CP2, uma
de taxa de transmissão maior para uma menor camada equivalente. Em
relação ao CP3, o CP1 apresentou uma de taxa de transmissão menor
para uma maior camada equivalente. Estes resultados não são muito
coerentes, visto que quanto maior a espessura da camada de verniz,
esperar-se-ia que o mesmo conferisse uma barreira mais protetora
quanto a penetração do vapor de água;

-

verniz poliuretânico antipichação: os corpos-de-prova CP1 e CP2, que
apresentaram o mesmo valor para a espessura média do filme, tiveram
valores similares de taxa de transmissão de vapor e de camada
equivalente a do ar. Entretanto, o CP3, com espessura de filme menor,
apresentou uma maior camada equivalente, para a maior taxa de
transmissão obtida. Novamente, nem todos os resultados foram
coerentes.
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A partir desses resultados, foi feita uma análise das possíveis
causas que levaram a sua ocorrência e duas hipóteses foram levantadas
como responsáveis:

-

variação da U.R. na câmara: durante a realização do ensaio não foi
possível manter a variação de U.R. menor que 2% conforme estabelecida
pela norma. A variação foi de 10%, a qual foi desprezada nos cálculos;

-

variação na espessura dos filmes: como mostra a Tabela C.2, do Anexo
C, os valores individuais obtidos para os filmes de ambos os vernizes na
borda de cada placa e na região central eram bem diferenciados, sendo
mais expressiva esta diferença nas placas pintadas com verniz acrílico.
Os valores de desvio padrão para este verniz eram mais elevados (CP1
de 14 μm; CP2 de 16 μm e CP3 34 μm), quando comparados aos
desvios do verniz poliuretânico (CP1 de 16 μm; CP2 de 13 μm e CP3 12

μm).
De qualquer forma, mesmo com os problemas relatados, os
resultados obtidos possibilitaram diferenciar e classificar os vernizes, sendo
o ensaio de permeabilidade ao vapor d’água considerado muito eficiente
para determinar a propriedade de barreira. No entanto, para tornar os
resultados do ensaio mais confiáveis, seria apropriado que o mesmo fosse
aprimorado, sendo seguido todas as recomendações da Norma e feitas
melhorias na pintura das placas, tendo-se uma maior uniformidade na
espessura de cada filme e entre vernizes. Como importantes considerações
par ensaios futuros, citam-se:

-

preparo de um maior número de corpos-de-prova, sendo após a
medição da espessura do filme, desprezado aqueles com espessuras
mais diferenciadas e os com maiores desvios padrões;

-

placas com maior área de exposição do filme pintado, para minimizar as
diferenças de espessura;

-

realização do ensaio também com os filmes dos revestimentos
envelhecidos, além dos recém-aplicados na placa porosa.
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Os resultados do ensaio de permeabilidade ao dióxido de carbono
no que se refere à espessura da camada equivalente à difusão no ar foram,
para ambos os vernizes, superiores a 50 m, que é o valor mínimo
mencionado por alguns pesquisadores para revestimentos de proteção ao
concreto (HEWLETT, 1990; LEEMING, 1990; BASSI, GARSTON, HURLEY,
2003).
Portanto, analisando isoladamente os resultados de espessura da
camada equivalente à difusão no ar, conclui-se que o verniz acrílico (com
espessura média de 118 μm) e o verniz poliuretânico antipichação (com
espessura média de 87 μm) poderiam ser classificados como revestimentos
anticarbonatação, sendo o verniz poliuretânico o que pode, nitidamente,
conferir uma maior proteção como barreira (menor permeabilidade para
menor espessura).
Vale a pena comentar os valores individuais de permeabilidade ao
dióxido de carbono obtidos para cada verniz:

-

verniz acrílico: os corpos-de-prova CP1 e CP2, que apresentavam
espessuras similares, apresentaram uma permeabilidade também similar.
Já para o CP3, que apresentou uma espessura menor (cerca de 25 μm),
foi obtida uma permeabilidade maior. Estes resultados não são todos
coerentes, visto que seria esperado que para uma maior espessura da
camada de verniz (CP3) maior seria a dificuldade da penetração de
agentes;

-

verniz poliuretânico antipichação: também não foi observada coerência
nos resultados. O corpo-de-prova de maior espessura não apresentou a
menor permeabilidade.
Os resultados obtidos podem ser justificados com base nos mesmos

fatos comentados no ensaio anterior (permeabilidade ao vapor d’água), a
saber:
▪

variação na espessura dos filmes: embora os valores médios de
espessura de cada filme não fosse muito grande, havia uma grande
diferença dos valores obtidos na região central da placa e na borda da
placa. Para o verniz poliuretânico os valores do desvio de cada corpo-
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de-prova eram muito elevados (CP1 de 21 μm; CP2 de 17 μm e CP3
11 μm – Tabela C.4, Anexo C), quando comparados aos desvios do
verniz acrílico (inferiores a 10 μm);
▪

variação da concentração de dióxido de carbono: durante a realização
do ensaio, não foi possível manter uma variação de 0,5% no teor de
CO2 insuflado, conforme estabelecido pela norma. A variação foi de
1%, sendo a mesma desconsiderada nos cálculos.
Mesmo com os problemas relatados, os resultados obtidos

possibilitaram diferenciar e classificar os vernizes, sendo, desta forma, o
ensaio considerado eficiente para determinar a propriedade de barreira ao
dióxido de carbono. No entanto, para tornar os resultados mais confiáveis,
seria recomendável que o ensaio na câmara de carbonatação fosse
aprimorado com adoção de um maior controle das condições de ensaio e do
preparo das placas pintadas (ver alterações mencionadas no ensaio anterior,
permeabilidade ao vapor d’água).
Analisando comparativamente os resultados obtidos para o ensaio
de porosidade, especificamente para a aplicação dos vernizes em duas
demãos, para os quais ambos apresentam espessuras da película seca
praticamente iguais, verifica-se que os poros no verniz acrílico são de maior
diâmetro do que os poros do verniz poliuretânico antipichação, porém este
último tem uma maior porcentagem da área ocupada pelos poros. Isto
significa que os poros do verniz acrílico são maiores, porém, aparecem em
menor quantidade, estando mais distantes uns dos outros, do que os do
verniz poliuretânico antipichação. De qualquer forma, observa-se que o
diâmetro médio dos poros de ambos os vernizes, é bem superior ao
diâmetro da molécula de água 35 nm (UEMOTO, 1998, p. 52) o que permite
a livre penetração e/ou a saída da água no filme dos vernizes.
Analisando o resultado desse ensaio com os de permeabilidade, se
for considerado apenas a área dos poros obtido para cada verniz, poder-seia supor que o verniz acrílico apresentaria permeabilidade menor do que o
verniz poliuretânico. Entretanto, com base nos resultados dos ensaios de
permeabilidade apresentados anteriormente, tendo o verniz poliuretano
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antipichação uma menor permeabilidade do que o acrílico, fica claro que a
porcentagem de área de poros não pode ser analisada isoladamente. Muito
provavelmente, o tamanho dos poros apresenta influência maior na
permeabilidade do que a área de poros.
Portanto, conclui-se quanto ao ensaio de porosidade que somente
com a realização de estudos complementares, como exemplo, caracterizar a
estrutura molecular dos vernizes, possa ser possível analisar claramente os
resultados obtidos, e assim, melhor caracterizar a porosidade dos vernizes e
verificar a relevância do seu conhecimento para a seleção de vernizes de
proteção.
Ainda quanto ao ensaio de porosidade, analisando os resultados
obtidos para diferentes demãos (espessura do filme seco), verificam-se as
seguintes tendências:
-

para o verniz acrílico, observou-se uma diminuição da área de poros e
também do seu diâmetro médio com o aumento da espessura (de dois
para três demãos). Isto indica que para este verniz, um maior número de
demãos

pode

determinar

um

melhor

desempenho

quanto

à

permeabilidade de agentes;
-

para o verniz poliuretânico, a área de poros, que já era bem maior do que
à do acrílico, apresentou um aumento progressivo conforme o aumento
da espessura. Porém, o diâmetro dos poros apresentou ligeira
diminuição. Se o diâmetro dos poros for o parâmetro mais relevante para
a permeabilidade, como parece, para este verniz também o aumento de
espessura

pode

determinar

um

melhor

desempenho

quanto

à

permeabilidade de agentes.
Quanto aos todos esses ensaios em filme livre apresentados,
conclui-se que estes realmente mostraram ser adequados para classificar
vernizes. Somente com base nesses ensaios, poder-se-ia afirmar que o
verniz acrílico conferi menor proteção ao concreto tanto para a carbonatação
como para a entrada e saída da água. De fato, como será verificado mais
adiante com os resultados dos ensaios de desempenho, esta afirmação foi
confirmada, o que corrobora a hipótese levantada de que os ensaios de
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permeabilidade em filme livre são essências em uma seleção de vernizes de
proteção.
Assim, vale a pena frisar a importância de maiores estudos quanto a
esses ensaios em filme livre, em destaque a verificação da relevância do
número de demãos aplicadas e a estrutura do filme.
5.1.3 Caracterização dos vernizes aplicados sobre substrato
metálico
O ensaio de flexibilidade, como mencionado, foi realizado em três
vernizes acrílicos de diferentes fabricantes e em um verniz poliuretânico
antipichação.
Como a intenção era determinar a flexibilidade em função da
espessura dos vernizes, diferentes espessuras do filme seco foram usadas
para permitir esta determinação. Na Tabela C.5, Anexo C, Item C.1.3
constam os valores individuais de espessura obtidos para cada um dos
vernizes.
A Tabela 5.3 apresenta os resultados de flexibilidade em diferentes
demãos para ensaios realizados nos vernizes aplicados sobre material
metálico (aço-carbono). Os valores de espessura são apresentados para
melhor serem analisados os resultados de flexibilidade.

Tabela 5.3 – Caracterização dos vernizes aplicados sobre substrato metálico

Vernizes e número de demãos

Verniz
acrílico

Espessura do filme seco
(μm)

Flexibilidade
(%)

Média de 10
medidas

Desvio
padrão

Fabricante A 1 demão

7,8

2,2

3,28

Fabricante B

1 demão

10,2

1,7

3,16

Fabricante C

1 demão

8,9

2,4

11,37

Fabricante C

2 demãos

17,3

3,6

31,11

Fabricante C

3 demãos

34,9

7,8

32,23

10

1,8

30,08

18,8

1,3

31,97

32,7

0,7

32,10

1 demão
Verniz
poliuretânico 2 demãos
antipichação
3 demãos
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Com base na Tabela 5.3, pode-se verificar:

-

entre os vernizes acrílicos, o do Fabricante C apresentou a maior
flexibilidade.

Por

esta

razão,

este

foi

o

selecionado

para

o

desenvolvimento do presente trabalho;

-

a flexibilidade do verniz poliuretânico antipichação foi maior do que a
flexibilidade dos três vernizes acrílicos ensaiados;

-

para ambos os vernizes, a flexibilidade aumentou com o aumento da
espessura do filme.
Quanto à execução do ensaio, comenta-se que a partir da aplicação

de duas demãos não foram visualizadas fissuras a olho desarmado e nem
por análise microscópica em nenhum dos vernizes. No entanto, para uma
demão, foi visualizada a olho desarmado fissuração no filme para os
vernizes acrílicos dos fabricantes A e B e, para o fabricante C foi possível
visualizar fissuras no filme somente com uso de microscópio ótico. Como a
norma recomenda somente a inspeção a olho desarmado, no cálculo da
flexibilidade do Fabricante C estas fissuras foram desconsideradas.
Nesse aspecto, conclui-se que a presença de fissuras visíveis com o
auxílio do microscópio ótico foi um indicativo de que, para considerar o
ensaio de flexibilidade apropriado para caracterizar vernizes da construção
civil, seria conveniente a condução de estudos mais detalhados. Isto porque,
embora não tenha sido quantificada a presença das fissuras e nem
verificado se eram passantes (atravessavam toda a espessura do filme) ou
não-passantes

(superficiais),

estes

dados

podem

complementar

os

resultados obtidos e serem importantes para a boa caracterização dos
vernizes. Outro fato é que os vernizes estudados não foram desenvolvidos
para a aplicação sobre metal, o que pode ter interferido nos resultados
obtidos.
5.1.4 Caracterização dos vernizes aplicados sobre substrato
cimentício
A Tabela 5.4 apresenta os resultados obtidos para os ensaios de
caracterização realizados com os vernizes aplicados sobre concreto.
Lembra-se que os mesmos traços de concreto adotados para os corpos-de-
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prova concebidos para os ensaios de desempenho propostos foram
utilizados para a realização destes ensaios, sendo aqui os dois traços
diferenciados pelo relação a/c, que foi de 0,50 e 0,65.
Como nos ensaios de desempenho, o verniz acrílico foi estudado
aplicado em duas demão e o poliuretânico em três demãos, a determinação
da espessura do filme seco foi feita seguindo estas condições.

Tabela 5.4 – Caracterização dos vernizes aplicados sobre substrato cimentício
Verniz Acrílico
Ensaio

Média de 3 medidas

Desvio padrão

Aderência (verniz aplicado em 2 demãos no
concreto a/c 0,65 )

2,5 MPa

0,6

Concreto a/c 0,50

28,0 μm

4,0

Concreto a/c 0,65

30,0 μm

3,0

Espessura média do filme
seco*

Verniz Poliuretânico Antipichação
Ensaio

Média de 3 medidas

Desvio padrão

Aderência (verniz aplicado em 2 demãos, concreto
a/c 0,65)

3,2 MPa

0,9 MPa

Concreto a/c 0,50

51,0 μm

6,0 μm

Concreto a/c 0,65

56,0 μm

9,0 μm

Espessura média do filme
seco**

Remoção de pichação (verniz aplicado em 2
demãos no concreto a/c 0,65)

Sem alterações no filme recém-aplicado e no
filme envelhecido

*Aplicação de duas demãos, cada uma com 75 μm de filme úmido.
**Aplicação de três demãos, cada uma com 75 μm de filme úmido.

O ensaio de aderência apontou que ambos os vernizes têm alta
aderência ao concreto20, no entanto, a do verniz poliuretânico é mais
elevada. Com estes resultados pode-se supor que para algumas situações
em campo, nas quais a aderência pode ser prejudicada mais facilmente, o
verniz poliuretânico pode ter um melhor desempenho como proteção.
Quanto aos valores de espessura do filme seco, a sua avaliação é
prejudicada pelos altos desvios obtidos. Isto em parte é justificável pela
camada irregular de estuque que foi aplicado nos corpos-de-prova de
concreto para tamponamento dos poros superficiais (ver Ítem 5.2.1).
20

Segundo Garston e Hurley (2003, p.57), o valor mínimo para uma boa aderência é de
1 MPa.
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O ensaio de remoção de pichação mostrou que o verniz
poliuretânico é eficiente para proteger o concreto contra pichações, uma vez
que se manteve íntegro, mesmos depois de sucessivas remoções, inclusive
no filme envelhecido artificialmente. No entanto, vale a pena ressaltar que,
para a sua realização, é requerido um prazo mais elevado do que
normalmente é necessário para os outros ensaios de caracterização. Desta
forma, embora o ensaio tenha sido eficiente, é conveniente que o mesmo
seja melhor estudado para possivelmente ter menor prazo de execução.
5.2 Resultados e discussões dos ensaios de desempenho
5.2.1 Primeira Fase
Para o perfeito entendimento dos resultados obtidos nesta Fase,
especificamente para os ensaios propostos, é necessário, previamente,
relatar algumas ocorrências verificadas durante a preparação dos corpos-deprova e a realização dos ensaios de desempenho, a saber:

-

na etapa de desmoldagem dos corpos-de-prova de concreto, concebidos
especialmente para esses ensaios, verificou-se um nível de porosidade
superficial acima do esperado, conforme ilustrado na Figura 5.1. Por esta
razão e, sabendo-se que poros na superfície do concreto com diâmetro
superior a 0,1 mm devem ser preenchidos para garantir a cobertura
uniforme da superfície pela pintura (HELENE, 1993, p. 183), todos os
corpos-de-prova tiveram de ser estucados, o que elevou o prazo de
permanência destes no ambiente de laboratório, após os sete dias de
cura previsto para o concreto. Para a aplicação da argamassa de
estuque o lixamento e a cura foram despendidos mais dez dias. Os
traços das argamassas para o estucamento foram 1:1:0,50 e 1:1:0,65,
conforme respectivos traços de concreto. Estes traços foram dosados no
Agrupamento de Materiais de Construção Civil do IPT, sendo para tanto
utilizado o mesmo cimento de composição do concreto e areia muito fina
20 NA1 (NBR 7211, 1983) previamente lavada e peneirada (peneira
0,15 mm);
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Figura 5.1 – Superfície do corpo-de-prova de concreto

-

ao fim do período de cura do estucamento, os vernizes foram aplicados.
Minutos antes da pintura, a umidade superficial dos corpos-de-prova foi
medida, sendo os valores obtidos apresentados a seguir na Tabela 5.5.
Nesta Tabela pode-se verificar que as porcentagens de umidade foram
ligeiramente mais elevadas do que os valores recomendados na prática
por fabricantes (geralmente até 10%) para a aplicação de pintura. Este
fato indicou que seria necessário um período mais longo de cura dos
corpos-de-prova, com armazenamento em câmara de temperatura e
umidade controladas, para garantir uma baixa umidade superficial;
Tabela 5.5 – Umidade superficial nos corpos-de-prova

-

Variável

Umidade superficial média nos
corpos-de-prova (%)

CP / NCP – a/c 50 C1 AC

11,2

CP / NCP – a/c 65 C1 AC

10,7

CP / NCP – a/c 50 C1 PU

10,5

CP / NCP – a/c 65 C1 PU

10,1

os valores da espessura do filme seco dos vernizes aplicados nos dois
tipos de concreto, discutidos no Item 5.1.4, apresentaram grandes
variações. Acredita-se, conforme já comentado, que o estucamento tenha
influenciado na uniformidade da espessura do filme seco, tanto que a
olho desarmado era visível a existência de regiões mais rugosas e
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salientes na superfície do concreto pintado. Além disso, pelo fato da
aplicação dos vernizes ser manual o filme pode ficar mais suscetível a
uma maior variação de espessura;

-

durante o ensaio de carbonatação, a parafina aplicada nas partes
expostas da barra de cobre e da barra de aço mostrou-se quebradiça.
Esta foi então substituída por graxa condutora21, específica para proteger
as barras contra a corrosão;

-

o sistema de operação da câmara de carbonatação foi julgado
inadequado, uma vez que não era possível manter uma concentração de
20% do gás insuflado, que era uma porcentagem muito acima dos
valores usados anteriormente nesta câmara. O Agrupamento de
Engenharia Térmica do IPT foi consultado como tentativa de contornar o
problema. No entanto, os técnicos consultados não o solucionaram de
imediato, porém sugeriram que no futuro fosse feita uma modificação do
funcionamento da câmara, com a introdução de um novo sistema de
insuflamento que garantisse um controle adequado da concentração do
gás insuflado, com mínima variação. Além disto, durante o ensaio foram
feitas algumas medições de controle na câmara, tendo sido verificado
que ocorria uma grande variação na umidade e na temperatura, o que
determinou que também fosse introduzido, em próximos ensaios, um
sistema de controle da condição climática. A umidade interna da câmara
variou entre 55% e 85% e a temperatura variou entre 23oC e 27oC;

-

o planejamento inicial dos dois ensaios propostos sofreu algumas
alterações, a seguir relatadas:
▪

após a aplicação dos vernizes, que foi realizada em dez dias, os
ensaios propostos deveriam ser iniciados conforme o planejamento.
Mas, devido não estar disponível a câmara de névoa salina

somente o ensaio de exposição ao dióxido de carbono pôde ser iniciado.
O ensaio de exposição aos íons cloreto foi adiado por 47 dias, período

21

Graxa contendo cobre metálico coloidal.

161

este em que os corpos-de-prova permaneceram armazenados em
ambiente de laboratório;
▪

o ensaio de exposição ao dióxido de carbono foi interrompido após a
avaliação realizada no 28o dia devido a problemas ocorridos no
fornecimento de gás carbônico. Este problema foi detectado durante
uma inspeção realizada antes da avaliação programada para o 42o
dia;

▪

o planejamento do ensaio de exposição aos íons cloreto foi estendido,
tendo mais um ciclo. Isto foi devido à necessidade de confirmar
alguns resultados obtidos de potencial de corrosão. Desta forma,
alguns ensaios planejados para serem feitos no 8o ciclo foram
reprogramadas para o 9o ciclo.
A seguir, os resultados obtidos são apresentados para cada um dos

ensaios de desempenho.
5.2.1.1 Ensaio acelerado de exposição aos raios ultravioleta e
umidade
Conforme mencionado na introdução do programa experimental,
Capítulo 4, este ensaio foi realizado logo no início dos trabalhos
experimentais, em conjunto com os ensaios de caracterização, devido este
ter sido considerado, neste trabalho, como um dos ensaios de seleção dos
vernizes.
Nas inspeções visuais, realizadas após 300 horas, 600 horas e 1000
horas de ensaio, nenhuma alteração foi visualizada em ambos os vernizes.
Com base nestes resultados, concluiu-se que estes vernizes têm uma
resistência satisfatória à ação das intempéries.
5.2.1.2 Ensaio acelerado de exposição ao dióxido de carbono
A seguir, são apresentados os resultados dos ensaios de
acompanhamento selecionados para a avaliação dos revestimentos no
decorrer deste ensaio de desempenho. Para cada um destes
resultados, é discutida a sua adequação no contexto da metodologia
proposta.
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5.2.1.2.1 Evolução de falhas nos vernizes
Nenhuma falha foi visualizada no filme dos revestimentos no
decorrer do ensaio de desempenho. Concluí-se que a exposição ao dióxido
de carbono, mesmo em condições climáticas variáveis, não acarreta a
degradação dos vernizes a níveis detectáveis a olho desarmado.
Quanto ao ensaio de Aderência, a Tabela 5.6 apresenta os
resultados obtidos a partir da comparação das falhas resultantes do
arrancamento da fita adesiva com padrões normalizados para substrato
metálico. Explica-se que as falhas são visualizadas ao longo das duas linhas
que formam o corte em X e na interseção. Mede-se a extensão (largura em
mm) do destacamento da tinta. A medida é feita no ponto de máximo
destacamento.
Tabela 5.6 – Ensaio de Aderência – exposição ao dióxido de carbono
Região considerada
no corte em X

o
5 dia

Referência

14o dia

28o dia

NCP – a/c 50 AC
Ao longo das linhas
Interseção

0 mm

0 mm

0 mm

1* mm

2** mm

2** mm

2** mm

0 mm

NCP – a/c 65 AC
Ao longo das linhas
Interseção

0 mm

0 mm

0 mm

0 mm

2** mm

0 mm

2** mm

0 mm

NCP – a/c 50 PU
Ao longo das linhas
Interseção

0 mm

0 mm

1* mm

0 mm

2** mm

2** mm

0 mm

0 mm

NCP – a/c 65 PU
Ao longo das linhas

1* mm

1* mm

0 mm

2* mm

Interseção

2** mm

2** mm

2** mm

2** mm

* Apenas em um dos lados das duas linhas. ** Apenas em um dos ângulos da interseção.

Os resultados obtidos mostram que os revestimentos se mantiveram
aderentes durante todo o ensaio, sendo as variações observadas pouco
significativas para se considerar uma perda de aderência. Desta forma,
conclui-se que não houve alterações na integridade do filme dos vernizes
durante todo o ensaio de exposição ao dióxido de carbono. Assim, pode-se
dizer que os demais resultados, a serem apresentados, obtidos não foram
influenciados por falhas no filme.
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5.2.1.2.2 Evolução da variação da massa
As Tabelas C.8 e C.9, do Anexo C, Item C.2.1 apresentam os
valores individuais, médios e os desvios padrões da variação de massa por
período de exposição. Observando os valores obtidos, verifica-se que, de
uma maneira geral, houve grandes diferenças nos valores individuais,
resultando em altos valores de desvio padrão. Isto indica que é prudente que
os resultados de variação de massa sejam analisados em conjunto com os
outros resultados de acompanhamento e, mesmo assim, com critério.
Comenta-se, que um dos fatores principais que deve ter influenciado
os resultados foi a falta de estabilização da massa antes do início da
exposição ao dióxido de carbono. Outro fator importante é a falta de
uniformidade da espessura dos vernizes aplicados.
A Figura 5.2 apresenta a variação de massa média cumulativa em
função do tempo de exposição.
NCP a/c 50 AC

NCP a/c 65 AC

NCP a/c 50 PU

2,80

2,51

2,60
2,24

2,40
Variação de massa (%)

NCP a/c 65 PU

2,11

2,20
1,93

2,00

1,94

1,80
1,60

1,35

1,40
1,20
1,00
0,80

0,58

0,64
0,68

0,60
0,33

0,40

0,44

0,20

0,21

0,00
Referência

0 / 5º dia

Dias

5º dia / 14º dia

14º dia / 28º dia

Figura 5.2 – Gráfico da variação de massa média dos corpos-de-prova
revestidos com verniz acrílico e verniz poliuretânico antipichação – exposição
ao dióxido de carbono.

Mesmo com altos valores dos desvios obtidos, algumas importantes
conclusões podem ser feitas com base nos resultados apresentados na
Figura 5.2. São elas:
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-

a tendência de evolução de variação de massa foi efetiva em diferenciar
os dois tipos de vernizes estudados, tendo o verniz poliuretânico
antipichação apresentado uma tendência de aumento progressivo de
massa, enquanto o acrílico aumentou bruscamente até o 14o dia,
apresentando em seguida tendência à estabilização. Estes aumentos de
massa podem ser decorrentes da exposição dos corpos-de-prova a uma
elevada umidade relativa (para concreto de menor umidade) e/ou
resultante da rápida carbonatação do concreto. Para esta análise é
necessário o estudo conjunto deste ensaio com outros. Isto é feito no
decorrer

da

apresentação

dos

resultados

dos

ensaios

de

acompanhamento;

-

o parâmetro a/c exerceu grande influência na evolução da variação de
massa para as variáveis do verniz acrílico, enquanto para as variáveis
do verniz poliuretânico antipichação isto não foi expressivo. Portanto, os
resultados indicam que para revestimentos de média a baixa
permeabilidade a relação a/c adotada tem grande influência nos
resultados.

5.2.1.2.3 Evolução da profundidade de carbonatação por aspersão de
solução de fenolftaleína
As Tabelas C.10 e C.11, do Anexo C, Item C.2.1 apresentam os
valores individuais, médios e os desvios padrões da profundidade de
carbonatação juntamente com as fotografias tiradas dos corpos-de-prova
após aspersão de fenolftaleína. Observando os valores obtidos verifica-se
que, semelhante a variação de massa, houve grandes diferenças dos
valores individuais, resultando em altos valores de desvio padrão. Os
mesmos fatores, apontados na discussão da variação de massa, devem ter
influenciado nos resultados obtidos. Nota-se que é clara a influência da não
uniformidade do verniz poliuretânico aplicado, fato nitidamente ilustrado
pelas fotografias mostradas na Tabela C.11, do Anexo C. Nestas pode-se
observar que a carbonatação ocorreu de maneira localizada.
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A Figura 5.3 apresenta o avanço da frente de carbonatação em
função do tempo de exposição.

NCP a/c 50 AC

NCP a/c 65 AC

NCP a/c 50 PU

27,5

25,0

25
Profundidade de carbonatação (mm)

NCP a/c 65 PU

25,0

22,5
20
17,5
15
12,5
10

9,6

7,5
4,6

5
2,5 1,3
0
0,5
Referência

6,2

6,0

4,1
1,6
0,3

0,8

1,0

0,7

5º dia

14º dia

28º dia

Dias

Figura 5.3 – Gráfico da profundidade média de carbonatação por aspersão de
solução de fenolftaleína nos corpos-de-prova revestidos com verniz acrílico e
verniz poliuretânico antipichação – exposição ao dióxido de carbono.

Mesmo com altos valores dos desvios obtidos, algumas importantes
conclusões podem ser feitas com base nos resultados apresentados na
Figura 5.3. São elas:

-

o acompanhamento da evolução da profundidade de carbonatação com
indicador de pH durante o ensaio de carbonatação foi efetivo para
mostrar uma expressiva diferença entre os dois tipos de vernizes
estudados em um tempo relativamente curto, tendo o verniz poliuretânico
antipichação um melhor desempenho à exposição à carbonatação;

-

o parâmetro a/c exerceu influência na evolução da profundidade de
carbonatação. Para ambos os vernizes, o concreto com relação a/c de
0,65 foi a que mais apresentou maior carbonatação. Isto, no entanto, só
foi verificado após o 5o dia para o verniz acrílico e após o 14o dia para o
verniz poliuretânico. Em ambos, no início da exposição a profundidade de
carbonatação manteve-se baixo e praticamente igual ao do concreto com
a/c de 0,50. Para o concreto com relação a/c de 0,50, a carbonatação
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evoluiu lentamente para o caso do verniz acrílico e para o verniz
poliuretânico manteve-se muito baixa durante o tempo de duração do
ensaio (28 dias);

-

para o verniz acrílico, foi observado carbonatação total dos corpos-deprova na avaliação realizada no 14o dia: a profundidade de carbonatação
atingiu a armadura.
Comparando o gráfico da variação de massa (Figura 5.2) com o de

profundidade de carbonatação (Figura 5.3), pode-se verificar:

-

para o verniz acrílico, relação a/c 0,50, a estabilização da massa ocorreu
antes da carbonatação. Este resultado, indicando que a variação de
massa foi, predominantemente, devido à fixação de água no concreto;

-

para o verniz poliuretânico antipichação, o aumento gradual de massa foi
elevado para as baixas profundidades de carbonatação obtidas. Isto
indica que também para este verniz a variação de massa pode ser mais
devida à fixação de água.
Os resultados em geral discutidos mostram que a variação de massa

foi mais representativa da fixação da água e não da carbonatação e que esta
ocorre de maneira expressiva, já no início da exposição. Além disso,
verificou-se que o verniz poliuretânico é mais eficiente do que o acrílico tanto
como barreira à carbonatação como à penetração a água e que, para as
condições do ensaio, a penetração da água se inicia antes das reações de
carbonatação. Observa-se também que a carbonatação foi maior para a
maior relação a/c do traço do concreto, fato bem evidente para a variável
verniz acrílico.
Conclui-se também que o ensaio de acompanhamento da
carbonatação por aspersão de fenolftaleína é adequado, embora, para
revestimentos de baixa permeabilidade, como o verniz poliuretânico sejam
necessários maiores períodos de exposição, para que as medidas sejam
mais representativas do que as obtidas: carbonatação superficial e
localizada.
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5.2.1.2.4 Evolução da profundidade de carbonatação por análise
microscópica
As Tabelas C.12 e C.13, do Anexo C, Item C.2.1 apresentam os
valores individuais, médios e os desvios padrões da profundidade de
carbonatação por análise microscópica em função do tempo de exposição
ao dióxido de carbono, juntamente com algumas fotografias obtidas no
microscópio. Observando os valores obtidos, verifica-se que, neste caso
também houve grandes diferenças dos valores individuais, resultando em
altos valores de desvio padrão, em destaque os obtidos para o verniz
poliuretânico. Os mesmos fatores, apontados para a superfície do concreto
nas discussões anteriores, devem ter influenciado nos resultados obtidos.

NCP a/c 50 AC

NCP a/c 65 AC

NCP a/c 50 PU

NCP a/c 65 PU

Profundidade de carbonatação (mm)

30,0
25,0

25,0

25,0

20,0

15,0

10,0

8,2
4,7

5,0

2,3
1,9

1,6
0,0 0,2
Referência

8,7

7,0
3,4

3,3

2,9
1,0
5º dia

2,0
Dias

14º dia

1,4
28º dia

Figura 5.4 – Gráfico da profundidade média de carbonatação por análise
microscópica nos corpos-de-prova revestidos com verniz acrílico e verniz
poliuretânico antipichação – exposição ao dióxido de carbono,

Comparando os gráfico dos resultados obtidos tanto com uso de
indicador (Figura 5.3) como por análise microscópica (Figura 5.4), pode-se
verificar:
-

para o verniz acrílico, os resultados obtidos foram similares;
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-

para

o

verniz

poliuretânico

antipichação,

os

resultados

foram

discrepantes. Isto foi julgado resultante do fato deste ensaio ser resultado
da análise em região localizada do corpo-de-prova, enquanto o ensaio de
aspersão possibilita uma análise de todo o diâmetro do corpo-de-prova.
Esta diferença manifestou-se no verniz poliuretânico antipichação devido
a sua maior resistência à carbonatação: baixos valores e carbonatação
mais localizada. Lembra-se que o estucamento e a variação da
espessura do filme prejudicaram a representatividade do fenômeno.
Os resultados em geral confirmam que o ensaio é bastante preciso,
embora este não seja tão representativo como o uso de indicador de pH.
Desta forma, e tendo em vista a praticidade de realização deste último, a
análise microscópica pode ser limitada como um ensaio complementar.
5.2.1.2.5 Evolução do potencial de corrosão
A Figura 5.5 apresenta os resultados dos potenciais de corrosão. No
Anexo C, Item C.2.1, constam na Tabela C.14 os valores que geraram este
gráfico.

Referência
0

(1) ACP a/c 50 AC

(2) ACP a/c 50 AC

(1) ACP a/c 65 AC

(2) ACP a/c 65 AC

(1) ACP a/c 50 PU

(2) ACP a/c 50 PU

(1) ACP a/c 65 PU

(2) ACP a/c 65 PU

5º dia

Dias

14º dia

28º dia

Potencial de Corrosão (mV, ECS)

-50
-100
-150
-200
-250
-300
-350
-400

Figura 5.5 – Gráfico do potencial de corrosão nos corpos-de-prova revestidos
com verniz acrílico e verniz poliuretânico antipichação – exposição ao dióxido
de carbono
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Conforme mostra o gráfico da Figura 5.5, os resultados de cada
variável nem sempre foram similares para os dois corpos-de-prova armados
avaliados, o que indica que deveria haver mais corpos-de-prova para cada
variável para que os resultados fossem mais confiáveis e assim melhor
analisados.
Apesar das dispersões, pode-se verificar:
-

os potenciais obtidos evidenciam que o parâmetro a/c exerceu influência
nos resultados, sendo que para ambos os vernizes, foram obtidos
valores mais negativos para as relações a/c 0,65, indicando seu estado
ativo de corrosão (valores de potenciais de corrosão mais negativos do
que –291 mV, ECS). O mesmo não ocorreu para os corpos-de-prova de
relação a/c 0,50, os quais apresentavam potenciais de estado passivo,
no decorrer dos 28 dias de ensaio, com algumas oscilações, assumindo
valores correspondentes à ocorrência incerta da corrosão;

-

com base somente nos resultados de potencial de corrosão, não se
poderia diferenciar o desempenho dos vernizes.
Para tentar entender os resultados obtidos, ao final do ensaio, os

corpos-de-prova com relação a/c 0,65 foram fraturados longitudinalmente e
suas barras examinadas. Este exame confirmou a presença de corrosão nas
barras, como mostram as Figuras 5.6 e 5.7. Nestas, também pode ser
visualizada o estuque, o qual apresentava uma diferenciação nos corpos-deprova ensaiados. Os mesmos procedimentos realizados com os corpos-deprova de relação a/c 0,50 mostraram que nas barras não havia corrosão
após os 28 dias de ensaio.
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Estucamento
(camada superficial)

Corrosão

Figura 5.6 – Corrosão na armadura no corpo-de-prova no 1, relação a/c 0,65 e
pintado com verniz poliuretânico antipichação.

Estucamento
(somente poros)

Corrosão

Figura 5.7 – Corrosão na armadura de corpo-de-prova no1, relação a/c 0,65 e
pintado com verniz acrílico.

Com base nos resultados descritos, conclui-se que a realização de
medidas de potencial de corrosão como método de acompanhamento da
profundidade de carbonatação foi adequado, em destaque pela observação
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que quando a carbonatação atingiu a barra o potencial de corrosão assumiu
valores mais negativos, caracterizando um inicio do processo corrosivo.
Conclui-se também que a concepção dada ao corpo-de-prova armado foi
adequada para o acompanhamento da corrosão, por ensaio eletroquímico.
Entretanto, mesmo com estas conclusões, ficou uma dúvida quanto
a variável ACP a/c 65 PU, sendo esta a seguir discutida.
Os resultados anteriores de profundidade de carbonatação nos
corpos-de-prova não-armados, de mesma relação a/c e revestimento (Figura
5.3), mostravam que esta carbonatação era parcial. Isto não correspondendo
a quebra de passivação e corrosão constatados nos armados. Esse fato
levou a uma análise mais detalhada dos corpos-de-prova armados
fraturados: aspergiu-se indicador na superfície fraturada e observou-se a
profundidade

de

carbonatação.

Isto

mostrou

que

havia

caminhos

preferenciais de penetração de carbonatação pela parte superior do corpode-prova armado, principalmente na região próxima ao tubo plástico, que se
apresentava pouco aderido ao concreto.
Outro fato que se somou a essa análise foi que, especificamente, os
corpos-de-prova ACP a/c 65 PU apresentavam uma alta rugosidade, visível
na superfície do concreto, resultante do seu estucamento, o qual não ficou
limitada somente ao tamponamento dos poros. Isto, indicou que o estuque,
não sendo uniforme na superfície do concreto, descaraterizou estes corposde-prova como de grande semelhança aos demais.
5.2.1.2.6 Evolução da velocidade de corrosão
A Tabela 5.7 apresenta os valores da resistência de polarização
fornecidos automaticamente pelo equipamento, quando do levantamento das
curvas de polarização.
Nessa Tabela, também, estão apresentados os valores da
velocidade de corrosão tanto obtidos diretamente do equipamento como
estimados manualmente, utilizando a equação 3.10 e, adotando para B, os
valores propostos por Andrade e Gonzáles (1973, 1978). Para a melhor
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análise dos resultados também são apresentadas as leituras do potencial de
corrosão.
Tabela 5.7 – Velocidade de corrosão – exposição ao díoxido de carbono
28o dia de ensaio
Variável

ACP– a/c 50 AC
ACP– a/c 65 AC
ACP– a/c 50 PU
ACP– a/c 65 PU

Corpo-

Rp (kΩ.cm2)

icorr (μA/cm2)

icorr (μA/cm2)

Obtidos automaticamente

Estimado pela
equação 3.10

de-prova

Ecorr
(mV, ECS)

CP1

-95

6,96

0,33

7,7

CP2

-85

1,67

1,38

31,2

CP1

-300

6,43

0,36

4,04

CP2

-305

0,61

3,81

42,9

CP1

-60

0,61

3,78

85,25

CP2

-190

3,40

0,68

15,27

CP1

-325

0,63

3,68

41,46

CP2

-340

16,75

0,14

1,55

Com base na Tabela 5.7, pode-se verificar:

-

não há uma concordância entre os valores da velocidade de corrosão
obtidos diretamente do equipamento e os calculados;

-

não há uma concordância entre os valores do potencial de corrosão e os
obtidos para a velocidade de corrosão (pelo equipamento e calculados).
Por exemplo, os corpos-de-prova que apresentaram valores de
potenciais mais positivos do que -141 mV, ECS deveriam apresentar
velocidades de corrosão abaixo de 0,2 μA/cm2, fato que não ocorreu.
Esses resultados levaram a por em dúvida os valores de resistência

de polarização e das constantes de Tafel fornecidos automaticamente pelo
equipamento. As seguintes suposições foram levantadas:

-

a resistência de polarização só deve ser obtida se na curva de
polarização (potencial x corrente) existir um trecho linear ao redor do
potencial de corrosão. Analisando as curvas verificou-se que isto não
ocorreu em algumas delas;

-

para o sistema concreto/armadura, é duvidosa a determinação
automática dos valores das constantes de Tafel pelas razões
apresentadas e discutidas no Capítulo 3.
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Face ao exposto, conclui-se seria mais adequado que após a
obtenção das curvas de polarização, fosse delimitado o trecho linear ao
redor do potencial de corrosão e, a partir disto, achado a tangente à curva,
obtendo-se a resistência de polarização (Rp). Sendo o mesmo conhecido,
poderia ser calculado manualmente a velocidade de corrosão, usando os
valores de B sugeridos por Andrade e Gonzáles (1973,1978).
5.2.1.3 Ensaio acelerado de exposição aos íons cloreto
A seguir, são apresentados e discutidos os resultados dos ensaios
de acompanhamento, adotados para a avaliação dos revestimentos no
decorrer deste ensaio de desempenho.
5.2.1.3.1 Evolução da degradação dos vernizes
Nenhuma falha foi visualizada no filme dos revestimentos no
decorrer do ensaio de desempenho. Conclui-se que o ensaio de exposição à
névoa

salina,

mesmo

tendo

condições

climáticas

agressivas

(alta

temperatura e exposição à água de condensação) não acarreta a
degradação dos vernizes a níveis detectáveis a olho desarmado.
Quanto ao ensaio de Aderência, a Tabela 5.8 apresenta os
resultados obtidos a partir da comparação das falhas resultantes do
arrancamento da fita adesiva com padrões normalizados.
Tabela 5.8 – Ensaio de Aderência – exposição aos íons cloreto
Região
considerada no
corte em X

Ciclos
0

1

4

6

8

2* mm
0 mm

2* mm
0 mm

0 mm
0 mm

2* mm
0 mm

2* mm

0 mm
0 mm

0 mm

NCP – a/c 50 AC
Ao longo das linhas
Interseção

0 mm
0 mm

0 mm
0 mm

Ao longo das linhas

2* mm

2* mm

2* mm

Interseção

0 mm

0 mm

0 mm

Ao longo das linhas

0 mm

Interseção

0 mm

NCP – a/c 65 AC
0 mm

NCP – a/c 50 PU
0 mm

0 mm

0 mm

0 mm

0 mm

NCP – a/c 65 PU
Ao longo das linhas

2* mm

2* mm

2* mm

Interseção

0 mm

0 mm

2** mm

* Apenas em um dos lados das duas linhas.
** Apenas em um dos ângulos da interseção.

2* mm
0 mm

0 mm
2** mm
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Os resultados obtidos na Tabela 5.8 mostram que os revestimentos
mantiveram-se aderentes durante o ensaio, sendo os valores obtidos pouco
significativos para determinar uma perda de aderência.
Mesmo tendo sido realizado somente um corte em cada corpos-deprova analisado, os resultados obtidos mostram que não há alterações na
integridade e na aparência dos vernizes no decorrer do ensaio de
desempenho. Desta forma, pode-se dizer que os outros resultados, a serem
apresentados, não foram prejudicados pela presença de falhas no filme, as
quais significariam a perda da eficiência da proteção ao concreto por
barreira.
5.2.1.3.2 Evolução da variação da massa
As Tabelas C.15 e C.16, do Anexo C, Item C.2.2 apresentam os
valores individuais, médios e os desvios padrões da variação de massa por
período de exposição. Observando os valores obtidos verifica-se que, de
uma maneira geral, houve pequenas diferenças entre os valores individuais,
resultando em baixos valores de desvio padrão.
A Figura 5.8 apresenta a variação de massa média em função dos
ciclos de ensaio. Lembra-se que cada ciclo é dividido em duas etapas.
NCP a/c 50 AC

NCP a/c 65 AC

NCP a/c 50 PU

NCP a/c 65 PU

2,5

Variação de massa (%)

2
1,5

2,04

2,12

2,04

1,42

1,92

1,83

1,54

1,42

1,24

1,16
0,88

1
0,51
0,5

0,51
0,3

0
-0,5

-0,13

-2

0,25

-0,17
-1,07
-1,45

-1,52

-1,91

0,4

0,22

-0,2

-0,1
-0,09

-0,42

-1
-1,5

0,36

0,3
-0,26

0,42

-0,39

-1,05

-1,09

-1,7

-1,77

-2,5
0/1º Ciclo

3º/4ºCiclo

5º/6º Ciclo

6º/7º Ciclo

7º/8ºCiclo

Ciclos

Figura 5.8 – Gráfico da variação de massa média nos corpos-de-prova
revestidos com verniz acrílico e verniz poliuretânico antipichação – exposição
aos íons cloreto.
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Observando os resultados apresentados na Figura 5.8, pode-se
verificar:

-

a determinação da variação de massa foi efetiva para diferenciar as
etapas de cada ciclo: após a exposição à névoa salina ocorreu um
aumento de massa indicando penetração da água contaminada por
cloreto e, após a manutenção em ambiente de laboratório, ocorreu a
diminuição da massa, indicando a saída da água;

-

o ensaio foi importante para avaliar a entrada e a saída da água
contaminada através dos revestimentos, embora somente por estes
resultados não seja possível identificar o grau de contaminação por
cloreto. Tal identificação é feita através da análise química do concreto,
que tem seus resultados apresentados no próximo Item. Tais análises
mostraram que o teor de íons cloreto aumentou a cada ciclo. Como, em
princípio, os íons cloreto penetram no concreto dissolvidos em água,
estes resultados parecem indicar que durante à exposição à névoa, a
água penetra carregando os íons cloreto e, posteriormente, durante o
ciclo de manutenção em ambiente de laboratório, a água sai sem carrear
os íons cloreto. Isto parece razoável, uma vez que a saída da água
ocorre necessariamente por evaporação e, no estado vapor, a água não
é capaz de manter os íons cloreto dissolvidos;

-

houve uma diferença de comportamento entre os dois tipos de vernizes
estudados, dos quais o verniz acrílico teve uma maior variação de
massa, indicando a sua maior permeabilidade à água;

-

o parâmetro a/c no ensaio não exerceu grande influência, sendo que o
verniz acrílico, com maior relação a/c, apresentou um maior aumento de
massa, enquanto o verniz poliuretânico antipichação apresentou para a
mesma relação um menor aumento de massa. Cita-se que os desvios,
apresentados na Tabelas C.15 e C.16, Anexo C, Item C.2.2, são em
geral baixos, o que indica a validade das determinações realizadas.
Embora os resultados deste ensaio sejam melhor analisados mais
adiante a partir da discussão dos outros, conclui-se que o ensaio é
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adequado para acompanhar a penetração de agentes e até mesmo
diferenciar a permeabilidade à água de revestimentos.
5.2.1.3.3 Evolução do teor de cloreto por análise química
A Tabela C.17 do Anexo C, Item C.2.2, apresenta os valores
individuais do teor de cloretos obtidos em diferentes profundidades. Nesta
pode ser observado que para a profundidade mais superficial do concreto
(até 5 mm) o teor de cloreto nem sempre foi superior aos demais valores,
indicando que os valores para esta profundidade devem ser analisados com
critério. Comenta-se que estes resultados podem ser devido à lixiviação ou
arraste dos mesmos conforme a condição de exposição e cura realizada.
A Figura 5.9 apresenta a evolução da contaminação por cloreto nos
corpos-de-prova revestidos obtidos para a profundidade de 5 mm a 10 mm,
os quais correspondem, em geral, aos maiores valores obtidos em função do
tempo de exposição.
NCP a/c 50 AC (5 mm a 10 mm)
NCP a/c 50 PU (5 mm a 10 mm)

NCP a/c 65 AC (5 mm a 10 mm)
NCP a/c 65 PU (5 mm a 10 mm)
1,81

1,8
1,53

1,6

1,43

% de Cloretos

1,4
1,2
1
0,73

0,8
0,6
0,4
0,2

0,08

0
Referência

0,11

0,18

0,08

0,10

1º Ciclo
Ciclos

4º Ciclo

Figura 5.9 – Gráfico da evolução do ingresso de cloreto por análise química
nos corpos-de-prova revestidos com verniz acrílico e verniz poliuretânico
antipichação – exposição aos íons cloreto.

Observando os resultados apresentados na Tabela C.17, do Anexo
C, e a Figura 5.9, pode-se verificar:
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-

de modo geral, houve um aumento gradual dos teores de cloreto nas
variáveis estudadas, em função do número de ciclos, sendo os teores
menores quanto maior a profundidade de concreto;

-

o ensaio foi capaz de diferenciar o desempenho dos vernizes, sendo
verificado que o poliuretânico antipichação apresenta um melhor
desempenho como barreira ao ingresso de cloretos;

-

o parâmetro a/c foi relevante somente para o verniz acrílico, tendo a
relação a/c 0,65 a tendência de apresentar uma maior contaminação.
Para o verniz poliuretânico antipichação, os resultados de ambas as
relações foram similares;

-

os valores obtidos para a maior profundidade (15 a 20 mm), no quarto
ciclo foram para o verniz acrílico superiores ao limite de 0,4%
(normalizado) e, para o verniz poliuretânico, o valor foi bem inferior a este
(0,07%), indicando que este verniz é eficiente como barreira de proteção
aos íons cloreto;

-

os resultados, em geral, mostraram a validade do ensaio para quantificar
a presença de cloretos, sendo sua realização em conjunto com o ensaio
de variação de massa, bem representativo do ataque. Analisando o
gráfico com o anterior (Figura 5.8), pode-se dizer que a contaminação é
maior quanto maior for a variação da massa: o verniz acrílico, que
apresentou a maior variação de massa em ambas as etapas, foi o que
apresentou maior contaminação por íons cloreto. Isto é decorrente do
mecanismo de penetração de cloretos: como a água é que carrega os
íons cloreto para o interior do concreto, quanto mais água penetrar maior
será a contaminação do cloreto.

5.2.1.3.4 Evolução do ingresso de cloreto por aspersão de solução de
nitrato de prata
As Tabelas C.18 e C.19, do Anexo C, Item C.2.2, apresentam os
valores individuais, médios e os desvios padrão da profundidade de
contaminação por cloreto nos corpos-de-prova revestidos, juntamente com
as fotografias de todos os corpos-de-prova fraturados após aspersão de

178

nitrato de prata. Nestes Tabelas pode-se verificar que para o verniz acrílico,
foram obtidos valores aceitáveis de desvio padrão. Para o verniz
poliuretânico antipichação, os valores individuais de penetração de cloretos
foram muito baixos o que gerou uma maior dispersão dos resultados (altos
valores de desvio padrão).
A Figura 5.10 apresenta a profundidade de penetração de cloretos
em função dos ciclos de ensaio.

NCP a/c 50 AC

NCP a/c 65 AC

NCP a/c 50 PU

NCP a/c 65 PU

Profundidade de contaminação (mm)

18
15,3

16
14

16,5
14,0

12
10
8
6

6,0

4
2

0,5

0 0
Referência

0
1º Ciclo

1,0
0,5
4º Ciclo

Ciclos

Figura 5.10 – Gráfico da evolução do ingresso de cloreto por aspersão de
nitrato de prata nos corpos-de-prova revestidos com verniz acrílico e verniz
poliuretânico antipichação – exposição aos íons cloreto.

Comparando o gráfico da Figura 5.10 com o de análise química
(Figura 5.9), pode-se verificar que existe uma similar tendência de evolução
para cada variável. Mas, a comparação dos resultados obtidos indica que
possivelmente somente a partir de presença de cloretos em teores
significativos a técnica de aspersão de nitrato poderia ser adequada para
verificar a profundidade de contaminação. Pela análise dos resultados de
ambos os ensaios, parece que valores em torno de 1% passam a ser
detectados pela solução. Convém ainda mencionar o fato de que em todos
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os ensaios realizados, o concreto não estava carbonatado, caso estivesse,
poderia haver escassez de alcalinidade o que interferiria nos resultados.
Devido ao pouco conhecimento da técnica de aspersão de solução
de nitrato de prata, no momento da sua realização resolveu-se fazer um
teste complementar. Este consistia em confirmar se no caso de concreto
estar carbonatado, a área a ser ensaiada deveria ser primeiramente
aspergida com a solução de hidróxido de sódio, conforme a hipótese
levantada no Item 3.3.4 de que, para a formação da coloração marromescura devido à precipitação de óxido de prata, é necessária a
disponibilidade de íons hidroxila. O teste foi feita da seguinte forma:

-

tomou-se dois corpos-de-prova carbonatados e após a sua fratura
aspergiu-se em uma das partes dos corpos-de-prova uma solução de
cloreto de sódio com o objetivo de contaminá-los parcialmente com íons
cloreto;

-

em seguida, na superfície total de apenas um dos corpo-de-prova,
aspergiu-se uma solução diluída de hidróxido de sódio;

-

e, finalmente, na superfície total de ambos os corpos-de-prova aspergiuse uma solução de nitrato de prata.
Como resultado, confirmou-se a hipótese, sendo observado o

escurecimento da região não-contaminada com íons cloreto apenas na
superfície do corpo-de-prova sobre a qual foi aspergido hidróxido de sódio
previamente. No outro corpo-de-prova, nenhum escurecimento foi verificado.
Conclui-se quanto ao ensaio de aspersão de solução de nitrato de
prata que este é de fácil realização, sendo rapidamente conhecida a
profundidade de contaminação por cloreto, em altos teores. Desta forma,
conclui-se que o ensaio poderia ser realizado no decorrer de todo o ensaio
de desempenho, substituindo parcialmente a análise química para períodos
longos de ensaios, com um número elevado de avaliações intermediárias.
De qualquer forma, frisa-se que somente o ensaio de análise química pode
determinar precisamente os teores de cloretos presentes no concreto.
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5.2.1.3.5 Evolução do potencial de corrosão
A Figura 5.11 apresenta os resultados dos potenciais de corrosão.
Na Tabela C.20, do Anexo C, Item C.2.2, constam os valores que geraram
este gráfico.

(1) ACP a/c 50 AC

(2) ACP a/c 50 AC

(1) ACP a/c 65 AC

(2) ACP a/c 65 AC

(1) ACP a/c 50 PU

(2) ACP a/c 50 PU

(1) ACP a/c 65 PU

(2) ACP a/c 65 PU

Ciclos

Potencial de corrosão (mV, ECS)

Referência
0

1º Ciclo

3º Ciclo

4º Ciclo

6º Ciclo

7º Ciclo

8º Ciclo

9º Ciclo

-100
-200
-300
-400
-500
-600
-700
-800

Figura 5.11 – Gráfico da evolução do potencial de corrosão nos corpos-deprova revestidos com verniz acrílico e verniz poliuretânico antipichação –
exposição aos íons cloretos

Conforme mostra o gráfico, os resultados de cada variável nem
sempre são similares para os dois corpos-de-prova armados avaliados, o
que indica que deveriam haver mais corpos-de-prova para cada variável,
para que os resultados fossem mais confiáveis e assim melhor analisados.
Apesar das dispersões, pode-se verificar:

-

o parâmetro a/c foi relevante para o verniz acrílico, tendo a relação a/c
0,65 apresentado potenciais mais negativos, indicando um estado ativo
de corrosão (potenciais de corrosão mais negativos do que –141 mV,
ECS). O mesmo não ocorreu para as demais variáveis, as quais são a
seguir discutidas:
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▪

para o verniz poliuretânico antipichação com concreto de relação a/c
de 0,50 os dois corpos-de-prova não apresentaram queda de
potencial durante os nove ciclos de ensaio;

▪

para verniz acrílico com concreto de relação a/c de 0,50 e para o
verniz poliuretânico antipichação com concreto de relação a/c de 0,65
verificou-se que um dos corpos-de-prova apresentou queda de
potencial e o outro não.
Para entender as discrepâncias e confirmar a ocorrência de corrosão

na armadura dos corpos-de-prova que apresentaram queda de potencial, os
corpos-de-prova armados foram fraturados longitudinalmente, o que
possibilitou examinar a superfície da armadura. Nesta oportunidade,
verificou-se que nos corpos-de-prova com potenciais mais negativos
(relação a/c 0,65, verniz acrílico) tinha sido iniciado um processo de corrosão
localizada (presença de pequenos pontos vermelhos). Esta corrosão ocorreu
na região próxima à pintura de proteção da barra de aço, o que indicou que
poderia ter havido um caminho preferencial do ingresso da água
contaminada pela parte superior dos corpos-de-prova.
Para confirmar essa suposição, pulverizou-se solução de nitrato de
prata nos corpos-de-prova. Esta evidenciou que a camada de coloração
esbranquiçada (região rica em íons cloreto) atingia sua profundidade
máxima na região do tubo plástico. Portanto, o ingresso do cloreto tinha
ocorrido preferencialmente pela parte superior de alguns dos corpos-deprova armado, na interface tubo plástico/concreto. As fotografias das Figuras
5.12 e 5.13 apresentadas mais adiante mostram alguns corpos-de-prova
armados após aspersão de solução de nitrato de prata, ao final do ensaio.
Este ocorrido justifica em parte a discrepância dos valores de potencial
obtidos nos dois corpos-de-prova de cada variável.
Ainda quanto os resultados, pode-se verificar:

-

que o início da corrosão da armadura é caracterizada pela formação de
pequenos pites (pontos de corrosão);
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-

que a medida do potencial de corrosão é muito efetiva em detectar o
início da corrosão da armadura, mesmo que esta ocorra de maneira
pontual, camada de corrosão por pites;

-

muito provavelmente a relação a/c 0,65 do verniz acrílico apresentou
quebra de passivação e pontos de corrosão após os primeiros ciclos, fato
indicado pelo valor de potencial mais negativo, estado ativo de corrosão.
Este comportamento indica a menor resistência desta variável à
penetração do cloreto, fato já mostrado nos ensaios anteriores
apresentados. Esta variável foi a que mais rapidamente apresentou
maiores teores de contaminação e um maior aumento de massa, o qual
se manteve alto durante o todo o ensaio;

-

no caso do verniz poliuretânico antipichação com relação a/c 0,65 e do
verniz acrílico com relação a/c 0,50, a penetração preferencial de água
contaminada através da interface tubo plástico/concreto deve ter ocorrido
em apenas um dos corpos-de-prova ensaiados. Os resultados dos outros
corpos-de-prova indicaram que para estas variáveis, o tempo de ensaio
não foi suficiente para que a frente de contaminação com íons cloreto
atingisse a armadura.

Região escura: baixa contaminação por
íons cloreto

Pontos vermelhos de corrosão
(não evidenciados na fotografia)

Figura 5.12 – Corrosão localizada (pontual) na armadura dos corpos-de-prova
no 1, relação a/c 0,65 e pintado com verniz acrílico.
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Região escura: baixa
contaminação por íons cloreto

Pontos vermelhos de corrosão
(não evidenciados na fotografia)

Figura 5.13 – Corrosão localizada (pontual) na armadura no corpo-de-prova
no 2, relação a/c 0,65 e pintado com verniz poliuretânico antipichação

Comparando os gráficos dos resultados obtidos por análise química
(Figura 5.9) e os valores de potencial de corrosão (Figura 5.11), vale a pena
discutir o comportamento do verniz acrílico com relação a/c 0,50: os
resultados de análise química indicam para essa variável que nos primeiros
ciclos o cloreto já atingia altos teores e que já estava presente na região da
barra de aço (0,50% no primeiro ciclo e 0,65% no quarto ciclo para a
profundidade de 15 a 20 mm). No entanto, o potencial só assumiu valores
mais negativos após o sétimo ciclo. Isto leva a uma importante conclusão: o
início da corrosão da armadura parece ser melhor caracterizada através de
medidas de potencial de corrosão do que com os resultados de análise
química. Em função disto, supõe-se que além da presença de cloreto e da
água, aparentemente é necessário um período de iniciação da corrosão
(período chamado por alguns pesquisadores como de incubação).
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5.2.1.3.6 Evolução da velocidade de corrosão
A Tabela 5.9 apresenta os valores da resistência de polarização
fornecidos automaticamente pelo equipamento, após o levantamento das
curvas de polarização. Nesta Tabela, estão apresentados também os
valores da velocidade de corrosão tanto obtidos diretamente do equipamento
como os calculados manualmente. Este último, utilizando a equação 3.10 e
adotando-se para B os valores propostos por Andrade e Gonzáles (1973,
1978). Para a melhor análise dos resultados também são apresentadas as
leituras do potencial de corrosão.

Tabela 5.9 – Velocidade de corrosão – exposição aos íons cloreto
9o ciclo de ensaio
Variável

Corpo-

Rp (kΩ.cm2)

icorr (μA/cm2)

icorr (μA/cm2)

Obtidos automaticamente

Estimado pela
equação 3.10

de-prova

Ecorr
(mV, ECS)

CP1

-350

60,7

0,013

0,43

CP2

-100

40,0

0,058

0,65

CP1

-670

1,51

0,45

17,2

CP2

-640

1,657

1,39

17,7

CP1

-80

150,1

0,000008

0,17

CP2

-80

1,989

1,16

13,07

CP1

-80

53,33

0,043

0,49

CP2

-440

1,646

0,51

15,8

ACP– a/c 50 AC

ACP– a/c 65 AC

ACP– a/c 50 PU

ACP– a/c 65 PU

Analisando os valores apresentados na Tabela 5.9, verifica-se que
as mesmas discrepâncias observadas para o ensaio de carbonatação foram
também verificadas neste ensaio. Além disto, no caso da exposição a íons
cloreto, a corrosão é pontual, o que introduz mais erros na determinação da
velocidade de corrosão: a área de toda a armadura exposta é utilizada no
cálculo, sendo que quando se inicia a corrosão, devido à ação de cloretos,
esta ocorre de maneira altamente localizada e portanto com uma área
significativamente menor do que a exposta.
Conclui-se que neste ensaio de desempenho os resultados de
velocidade

são

pouco

representativos,

não

tendo

sentido

a

sua
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determinação. Cita-se que os valores obtidos para potencial de corrosão,
indicaram que os mesmos representam bem o fenômeno de corrosão, dando
informação do início de corrosão.
5.2.1.4 Discussão geral dos resultados
desempenho da Primeira Fase

dos

ensaios

de

O ensaio de exposição aos raios ultravioleta e umidade é
reconhecidamente adotado para avaliar, de modo acelerado, a resistência
de vernizes às intempéries. Entretanto, 1000 horas de exposição foi
insuficiente para avaliar os vernizes de proteção selecionados, não tendo
sido, para ambos, visualizadas falhas que apontassem que o filme estava se
degradando. Portanto, para melhor conhecer o desempenho de vernizes de
proteção em relação aos raios ultravioleta, o período deste ensaio deveria
ser maior que o adotado. Possivelmente, períodos em torno de 2000 horas
permitem diferenciar a resistência dos dois tipos de vernizes estudados.
As metodologias propostas para o ensaio de exposição ao dióxido
de carbono e para o ensaio de exposição aos íons cloreto foram, de modo
geral, adequadas para avaliar vernizes de proteção ao concreto. Entretanto,
devido às ocorrências relatadas na introdução do Capítulo e discussão dos
resultados, julgou-se necessária a sua repetição com algumas modificações
que contornassem as falhas e os problemas detectados.
Assim, após os ajustes necessários os ensaios de desempenho
propostos

foram

realizados

novamente,

sendo

os

seus

resultados

apresentados na Segunda Fase do programa experimental, Item 5.2.2.
Nesse aspecto, cometa-se que somente ao término da Segunda
Fase, são feitas discussões complementares, abrangendo a série de ensaios
de caracterização e desempenho realizados.
A seguir, são ressaltados e discutidos os pontos críticos dos ensaios
propostos e realizados nesta Primeira Fase. Tais pontos foram, na sua
maioria, considerados nas alterações realizadas para a execução dos
ensaios na Segunda Fase.
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Em relação aos ensaios de acompanhamento as principais
conclusões foram:

-

degradação dos vernizes: embora não tenha sido visualizada nenhuma
falha nos vernizes durante os ensaios de desempenho propostos, este
acompanhamento foi fundamental para verificar a manutenção da sua
integridade, já que a degradação do filme poderia afetar os resultados de
desempenho dos vernizes como barreira de proteção. De qualquer forma
sua realização é importante, podendo ser feito mais esporadicamente
durante os ensaios de desempenho;

-

variação de massa: como o acompanhamento da massa também foi um
ensaio

importante,

podendo

o

mesmo

futuramente

estudar,

simultaneamente, a permeabilidade à água dos vernizes. Para tanto,
seria recomendável a estabilização da massa de todos os corpos-deprova previamente ao início dos ensaios. De qualquer forma, mesmo sem
esta estabilização, a análise conjunta dos resultados da variação de
massa com outros ensaios de acompanhamento é importante, tornando a
análise

dos

resultados

mais

abrangente.

Comenta-se

que,

possivelmente, a estabilização da massa pode permitir que o
acompanhamento da variação da massa seja feito em um menor número
de corpos-de-prova por variável, devido à maior uniformidade dos
resultados entre os corpos-de-prova;

-

profundidade de carbonatação: embora a análise microscópica seja um
ensaio preciso, este, no caso deste projeto, somente foi importante para
diferenciar o período em que um verniz ainda é uma barreira
impermeável, enquanto o outro verniz já está atuando como barreira
retardadora. Portanto, o seu emprego ficaria limitado ao período inicial de
exposição ao dióxido de carbono. Isto, ocorrendo desde que o ensaio de
profundidade de carbonatação por aspersão de indicador de pH seja
realizado ao longo de todo o ensaio. Este último foi um ensaio
fundamental para avaliar o desempenho dos vernizes, entretanto, seria
adequado ter-se um maior número de corpos-de-prova fraturados por
variável, minimizando possíveis dispersões de resultados entre os
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corpos-de-prova de cada variável. Outro aperfeiçoamento seria que a
fratura dos corpos-de-prova fosse feita longitudinal em vez de
transversalmente, para se ter uma maior área de medição;

-

contaminação por cloreto: como o ensaio de aspersão de nitrato de prata
dá resultados imediatos, este pode ser adotado como um ensaio
complementar, permitindo o acompanhamento visual do ingresso de
cloreto, especialmente a sua elevada presença na região da armadura.
Para melhores estudos e melhor determinação da profundidade de
contaminação este ensaio poderia ser realizado com freqüência, sendo
sempre necessário mais de um exemplar por variável por inspeção para
ser obtido resultados mais confiáveis. Quanto ao ensaio de análise
química, a precisão dos seus resultados é fundamental para determinar o
ingresso de cloretos, especialmente quantificando os teores de cloretos
na região da armadura;

-

medidas eletroquímicas: são importante para que seja feita uma análise
abrangente do desempenho de vernizes. Desta forma, deveriam ser
realizadas em todo o transcorrer dos ensaios, especialmente o potencial
de corrosão que foi uma ferramenta bastante adequada para ambos os
ensaios. Quanto à velocidade de corrosão, verificou-se que o uso do
valor da resistência de polarização fornecido automaticamente pelo
equipamento não é adequado. Além disso, julga-se que não tem sentido
a determinação da velocidade de corrosão para o acompanhamento do
ensaio de exposição a íons cloreto, visto que o início da corrosão pela
ação destes íons é pontual, o que introduz erros adicionais significativas
no cálculo da velocidade de corrosão. Assim, propõe-se a determinação
da velocidade de corrosão como um dado adicional, somente para o
ensaio de carbonatação. Para isto, propõe-se o levantamento de curvas
de polarização (potencial x corrente) e a análise das mesmas com o
objetivo de delimitar o trecho linear ao redor do potencial de corrosão.
Uma vez delimitado este trecho, propõe-se o cálculo manual da
resistência de polarização e, a partir deste valor, o cálculo da velocidade
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de corrosão, usando a equação 3.10, com os valores de B propostos por
Andrade e Gonzáles (1973,1978).
Quanto

aos

equipamentos

utilizados

e

seu

sistema

de

funcionamento, as principais conclusões foram:

-

câmara de carbonatação: este equipamento é o mais adotado por
pesquisadores, sendo considerado apropriado para o ensaio, entretanto
verificou-se especificamente para a câmara utilizada que é necessária a
realização de algumas alteração em seu sistema para um melhor
controle do insuflamento de gás e das condições climáticas durante o
ensaio de desempenho. Quanto às condições climáticas, a umidade
relativa deveria ter sido mantida entre 60% a 70%, para que os
resultados de evolução de massa pudessem ser melhor analisados e a
para melhor controle da velocidade de carbonatação;

-

câmara de névoa salina: o ensaio de exposição à névoa salina de
maneira cíclica foi adequado para avaliar vernizes de proteção, sem que
houvesse qualquer prejuízo na integridade do filme dos vernizes.
Quanto aos corpos-de-prova concebido especificamente para a

realização dos ensaios de desempenho propostos, as principais conclusões
foram:

-

projeto do corpo-de-prova armado: de modo geral, o projeto do corpo-deprova foi adequado, embora pequenas alterações seriam necessárias
para garantir que não haja penetração de agentes pela sua parte
superior, no entorno dos elementos inseridos no mesmo. Das alterações
fundamentais, citam-se a substituição do tubo plástico para um mais
rígido e de melhor aderência ao concreto e o uso uma proteção adicional,
(como silicone) na região dos elementos inseridos, na parte superior do
corpo-de-prova;

-

traço dos corpos-de-prova: foi importante o estudo de dois traços de
concreto, haja vista a sua influência nos resultados, muito significativa
para o verniz acrílico. O emprego de traço de maior relação a/c parece
ser preferível para ensaios de desempenho visto que fornece resultados
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conclusivos em curto espaço de tempo e os vernizes conferem ao
mesmo, em geral, uma menor proteção;

-

moldagem e pintura dos corpos-de-prova: a moldagem do concreto
deveria ser realizada em etapas, evitando que a superfície do concreto
apresentasse alta porosidade, o que gera a necessidade de estucamento
de todos os corpos-de-prova. Este estucamento foi possivelmente o
responsável pela grande variação de espessura do filme seco dos
vernizes, já que existiu um controle do consumo de verniz para a pintura
e esta foi realizada conforme recomendações dos fabricantes. Portanto, é
fundamental utilizar para os ensaios de desempenho concreto com traço
bem definido e bem executado, com uma superfície bem acabada,
evitando o seu estucamento. Além disso, o estucamento é mais uma
variável, afetando os resultados de desempenho dos vernizes;

-

número de corpos-de-prova: devido às discrepâncias entre alguns dos
resultados das medidas eletroquímicas, considera-se que um maior
número dos armados deveria ter sido estipulado. Para os não-armados
considera-se que, para os ensaios destrutivos, periodicamente deveriam
também serem analisados um maior número de corpos-de-prova, mesmo
que isto acarrete um acréscimo destes em cada ensaio de desempenho.
Com maior número de corpos-de-prova, os resultados seriam mais
confiáveis e a concepção dado aos corpos-de-prova poderia ser mais
facilmente validada.
5.2.2 Segunda Fase
Conforme já mencionado os ensaios de desempenho propostos

foram repetidos. A Segunda Fase apresenta e discute os resultados obtidos
para estes ensaios, apresentando todas as modificações introduzidas.
Para a realização desses ensaios, uma nova variável foi introduzida:
corpos-de-prova sem nenhuma proteção. Esta permitiria que fossem feitas
análises mais abrangentes da eficiência dos vernizes como proteção ao
concreto. Das variáveis estudadas, as com relação a/c 0,50 (NCP- a/c 50
AC, NCP- a/c 50 PU, ACP- a/c 50 AC e ACP - a/c 50 PU) foram eliminadas,
ficando somente as variáveis com concreto na relação com a/c 0,65.
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Na Tabela 5.10, é apresentada a nomenclatura dada para as
variáveis estudadas em ambos ensaios repetidos.
Tabela 5.10 – Identificação das variáveis – Segunda Fase
Variável

Descrição

NCP- AC

corpo-de-prova não-armado pintado com verniz acrílico aplicado em duas
demãos.

NCP- PU

corpo-de-prova não-armado pintado com verniz poliuretânico aplicado em
três demãos.

NCP- SP

corpo-de-prova não-armado sem-pintura

ACP- AC

corpo-de-prova armado pintado com verniz acrílico aplicado em duas
demãos.

ACP- PU

corpo-de-prova armado pintado com verniz poliuretânico aplicado em três
demãos.

ACP- SP

corpo-de-prova armado sem-pintura.

5.2.2.1 Resultados e modificações referentes aos corpos-deprova de concreto
Previamente a apresentação e discussão dos resultados de cada um
dos ensaios de desempenho é essencial conhecer alguns resultados
preliminares obtidos e as modificações introduzidas, a saber:

-

definido a adoção do traço 1:2,64:1,56:0,65, estudado na Primeira Fase,
o concreto e seus componentes foram caracterizados, conforme relação
de ensaios apresentados na Tabela 4.2, Capítulo 4, Item 4.2.4. Mais
adiante na Tabela 5.11 são apresentados os resultados destes ensaios;

-

a moldagem dos corpos-de-prova foi feita com o adensamento do
concreto em quatro etapas, cada uma com trinta golpes, conforme é
normalmente realizado para a moldagem de corpos-de-prova de cimento.
Esta modificação no adensamento, aprovado previamente com a
realização de uma concretagem teste, foi feita com o objetivo de obter-se
um concreto com baixa porosidade superficial, o que evitaria o
estucamento. Cita-se que também foi moldado um maior número de
corpos-de-prova, para que, antes da pintura, fosse feita uma seleção dos
exemplares com melhor acabamento superficial. Foi definido o número
de dez exemplares para cada variável, o que possibilitaria uma ampla
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análise dos resultados, e assim, ao final dos ensaios, ser definido o
número adequado de corpos-de-prova;

-

o tubo plástico embutido no corpo-de-prova armado para a acomodação
do eletrodo de referência foi substituído por outro mais rígido. Este foi,
parcialmente, lixado de forma a aumentar a sua rugosidade superficial e
consequentemente melhorar a aderência ao concreto. Na parte superior
do corpo-de-prova, na região dos elementos embutidos e sobre a
camada de pintura epóxi, foi aplicado silicone especial para vidros. Estas
modificações visavam limitar a penetração preferencial de agentes pela
parte superior do corpo-de-prova armado;

-

a cura úmida dos corpos-de-prova foi estendida para 24 dias para
permitir reações de hidratação da pasta de cimento. Após este período,
os corpos-de-prova permaneceram 30 dias em câmara com temperatura
e umidade relativa controlada (aproximadamente a 21oC e com 50% de
umidade relativa) para propiciar uma menor umidade superficial que as
determinadas anteriormente (Tabela 5.5, Capítulo 5, Item 5.2.1). Este
período também seria, possivelmente, adequado para estabilizar a
massa dos corpos-de-prova. Mais adiante, na Tabela 5.12, são
apresentados os resultados da variação de massa dos corpos-de-prova,
realizada em quatro exemplares. Quanto a umidade superficial, os
resultados obtidos para todos os corpos-de-prova indicaram valores
inferiores a 10%;

-

o esquema de pintura dos corpos-de-prova foi mantido. Para maior
controle do consumo dos vernizes, a pintura foi realizada em pequenos
lotes de corpos-de-prova e utilizado o pente graduado para manter a
espessura úmida dos filmes dos vernizes próximos a 75 µm. Mais
adiante na Tabela 5.13 são apresentados e discutidos os resultados de
espessura do filme seco dos vernizes aplicados no concreto (nesta
Segunda Fase sem estucamento). Este ensaio sendo realizado,
novamente, devido à importância da determinação da espessura do filme
para ser avaliado o desempenho de vernizes.
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Tabela 5.11 – Resultados dos ensaios de caracterização do concreto e seus
componentes na Segunda Fase
Caracterização do concreto
Ensaio

Resultados

Resistência à compressão do concreto

18 MPa (14 dias) e 20 MPa (28 dias)

Resistividade elétrica do concreto

17 kΏ.cm

Absorção
Massa específica

Porosidade (índice de vazios) do concreto

2

Absorção após imersão

7,9%

Absorção após imersão e fervura

8,8%

Massa específica da amostra seca

2,07 g/cm

Massa específica real

2,42 g/cm

Índice de vazios após imersão

16,1%

3
3

Índice de vazios após imersão e fervura 17,9%
Absorção após imersão e fervura

8,8%

Caracterização dos componentes do concreto
Ensaio

Resultados
Módulo de finura

Granulometria da areia

Composição
granulométrica

2,15
Abertura peneira

Material retido

4,8 mm

1%

2,4 mm

6%

1,2 mm

16%

0,6 mm

32%

0,3 mm

66%

0,15 mm

94%

Material pulverulento na areia

0,9%

Teor de argila em torrões na areia

0,1%

Material orgânico na areia

Mais claro que a solução padrão
Módulo de finura
pedrisco A

5,76

Módulo de finura
pedrisco B

4,62
Abertura
peneira

Granulometria dos pedriscos
Composição
granulométrica

Material
retido

Material
retido

Pedrisco A

Pedrisco B

6,3 mm

51%

-

4,8 mm

82%

-

2,4 mm

98%

64%

1,2 mm

99%

98%

0,6 mm

99%

100%

0,3 mm

99%

100%

0,15 mm

99%

100%

Material pulverulento nos pedriscos

0,9% (pedrisco A e B)

Teor de argila em torrões nos pedriscos

0,1% (pedrisco A) e 0% (pedrisco B)

Análise química do cimento (CP II-E-32)

20,4% de SiO2, 4,5% de Al2O3, 2,9% de Fe2O3, 59,5% de
CaO, 5,9% de MgO, 2,9% de S03, 0,2% de Na2O, 0,7%
de K2O, 0,1% de S2, 1,8% de CO2, 2,5% de cal livre,
2,8% perda ao fogo e 1,1% de resíduo insolúvel.

Resistência média à compressão do
cimento

32,5 MPa ( Desvio padrão 0,9 MPa)

Finura do cimento Portland

4,090 cm /g

2
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Os ensaios, apresentados na Tabela 5.11, foram realizados
objetivando a caracterização do concreto e seus componentes. Desta forma
os corpos-de-prova poderiam ser reproduzidos, em ensaios futuros.
Quanto

aos

resultados

obtidos

para

os

diferentes

ensaios

apresentados nessa Tabela, os mesmos atendem as especificações das
normas. Dos ensaios realizados, comenta-se que os obtidos para a
resistência do concreto indicam que este seja um concreto convencional,
sendo a sua resistência aos 28 dias apropriada para representar o concreto
adotado nas construções brasileiras. Além disso, a sua elevada relação a/c
garante que possa ser observado, rapidamente, o ataque dos agentes
estudados, neste trabalho durante os ensaios de desempenho.
Comenta-se, quanto aos resultados obtidos de granulometria dos
agregados, que conforme a Tabela 1 da NBR 7211 (1983), a areia foi
classificada como fina (Zona 2) e não como média como inicialmente foi
denominada no trabalho. Quanto aos agregados, chamados de pedriscos A
e B, estes são classificados, na Tabela 1 e 2 da mesma Norma, como
pedrisco de granulometria zero e areia grossa (Zona 4), respectivamente.
Como somente estes agregados de baixa granulometria foram adotados no
concreto, este é mais precisamente denominado como um microconcreto.
Tabela 5.12 – Variação da massa dos corpos-de-prova durante a sua
permanência na câmara de umidade e temperatura controlada- Segunda Fase
Variação de massa (em g)
CP

3 /7
dia

1
2
3
4
Média
Desvio
padrão

o

o

o

o

9 /12
dia

-0,35
-0,38
-0,40
-0,44
-0,38

-0,55
-0,63
-0,64
-0,62
-0,61

-0,29
-0,33
-0,35
-0,32
-0,32

-0,13
-0,13
-0,14
-0,14
-0,13

-0,20
-0,23
-0,23
-0,21
-0,21

-0,19
-0,20
-0,19
-0,18
-0,19

0,07
-0,17
0,06
-0,18
-0,01

-0,27
-0,15
-0,22
-0,14
-0,20

-0,13
-0,13
-0,15
-0,14
-0,13

-0,11
-0,11
-0,14
-0,13
-0,12

0,02

0,05

0,03

0,01

0,01

0,01

0,14

0,09

0,01

0,01

7 /9
dia

o

o

o

12 /15
dia

o

o

15 /18
dia

o

o

18 /21
dia

o

o

21 /23
dia

o

o

23 /25
dia

o

o

25 /27
dia

o

o

27 /30
dia

o

Os valores apresentados na Tabela 5.12 mostram que mesmo após
trinta dias de armazenamento a massa de todos os corpos-de-prova ainda
apresentava variações. Estas, em parte, resultantes da oscilação da
umidade relativa na câmara (não-mensurada) ocorrida devido ao acréscimo
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e retirada de diferentes materiais e corpos-de-prova acondicionados na
mesma. Após este período de armazenamento, os corpos-de-prova foram
removidos da câmara e pintados sem que sua massa estivesse estabilizada,
embora, como mencionado anteriormente, a umidade superficial tivesse
atingido baixos valores, adequados para a realização da pintura.

Tabela 5.13 – Espessura do filme dos vernizes aplicados nos corpos-de-prova
de concreto – Segunda Fase
Espessura (μm)
CP1

V
ariável

CP2

Valor

Média

individual

Desvio
padrão

Valor
individual

40,0

Verniz acrílico

Desvio
padrão

30,0
28,3

20,0

Valor
individual

CP4
Média
Desvio
padrão

40,0
30,8

30,0

Valor
individual

38,3

40,0
30,0

30,0

30,0

40,0

40,0

20,0

7,5

30,0

9,2,0

30,0
40,0

Desvio
padrão

7,5

30,0
50,0

28,3

30,0

15,0

20,0

Média

30,0

30,0

4,1

30,0
30,0

Espessura média geral: 31,5
Desvio padrão geral: 8,0

A

A

B

C
D

B

B

D

50,0

Verniz poliuretânico antipichação

CP3
Média

45,0

40,0

73,3

5,5

40,0

C
60,0

90,0

61,7

18,6

90,0

70,0

63,0

70,0

70,0

70,0

B
D

50,0

100,0

50,0

C

50,0

60,0
50,0

50,0

A

D

70,0

40,0

A

50,0

70,0

18,4

40,0

50,0

12,0

80,0

Espessura média geral: 60,0
Desvio padrão geral: 17,0

A

A

A

B
C
D

D

B

B

B
C

D

A

C

C
D

Obs.: todas as fotos foram tiradas com aumento de 200 vezes.
Legenda fotos: A – Concreto

B – Filme do verniz seco
C – filme do papel alumínio
D – Resina de embutimento
--- Delimitação da espessura do filme
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Os resultados individuais e os desvios obtidos apresentados na
Tabela 5.13 mostram que para ambos os vernizes existe uma expressiva
variação da espessura do filme, independente do acabamento superficial do
concreto. Esta conclusão foi feita pela comparação com os resultados da
Primeira Fase (Tabelas C.6 e C.7, Anexo C, Item C.1.4) em que o ensaio foi
feito com o concreto estucado.
Portanto, o estucamento não é tão relevante para a continuidade do
filme aplicado no concreto, como inicialmente foi suposto no trabalho.
Entretanto, é fato que o mesmo interfere na espessura do filme, conforme o
seu acumulo na superfície. Fato ocorrido na Primeira Fase.
Comparando, ainda, a espessura média dos filmes na Primeira e
Segunda Fase, estas mostram que o verniz poliuretânico antipichação tinha
praticamente o dobro de espessura do verniz acrílico, o que indica que os
resultados dos ensaios de desempenho a serem apresentados, mais
adiante, devem, também, serem vistos com critério. Isto é reforçado pelos
altos desvios padrões obtidos para ambos os vernizes, devido a grande
diferença dos valores individuais de espessura obtidos. De qualquer forma, é
esperado, que devido a sua maior espessura, o verniz poliuretânico
antipichação tenha um melhor desempenho.
5.2.2.2. Modificações no ensaio de exposição ao dióxido de
carbono
As seguintes modificações foram introduzidas:

-

câmara: para se ter um maior controle de porcentagem de dióxido de
carbono insuflado e a estabilização da umidade interna, o sistema de
funcionamento da câmara foi alterado, com o apoio do corpo técnico do
Laboratório de Térmica do IPT. Este novo sistema restringia a variação
da porcentagem de insuflamento do dióxido de carbono a ±1% e
manteria uma umidade relativa entre (65 ± 1)%. A Figura 5.14
esquematiza estas alterações.
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Figura 5.14 – Esquema do novo sistema de funcionamento da câmara de
carbonatação

-

ensaios de acompanhamento: conforme as discussões da Primeira Fase,
Item 5.2.1.4, as seguintes modificações foram realizadas nesses
ensaios:
▪

degradação dos vernizes: as inspeções do filme dos vernizes foram
restritas ao início e final do ensaio, já que nenhuma falha foi verificada
no ensaio de desempenho anterior. Desta forma, poderia ser
confirmado que não há perda da integridade do filme dos vernizes e
nem em sua aparência durante todo o ensaio de exposição;

▪

variação de massa: para melhor analisar os resultados deste ensaio,
e também, como mencionado, poder ser feita uma avaliação
preliminar da permeabilidade dos vernizes à água procurou-se
estabilizar a massa dos corpos-de-prova antes do início do ensaio de
desempenho. Isto não foi conseguido, sendo suposto que o período
estipulado de armazenamento (30 dias)

foi insuficiente e que a

variação de U.R. existente no ambiente da câmara (aproximada entre
40% e 50%) prejudicou a obtenção da mesma. O acompanhamento
da massa foi planejado para ser realizado periodicamente e sempre
que um dos outros ensaios de acompanhamento fossem realizados;
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▪

profundidade de carbonatação: as determinações por aspersão de
fenolftaleína

foram

longitudinalmente,

realizadas
sendo,

nos

corpos-de-prova

periodicamente,

feita

fraturados

uma

retirada

simultânea de mais de um corpo-de-prova para cada variável. Esta
medida visava garantir a confiabilidade dos resultados. A fratura
longitudinal possibilitou que fossem feitas medições em seis pontos;
sendo duas em cada uma das extremidades centrais do corpo-deprova e mais duas, em cada um dos lados, eqüidistante a 1,5 cm da
medida central. Devido este ensaio ser adequado para acompanhar o
avanço da carbonatação e ainda ser de fácil e rápida realização, o
ensaio de profundidade de carbonatação por análise microscópica
ficou restrito ao início do ensaio, sendo realizado somente com o
objetivo de melhor representar o início do avanço da carbonatação no
concreto, diferenciando entre os tipos de vernizes estudados;
▪

medidas eletroquímicas: foram feitos dez corpos-de-prova armados
por variável, em vez de somente dois, como na Primeira Fase. Este
número possibilitaria validar a concepção dada ao corpo-de-prova
armado, principalmente, definindo o número adequado de exemplares
que garantisse a confiabilidade das medições, potencial de corrosão e
velocidade de corrosão. Foi previsto também a quebra de um dos dez
corpo-de-prova ao meio do ensaio, comprovando a existência de
corrosão na barra de aço dos corpos-de-prova que apresentavam
valores de potencial mais negativos. Das medidas realizadas na
Primeira Fase, a do potencial de corrosão foi a mais importante a ser
adotada. Esta, em conjunto com a profundidade de carbonatação por
aspersão e variação de massa, seria o parâmetro mais importante na
avaliação dos revestimentos durante o ensaio de desempenho;

-

planejamento de execução: a partir das modificações apresentadas um
novo planejamento foi feito, sendo o termo do ensaio estendido ao
anterior da Primeira Fase (apresentado na Tabela 4.5, Capítulo 4, Item
4.2.6) de forma que também fosse possível acompanhar o início da
corrosão na barra dos corpos-de-prova revestidos com o verniz
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poliuretânico antipichação. A Tabela 5.14 apresenta este novo
planejamento.

Tabela 5.14 – Planejamento do ensaio definitivo de exposição ao dióxido de
carbono
Avaliações
0
(referência)

8o dia

15o dia

29o dia

43o dia

61o dia

91o dia

Variação de
massa
(CP’s 14, 15
e 16)

Exame
visual
(CP’s 14, 15
e 16)

Corpos-de-prova não-armados (NCP)
Variação de
massa
(CP’s 14, 15
e 16)

Exame
visual
(todos os
cps)

Variação de
massa
(CP’s 14, 15
e 16)

Variação de
massa
(CP’s 14, 15
e 16)

Aspersão de Aspersão de Aspersão de
fenolftaleína fenolftaleína fenolftaleína
(CP 8)
Variação de (CP’s 3, 4 e (CP 7)
massa (cps 5)
14, 15 e 16) Análise
Aspersão de microscófenolftaleína pica (CP 6)
Aderência
(cps 1 e 2)

Variação de
massa
(CP’s 14, 15
e 16)

Aspersão de Aspersão de Aderência
fenolftaleína fenolftaleína (CP’s 14, 15
e 16)
(CP’s 9, 10, (CP 13)
11 e 12)
Variação de
massa
(CP’s 14, 15
e 16)
Aspersão de
fenolftaleína
(CP’s 14, 15
e 16)

(CP 1)
Análise
microscópica (CP 2)

Corpos-de-prova armados (ACP)
Potencial de
corrosão
(10 CP’s)

Potencial de
corrosão
(10 CP’s)

Velocidade
de corrosão
(10 CP’s)

Potencial de
corrosão
(10 CP’s)
–

Potencial de
corrosão
com fratura
de um CP
(10 CP’s)
Velocidade
de corrosão
(10 CP’s)

Potencial de
corrosão
(9 CP’s )

Potencial de
corrosão
(9 CP’s)
Velocidade
de corrosão
(9 CP’s)

5.2.2.3 Modificações no ensaio de exposição aos íons cloreto
As seguintes modificações foram introduzidas:

-

câmara: nenhuma alteração no ciclo de exposição e nas condições de
ensaio foi introduzida, sendo estas consideradas adequadas, conforme
as discussões da Primeira Fase, Item 5.2.1.4;

-

ensaios de acompanhamento: conforme as discussões da Primeira Fase,
Item 5.2.1.4, as seguintes modificações foram introduzidas nesses
ensaios:
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▪

degradação dos vernizes: inspeções do filme dos vernizes foram
restritas ao início e final do ensaio, já que nenhuma falha foi verificada
no ensaio de desempenho anterior. Desta forma poderia ser
confirmado que não há alterações na integridade do filme dos
vernizes e nem em sua aparência durante todo o ensaio de
exposição;

▪

variação de massa: para melhor analisar os resultados deste ensaio,
e também avaliar a permeabilidade dos vernizes a água, procurou-se
estabilizar a massa dos corpos-de-prova antes do início do ensaio de
desempenho. Isto não foi conseguido, sendo suposto que o período
estipulado de armazenamento foi insuficiente (30 dias) e que a
variação de U.R. do ambiente da câmara (aproximada entre 40% e
50%) prejudicou a obtenção da mesma. O acompanhamento da
massa foi planejado para ser realizado periodicamente. Outra medida
foi o armazenamento dos corpos-de-prova, na etapa 2 do ciclo, em
ambiente de umidade e temperatura controlados, a (50 ± 10)ºC e
(23 ± 2)ºC respectivamente. Devido ao fato de ser trabalhoso e
demorado medir a variação de massa em todos os exemplares, seria
apropriado que o acompanhamento fosse em um número limitado dos
mesmos;

▪

contaminação por cloreto: o ensaio de aspersão de solução de nitrato
de prata foi realizado periodicamente durante o ensaio de
desempenho

face

a

constatação

da

sua

praticidade

no

acompanhamento da profundidade de cloreto no concreto em teores
significativos. A fratura longitudinal possibilitou que fossem feitas
medições em seis pontos; sendo duas em cada uma das
extremidades centrais do corpo-de-prova e mais duas, em cada um
dos lados, eqüidistante a 1,5 cm da medida central. Devido ao alto
custo do ensaio de determinação de teores de cloreto, este ensaio
permaneceu restrito ao inicio do ensaio de desempenho. Esperava-se
que a sua determinação neste período fosse suficiente para
determinar a presença de cloretos, em altas teores, na região da
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armadura dos corpos-de-prova sem revestimento e nos revestidos
com verniz acrílico;
▪

medidas eletroquímicas: somente o potencial de corrosão foi medido,
sendo para tanto, preparado dez corpos-de-prova armado por
variável. Este número possibilitaria validar a concepção dada ao
corpo-de-prova

armado,

principalmente,

definindo

o

número

adequado de exemplares que garantisse a confiabilidade desta
medição. Foi prevista também a quebra de um dos dez corpos-deprova ao meio do ensaio, comprovando a existência de corrosão na
barra de aço dos corpos-de-prova que apresentavam valores de
potencial mais negativos. A medida de potencial de corrosão, em
conjunto com teores de cloreto e variação de massa, foi um dos
parâmetros mais importantes na avaliação dos revestimentos durante
o ensaio de desempenho;

-

planejamento de execução: a partir das modificações apresentadas um
novo planejamento foi feito, sendo o tempo do ensaio estendido em
relação ao anterior da Primeira Fase (apresentado na Tabela 4.6,
Capítulo 4, Item 4.2.6) de forma que também fosse possível acompanhar
o início da corrosão na barra dos corpos-de-prova revestidos com o
verniz poliuretânico antipichação. A Tabela 5.15 apresenta este novo
planejamento.
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Tabela 5.15 – Planejamento do ensaio definitivo de exposição aos íons cloreto
– Segunda Fase
Avaliações
Ref./
1 ciclo
o

2o ciclo

3o ciclo

4o ciclo

5o ciclo

6o/7o/ 8o
ciclo

9o ciclo

10o ciclo

11o ciclo

Variação
de
massa
(CP’s 14,
15 e 16)

Variação
de
massa
(CP’s 14,
15 e 16)

Exame
visual
(todos os
CP’s)

Aspersão de
solução
de nitrato
de prata
(CP’s 9,
10 e 11)

Aspersão de
solução
de nitrato
de prata
(CP’s 12
e 13)

Corpos-de-prova não-armados (NCP)
Exame
visual
(todos os
CP’s)
Variação
de
massa
(CP’s 14,
15 e 16)

Variação
de
massa
(CP’s 14,
15 e 16)

Variação
de
massa
(CP’s 14,
15 e 16)

Aderência (CP’s
1 e 2)

Aspersão de
solução
de nitrato
de prata
(CP 3)

Variação
de
massa
(CP’s 14,
15 e 16)

Variação
de
massa
(CP’s 14,
15 e 16)

Variação
de
massa
(CP’s 14,
15 e 16)

Aspersão de
solução
de nitrato
de prata
(CP 5, 6,
7)

Aspersão de
solução
de nitrato Análise
de prata química
(CP 4)
(CP 1)

Análise
química
(CP 8)

Análise
química
(CP 2)

Aderência (CP’s
14, 15 e
16)
Variação
de
massa
(CP’s 14,
15 e 16)
Aspersão de
solução
de nitrato
de prata
(CP’s 14,
15 e 16)

Corpos-de-prova armados (ACP)
Potencial Potencial
de
de
corrosão corrosão
(todos os (todos os
CP’s)
CP’s)

–

–

Potencial Potencial Potencial Potencial Potencial
de
de
de
de
de
corrosão corrosão corrosão corrosão corrosão
(todos os
com
(9 CP’s) (9 CP’s) (9 CP’s)
CP’s)
fratura de
um CP
(todos os
CP’s)

5.2.2.2 Ensaio acelerado de exposição ao dióxido de carbono
A seguir, são apresentados os resultados dos ensaios de
acompanhamento de avaliação dos revestimentos.
Como esses ensaios já foram validados na Primeira Fase, as
discussões dos seus resultados são especificamente feitas quanto às
modificações em sua concepção e para avaliar o desempenho dos vernizes.
5.2.2.2.1 Evolução de falhas nos vernizes
Nenhuma falha foi visualizada no filme dos revestimentos no
decorrer do ensaio de desempenho. Este resultado também foi obtido na
Primeira Fase.
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A Tabela 5.16 apresenta os resultados obtidos para o ensaio de
Aderência. Nesta Tabela, pode-se observar que não ocorreram falhas no
filme dos revestimentos, o que mostra que os mesmos se mantiveram
aderentes ao substrato ao longo do ensaio de desempenho. Estes
resultados são similares aos da Primeira Fase.
Tabela 5.16 – Ensaio de Aderência – exposição ao dióxido de carbono
Região
Referência
43o dia
considerad
a no corte NCP1 NCP2 NCP9 NCP10 NCP11
em X

91o dia
NCP12 NCP14 NCP15 NCP16

Verniz acrílico
Ao longo
das linhas

0 mm

0 mm

0 mm

1 mm

0 mm

0 mm

0 mm

Interseção

10 mm

0 mm

0 mm

0 mm

2 mm

0 mm

0 mm

0 mm

2 mm

1 mm

0 mm

Verniz poliuretânico antipichação
Ao longo
das linhas

0 mm

0 mm

0 mm

0 mm

0 mm

0 mm

0 mm

1 mm

0 mm

Interseção

0 mm

0 mm

0 mm

0 mm

1 mm

0 mm

0 mm

0 mm

0 mm

5.2.2.2.2 Evolução da variação de massa
A Tabela C.21, do Anexo C, Item C.3.1 apresenta os valores
individuais, os médios e os desvios padrões da variação de massa por
período de exposição. Destes resultados, observando os valores individuais
obtidos, verifica-se que, assim como na Primeira Fase, persistiu um alto
desvio padrão. Isto reforça a conclusão da Fase anterior que os resultados
de variação de massa devem ser analisados com critério e sempre em
conjunto com outros ensaios de acompanhamento.
A Figura 5.15 apresenta a variação de massa média em função do
tempo de exposição.
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Figura 5.15 – Gráfico da variação de massa média nos corpos-de-prova
revestidos com verniz acrílico, verniz poliuretânico antipichação e corpos-deprova sem revestimento – exposição ao dióxido de carbono.

Comparando a Figura 5.15 com a da Primeira Fase (Figura 5.2),
pode-se observar que de modo geral persistiu a mesma tendência de
evolução de massa para os vernizes. O verniz acrílico também apresentou a
tendência de aumento rápido de massa (até o 15o dia), mantendo em
seguida uma seqüência de valores mais negativos, os quais indicam
tendência à estabilização da massa, ou seja, a umidade dos corpos-deprova revestidos estaria no mesmo nível da U.R. na câmara. Para os corposde-prova sem revestimento foi observado as mesmas tendências do verniz
acrílico. Já o verniz poliuretânico antipichação apresentou um contínuo
aumento de massa até o 29o dia (período mais longo que o observado nas
outras variáveis), tendo, após esta data, uma tendência à diminuição de
massa.
Embora na apresentação dos resultados dos outros ensaios de
acompanhamento, os resultados obtidos para a variação de massa são
melhor analisados, comenta-se que ficou confirmada a conclusão da
Primeira Fase que o ensaio de variação de massa é bem mais
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representativo da permeabilidade dos revestimentos à água do que da
fixação do dióxido de carbono, sendo a mesma absorvida rapidamente logo
no período inicial de exposição.
Outra conclusão importante é que o aumento mais gradual de massa
observado nos corpos-de-prova revestidos com verniz poliuretânico
antipichação é devido a sua menor permeabilidade, sendo esta propriedade
verificada na realização de ensaios de caracterização. Entretanto, como no
ensaio atual os valores percentuais de aumento de massa foram maiores
para este verniz, algumas considerações devem ser feitas, a saber:
-

nesta Fase o acompanhamento de massa foi feito somente em três
exemplares, sendo os mesmos armazenados, previamente a sua pintura,
por trinta dias em câmara climática com U.R. entre 40% e 50% (valor
aproximado devido ao seu não monitoramento). Neste período, era
esperado que a massa dos corpos-de-prova fosse estabilizada, o que,
infelizmente, não ocorreu. O acondicionamento foi somente suficiente
para baixar a umidade do concreto, esta sendo mantida em patamares
aproximados (abaixo de 10%) entre todos os exemplares;

-

a pintura, realizada logo após a retirada dos corpos-de-prova da câmara
de acondicionamento, foi feita em laboratório climatizado, com U.R. entre
50% e 60% e temperatura em torno de 23ºC. Neste ambiente, a umidade
dos corpos-de-prova provavelmente aumentou devido à sua maior U.R.
em relação à câmara de acondicionamento. Embora a condição climática
do laboratório tenha alterado a umidade dos corpos-de-prova, esta foi
possivelmente mantida semelhante pelo menos entre corpos-de-prova de
mesma variável;

-

como durante o ensaio de carbonatação a U.R. adotada foi de (65 ± 1)%,
era esperado somente valores positivos de variação de massa no início
do ensaio.
A partir dessas considerações e da análise dos resultados obtidos

nesta Fase, conclui-se que o maior aumento de massa observado para o
verniz poliuretânico antipichação, somente poderia ser resultante da menor
umidade dos corpos-de-prova antes do ensaio ou resultante de falhas na
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pintura. Como não se observaram falhas nas camadas de verniz, ou até
mesmos outras que justificassem este ocorrido, acredita-se que os corposde-prova revestidos com verniz acrílico e sem revestimento estariam já
absorvendo água durante sua permanência no ambiente de pintura,
enquanto os revestidos com verniz poliuretânico teriam um grau de absorção
bem inferior e mais gradual o que gerou os resultados obtidos no gráfico.
De qualquer forma, esses resultados e os altos desvios padrões
(desta Fase e da anterior) levam a concluir que melhorias devem ser feitas
no ensaio de variação de massa para garantia a sua validade. Destas
melhorias, destacam-se:
-

necessariamente a massa dos corpos-de-prova deve ser estabilizada
previamente ao início do ensaio, sendo esta mantida durante a etapa de
pintura. Isto determina que a pintura deva ser realizada em ambiente com
as mesmas condições da câmara de condicionamento;

-

deve-se ter um número maior de corpos-de-prova por variável, para
diminuir os desvios padrões, sendo recomendável desprezar valores
mais dispersos.
Quanto

a

essas

melhorias,

a

consulta

em

trabalhos

de

pesquisadores, indica que o número mínimo de corpos-de-prova adequados
para este ensaio seria em torno de dez exemplares. Destes trabalhos, citase o de Kazmierczak (1995) que obteve resultados representativos de
evolução de massa para este número de exemplares por variável. Este
autor, também, descreve como necessária a estabilização da massa dos
corpos-de-prova, previamente ao início do ensaio.
Mesmo tendo sido constatado no presente trabalho que o
acompanhamento da variação de massa não foi representativo da fixação do
dióxido de carbono no concreto, a mesma consulta a trabalhos de
pesquisadores mostrou que este acompanhamento pode ser válido, desde
que haja a exposição a altos teores de dióxido de carbono e, como
mencionado, a massa esteja estabilizada. Acrescenta-se, a isto, a
importância de manter nos mesmos níveis a U.R. do ambiente de
acondicionamento

e

da

câmara

de

carbonatação.

Das

pesquisas
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consultadas, cita-se a de Guillot, Andrade e Alonso (1990), que descrevem a
técnica com sendo eficiente e confiável para a determinação da
carbonatação do concreto.
5.2.2.2.3 Evolução da profundidade de carbonatação
As Tabelas C.22, C.23, C.24 e C.25, do Anexo C, Item C.3.1,
apresentam os valores individuais, médios e os desvios padrões de
profundidade de carbonatação obtidos tanto por aspersão de fenolftaleína,
como por análise microscópica. Na última Tabela, C.25, constam fotografias
microscópicas do concreto para a visualização da coloração diferenciada
das regiões carbonatadas e não-carbonatadas na massa de concreto.
Nas outras Tabelas, C.22, C.23 e C.24, são também apresentadas
fotografias dessas regiões, mas visualizadas a partir da aspersão de solução
de fenolftaleína nos corpos-de-prova fraturados. Nestas fotografias, chamase a atenção para a visualização de uma menor profundidade de concreto
carbonatado nas extremidades dos corpos-de-prova devido a proteção nas
mesmas ter sido feita com tinta epóxi de alta espessura. Cita-se ainda que,
nas três fotografias no 8o dia de exposição pode ser visualizado que a
profundidade de carbonatação é muito similar entre os corpos-de-prova
ensaiados, confirmando os outros resultados, obtidos a partir da fratura de
somente um exemplar, os quais podem ser considerados, no presente
ensaio, como representativos do avanço da carbonatação.
Comenta-se que o método de medição da profundidade de
carbonatação

(modificado

nesta

Fase),

possibilitou

uma

expressiva

diminuição nos altos desvios padrões gerados na Primeira Fase, sendo
assim concluído que os resultados atuais, a seguir apresentados, são bem
confiáveis. Lembra-se que, nesta Fase, a fratura dos corpos-de-prova foi
feita no sentido longitudinal e as medidas da profundidade de carbonatação
foram feitas em seis pontos. Lembra-se ainda que anteriormente a medição
foi feita somente em quatro pontos no corpo-de-prova fraturado na
transversal. A Figura 5.16 apresenta o avanço da frente de carbonatação em
função do tempo de exposição.

Profundidade de carbonatação (mm)
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Figura 5.16 – Gráfico da profundidade média de carbonatação por análise
microscópica e por aspersão de solução de fenolftaleína nos corpos-de-prova
revestidos com verniz acrílico, verniz poliuretânico antipichação e corpos-deprova sem revestimento – exposição ao dióxido de carbono.

Observando os resultados apresentados na Figura 5.16, pode-se
verificar:
-

a tendência de evolução da profundidade de carbonatação obtida é
similar à da Primeira Fase para cada um dos dois vernizes, tendo os
corpos-de-prova revestidos com acrílico apresentado uma expressiva
carbonatação, bem maior que a obtida para os revestidos com verniz
poliuretânico antipichação;

-

os corpos-de-prova sem revestimento foram os que apresentaram a
maior elevação da profundidade de carbonatação ao longo do ensaio.
Entretanto, comparando esta variável com a do verniz acrílico, observase que a tendência à carbonatação não foi expressivamente diferenciada.
Por esses resultados, pode-se concluir que a proteção conferida

pelo verniz acrílico foi muito baixa, enquanto a proteção conferida pelo verniz
poliuretânico antipichação foi visivelmente bem elevada, tendo seus corposde-prova somente apresentado carbonatação total após um período bem
superior de exposição.
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Observa-se também, como concluído na Primeira Fase, que ambas
as técnicas mostram que inicialmente a carbonatação no concreto revestido
com verniz poliuretânico antipichação ocorre de maneira mais localizada,
enquanto no concreto revestido com acrílico e sem revestimento ela ocorre
mais rapidamente e de forma generalizada na camada superficial de
concreto.
Esse resultado reforça a conclusão da Primeira Fase de que a
análise microscópica não é necessária para ensaios similares ao realizado,
ao menos que sejam estipulados períodos curtos de exposição, onde a
técnica seja importante para constatar e diferenciar o início da carbonatação
em cada uma das variáveis estudadas.
Comparando o gráfico de variação de massa (Figura 5.15) com o de
profundidade de carbonatação (Figura 5.16), pode-se verificar:
-

para todas as variáveis existiu uma mesma tendência inicial de aumento
brusco de massa e da profundidade de carbonatação. Isto indica que o
aumento de massa poderia ser resultante da fixação do dióxido do
carbono. Entretanto, a U.R. da câmara era maior que a de
condicionamento dos corpos-de-prova, o que indica que este aumento
brusco inicial poderia também ser resultante da fixação da água;

-

após o 29o dia todas as variáveis tenderam a uma diminuição de massa,
independente da profundidade da carbonatação, total ou não, no
concreto. Isto reforça a predominância do efeito da exposição a U.R. nos
resultados de variação de massa;

-

o

verniz

poliuretânico

apresentou

uma

baixa

profundidade

de

carbonatação inicial, para uma elevada variação de massa. Isto também
reforça a predominância do efeito da exposição a U.R.
Analisando os resultados de ambos os ensaios ficou mais claro a
conclusão da Primeira Fase que o ensaio de variação de massa, neste
trabalho, é bem mais representativo da permeabilidade de revestimentos à
água, sendo este agente absorvido rapidamente logo no período inicial de
exposição. Esta conclusão é válida para as condições de ensaio adotadas,
onde o dióxido de carbono é insuflado em baixa concentração e a umidade
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do ambiente de condicionamento foi menor do que da câmara de
carbonatação.
5.2.2.2.4 Evolução do potencial de corrosão
As Figuras 5.17, 5.18 e 5.19 apresentam os valores individuais de
potencial de corrosão obtidos para cada um dos dez corpos-de-prova de
cada variável. Em seguida, é apresentado a Figura 5.20 com os resultados
médios de potencial de corrosão das variáveis. No Anexo C, Item C.3.1,
constam, nas Tabelas C.26, C.27 e C.28, os valores individuais que geraram
estes gráficos e as fotografias de alguns corpos-de-prova para visualização
da presença de produto de corrosão nas barras de aço.
Antes de discutir os resultados, convém mencionar que se teve
dificuldade de determinar o potencial de corrosão antes do início dos
ensaios, fato não ocorrido na Primeira Fase. Neste caso, foi necessário um
tempo de espera maior para que houvesse um umedecimento do concreto
com a solução contida no tubo plástico. Isto foi atribuído ao fato dos corposde-prova estarem mais secos devido ao longo período de armazenamento
em ambiente de menor umidade relativa.
A Figura 5.17 apresenta o potencial de corrosão nos corpos-deprova revestidos com verniz acrílico em função do tempo de exposição.
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Figura 5.17 – Gráfico da evolução do potencial de corrosão nos corpos-deprova revestidos com verniz acrílico – exposição ao dióxido de carbono.
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Conforme mostra o gráfico da Figura 5.17, a grande maioria dos
corpos-de-prova já apresentavam no 8o dia potencial mais negativo que
- 291 mV, ECS, que indica estado ativo de corrosão. A partir do 15o dia
todos os corpos-de-prova já estavam em processo ativo de corrosão. Deste
momento em diante, os potenciais começaram a assumir valores mais
positivos.
Comparando os resultados do gráfico da Figura 5.17 com o de
profundidade de carbonatação (Figura 5.16), pode-se verificar que o estado
ativo de corrosão ocorreu antes da profundidade média de carbonatação ter
atingido a barra, mas, analisando os valores individuais obtidos e a fotografia
da profundidade de carbonatação no 15o dia (ambos apresentados na
Tabela C.22, Anexo C) observa-se que a carbonatação do concreto já era
total em algumas regiões, o que bem caracteriza a despassivação da barra e
o início de processo corrosivo. Estes resultados possibilitam concluir que a
diferença de tendência de evolução da carbonatação entre alguns dos
exemplares,
conseqüência

8o dia

de

despassivação

da

existente
da

no

exposição,
barra

são

ser

possivelmente

ainda

localizada,

representando o momento bem inicial da corrosão.
Comenta-se que a quebra de um dos corpos-de-prova (CP9) desta
variável no 43o dia (fotografia apresentada no Anexo C, Tabela C.26),
mostra que a corrosão estava ocorrendo de forma generalizada na barra,
não sendo visualizada a presença de maior quantidade de material de
corrosão na sua extremidade (próxima a área protegida com epóxi), como
ocorrido em alguns corpos-de-prova na Primeira Fase. Esses dados
mostram que a proteção adicional da região de inserção dos eletrodos foi
eficiente. Cita-se ainda que a aspersão de fenolftaleína neste corpo-de-prova
comprovou que o mesmo estava totalmente carbonatado.
Comparando, ainda, o gráfico da Figura 5.17 com o de variação de
massa (Figura 5.15), pode-se verificar que somente após o expressivo
aumento de massa, ocorrido no início do ensaio (em torno do 8o dia e
15o dia) que os potenciais começaram indicar estado ativo de corrosão e,
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ainda, que a obtenção de valores de potencial mais positivos no decorrer do
ensaio também coincide com a tendência de estabilização da massa.
A obtenção de valores de potenciais de mesma ordem de grandeza
para cada um dos corpos-de-prova durante todo o ensaio, os quais
possibilitaram facilmente observar a tendência do estado da armadura
(estado ativo ou passivo), permite dizer que, para esta variável, o número de
corpos-de-prova poderia ser inferior a dez.
A Figura 5.18 apresenta o potencial de corrosão nos corpos-deprova revestidos com verniz poliuretânico antipichação em função do tempo
de exposição.
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Figura 5.18 – Gráfico da evolução do potencial de corrosão nos corpos-deprova revestidos com verniz poliuretânico antipichação – exposição ao
dióxido de carbono.

Conforme mostra o gráfico da Figura 5.18, todos os corpos-de-prova
apresentavam no 43o dia potencial mais negativo que - 291 mV, ECS,
indicando estado ativo de corrosão. A partir deste momento os valores de
potenciais, embora ainda correspondessem a um estado ativo, começaram a
assumir valores mais positivos.
Igualmente como observado para o verniz acrílico, o início do estado
ativo de corrosão (indicado pelos valores de potenciais mais negativos que 291 mV, ECS) ocorreu de maneira diferenciada entre os corpos-de-prova:
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somente alguns apresentaram estado ativo no 15o dia. Isto pode ser
explicado observando os resultados da profundidade de carbonatação
(Figura 5.16), sendo verificado que até o 29o dia não havia uma
carbonatação total generalizada do concreto, embora esta já fosse total em
regiões localizadas (a fotografia do CP8, Tabela C.23, do Anexo C, ilustra
bem este fato). Muito provavelmente, a carbonatação já atingiu a barra de
maneira localizada no 15o dia em alguns dos corpos-de-prova. A quebra do
corpo-de-prova CP1 desta variável no 43odia (fotografia apresentada no
Anexo C, Tabela C.27) mostrou que a corrosão já estava ocorrendo de
forma generalizada.
Comparando o gráfico da Figura 5.18 com o de variação de massa
(Figura 5.15), verifica-se uma similar tendência à observada para a variável
verniz acrílico, comentada anteriormente.
A obtenção de valores de potenciais de mesma ordem de grandeza
para cada um dos corpos-de-prova durante todo o ensaio, os quais
possibilitaram facilmente observar a tendência do estado das armaduras
(estado ativo ou passivo), permite dizer que, para esta variável também, o
número de corpos-de-prova poderia ser inferior a dez.
A Figura 5.19 apresenta o potencial de corrosão nos corpos-deprova sem revestimento em função do tempo de exposição.
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Figura 5.19 – Gráfico da evolução do potencial de corrosão nos corpos-deprova sem revestimento – exposição ao dióxido de carbono.
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Conforme mostra o gráfico da Figura 5.19, todos os corpos-de-prova
já apresentavam no 8o dia potencial

mais negativo que - 291 mV, ECS,

indicando estado ativo de corrosão. A partir deste ponto, os potenciais
começaram a assumir valores mais positivos.

No 43o dia, alguns dos

corpos-de-prova apresentavam valores de potencial indicando início da
alteração do potencial, para o estado passivo. Esta tendência foi confirmada
no 61o dia, tendo muitos dos exemplares apresentado valores mais
positivos que - 291 mV.
Comparando os resultados do gráfico da Figura 5.19 com o de
profundidade de carbonatação (Figura 5.16), pode-se verificar que o estado
ativo de corrosão ocorreu antes da profundidade de carbonatação ter
atingido a barra, momento este que seria representativo da sua
despassivação. As fotografias tiradas de três corpos-de-prova (CP3, CP4 e
CP5 ) após a aspersão de solução de fenolftaleína (Tabela C.24, Anexo C)
mostram que nesta data a camada carbonatada tinha um profundidade
uniforme, ou seja, não existiam, como observado para as outras variáveis,
regiões de concreto, próximas à barra, carbonatadas. Considerando a
repetibilidade dos ensaios (profundidade similar dos três corpos-de-prova
mostrados na Tabela C.24, Anexo C e a similaridade dos potenciais
medidos), conclui-se que a quebra da passivação da armadura de aço
ocorreu pouco antes do pH do concreto atingir valores da ordem de 9.
A partir desses resultados foi feita uma nova pesquisa bibliográfica,
buscado referência de trabalhos que apontassem a possível despassivação
de barra de aço, embutidos em concreto com pH bem superior a 9. As
seguintes informações foram obtidas:
-

a zona de detecção do indicador fenolftaleína é, na realidade, entre 8,3 a
10,0

(VOGUEL,

2002,

p.189).

Pesquisadores

do

segmento

de

engenharia civil apontam valores variáveis de pH, sendo muito citados
valores entre 8 a 9;
-

segundo Lo e Lee (2002, p.509), o aço não é capaz de manter-se
passivo em concreto com pH igual ou menor que 10,6. Estes autores
afirmam ainda que a corrosão das armaduras ocorre antes da
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carbonatação ser detectada pela fenolftaleína. Em seus estudos foi
utilizado a técnica de espectroscopia na região de infravermelho, sendo a
mesma, considerada pelos autores, como muito precisa, prevendo a
ocorrência da iniciação da corrosão na armadura.
Estas informações apontam que de fato os resultados obtidos são
verdadeiros e que o início da corrosão da armadura, em concreto apenas
carbonatado, ocorre antes da detecção da carbonatação do concreto com
fenolftaleína. Desta forma, a associação da técnica de aspersão de
fenolftaleína a outras técnicas é necessária, senão imprescindível, quando o
objetivo é estudar a corrosão de armaduras.
Como complemento à discussão feita, é importante refletir sobre
outros aspectos que poderiam ter levado a obtenção dos resultados obtidos.
Um deles poderia ser a existência de algumas interferências, como as
ocorridas na Primeira Fase, ou seja, carbonatação preferencial na parte
superior dos corpos-de-prova, na região dos eletrodos inseridos. No entanto,
a quebra de um dos corpos-de-prova (CP5) desta variável no 43o dia
(fotografia apresentada no Anexo C, Tabela C.28) mostrou que a corrosão
estava ocorrendo de forma generalizada, ao longo da armadura, não sendo
visualizado nenhum indício que indicasse que a mesma se iniciava em
região da extremidade superior. Isto eliminou esta possibilidade.
Comparando o gráfico da Figura 5.18 com o de variação de massa
(Figura 5.15), verifica-se que durante o período inicial de ensaio (até o
8o dia) houve, simultaneamente, um expressivo aumento de massa dos
corpos-de-prova e a obtenção nestes de potenciais que indicavam estado
ativo de corrosão nas barras. Isto, levaria a supor que o nível de umidade
presente nos corpos-de-prova, antes mesmo do início da exposição, já
poderia ser suficiente para baixar a resistividade do concreto, e, dar início ao
processo de corrosão. Considerando a U.R. do ambiente de pintura como
referência a umidade nos corpos-de-prova estaria em torno de 55%.
A obtenção de valores de potenciais de mesma ordem de grandeza
para cada um dos corpos-de-prova durante todo o ensaio, os quais
possibilitaram facilmente observar a tendência do estado das armaduras
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(estado ativo ou passivo), permite dizer que, para esta variável também, o
número de corpos-de-prova poderia ser inferior a dez.
A Figura 5.20 apresenta o potencial de corrosão médio de cada uma
das variáveis estudadas.
Acrílico

Potencial de Corrosão (Mv, ECS)

Referência

Poliuretânico antipichação
8º dia

15º dia

Dias

Sem revestimento

43º dia

61º dia

91º dia

0
-50
-100
-150

-33
-44
-121
-96

-200

-229

-253

-250

-302

-300

-341

-350

-376

-400
-450
-500
-550

-294

-273
-350

-368
-396

-438

-497

-464

-522

-600
-650
-700

Figura 5.20 – Gráfico da evolução do potencial médio de corrosão nos corposde-prova revestidos com verniz acrílico, verniz poliuretânico e corpos-deprova sem revestimento – exposição ao dióxido de carbono.

Conforme mostra o gráfico da Figura 5.20, as variáveis sem
revestimento e verniz acrílico, já apresentavam no 8o dia tendência a
corrosão, enquanto para a variável verniz poliuretânico antipichação o
estado ativo de corrosão médio ocorreu somente no 43o dia de exposição.
Observa-se que, após as variáveis terem atingido os valores mais
negativos de potencial (acrílico e sem revestimento no 15o dia e
poliuretânico 43o dia), a tendência foi do potencial assumir valores mais
positivo, sendo mantido somente para o verniz poliuretânico antipichação
valores de potencial que indicavam ainda estado ativo de corrosão. As
outras variáveis apresentaram ao final do ensaio valores médios de potencial
mais positivo que - 291 mV, ECS,
resultados podem ser assim explicados:

indicando estado passivo. Estes
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-

no início, o aço encontra-se passivo pois o concreto está com pH muito
elevado. Assim, justifica-se os valores mais positivos de potencial do que
- 291 mV, ECS;

-

a partir do abaixamento de pH, devido à carbonatação, inicia-se a quebra
de passivação do aço e portanto a sua corrosão. Valores mais negativos
de potencial do que - 291 mV, ECS, indicam o estado de corrosão;

-

uma vez iniciada a corrosão, começa a formação os produtos de
corrosão (vermelhos) os quais vão se acumulando na superfície do aço,
uma vez que o desprendimento destes produtos é evitado pelo próprio
concreto. Estes produtos acabam por bloquear a superfície do aço
isolando-a do meio, o que eleva o potencial (tornando-o mais positivos).
Este tipo de comportamento pode ser bem visualizado em ensaios
naturais, com amostras de placas de aço expostas à atmosfera de baixa
e moderada agressividade. Nesta condição, pode-se acompanhar a
diminuição da taxa de corrosão na placas de aço conforme o bloqueio de
sua superfície pelos produtos da corrosão. A permanência, pelo menos
parcialmente, destes produtos aderidos na superfície do aço, acabam
retardando a corrosão. Isto explica o fato do verniz poliuretânico
apresentar potenciais mais negativos do que as demais variáveis nos
momentos finais do ensaio: a corrosão iniciou mais tarde e, assim, a
quantidade dos produtos de corrosão ainda não era suficiente para
determinar a elevação do potencial (até atingir valores correspondentes
ao estado passivo). Isto é perfeitamente ilustrado nas fotografias das
barras corroídas no 43o dia: a quantidade de produtos vermelhos é bem
menor no corpo-de-prova revestido com verniz poliuretânico antipichação
(Tabelas C26, C.27 e C28, do Anexo C).
Uma hipótese que poderia ser levantada, diante do resultado

diferenciado apresentado pelo verniz poliuretânico antipichação, seria o fato
da maior retenção de água no concreto, o que pode determinar potenciais
mais negativos de corrosão. No entanto, sendo o ambiente de ensaio
mantido a uma U.R. constante, durante todo o decorrer do ensaio, esta
hipótese foi descartada. Isto seria verdade se a U.R. fosse variável, pois
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neste caso, durante os períodos de baixa U.R., haveria a evaporação da
água contida nos corpos-de-prova sem proteção e nos protegidos com
verniz acrílico com maior intensidade do que naqueles protegidos com o
verniz poliuretânico antipichação.
Os resultados obtidos mostram que medidas de potencial isoladas
não representam verdadeiramente o estado passivo das armaduras: a
corrosão pode ter sido já iniciada. Conclui-se que o importante é sempre
fazer um acompanhamento da evolução do potencial e ainda interpretar o
seu significado associado a outras medidas. Por exemplo, se as medidas de
potencial tivessem sido feitas no 91o dia, a conclusão seria que somente os
corpos-de-prova revestidos com verniz poliuretânico antipichação estariam
em estado ativo.
Analisando os resultados desse gráfico (Figura 5.20) com o de
profundidade de carbonatação (Figura 5.16), conclui-se que, igualmente
como observado na Primeira Fase, a tendência de evolução para cada
variável foi similar, não sendo expressiva as pequenas variações de
resultados obtidos e comentados no decorrer da análise dos mesmos.
Concluí-se ainda que o verniz poliuretânico antipichação confere uma
proteção ao concreto bem maior do que o verniz acrílico contra a
carbonatação, o qual por sua vez confere muito pouca proteção quando
comparado ao concreto sem revestimento.
5.2.2.2.5 Evolução da velocidade de corrosão
A Tabela 5.17 apresenta os valores calculados manualmente de
velocidade de corrosão (icorr).
Para os icorr iniciais de referência (sem exposição) de todas as
variáveis, não foi possível a obtenção do valor da resistência de polarização,
pois para a curva anódica foi obtida uma reta média paralela ao eixo dos
potenciais, o que indica estado passivo. Para esta condição, a corrente de
corrosão é a própria corrente passiva, a qual foi obtida prolongando-se a reta
paralela ao eixo dos potenciais até o eixo da corrente. A Figura 5.21 ilustra
este procedimento.
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Potencial (mV)
Ecorr + 10

Ecorr

Ecorr -10
Ponto “0”

Icorr

Corrente (μA)

Figura 5.21 – Exemplo ilustrativo da obtenção da velocidade de corrosão em
curva anódica (estado passivo de corrosão)

Na Tabela 5.17, são apresentados os valores de potencial obtidos
por leitura direta, realizada imediatamente antes do levantamento das curvas
de polarização, e os obtidos nesta curva, no ponto de corrente nula (ponto
“0”). Além disso, na Tabela constam os valores de resistência de polarização
e de velocidade de corrosão obtidos na mesma curva de polarização.
Observa-se que os resultados de potencial apresentados na nessa
Tabela permitiram verificar a confiabilidade das duas técnicas utilizadas,
sendo iguais os dois valores de potenciais obtidos para os corpos-de-prova
de referência, e sempre muito próximos os valores obtidos para estes
mesmos corpos-de-prova após a exposição a carbonatação.
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Tabela 5.17 – Velocidade de corrosão – exposição ao dióxido de carbono
43o dia de ensaio

Referência

91o dia de ensaio

Rp
(kΩ.
cm2)

CP1

-125

-125

-

0,140

-326

-326,0

28,40

0,900

-263

-259,8

33,97

0,770

CP2

-80

-80

-

0,160

-329

-320,7

30,06

0,900

-260

-259,5

568,4

0,050

CP3

-80

-80

-

0,180

-386

-381,2

29,48

0,900

-253

-253,0

54,12

0,500

CP4

-125

-125

-

0,200

-299

-310,5

25,12

1,040

-272

-273,3

44,57

0,580

CP5

-125

-125

-

0,140

-373

-378,0

25,50

1,020

-310

-309,85

562,9

0,050

CP6

-110

-110

-

0,200

-420

-409,2

51,03

0,500

-272

-270,3

-

0,003

CP7

-110

-110

-

0,100

-420

-424,7

24,86

1,050

-336

-342,0

22,02

1,200

CP8

-40

-40

-

0,180

-313

-311,0

26,28

0,990

-220

244,7

-

0,0002

CP9

-40

-40

-

0,064

-493

-498,3

19,68

1,300

-

-

-

-

CP10

-120

-120

-

0,200

-322

-325,4

21,19

1,200

-272

-272,3

34,84

0,750

CP1

-20

-20

-

0,060

-590

-597,3

13,56

1,900

-

-

-

-

CP2

-20

-20

-

0,050

-375

-365,9

25,56

1,020

-306

-308,3

60,33

0,430

CP3

-60

-

-

-

-520

-514,2

12,36

2,100

-336

-335,1

29,55

0,880

CP4

-20

-60

-

0,001

-371

379,9

13,65

1,900

-320

-322,3

18,08

1,400

CP5

-50

-50

-

0,080

-435

-426,0

11,94

2,200

-373

-372,7

14,65

1,770

CP6

-10

-10

-

0,025

-593

-593,9

12,98

2,000

-470

-469,7

31,84

0,820

CP7

-20

-20

-

0,064

-515

-511,9

9,71

2,700

-382

-382,2

22,65

1,150

CP8

-20

-20

-

0,064

-445

-446,4

15,70

1,700

-363

-359,1

29,16

0,890

CP9

-30

-30

-

0,150

-426

-417,5

11,68

2,200

-331

-330,8

30,0

0,870

CP10

-80

-80

-

0,130

-365

-357,4

11,95

2,200

-272

-272,8

26,96

0,960

CP1

-30

-30

-

0,080

-300

-301,1

18,94

1,400

-251

-245,4

36,36

0,720

CP2

-30

-30

-

0,0009

-324

-324,0

37,56

0,700

-242

-235,1

32,22

0,810

CP3

-90

-90

-

0,078

-295

-308,2

28,50

0,900

-212

-217,6

50,85

0,50

CP4

-30

-30

-

0,078

-296

-303,1

26,03

0,990

-261

-261,1

45,55

0,570

CP5

-60

-60

-

0,120

-474

-476,9

29,97

0,900

-

-

-

-

CP6

-50

-50

-

0,089

-443

-433,4

24,50

1,100

-307

-304,5

36,88

0,700

CP7

-30

-30

-

0,050

-386

-374,5

22,34

1,700

-236

-236,7

36,43

0,710

CP8

-60

-60

-

0,130

-267

-273,5

9000

0,001

-141

-139,1

-

0,007

CP9

-50

-50

-

0,120

-295

-295,0

31,80

0,800

-345

-344,7

34,88

0,750

CP10

-10

-10

-

0,004

-330

-321,0

32,13

0,800

-278

-279,0

48,86

0,530

o

icorr
(μA/
cm2)

Obtido
automaticamente

Rp
(kΩ.
cm2)

Icorr
(μA/
cm2)

Obtido
automaticamente

Rp
(kΩ.
cm2)

Obtido no ponto
“0” da curva

Ecorr
(mV, ECS)

Obtido no ponto
“0” da curva

Ecorr
(mV, ECS)

Obtido no ponto
“0” da curva

Ecorr
(mV, ECS)
Obtido
automaticamente

Sem revestimento

Verniz poliuretânico antipichação

Verniz acrílico

Variável

o

Obs.: Os corpo-de-prova sem valores no 91 dia de exposição foram fraturados no 43 dia.

icorr
(μA/c
m2)
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Embora a velocidade de corrosão tenha sido obtida somente como
dado complementar à medição do potencial de corrosão, pode-se fazer as
seguintes observações quanto aos valores apresentados na Tabela 5.17:
-

todas

as

variáveis

apresentaram

inicialmente

(sem

exposição)

velocidades de corrosão desprezíveis, com valores abaixo de 0,2 μA/cm2.
Estes resultados estão em de acordo com os potenciais de corrosão que
indicavam estado passivo de corrosão;
-

os corpos-de-prova da variável verniz acrílico apresentaram uma
aumento da velocidade de corrosão (em sua maioria valores em torno de
1,0 μA/cm2) no 43o dia, condizendo com os valores de potencial, que
indicavam estado ativo de corrosão. As velocidades de corrosão obtidas
no 91o dia foram menores, estando também em de acordo com a
obtenção de potenciais de corrosão mais positivos: houve formação de
produtos de corrosão que bloquearam a superfície das barras de aço e,
portanto, sendo esperada esta queda da velocidade de corrosão. De
forma geral o mesmo ocorreu com os corpos-de-prova da variável sem
revestimento;

-

os corpos-de-prova da variável verniz poliuretânico antipichação
apresentaram em sua maioria valores em torno de 2,0 μA/cm2 no 43o dia,
condizendo com os valores de potencial, que indicavam estado ativo de
corrosão. As velocidades de corrosão obtidas no 91o dia foram menores,
embora continuassem elevadas (em torno de 1,0 μA/cm2), condizendo
com os potenciais de corrosão que indicavam ainda estado ativo de
corrosão.
Comenta-se que a diferença observada entre o verniz poliuretânico

antipichação e as demais variáveis, poderia levar a uma conclusão errada se
os resultados apresentados fossem analisados isoladamente. No entanto,
conforme já discutido para o caso do potencial de corrosão, o estado ativo
para o verniz poliuretânico antipichação estendeu-se para os períodos finais
do ensaio pois a quebra da passivação ocorreu posteriormente.
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5.2.2.3 Ensaio acelerado de exposição aos íons cloreto
A seguir, são apresentados os resultados dos ensaios de
acompanhamento de avaliação dos revestimentos.
Como esses ensaios já foram validados na Primeira Fase, as
discussões dos seus resultados são feitas especificamente quanto às
modificações em sua concepção e para avaliar o desempenho dos vernizes.
5.2.2.3.1 Evolução da degradação dos vernizes
Nenhuma falha foi visualizada no filme dos revestimentos no
decorrer do ensaio de desempenho. Este resultado também foi obtido na
Primeira Fase.
A Tabela 5.18 apresenta os resultados obtidos para o ensaio de
Aderência, os quais mostram que os revestimentos apresentaram boa
aderência ao substrato. Este resultado também foi obtido na Primeira Fase.

Tabela 5.18 – Ensaio de Aderência – exposição aos íons cloreto
Região
considerada
no corte em X

o o
1 /2 ciclo

NCP1

NCP2

9o ciclo
NCP9

NCP10

11o ciclo
NCP11

NCP14

NCP15

NCP16

Verniz acrílico
Ao longo das
linhas

0 mm

0 mm

0 mm

1 mm

0 mm

0 mm

0 mm

0 mm

Interseção

1 mm

0 mm

2 mm

0 mm

0 mm

0 mm

0 mm

1 mm

Verniz poliuretânico antipichação
Ao longo das
linhas

0 mm

0 mm

0 mm

0 mm

0 mm

0 mm

0 mm

1 mm

Interseção

0 mm

0 mm

0 mm

0 mm

2 mm

0 mm

2 mm

0 mm

5.2.2.3.2 Evolução da variação da massa
As Tabelas C.29, C.30 e C.31, do Anexo C, Item C.3.2, apresentam
os valores individuais, médios e os desvios padrões da variação de massa
por período de exposição. Observando os valores obtidos verifica-se que
houve diferenças entre valores individuais que resultaram em alguns altos
desvios padrão. Isto indica que a análise dos resultados deve ser feita com
critério.
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A Figura 5.22 apresenta a variação de massa média em função dos
ciclos do ensaio. Lembra-se que cada ciclo é dividido em duas etapas.
Acrílico

Referência

2º ciclo

Variação de massa (%)

2,45

3º ciclo

0,15
-0,33
-0,88
-1,66

4º ciclo

5º ciclo

6º ciclo

Sem revestimento

7º ciclo

8º ciclo

2,03

1,17

1,25

0,36

0,32
-0,18
-0,91

-1,43

1,85

1,69
1,51

-0,31
-0,78
-1,55

-0,17
-1,01

-1,43

-1,25

0,34
-0,32

1,49

11º ciclo

1,3

-0,3

-1,81

-0,25

-1,53
-1,62

1,49
1,7

1,56

0,37

0,26

-1,4
-1,58

-1,59

10º ciclo

1,59

0,32

0,19
-0,33

1,8

1,39

1,18
0,32

1,86

1,79

9º ciclo

2,42

2,11

2,17

1,44

0

Poliuretânico antipichação

0,3

0,18
-0,38
-1,59
-1,67

-0,19
-1,12
-1,38

-0,33

-1,57
-1,85

-2,37

Ciclos

Figura 5.22 – Gráfico da variação de massa média nos corpos-de-prova
revestidos com verniz acrílico, verniz poliuretânico antipichação e corpos-deprova sem revestimento – exposição aos íons cloreto.

Comparando a Figura 5.22 com a da Primeira Fase (Figura 5.8),
pode-se observar que persistiu a mesma tendência: aumento e diminuição
de massa conforme a etapa de exposição à névoa e ao ambiente de
laboratório, respectivamente. Entretanto, para o verniz acrílico foi observada
uma maior variação entre os valores máximos e mínimos, fato não
observado na Primeira Fase. Explica-se que nesta Fase os corpos-de-prova
apresentavam uma menor porosidade superficial, o que o caracteriza como
de menor permeabilidade.
Durante todo período de ensaio, o verniz acrílico apresentou uma
variação de massa muito mais expressiva do que o verniz poliuretânico
antipichação, confirmando os resultados da Primeira Fase: o verniz acrílico é
uma barreira menos efetiva à penetração de água. Esta baixa eficiência
como proteção à água torna-se mais visível, quando se compara com a
variável sem revestimento: o verniz acrílico apresentou variação de massa
menor do que a variável sem revestimento somente no período inicial do
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ensaio. A partir do 5o ciclo, a sua variação de massa foi quase sempre
superior à obtida para a variável sem revestimento.
Os resultados mostram que, para as condições de ensaio adotadas,
o ensaio é realmente representativo da permeabilidade dos revestimentos à
água. Cita-se que por estes resultados não é possível determinar o grau de
contaminação por cloreto.
5.2.2.3.3 Evolução do teor de cloreto por análise química
A Tabela C.32, do Anexo C, Item C.3.2, apresenta os valores
individuais do teor de cloretos obtidos em diferentes profundidades, exceto a
mais superficial do concreto (5 mm).
A Figura 5.23 apresenta a evolução da contaminação por cloreto em
função dos ciclos de exposição, obtidos para a profundidade de 5 mm a
10 mm, que foi, em geral, a profundidade que apresentou os maiores valores
de teor de cloreto, tanto nesta Fase como na anterior.

Acrílico (5 mm a 10 mm)

Poliuretânico antipichação (5 mm a 10 mm)

Sem revestimento (5 mm a 10 mm)

2,40
2,24

2,20

% de Cloretos

2,00

1,93

1,80
1,60
1,40
1,20

1,02

1,00

1,00

0,80

0,70

0,60
0,40
0,20

0,53
0,08

0,00
Referência

0,08

0,06
2º ciclo

3º ciclo

0,09
5º ciclo

Ciclo

Figura 5.23 – Gráfico da evolução do ingresso de cloreto por análise química
nos corpos-de-prova revestidos com verniz acrílico, verniz poliuretânico
antipichação e corpos-de-prova sem revestimento – exposição aos íons
cloreto.
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Observando a Figura 5.23, pode-se verificar:
-

confirma-se a conclusão da Primeira Fase que a realização das análises
somente nos primeiros ciclos é suficiente para diferenciar os vernizes
estudados, sendo possível verificar a presença de íons cloreto em altos
teores na região próxima a armadura (profundidade de 15 a 20 mm) das
variáveis verniz acrílico e sem revestimento (ver a Tabela C.32, no Anexo
C);

-

é similar a tendência obtida, para ambos os vernizes, na Primeira Fase
(Figura 5.9). O verniz acrílico conferiu novamente uma baixa proteção
contra o ingresso de íons cloreto enquanto o verniz poliuretânico
antipichação praticamente impediu o seu ingresso, não sendo observada
uma elevação do teor de cloreto na região do concreto próximo da
armadura, inclusive para o período maior de exposição adotada no
Segunda

Fase.

Os

resultados mostraram

que

a

aplicação

de

revestimento pode diminuir a contaminação do concreto, já que no
concreto sem revestimento, os teores de cloreto obtidos foram bem mais
elevados do que no concreto das variáveis dos vernizes.
Comparando o gráfico da Figura 5.23 com o da variação de massa
(Figura 5.22), pode-se verificar quanto maior foi a variação de massa maior
foi o ingresso de cloreto (conclusão semelhante ao da Primeira Fase). Isto é
devido à contaminação por cloreto ser dependente do ingresso da água. Os
resultados obtidos para o verniz poliuretânico antipichação ilustram bem esta
dependência, sendo observado baixos teores de cloreto para uma baixa
variação de massa do concreto, mesmo em ciclo de molhagem (1o Etapa) e
secagem (2o Etapa).
5.2.2.3.4 Evolução do ingresso de cloreto por aspersão de
solução de nitrato de prata
As Tabelas C.33, C.34 e C.35, do Anexo C, Item C.3.2, apresentam
os valores individuais, médios e dos desvios padrão da profundidade de
contaminação por cloreto nos corpos-de-prova revestidos, juntamente com
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as fotografias de todos os corpos-de-prova fraturados após aspersão de
nitrato de prata.
Observando os valores obtidos nessas tabelas, verifica-se que de
maneira geral os desvios padrões dos seis pontos medidos em cada corpode-prova foram baixos. Entretanto, a análise das fotografias mostra que
existiram diferenças entre corpos-de-prova (5o, 9o, 10o e 11o ciclos, Tabela
C.33, Anexo C). Baseando-se nestes dados e devido a técnica ainda ser
realizada em caráter experimental, conclui-se que os resultados obtidos
devem ser realmente analisados com critério e em conjunto com os
resultados de análise química.
A Figura 5.24 apresenta a profundidade de contaminação de íons

Profundidade de contaminação (mm)

cloreto em função dos ciclos de ensaio.
Acrílico

Poliuretânico antipichação

Sem revestimento

25,00

20,00

19,06

19,6
16,93

15,00

14,61

12,44
9,50

9,22

10,00
6,83
4,00

5,00
2,67

0,00
Referência

1,33

2º ciclo

3,33
2,17

2,22

3º ciclo

5º ciclo

2,5

9º ciclo

11º ciclo

Ciclos

Figura 5.24 – Gráfico da evolução do ingresso médio de cloreto por aspersão
de nitrato de prata

Observando a Figura 5.24, pode-se verificar que a tendência de
avanço da contaminação obtida para ambos os vernizes é similar a
verificada na Primeira Fase. Os resultados apontam que o verniz acrílico
confere uma baixa proteção contra o ingresso de íons cloreto enquanto o
verniz poliuretânico antipichação praticamente impede o seu ingresso.
Explica-se que os valores obtidos para o verniz poliuretânico antipichação
são desprezíveis, sendo limitada a visualização de coloração clara, que pode
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caracterizar a contaminação por cloreto superficialmente na camada do
concreto.
De qualquer forma, os resultados obtidos para ambos os vernizes
mostram que a sua aplicação pode ser representativa para diminuir a
contaminação do concreto, como mostra os resultados de profundidade de
contaminação para a variável sem revestimento, os quais foram os mais
expressivos.
Comparando o gráfico da Figura 5.24 com o de variação de massa
(Figura 5.22), pode-se verificar que quanto maior foi a variação de massa,
maior foi a região contaminada com cloreto, detectada pelo nitrato de prata.
Comparando o gráfico da Figura 5.24 com o de análise química
(Figura 5.23), pode-se verificar que é bem similar a tendência para todas as
variáveis. Isto confirma a conclusão na Primeira Fase que este ensaio pode
vir a ser um importante instrumento de detecção da presença de cloreto,
podendo ser no futuro um substituto ao ensaio de análise química, em
alguns casos específicos. De qualquer forma, este ensaio exige a realização
de estudos complementares, principalmente para a determinação do teor de
cloreto mínimo que pode ser detectado.
Os resultados obtidos tanto nesta Fase, como na anterior, indicam
que o teor detectado é superior a 1%. Isto, considerando desprezível os
resultados obtidos para a camada superficial do concreto em função da sua
possível carbonatação (lembrar que o nitrato de prata só revelará os íons
cloretos em concreto não-carbonatado, item 3.3.4, Capítulo 3).
5.2.2.3.5 Evolução do potencial de corrosão
As Figuras 5.25, 5.26 e 5.27 apresentam os resultados dos
potenciais de corrosão obtidos em cada um dos dez corpos-de-prova de
cada variável. No Anexo C, Item C.3.1, Tabelas C.36, C.37 e C.38, constam
os valores individuais que geraram estes gráficos e fotografias de alguns
corpos-de-prova para visualização da presença de produto de corrosão nas
barras de aço e a profundidade de contaminação por aspersão de nitrato de
prata.
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Antes de discutir os resultados, convém mencionar que, neste caso
também, se teve dificuldade de determinar o potencial de corrosão antes do
início dos ensaios, fato já discutido no item 5.2.2.1.4.
A Figura 5.25 apresenta o potencial de corrosão nos corpos-deprova revestidos com verniz acrílico em função do tempo de exposição.

Potencial de Corrosão (Mv, ECS)
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CP3

CP4
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CP6

CP7

CP8

1º ciclo
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6º ciclo

7º ciclo

8º ciclo

9º ciclo

CP9

CP10

0
-50

Referência

10º ciclo

11º ciclo

-100
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-250
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-400
-450
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Figura 5.25 – Gráfico da evolução do potencial de corrosão nos corpos-deprova revestidos com verniz acrílico – exposição aos íons cloreto.

Conforme mostra o gráfico da Figura 5.25, quatro dos dez corposde-prova (CP1, CP6, CP7 e CP10) apresentavam uma similar tendência de
evolução do potencial de corrosão durante todo o ensaio, sendo os valores
de potencial mais positivos do que - 291 mV, ECS, indicando seu estado
passivo. A quebra destes corpos-de-prova ao final do ensaio mostrou que
não existia pontos de corrosão nas barras, confirmando os resultados de
potencial. A aspersão de solução de nitrato de prata nos corpos-de-prova
fraturados indicou que não existia penetração preferencial de água
contaminada com cloreto pela sua parte superior, como observado na
Primeira Fase.
O gráfico mostra ainda que outros quatro corpos-de-prova (CP2,
CP3, CP4 e CP8) apresentaram rapidamente estado ativo de corrosão, com
potenciais mais negativos do que - 291 mV, ECS. A partir do 6o ciclo até o
término do ensaio, três deles tinham uma similar tendência de evolução do
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potencial. Analisando a barra de aço do CP8 no 8o ciclo e dos demais ao
final do ensaio, observaram-se alguns pontos vermelhos localizados nas
proximidades da extremidade superior da barra, alguns inclusive nas regiões
pintadas. A aspersão de solução de nitrato de prata indicou que houve
penetração preferencial de íons cloreto pela sua parte superior, somente
nestes corpos-de-prova, fato também observado na Primeira Fase, porém
em todos os corpos-de-prova ensaiados.
As fotografias apresentadas na Tabela C.26, Anexo C, mostram
esse ocorrido, sendo a seguir apresentada, na Figura 5.26, a fotografia do
CP4, na qual é indicada as áreas no concreto com diferentes colorações e a
presença de corrosão na barra. Lembra-se que a região com mancha escura
representa a área com menor contaminação por íons cloreto, enquanto a
região clara representa a área com alta contaminação por íons cloreto.

Região escura: baixa
contaminação por
íons cloreto
corrosão

Região clara: alta
contaminação por íons
cloreto

Figura 5.26 – Corrosão localizada (pontual) na armadura no corpo-de-prova
no 4, e pintado com verniz acrílico

Com base nesses resultados, conclui-se que a indicação de estado
ativo de corrosão em alguns dos corpos-de-prova desta variável foi
resultante da penetração de íons cloreto pela sua parte superior, isto,
ocorrendo devido a existência de falhas em sua concepção. Observa-se que
a aspersão de solução de nitrato de prata nos corpos-de-prova que não
apresentaram estado ativo de corrosão, confirmou que este estado somente
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ocorria

nos

corpos-de-prova

que

apresentaram

predominância

de

penetração de cloreto pela parte superior.
Outro fato, que confirma os resultados discutidos, foi a detecção por
análise química de baixos teores de cloreto na região do concreto nas
vizinhanças da barra quando do início da obtenção de potenciais mais
negativos do que - 291 mV, ECS (ver Tabela C.32, Anexo C e Figura 5.23).
Valores acima dos teores de cloreto críticos mencionados na literatura
(0,4%) só foram obtidos na região da barra a partir do 5o ciclo, sendo que os
mesmos não provocaram a corrosão nas barras dos corpos-de-prova CP1,
CP6, CP7 e CP10, os quais não apresentaram manchas de contaminação
preferencial pela sua parte superior. Neste aspecto, o gráfico da evolução do
potencial de cada um dos dez corpos-de-prova não apresenta similaridade
com o gráfico de evolução do aumento dos teores de cloreto na massa de
cimento, fato já verificado na Primeira Fase (na presença de cloreto, é
necessário um período para a iniciação da corrosão).
A Figura 5.27 apresenta o potencial de corrosão dos corpos-deprova revestidos com verniz poliuretânico antipichação em função do tempo
de exposição.
CP1

Potencial de Corrosão (Mv, ECS)

-20

Referência

CP2
1º ciclo

CP3
2º ciclo

CP4
5º ciclo
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CP8
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-70

-120

-170

-220

-270

-320
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Figura 5.27 – Gráfico da evolução do potencial de corrosão nos corpos-deprova revestidos com poliuretânico antipichação – exposição aos íons
cloreto.
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Conforme mostra o gráfico da Figura 5.27, nove dos dez corpos-deprova armados apresentavam uma similar tendência de evolução do
potencial de corrosão durante todo o ensaio, com valores mais positivos
do que - 291 mV, ECS, indicando seu estado passivo. O corpo-de-prova
(CP9) apresentou no decorrer do ensaio uma tendência diferente destes,
tendo valores mais negativos do que - 291 mV, ECS, indicando estado ativo
de corrosão.
A ausência de produtos de corrosão nas barras desses nove corposde-prova fraturados ao final do ensaio confirmou que estes estavam
passivados, enquanto a barra do CP9 apresentava corrosão localizada,
sendo a mesma resultante da penetração de cloreto pela parte superior do
corpo-de-prova. Esta penetração foi visualizada a partir da aspersão de
solução de nitrato de prata, a qual, exclusivamente para este corpo-deprova, indicou a existência de alta concentração de íons cloreto na região da
extremidade superior da barra (ver fotografias na Tabela C.37, Anexo C).
Cabe ainda ressaltar que o comportamento diferenciado do CP9 foi devido
às mesma falhas de preparação dos corpos-de-prova discutidos para a
variável verniz acrílico.
Com base nesses e nos outros resultados (obtenção de baixos
teores de íons cloreto e baixa penetração de água nos corpos-de-prova),
conclui-se que o verniz poliuretânico antipichação mostrou ser eficiente
como barreira de proteção aos íons cloreto, na forma de névoa salina. Esta
conclusão também é válida para a Primeira Fase.
A Figura 5.28 apresenta o potencial de corrosão nos corpos-deprova sem revestimento em função do tempo de exposição.
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Figura 5.28 – Gráfico da evolução do potencial de corrosão nos corpos-deprova sem revestimento – exposição ao dióxido de carbono.

Conforme mostra o gráfico da Figura 5.28, de forma geral, os
corpos-de-prova apresentaram similar tendência de evolução de potencial de
corrosão. Destes, os corpos-de-prova CP1, CP4, CP5, CP7, CP8 e CP10 já
apresentavam, no 2o ciclo de exposição, potenciais mais negativos do que
- 291 mV, ECS.

No

5o ciclo,

esta

tendência

foi

confirmada,

sendo

predominante o estado ativo de corrosão nos corpos-de-prova.
A quebra de CP6, no 8ociclo, mostrou que a corrosão na barra
estava ocorrendo predominantemente na parte superior do corpo-de-prova.
Além disto, após a aspersão de nitrato de prata, a coloração clara de
praticamente toda a seção transversal indicava altas concentrações de íons
cloreto (ver fotografias da Tabela C.38, do Anexo C). Conforme foi
apresentado na Figura 5.23 e os valores individuais da Tabela C.32, Anexo
C, os teores de íons cloreto obtidos para esta variável foram os mais
elevados, sendo expressivos já no 2o ciclo de exposição e no 3o ciclo
superiores, na região da armadura, ao valor crítico de 0,4% em relação a
massa de cimento.
A quebra de outros corpos-de-prova ao final do ensaio (ver Tabela
C.38, Anexo C) mostrou que, após 11 ciclos de exposição, a corrosão além
de ocorrer na extremidade superior da barra, também, ocorria na
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extremidade inferior próxima a região pintada com epóxi. A Figura 5.29,
apresenta a fotografia do CP2, que apresentava este processo de corrosão.

Corrosão

Região escura: baixa
contaminação por íons cloreto
Corrosão
Corrosão

Região clara: alta
contaminação por íons
cloreto

Figura 5.29 – Corrosão localizada na armadura no corpo-de-prova no 4, sem
revestimento

Com base nos resultados obtidos, apesar de ter-se conseguido um
aperfeiçoamento em relação à Primeira Fase, verifica-se que é necessário
melhorar ainda mais a concepção dos corpos-de-prova de modo a evitar a
penetração preferencial de água contaminada a partir da região de inserção
dos eletrodos. Analisando os corpos-de-prova das três variáveis, verificou-se
que:
-

a tinta epóxi não foi eficiente para proteger o aço, pois em alguns corposde-prova os pontos de corrosão apareceram na região pintada (Figura
5.29);

-

a região do concreto em contado com os eletrodos pintados estava muito
lisa o que indica que a interface tinta epóxi/concreto foi um caminho
preferencial. Comenta-se que na Primeira Fase, o caminho preferencial
crítico foi a interface tubo plástico/concreto. Acredita-se que, tendo sido
minimizado este problema, a interface tinta epóxi/concreto tornou-se o
caminho preferencial;
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-

as fotografias das Tabelas C.36, C.37 e C.38, do Anexo C, mostram que
a parte inferior do corpo-de-prova, que também estava protegido com
tinta epóxi, não apresentou penetração preferencial de íons cloreto em
relação à dos vernizes estudados. Isto indica que a tinta epóxi, por si só,
é capaz de proteger o concreto mais eficientemente do que os vernizes
estudados e que a penetração preferencial observada foi de fato devido à
inserção dos eletrodos. Além disto, a parte inferior dos corpos-de-prova é
a que estava menos sujeita à ação da névoa salina (os corpos-de-prova
ficavam expostos na câmara apoiados na parte inferior);

-

número de corpos-de-prova que apresentaram penetração preferencial
pela região de inserção dos eletrodos foi muito menor para a variável
verniz poliuretânico antipichação. Isto deve ter ocorrido devido ao fato de
toda a superfície cilíndrica ter sido pintado pelo verniz em estudo antes
da aplicação doa tinta epóxi. O verniz poliuretânico antipichação, por ser
mais protetor, contribuiu para minimizar a penetração preferencial.
Analisando todos os resultados apresentados e discutidos de

potencial de corrosão, conclui-se que, usando uma tinta mais eficiente e com
acabamento superficial rugoso, conseguir-se-ia minimizar o problema
detectado. Associado a isto, os cuidados de preparo de corpos-de-prova
devem ser mais rigorosos (alguns não apresentaram problemas) e a posição
dos corpos-de-prova na câmara deve ser de tal maneira que a sua parte
superior (região de inserção dos eletrodos) fique sujeito a uma menor
exposição à névoa. Mesmo com mais critério, para este ensaio sugere-se
manter a adoção dez corpos-de-prova, pelo menos até se ter segurança
quanto a adequada proteção da região de inserção dos eletrodos.
Embora os resultados apresentados não permitam definir um
número menor de corpos-de-prova para a medição de potencial, já que é
premente a realização de melhorias no corpo-de-prova para definitivamente
evitar caminhos preferenciais pela sua parte superior, os resultados obtidos
analisados possibilitam fazer as seguintes conclusões:
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-

a medida de potencial de corrosão é válida par indicar o início do
processo de corrosão, já que é necessário um período de incubação
após os íons cloreto atingirem a armadura;

-

corpo-de-prova mostrou-se adequado para a realização das medidas de
potencial independentemente das melhorias necessárias, desde que se
mantenham dez corpos-de-prova por variável;

-

verniz poliuretânico antipichação confere uma proteção ao concreto bem
maior do que o verniz acrílico contra a penetração de água contaminada
por cloretos, o qual por sua vez confere proteção moderada quando
comparado ao concreto sem revestimento. Estes resultados estão de
acordo com os obtidos para a permeabilidade à água: tendo o verniz
poliuretânico antipichação baixa permeabilidade à água, era de se
esperar que fosse mais resistente à penetração de íons cloreto, uma vez
que estes penetram no concreto carreados pela água.

5.2.2.4 Discussão geral
desempenho da Segunda Fase

dos

resultados

dos

ensaios

de

A seguir, são ressaltados e discutidos os pontos mais importantes
quanto à realização dos ensaios definitivos.
Em relação aos ensaios de acompanhamento as principais
conclusões foram:
-

degradação dos vernizes: confirmou-se as conclusões obtidas na
Primeira Fase, ou seja, que as condições de exposição que os filmes dos
vernizes estão sujeitas durante a realização dos ensaios de desempenho
não afetam a sua integridade. Desta forma, para estes ensaios, o
acompanhamento da degradação seria desnecessário. Mas devido à
realização do ensaio de aderência e o exame visual serem de fácil
execução e baixo custo, estes podem ser realizados esporadicamente,
especialmente, para a avaliação de outros tipos de pinturas, as quais têm
diferentes formulações que determinam diferentes propriedades e, assim,
podendo o seu filme ser degradado durante a exposição;

-

variação de massa: para o ensaio de exposição ao dióxido de carbono os
resultados

obtidos

nesta

Segunda

Fase

confirmaram

que

o
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acompanhamento da variação de massa não é essencial, embora o
ensaio seja importante para a análise mais abrangente de outros
resultados. No entanto, para sua realização é imprescindível a
estabilização da massa dos corpos-de-prova previamente ao início do
ensaio e a realização da pintura nas mesmas condições adotadas para
esta estabilização. Quanto ao ensaio de exposição aos íons cloreto, a
variação de massa, estando diretamente ligada à penetração de íons
cloreto, torna-se um acompanhamento importante. Isto é reforçado diante
do fato de ainda não ser consagrado um ensaio específico de
permeabilidade

aos

íons

cloreto

que

permita

caracterizar

a

permeabilidade do filme a água contaminada por este agentes. Observase que mesmo sendo considerado que o acompanhamento da variação
de massa durante os ensaios de desempenho possa permitir o estudo da
permeabilidade a água, para a sua determinação precisa, em ambos os
ensaios, seria necessário que alguns cuidados adicionais em sua
realização em ambos os ensaios de desempenho, destes, além da
estabilização da massa, citam-se como uns dos mais importantes a
necessidade de um maior número de corpos-de-prova e a pesagem
diária dos corpos-de-prova;
-

profundidade de carbonatação: confirmou-se que embora a análise
microscópica seja um ensaio mais representativo da carbonatação, a sua
realização não é fundamental para o tipo de metodologia proposta para o
ensaio de desempenho. Isto, devido a praticidade e eficiência do ensaio
de aspersão de fenolftaleína, em especial com as modificações
realizadas em seu método;

-

profundidade de contaminação por cloreto: o ensaio com aspersão de
nitrato de prata tornou mais fácil a análise dos resultados, visto que as
fotografias obtidas após a aspersão tornaram visíveis as regiões mais
críticas. Como esta técnica ainda não é consagrada, considera-se de
suma importância a condução, em paralelo, da análise química que
embora

seja

uma

análise

demorada

e

custosa,

determinando

precisamente o nível de contaminação em diferentes profundidades.
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Lembra-se que a coleta de material para a ter-se 10g de amostra é feita
em diferentes pontos do corpos-de-prova, o que pode tornar bem
representativo os resultados obtidos de análise química realizados em
somente um exemplar de corpo-de-prova;
-

medidas eletroquímicas: para o ensaio de exposição ao dióxido de
carbono os resultados obtidos nesta Segunda Fase mostram que a
medida de potencial representa bem o momento de despassivação da
barra e o início de processo corrosivo. Uma importante observação feita
nesta Segunda Fase foi que o início da corrosão da barra pode ocorrer
antes da mudança da coloração identificada por indicador. Quanto à
velocidade de corrosão, a sua obtenção, embora importante, não é
fundamental para a avaliação dos revestimentos, ficando a sua
realização restrita a estudos complementares. Para o ensaio de
exposição aos íons cloreto, também, a medida de potencial é importante
para indicar o início do processo corrosivo. O mesmo não ocorre para o
acompanhamento da velocidade de corrosão, que foi uma medida
julgada desnecessária. De qualquer maneira, lembra-se que a corrosão
só ocorre depois de se ter constatado a contaminação do concreto com
cloretos, em elevados teores, nas proximidades da armadura.
Quanto

aos

equipamentos

utilizados

e

seu

sistema

de

funcionamento, as conclusões são:
-

câmara de carbonatação: as condições climáticas adotadas, (65±1)% de
U.R. e 23ºC e o insuflamento do 20% de dióxido de carbono, permitiram a
rápida e precisa avaliação dos revestimentos, tendo sido possível
diferenciar os vernizes quanto a sua eficiência como barreira ao ingresso
do agente e ainda acompanhar o processo de corrosão nos corpos-deprova revestidos e não-revestidos;

-

câmara de névoa salina: confirmou-se que a exposição à névoa salina é
um ensaio adequado para avaliar revestimentos de proteção.
Quanto aos corpos-de-prova as conclusões são:

-

projeto do corpo-de-prova: o projeto do corpo-de-prova é adequado para
o ensaio de exposição ao dióxido de carbono, mas para o ensaio de
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exposição aos íons cloreto são necessárias melhorias para evitar
caminhos preferenciais de agentes pela sua parte superior. Comenta-se
que neste último o ambiente de exposição é bem mais agressivo;
-

traço dos corpos-de-prova: confirmou-se que o traço adotado (relação a/c
0,65) é adequado para a obtenção de resultados rápidos e diferenciar o
desempenho de revestimentos;

-

moldagem e pintura dos corpos-de-prova: embora foi verificado que o
filme dos vernizes estudados naturalmente não apresentam uma
espessura uniforme, observa-se que os resultados mostraram que o
estucamento pode prejudicar a regularidade do filme, conforme o seu
acúmulo, em certas regiões da superfície. Assim, o bom acabamento
superficial do concreto é fundamental para evitar a necessidade de
estucamento. O ocorrido, levou a levantar uma outra hipótese, mas em
relação ao método de aplicação: provavelmente a aplicação com rolo
seja, em parte responsável por esta variação, além das próprias
características dos vernizes. Portanto, deve-se considerar que outros
métodos, como a aplicação com uso de pistola, podem, talvez, produzir
filmes com espessuras mais uniformes. Neste parecer, é importante que
sempre sejam adotadas medidas que evitem muita variação na
espessura, as quais, quanto mais próximas, mais precisas são as
análises comparativas do desempenho de revestimentos. Em relação a
pintura epóxi aplicada nas barras (eletrodos) inseridas nos corpos-deprova, observa-se que a mesma deveria propiciar um acabamento
rugoso para melhorar a aderência destas ao concreto. Outra providência
seria a aplicação de três demãos em vez de duas, como reforço a sua
proteção como barreira. Estas medidas poderiam evitar que a região de
interface fosse uma região crítica para a penetração da água de
condensação nos corpos-de-prova expostos a névoa salina;

-

número de corpos-de-prova: para o ensaio de exposição ao dióxido de
carbono os resultados obtidos indicaram que são necessários por volta
de cinco corpos-de-prova armados, para garantir o acompanhamento de
processo de corrosão. Destes de um a dois podem ser fraturados no
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decorrem do ensaio. Quanto aos não-armados, os ensaios de
acompanhamento, em especial o de determinação da profundidade de
carbonatação, mostraram que somente a análise de um exemplar em
cada retirada é suficiente para a sua realização e obtenção de resultados
representativos. De qualquer forma, sempre que for viável deve-se prever
três exemplares o que aliás é exigido em diversos tipos de normalização.
Para o ensaio de exposição aos íons cloreto, ainda é recomendável o
uso de dez corpos-de-prova armados até que melhorias introduzidas
garantam a representatividade dos resultados de potencial. Para os
outros ensaios de acompanhamento são recomendados três exemplares,
embora o ensaio por análise química possa ser realizado somente em
um corpo-de-prova, conforme a representatividade deste em relação aos
outros exemplares e ainda devido ao seu alto custo de realização que por
vezes pode restringir o número de amostras a serem analisadas.
5.3 Discussão geral da metodologia de seleção
A seguir, são feitas algumas considerações finais quanto aos
ensaios

de

caracterização

e

aos

de

desempenho

realizados,

complementando as discussões feitas no decorrer da apresentação dos
resultados, neste Capítulo.
Os ensaios de caraterização realizados mostraram ser importantes e
suficientes, atualmente, para a seleção de vernizes de proteção, embora
outros ensaios complementares possam ser necessários, conforme a
especificação e particularidades de cada obra. Dos ensaios selecionados, os
que, no mínimo, deveriam sempre constar nos catálogos são os ensaios de
flexibilidade, aderência, viscosidade, tempo de secagem, teor de sólidos e
permeabilidade. Este último, determinando a permeabilidade à um ou mais
agentes, conforme o campo de aplicação do revestimento descrito no
catálogo do fabricante.
O conhecimento da flexibilidade e o da aderência é necessário
devido a estas propriedades poderem garantir a estabilidade física da
película dos vernizes. Uma baixa flexibilidade ou aderência de um verniz
indica que o mesmo não apresentará desempenho satisfatório como
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revestimento de acabamento e de proteção. Neste trabalho, os resultados do
ensaio de flexibilidade permitiram a comparação dos vernizes, sendo o
poliuretânico antipichação

o que apresentou uma maior flexibilidade.

Entretanto, como os resultados não representaram o nível de fissuração que
o filme dos vernizes pode acompanhar e nem se tem referências das
porcentagens de alongamento mais adequadas para revestimentos para
concreto, o método adotado não foi julgado como sendo o mais apropriado.
Portanto, para que no futuro não fique limitado o conhecimento desta
propriedade, outros tipos de ensaios experimentais complementares devem
ser realizados, em especial considerando os revestimentos aplicados em
diferentes espessuras. Outro fato que justifica estes estudos é que o método
adotado avalia os revestimentos aplicados sobre metal, substrato que
mostrou não ser apropriado para aplicação de vernizes desenvolvidos
especificamente para substratos cimentícios.
Os ensaios de aderência são consagrados, sendo tanto o ensaio de
arrancamento de fita como o de tração, de fácil realização e interpretação de
seus resultados. Neste trabalho, confirmou-se, quando da realização dos
ensaios de desempenho, que valores de aderência a tração superiores a
1 MPa, obtidos para ambos os vernizes, são representativos da capacidade
do filme do revestimento em se manter aderido.
Os ensaios viscosidade, tempo de secagem e teor de sólidos estão
diretamente

relacionados

com

a

qualidade

e

aplicabilidade

dos

revestimentos. Destes, comenta-se quanto ao ensaio de viscosidade, que
relacionando os seus resultados com as observações feitas durante a
realização da pintura dos corpos-de-prova de concreto (para os ensaios de
desempenho), os seus resultados forma considerados baixos (tempo de
passagem no copo Ford inferior a 13 segundos, para ambos os vernizes), já
que a espessura do filme úmido dos vernizes aplicados no concreto ficou
limitada a 75 µm (acima desta espessura havia escorrimento) e,
consequentemente, obteve-se um filme seco de baixa espessura por demão
e, ainda, de pouca regularidade.
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Quanto ao ensaio de tempo de secagem, este é importante para
estabelecer os intervalos de aplicação entre demãos, o que influencia no
planejamento da realização de pintura de cada obra e, consequentemente,
influencia também o custo do serviço. Desta forma, é essencial o seu
conhecimento pelas empresas aplicadoras.
Relacionando o ensaio de teor de sólidos com os resultados obtidos
para os ensaios de desempenho, pode-se verificar que o verniz poliuretânico
antipichação, que foi avaliado como um revestimento superior ao acrílico,
tinha uma porcentagem bem maior de resina em sua composição, o que
mostra a influência do teor de sólidos na qualidade e no desempenho de
revestimentos. É consagrado que baixos valores de teor de sólidos
classificam os revestimentos como de baixa qualidade e que a baixa
espessura seca do filme está diretamente relacionada, muitas vezes, com o
baixo teor de sólidos. Sendo assim, para revestimentos, como o acrílico
adotado, é necessário maior número de demãos do que para um
revestimento de elevado teor de sólidos, para ter-se uma mesma espessura
de filme seco. Os resultados obtidos neste trabalho sugerem que vernizes
acrílicos de proteção, provavelmente, teriam melhores características e
apresentariam

melhor

desempenho

como

barreira

de

proteção

se

apresentassem um teor de sólidos mais elevado do que 16% (valor
determinado para o verniz acrílico ensaiado).
Os resultados dos ensaios de permeabilidade confirmaram a
superioridade do verniz poliuretânico antipichação, já verificada em alguns
outros resultados de ensaios de caracterização. Este verniz apresentou, nos
ensaios de permeabilidade ao vapor de água e ao dióxido de carbono, uma
permeabilidade menor do que a obtida para o verniz acrílico, mesmo com
menor espessura média de filme. De qualquer forma, os resultados destes
ensaios devem ser vistos com critério, já que, além da necessidade de
melhorias na sua realização, as espessuras de filme seco foram superiores
às normalmente adotadas na prática. Adicionalmente, os vernizes foram
aplicados sobre substrato não-cimentício e, ainda, para o verniz acrílico,
adotaram-se diversas demãos o que possivelmente caracteriza o filme como
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de estrutura diferenciada da estrutura normalmente obtida com duas a três
demãos. Os resultados do ensaio de porosidade reforçam a necessidade de
maiores estudos da estrutura do filme de revestimentos, podendo assim, no
futuro, ser melhor compreendido os resultados deste ensaio e estes
correlacionados com os de caracterização da permeabilidade.
De qualquer forma, é bem claro que os ensaios de permeabilidade
fornecem dados muito importantes, visto que há coerência entre os
resultados dos ensaios de caracterização da permeabilidade e os de
desempenho, sendo facilmente observado que a caracterização da baixa
permeabilidade do verniz poliuretânico antipichação possibilitou que o
mesmo conferisse uma barreira bem mais eficiente como proteção aos dois
agentes estudados e a água. Deve-se considerar que, em parte, os
resultados superiores obtidos para o verniz poliuretânico antipichação nos
ensaios de desempenho também foram resultantes da maior espessura do
filme do que a obtida para o verniz acrílico.
Possivelmente, no futuro, os ensaios de permeabilidade possa ser
realizados para classificar vernizes sem a necessária realização dos ensaios
de desempenho que expõem os revestimentos aos mesmos agentes. Para
tanto, também há necessidade de estudos complementares, os quais
possibilitem algumas correlações de resultados, inclusive para determinação
da permeabilidade de filme livre envelhecido e expostos a diferentes
temperaturas. O filme envelhecido consideraria as falhas decorrentes da sua
exposição ao longo dos anos às intempéries e umidade, a exposição a
diferentes temperaturas pode ser uma maneira de considerar a variação na
estrutura do filme (conforme a sua Tg característica), que pode gerar um
aumento do volume de poros e assim, alterar as características inicialmente
determinadas.
Por ora, essa correlação mencionada é limitada, principalmente
devido à constatada diferença na espessura do filme tanto entre os vernizes
como entre o revestimento obtido em filme livre e o aplicado no concreto, já
que foi constatado que a espessura do filme é determinante dos valores
obtidos de permeabilidade. Neste aspecto, frisa-se que os altos desvios
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padrão obtidos nos filmes livres e nos aplicados no concreto, como
resultante das grandes diferenças entre valores individuais, levam a concluir
que maiores estudos devem ser feitos quanto a obtenção de filmes mais
constantes e uniformes, sendo necessário, para tanto, avaliar as técnicas de
aplicação atualmente adotadas e de preparo do substrato. Outros fatores a
serem considerados seriam as características dos revestimentos, já que
parece que a baixa viscosidade e o baixo teor de sólidos podem estar entre
os principais responsáveis pela as variações na espessura dos filmes
encontradas.
Cita-se, que para futuros estudos, também é importante a
proposição de ensaio de permeabilidade aos íons cloreto ou a definição de
parâmetros que relacionam a permeabilidade ao vapor de água com a
capacidade de proteção à ação dos íons cloreto. No presente momento, os
resultados dos ensaios de permeabilidade poderiam ser informados nos
catálogos para uma espessura preestabelecida entre fabricante. Para os
vernizes, esta seria em torno de 90 µm, valor sugerido devido à constatação
que filmes de verniz acrílico menores não conferem uma boa cobertura
sobre a placa de vidro moído (substrato de alta porosidade adotado), o que
resultaria em um filme com regiões com permeabilidade muito diferenciada.
Cabe ainda comentar que os valores de permeabilidade obtidos
neste estudo classificaram os vernizes como de média

a baixa

permeabilidade à água para uma espessura mínima de 90 µm. Na prática
porém, por serem utilizados com espessura bem menores, a classificação
destes vernizes seria, em geral, de baixa permeabilidade. A mesma
correlação seria válida para a permeabilidade ao dióxido de carbono.
Neste contexto, na visão da pesquisadora, há necessidade de novos
estudos de desempenho dos dois vernizes avaliados, sendo o verniz
poliuretânico antipichação estudado também aplicado em duas demãos e o
verniz acrílico aplicado em três demãos. Desta forma, a caracterização da
permeabilidade de cada um deles pode ser melhor analisada, inclusive
quanto à classificação existente nas normas e quanto aos valores
referenciais dados por pesquisadores.
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Cita-se,

como

complemento

ao

exposto,

que

para

alguns

pesquisadores o estudo da permeabilidade ao vapor de água não seria
sempre necessário, já que consideram esta propriedade como requerida
somente a revestimentos de elevada proteção (LEEMING, 1990) e que a sua
obtenção seria essencial somente para verificar se o revestimento permite a
evaporação da água contida no substrato (BASSI, GARSTON, HURLEY,
2003). Quanto à permeabilidade ao dióxido de carbono, pode-se dizer que já
há um consenso, sendo esta propriedade definida por estes últimos
pesquisadores, como circunstancial. No caso do presente estudo, estes dois
ensaios foram julgados necessários devido à utilização dos vernizes em
fachadas das edificações e portanto sujeitos à ação do dióxido de carbono e
da água.
Quanto aos outros ensaios de caracterização, não relacionados
anteriormente, vale a pena comentar os valores de espessura de filme seco,
os quais apontaram a existência natural de irregularidades na espessura de
ambos os vernizes, quando aplicados sobre corpos-de-prova de concreto,
com e sem estuque. Desta forma, a aplicação dos revestimentos deve ser
feita com cuidado em qualquer estudo de revestimentos, sendo importante o
uso de técnicas de análise em microscópio para a sua precisa determinação.
Os resultados obtidos para espessura do filme levam a concluir que,
independentemente das características dos revestimentos, é prudente que,
na sua aplicação (seja para o preparo de amostras ou em campo), seja
sempre considerada uma espessura um pouco acima da necessária, o que
evitaria a existência de regiões com baixas espessuras.
Finalmente, comenta-se que no ensaio de porosidade verificou-se
que o verniz poliuretânico antipichação apresentou uma grande quantidade
de poros pequenos enquanto no verniz acrílico a quantidade de poros era
muito menor, porém estes eram maiores. Relacionando estes resultados
com os de permeabilidade, e considerando apenas a porosidade, pode-se
inferir que o tamanho dos poros apresenta um efeito negativo mais
acentuado do que a quantidade dos poros. De qualquer forma, como
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comentado anteriormente, é premente a realização de maiores estudos para
a perfeita analise dos resultados destes ensaios.
Dos ensaios de desempenho realizados, o ensaio acelerado de
exposição aos raios ultravioleta e umidade é consagrado, sendo que, para
os vernizes estudados, ficou constatado que períodos de exposição, às
intempéries, maiores do que 1000 horas seriam necessários para avaliar a
eficiência dos vernizes como barreira de proteção, ao longo dos anos de
exposição. Lembra-se que a realização deste ensaio em filme dos vernizes
aplicados em placas porosas para a determinação da sua permeabilidade
também foi considerada importante.
Conforme

descrito

ao

final

da

realização

dos

ensaios

de

desempenho, a avaliação feita de vernizes por meio de ensaio acelerado em
câmara de carbonatação mostrou ser eficiente, gerando rapidamente
resultados que possibilitam comparar vernizes e verificar a sua eficiência
como barreira de proteção. Desta forma, conclui-se que este ensaio poderia
ser realizado pela indústria fabricante de revestimentos, de forma que o
mercado pudesse ter informações do desempenho de diferentes tipos de
revestimentos como proteção ao concreto armado contra a carbonatação.
Dos ensaios de acompanhamento do ensaio em câmara de
carbonatação, concluiu-se que o de determinação do potencial de corrosão
mostrou ser, sem dúvida, o mais importante. Isto porque a corrosão pode se
iniciar antes da detecção da carbonatação no concreto da região da barra,
por aspersão de fenolftaleína. Desta forma, para a realização do ensaio de
desempenho por medidas eletroquímicas seria necessário cerca de 45 dias
de ensaio. Este prazo definido com base no tempo necessário para a
obtenção de potenciais abaixo de - 291 mV, ECS para o verniz poliuretânico
antipichação. O fato deste verniz ter sido caracterizado como revestimento
de baixa permeabilidade ao dióxido de carbono é mais um indicativo que
este período cobriria a avaliação de revestimentos de alta a baixa eficiência
como proteção.
Cabe ressaltar que, sendo definido o potencial de corrosão como o
principal ensaio de acompanhamento, a umidade relativa da câmara de
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carbonatação deve ser mantida elevada, sendo apropriado o valor de 65%,
adotado neste estudo. Além disso, deve-se evitar a baixa umidade dos
corpos-de-prova, para que as medidas de potencial possam ser feitas sem
dificuldades. Para tal, aconselha-se manter a umidade relativa do ambiente
de condicionamento e de pintura nos mesmos níveis da câmara de
carbonatação (65%). Neste contexto observa-se que durante o ensaio de
desempenho o estudo simultâneo da permeabilidade não seria possível, já
que não haveria uma diferença de umidade.
Embora seja concluído que o ensaio de potencial de corrosão é o
acompanhamento mais relevante, recomenda-se também a realização
simultânea do ensaio de aspersão de fenolftaleína. Isto devido ao fato de
ambos serem ensaios qualitativos.
Cita-se que a realização do ensaio de aspersão de fenolftaleína
permitiu, perfeitamente, diferenciar o desempenho de revestimentos,
podendo, até mesmo, em estudos simplificados, ser o único ensaio de
acompanhamento

adotado.

Entretanto,

frisa-se

que

somente

o

acompanhamento do potencial de corrosão pode avaliar abrangentemente
revestimentos como barreira retardadora à corrosão. De qualquer forma,
comenta-se que no caso de somente o ensaio de aspersão de fenolftaleína
ser adotado, podem ser utilizados somente corpos-de-prova não-armados,
sendo o ensaio finalizado muito antes da total carbonatação do corpo-deprova. Com base no presente estudo, a adoção deste ensaio de
acompanhamento possibilita obter resultados mais rápidos do que por
medição do potencial, sendo este inferior a trinta dias, que é relativamente
curto para um ensaio de desempenho. Sendo assim, a sua realização
poderia ser estendida, com exposição a menores teores de dióxido de
carbono do que o valor de 20% adotado neste estudo.
Conforme

descrito

ao

final

da

realização

dos

ensaios

de

desempenho à exposição aos íons cloreto, o uso da câmara de névoa salina
mostrou ser apropriada, sendo gerados, rapidamente, resultados os quais
possibilitaram comparar os vernizes e verificar a sua eficiência como barreira
de proteção. Desta forma, conclui-se que este ensaio poderia ser realizado
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pela indústria fabricante de revestimentos, de forma que o mercado possa
ter informações do desempenho de diferentes tipos de revestimentos como
proteção ao concreto armado.
Dos ensaio de acompanhamento para o ensaio em câmara de névoa
salina, concluiu-se que o mais importante é o de determinação do teor de
cloretos. Isto é justificável pela detecção, no presente estudo, de íons cloreto
acima do valor crítico no concreto da região da barra previamente a iniciação
da corrosão. Soma-se a isto o fato que esta presença, necessariamente,
significa comprometimento da estrutura. A corrosão pode tardar, mas
acontecerá.
Nesse aspecto, qualquer ensaio que acuse a presença de cloretos
no concreto seria importante. Face a isto, comenta-se que o ensaio de
aspersão de nitrato de prata, julgado neste trabalho como não essencial
para o acompanhamento do ensaio de desempenho, poderia ser útil na
prática, detectando a presença de teores significativos de cloreto nas
estruturas das edificações. Analisando com mais cuidado os resultados
obtidos por análise química e por aspersão, para o concreto estudado,
verificou-se que é certo que o nitrato de prata detecta teores acima de 1% e,
ainda que, quando o teor de cloretos da camada superficial era nesta ordem
de grandeza, o teor de cloretos alcançava valores críticos junto à armadura
(cobrimento de 2 cm). Tendo isto como base, a aspersão de nitrato de prata
parece ser bem apropriada para avaliações em campo para detectar teores
de cloretos nas camadas superficiais do concreto e, desta forma, monitorar a
contaminação, à semelhança do que se faz atualmente com a fenolftaleína.
Para tanto, comenta-se que estudos específicos quanto a este ensaio devem
ser realizados.
Cita-se ainda, quanto ao ensaio de desempenho em câmara de
névoa salina, que a determinação da variação de massa como
acompanhamento mostrou ser adequada, sendo uma medida indireta de
penetração dos íons cloreto. Desta forma, este seria também um ensaio
importante, principalmente, para, no futuro, a partir de maiores estudos,
dispensar a realização de ensaios de resistência à água, já que o mesmo é
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conduzido tendo o mesmo princípio, ganho de massa devido à exposição de
corpos-de-prova à água de condensação.
Ainda em relação a esse ensaio de desempenho, convém comentar
sobre o seu planejamento: como a corrosão inicia-se após decorrido um
certo tempo da penetração dos íons cloreto até a armadura, o ciclo de
ensaio deveria ser estabelecido em função do ensaio de acompanhamento
selecionado. Se este for a detecção dos íons cloreto, o ciclo de ensaio
poderia ser menor. Com base no presente estudo, para vernizes de baixo
poder protetivo, como o verniz acrílico, este seria em torno de cinco ciclos.
Neste período, detectaram-se teores críticos de íons cloreto junto à
armadura para o verniz acrílico e sem revestimento. Para revestimentos com
alto poder de proteção, o número de ciclos seria maior que onze ciclos, visto
que no caso do verniz poliuretânico antipichação, não se detectaram, neste
período,

teores

críticos

junto

à

armadura.

Já,

se

o

ensaio

de

acompanhamento fosse a de medida de potencial, o número de ciclos seria
maior. Observa-se que, no presente estudo, considerando apenas os
corpos-de-prova que não apresentaram penetração preferencial de cloretos
juntos aos eletrodos inseridos, durante os onze ciclos de ensaio, não foram
verificados valores de potencial abaixo de –291 V, ECS, indicando estado
ativo de corrosão.
Ainda quanto a medida de potencial no ensaio de desempenho aos
íons cloreto, comenta-se que dentre os outros acompanhamentos, este é o
mais recomendado a ser realizado em conjunto com a análise de teor de
cloreto. Isto porque, para avaliar o desempenho dos revestimentos como
barreira retardadora à corrosão, este acompanhamento é necessário, já que
foi constatado no presente estudo que a mesma ocorre após um período de
incubação.
Face ao exposto, fica claro que na avaliação de revestimentos
contra a penetração de dióxido de carbono que a determinação do potencial
de corrosão e da profundidade de carbonatação por aspersão de
fenolftaleína são os ensaios mais adequados e, na avaliação de
revestimentos contra a penetração de cloretos que a determinação do teor
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de cloretos é fundamental, sendo recomendado, em estudos mais
abrangentes quanto a proteção contra a corrosão, a medição simultânea do
potencial

de

corrosão.

Neste

último

ensaio

pode-se

também

ser

acompanhada diariamente a variação de massa nos corpos-de-prova para
determinação da resistência a água de condensação.
Quanto aos corpos-de-prova para a realização dos ensaios de
desempenho, observa-se que concepção dos mesmos é adequada, com
exceção dos corpos-de-prova armados destinados à exposição a ambientes
de elevada agressividade (como o da câmara de névoa salina). Neste caso,
há necessidade de melhorias nos corpos-de-prova que evitem caminhos
preferenciais na região de inserção dos elementos necessários para a
realização das medidas eletroquímicas. Na falta de melhorias, deve-se
manter dez corpos-de-prova por variável. Outra alteração nos corpos-deprova seria a eliminação do contra-eletrodo (barra de cobre) para a medição
da velocidade de corrosão, já que em nenhum dos ensaios de desempenho,
esta foi julgada como medida essencial a ser acompanhada.
Ainda quanto à concepção dos corpos-de-prova, os resultados da
Primeira Fase dos ensaios de desempenho indicam que, para revestimentos
de média a baixa permeabilidade à água e ao dióxido de carbono, a relação
a/c adotada no traço é importante. Os resultados obtidos nestes ensaios,
para o verniz acrílico, mostraram que o seu desempenho é diferente entre os
corpos-de-prova de relação a/c 0,50 e os de a/c 0,65. O mesmo não ocorre
para o verniz poliuretânico antipichação (baixa permeabilidade), não sendo
decisiva a relação a/c no seu desempenho.
Quanto ao preparo dos corpos-de-prova, observa-se que embora a
permanência dos mesmos em câmara de umidade e temperatura controlada,
previamente à aplicação da pintura, seja necessária para a estabilização da
massa, este período é longo (superior a 30 dias) para preparo de corpos-deprova para ensaios de desempenho. Além disso, sendo julgado que o
acompanhamento de massa não seja um ensaio imprescindível, não haveria
a necessidade de sempre estabilizar a massa dos corpos-de-prova para
ambos os ensaios. Para viabilizá-los como tipos de corpos-de-prova que
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podem ser padronizados para avaliação de revestimentos, acredita-se que
seriam adequados períodos de até 30 dias de armazenamento. Lembra-se
que, em longos períodos de armazenamento, a umidade do concreto pode
atingir baixos valores, o que prejudica a rápida realização da medida do
potencial durante os ensaios de desempenho. Para o ensaio de
desempenho ao carbonatação fica a sugestão de que a umidade relativa de
armazenamento seja mantida no mesmo valor a ser adotado na câmara de
exposição. Para o ensaio na câmara de névoa salina, podem ser também
adotados valores próximos à 65%, que permitiriam a fácil medição do
potencial e, podem permitir, ainda, o estudo simultâneo a resistência à água,
se assim for desejado.
Dentre outros pontos importantes referente ao preparo dos corposde-prova, citam-se o cuidado na concretagem (já que o estudo comprovou
que a elevada porosidade prejudica aplicação de revestimentos) e o controle
da umidade superficial do concreto (que deve ser feito durante o período de
armazenamento até previamente o início da pintura). Comenta-se que é
recomendado que a umidade superficial do concreto não seja superior a
10% no momento da pintura. Este valor foi confirmado durante os ensaios de
desempenho da Primeira Fase, em que a aderência da pintura não
apresentou prejuízo até o término da exposição. Os corpos-de-prova desta
Fase foram pinturas sobre o concreto com umidade superficial próxima ao
valor de 10%.
Quanto aos vernizes estudados, embora, em geral, os resultados
dos ensaios realizados tenham levado a concluir que o verniz poliuretânico
antipichação tem características e desempenho superiores aos acrílicos,
ainda se julga necessária a realização de ensaios de desempenho mais
abrangentes, tendo em vista os apresentados terem sido feitos com os
vernizes aplicados no concreto em uma única espessura, diferente entre os
vernizes. Esta condição não é a mais apropriada para comparar o
desempenho de revestimentos em geral. De qualquer forma, lembra-se que
os resultados dos ensaios de caracterização da permeabilidade dos
vernizes, classificaram o poliuretânico antipichação como revestimento de
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alta proteção. Este, avaliado com filme de espessura bem inferior a do verniz
acrílico, foi mais eficiente como barreira à penetração do vapor de água e do
dióxido de carbono.
Ainda quanto aos vernizes, comenta-se que os ensaios de
desempenho mostraram que o filme de cada um deles, em especial do
verniz acrílico, não tinha elevada resistência à água, seja devido à exposição
a uma elevada umidade relativa (câmara de carbonatação) ou devido à
exposição a água de condensação (câmara de névoa salina). O ensaio de
acompanhamento da variação de massa mostrou que a água penetrava
sempre mais rapidamente que os agentes estudados. Este fato, somado às
discussões anteriores, leva a concluir que na metodologia de seleção
apresentada deve ser incluída a realização do ensaio de desempenho à
água, na forma de vapor e líquida. Desta forma, os ensaios de desempenho
propostos seriam especificamente realizados para avaliar o dióxido de
carbono e íons cloreto, o que eliminaria a necessidade de estabilização da
massa dos corpos-de-prova, como sugerido anteriormente.
Todos esses ensaios de desempenho possibilitariam que os
revestimentos de proteção fossem selecionados pela sua resistência aos
agentes estudados (dióxido de carbono e íons cloreto) ou pela sua
resistência à água, ficando a critério dos fabricantes quais destes ensaios
devem constar em seus catálogos. Sabe-se que se o concreto for mantido
com baixa umidade não haverá corrosão, mesmo que a armadura esteja
despassivada devido à carbonatação ou à presença dos íons cloreto. O
oposto também é válido, ou seja, se a armadura estiver despassivada (seja
pela presença deste agentes ou outros) sem a presença da água, não
haverá corrosão.
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CAPÍTULO 6
CONSIDERAÇÕES FINAIS

6.1 Conclusão da pesquisa
A metodologia de seleção apresentada mostrou ser adequada na
seleção de vernizes de proteção ao concreto armado, embora estudos
complementares sejam importantes para o seu aprimoramento, sendo
considerado que deveriam constar na série de ensaios de desempenho
selecionados ensaios de avaliação a resistência à água. De qualquer forma,
concluiu-se que os objetivos traçados no presente trabalho foram atendidos,
sendo o conjunto de ensaios de caracterização e de desempenho
apresentados suficientes para especificação e aquisição de vernizes, tanto
para o atendimento a critérios de qualidade e aplicabilidade, como para
avaliar a sua atuação como proteção por barreira ao concreto perante a
ação do dióxido de carbono e dos íons cloreto. A realização de todos os
ensaios selecionados apontaram o verniz poliuretânico antipichação como
um revestimento superior ao verniz acrílico, tanto em características, como
em desempenho como barreira de proteção do concreto.
Dos ensaios de caracterização selecionados, destacam-se os
ensaios: flexibilidade, aderência, viscosidade, tempo de secagem e teor de
sólidos, cujos resultados deveriam sempre constar em catálogos técnicos,
devido à importância de seu conhecimento para a seleção de vernizes em
geral. Estes ensaios estão relacionados diretamente com a qualidade e
aplicabilidade dos vernizes nas edificações. Outros ensaios, fundamentais e
que estão relacionados diretamente com o desempenho dos vernizes no que
se refere à proteção por barreira, são os ensaios de permeabilidade. Estes,
atualmente, permitem a determinação da propriedade de barreira do
revestimento à água e ao dióxido de carbono.
Devido à importância dada aos ensaios de caraterização, julga-se
que seria adequada a realização de estudos complementares, em especial
quanto à interpretação dos seus resultados, de forma que o seu
conhecimento permita uma fácil correlação com as necessidades práticas
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na obra. Destes ensaios, cita-se o de flexibilidade, como o que mais requer
tais estudos, já que não foram encontrados, na bibliografias, dados que
permitissem a correlação dos resultados obtidos com a capacidade do filme
em absorver microfissuras na superfície do concreto. Outros ensaios que
requerem estudos complementares são os de permeabilidade, inclusive com
proposição de método de ensaio para a exposição aos íons cloreto.
Quanto aos ensaios de desempenho, o de exposição aos raios
ultravioleta e umidade é necessário para uma seleção preliminar de vernizes
de

proteção,

sendo

reconhecidamente

importante

para

avaliar

o

desempenho de vernizes a exposição aos raios ultravioleta e a umidade. Os
resultados obtidos mostraram que o período de exposição deve ser superior
a 1000 horas, já que nenhuma falha foi verificada durante a realização de
forma a diferenciar a resistência dos vernizes.
As metodologias propostas para os outros ensaios de desempenho,
desenvolvidas para avaliar a eficiência de vernizes como proteção por
barreira ao concreto armado perante à ação dos agentes dióxido de carbono
e íons cloreto, mostraram-se adequadas, sendo possível a sua realização
com adoção de poucos e importantes ensaios de acompanhamento.
Dos ensaios de acompanhamento adotados, destacam-se a rapidez
e baixo custo da técnica de aspersão de soluções indicadoras em
superfícies fraturadas para detecção da presença e da profundidade do
ataque dos agentes (fenolftaleína para a variação de pH e nitrato de prata
para a variação dos íons cloreto). Como essenciais, destacam-se a medição
do potencial de corrosão (para a câmara de carbonatação) e quantificação
do teor de íons cloreto por análise química em diferentes profundidades do
concreto (para a câmara de névoa salina). O primeiro possibilitando
determinar o início da corrosão da barra, previamente a visualização da
carbonatação (por aspersão de fenolftaleína) e o segundo possibilitando a
verificação de elevada contaminação do concreto por íons cloreto, próximo a
barra. Lembra-se que o potencial de corrosão deve ser determinado
periodicamente, durante todo o ensaio e que, por ser uma medida
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qualitativa, sempre que possível deve ser realizado em conjunto um outro
ensaio de acompanhamento.
Os corpos-de-prova concebidos para a realização dos ensaios
desempenho desenvolvidos mostraram-se adequados, podendo estes serem
uma das opções a serem adotados para outros estudos de desempenho de
revestimentos. Para o ensaio de exposição ao dióxido de carbono foi
verificado que são necessários em torno de cinco exemplares armados para
que o processo de corrosão seja acompanhado, com garantia de
representatividade das medidas de potencial de corrosão. Já para o ensaio
de exposição aos íons cloreto, ainda são necessários dez exemplares até
que melhorias em sua concepção garantam que não ocorra, em alguns
destes, a penetração da água contaminada com cloretos em sua parte
superior, especificamente na região de inserção dos eletrodos.
Um resumo dos ensaios propostos para a seleção de vernizes está
apresentado na Tabela 6.1, juntamente com a indicação do método de
execução de cada um deles.
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Tabela 6.1 – Ensaios de caracterização e de desempenho propostos para a
seleção de vernizes

Caracterização
Ensaio
Flexibilidade

Método

Importância do ensaio

NBR 10545

O conhecimento da porcentagem de flexibilidade permite
selecionar o revestimento de maior alongamento, ou seja, o
que tem maior capacidade de absorver as microfissuras
decorrentes da movimentação do substrato. Este ensaio
requer estudos complementares.

(1988)

Aderência

ASTM 4541
(1995)

Viscosidade

NBR 5849
(1986)

Tempo de
secagem

NBR 9558
(1986)

Teor de sólidos
por volume

ASTM 2697

Permeabilidade
ao vapor d’água

ISO 7783-2

Permeabilidade
ao dióxido de
carbono

BS EN 1062-6

(1986)
(1999)

(2002)

O conhecimento do grau resistência a tração permite
selecionar o revestimento de maior aderência ao concreto.
O conhecimento da viscosidade esta diretamente ligado com
o esquema de pintura a ser adotado, indicando a facilidade
de aplicação do revestimentos e a espessura de filme mínima
por demão.
O conhecimento do tempo de secagem esta diretamente
ligado com o esquema de pintura, influenciando no
planejamento da realização da pintura e no seu custo.
O conhecimento indica aproximadamente a porcentagem de
resina que contém o produto.
Para revestimentos expostos a ambientes de elevada
umidade, o conhecimento da permeabilidade à água de
revestimentos, permite selecionar aquele que confere uma
maior proteção por barreira, ao ingresso da água
contaminada ou não. Este ensaio requer estudos
complementares.
Para revestimentos expostos a ambientes de elevada
concentração de CO2, o conhecimento da permeabilidade a
este gás permite selecionar aquele que confere maior
proteção por barreira contra a carbonatação do concreto.
Este ensaio requer estudos complementares.

Desempenho
Ensaio
Ensaio acelerado
de exposição aos
raios ultravioleta
e umidade

Importância

ASTM D 154
(2000)

O conhecimento da resistência de revestimentos às
intempéries é fundamental para sua seleção como proteção
por barreira.

Ensaio acelerado
de exposição ao
dióxido de
carbono (CO2)

método proposto O conhecimento da eficiência da proteção que os
revestimentos podem conferir ao concreto contra a sua
carbonatação é muitas vezes fundamental.

Ensaio acelerado
de exposição aos
íons cloretos (Cl-)

método proposto O conhecimento da eficiência da proteção que os
revestimentos podem conferir ao concreto contra a corrosão
da armadura é fundamental para situações de exposição a
atmosferas contaminadas com íons cloreto.
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6.2 Propostas de temas para a continuidade da pesquisa
Por esta pesquisa ser muito abrangente, impossibilitando que todas
as questões levantadas fossem focadas, e dada a importância do estudo
contínuo de revestimentos de proteção ao concreto, ressaltam-se os
seguintes pontos relevantes à continuidade do desenvolvimento do tema:
-

avaliar um maior número de revestimentos, estando os mesmos na
condição de novo (recém-aplicado) e envelhecido (exposição artificial
aos raios ultravioleta) e ainda aplicado em diferentes esquemas de
pintura (diferentes espessuras e diferentes substratos de concreto com e
sem estucamento);

-

realizar ensaios de desempenho em campo, utilizando os mesmos
revestimentos e corpos-de-prova utilizados em ensaios acelerados. Isto
possibilitaria uma avaliação mais abrangente dos revestimentos,
tornando possível a realização de correlações, incluindo estimativas da
vida útil dos revestimentos;

-

propor método de ensaio de determinação da permeabilidade de
revestimentos em filme livre aos íons cloreto, complementando os
realizados no presente trabalho, Sugere-se desenvolver um ensaio
utilizando a própria câmara de névoa salina como fonte de cloretos;

-

realizar novamente os ensaios de permeabilidade à água e ao dióxido de
carbono, procurando atender a todas as exigências descritas nas
normas. Estes ensaios de caracterização poderiam também ser
realizados em filmes envelhecidos artificialmente de forma a determinar a
sua eficiência como proteção ao longo dos anos de exposição no
ambientes;

-

propor ensaio de intemperismo com ciclos em que, além da exposição
aos raios ultravioleta e à água de condensação, os revestimentos
(aplicados sobre substrato cimentício) possam também estar expostos a
outros agentes, como íons cloreto, íons sulfato e dióxido de carbono por
exemplo;
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-

estudar a estrutura do filme livre, identificando a relação da sua
porosidade (diâmetro, quantidade e distância entre poros) com resultados
obtidos de permeabilidade;

-

estudar as técnicas que medição da espessura do filme seco, livre e
aplicado no concreto. Nestas, poderia ser melhor avaliada a variação da
espessura do filme e definido o esquema de pintura que minimizasse
esta variação, em especial para revestimentos aplicados em concreto;

-

propor método de ensaio que estude a flexibilidade de revestimentos, em
especial a capacidade do filme em acompanhar diferentes níveis de
fissuração. A influência da Tg do revestimento e a exposição a diferentes
temperaturas poderia complementar o estudo;

-

estudar a aspersão de solução de nitrato de prata em concreto
contaminado por cloretos, focando a porcentagem deste agente que
pode ser visualizado no concreto.
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conversões do potencial de eletrodo padrão.
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ANEXO A
ESCALAS E FÓRMULAS PARA CONVERSÕES DE POTENCIAL DE
ELETRODO PADRÃO
Potencial
Calomelano saturado
(mV, ECS)

Potencial
Cobre/sulfato de cobre
(mV, ECSC)

Potencial
hidrogênio
(mV, EH)

+259

+200

+500

+159

+100

+400

+59

0

+300

0

-59

+241

-41

-100

+200

-141

-200

-100

-241

-300

0

-291

-350

-50

-341

-400

-100

-441

-500

-200

-541

-600

-300

Fórmulas de conversão:
Ecal = EH – 241
Ecal = Ecobre + 59
Ecobre = EH – 300
Ecobre = Ecal – 59
EH = Ecal +241
EH = Ecobre + 300
sendo:
Ecal = potencial em relação ao eletrodo de calomelano saturado
Ecobre = potencial em relação ao eletrodo de cobre/sulfato de cobre
EH = potencial em relação ao eletrodo de hidrogênio.
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ANEXO B – Métodos de execução dos
ensaios selecionados.
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ANEXO B
MÉTODO DE EXECUÇÃO DOS ENSAIOS SELECIONADOS

B.1 Caracterização dos vernizes líquidos
B.1.1 Identificação da resina
Aparelhagem utilizada:

-

espectrofotômetro no infravermelho com transformada de Fourier;

-

espectrômetro de massa com Pirolisador (PYR-2R) acoplado;

-

estufa ESQU – 3, Quimes 317;

-

cristal de iodeto de césio.

Procedimento espectrofotômetro no infravermelho:

-

aplicação da amostra líquida sobre o cristal e secagem em estufa a
105ºC durante 15 minutos;

-

análise no espectrofotômetro.

Procedimento espectrofotômetro de massa:

-

aplicação da amostra líquida sobre o cristal e secagem em estufa a
105ºC durante 15 minutos;

-

colocação da amostra no Pirolisador e análise no espectrofotômetro.
B.1.2 Temperatura de transição vítrea

Aparelhagem utilizada:

-

equipamento de análise térmica;

-

balança analítica eletrônica Scaltec - BL - 004.

Procedimento:

-

pesagem da amostra líquida (10 mg) em uma panelinha que é parte do
equipamento. Fechamento da panelinha;

-

início das leituras térmicas.
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B.1.3 Massa específica
Aparelhagem utilizada:

-

picnômetro metálico com capacidade de 25 mL e tampa com furo central
de 1 mm de diâmetro;

-

balança analítica marca Mettler modelo H315, com resolução de 0,001 g;

-

termômetro com resolução de 1ºC;

-

álcool etílico e água destilada.

Procedimento:
Aferição do picnômetro

-

determinar inicialmente a massa do picnômetro vazio (Mb);

-

encher o picnômetro com água destilada a 25ºC, certificando-se que não
haja bolhas em seu interior;

-

colocar a tampa do picnômetro de modo que a água transborde pelo
orifício central e limpar o excedente com papel absorvente embebido em
álcool;

-

determinar a massa do picnômetro cheio (Ma) e calcular o seu volume
real usando a fórmula:
v=

Ma − Mb

ρ

sendo:
v = volume real do picnômetro, expresso em cm3;
Ma = massa do picnômetro com água, expressa em g;
Mb = massa do picnômetro vazio, expressa em g;

ρ = massa específica da água a 25oC, expressa em g/cm3 (Tabela B.1).
Determinação da massa específica do verniz

-

limpar, secar e pesar o picnômetro;

-

encher o picnômetro com a amostra de verniz à temperatura 25ºC;

-

colocar a tampa no picnômetro até transbordar o verniz pelo orifício
central e limpar o excedente, na tampa e nas bordas, com papel
absorvente embebido em álcool;
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-

determinar a massa do picnômetro com o verniz (Mc);

-

calcular a massa específica do verniz usando a fórmula:

ρv =

Mc − Mb
v

sendo:

ρv = massa específica do verniz, expresso em g/cm3;
Mc = massa do picnômetro com verniz, expressa em g.
Tabela B.1 – Relação entre a temperatura e a densidade da água
Temperatura (ºC)

Densidade (g/cm3)

15

0,999099

16

0,998943

17

0,998744

18

0,998595

19

0,998405

20

0,998203

21

0,997992

22

0,997770

23

0,997538

24

0,997296

25

0,997044

26

0,996783

27

0,996512

28

0,996232

29

0,995944

30

0,995656

B.1.4 Teor de sólidos por massa
Aparelhagem utilizada:

-

copo de alumínio (58 mm de diâmetro x 18 mm de altura);

-

balança analítica marca Mettler modelo H315, com resolução de 0,001 g;

-

balança semi-analítica marca Sartorius modelo 2250, com resolução de
0,01 g;

-

estufa marca Luferco modelo 41181, com termostato para manter a
temperatura a (105 ± 2)oC;

-

dessecador marca Pyrex com capacidade 10 L;
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-

seringa de 1 mL (sem agulha), arame e acetona.

Procedimento:
Determinação do teor de sólidos por massa (substâncias não-voláteis)

-

determinar a massa do copo de alumínio contendo o arame, utilizando
uma balança com resolução de 0,001 g (W1);

-

com o auxílio de uma seringa, colocar dentro do copo de alumínio uma
determinada quantidade (em g) de verniz, de acordo com a Tabela B.2
(massa de amostra). Anotar a massa do verniz (Sa);

-

determinar a massa do copo de alumínio contendo o arame e o verniz
utilizando uma balança com resolução de 0,001 g (W2);

-

depois de pesada a amostra, travar a balança e adicionar o diluente
específico para o verniz (3,0±1,0) mL no copo de alumínio e
homogeneizar a amostra;

-

transferir o copo de alumínio contendo o arame e o verniz diluído para
uma estufa a 105oC, por aproximadamente 60 minutos;

-

transcorrido esse tempo, colocar o conjunto em um dessecador até
atingir a temperatura ambiente e pesar novamente com resolução de
0,0001 g, anotando a massa (W3);

-

calcular o teor de substâncias voláteis utilizando a fórmula:
Va =

W2 − W3
.100
Sa

sendo:
Va = teor de substâncias voláteis, expresso em porcentagem por massa;
Sa = W2 – W1 = massa do verniz, em g;
W1 = massa do copo de alumínio mais o arame, expressa em g;
W2 = massa do copo de alumínio mais o arame e o verniz antes da
secagem em estufa, expressa em g;
W3 = massa do copo de alumínio mais o arame e o verniz após
secagem em estufa, expressa em g.
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Determinação do teor de sólidos por massa (substâncias não-voláteis)
N v = 100 − Va
sendo:
Nv = teor de substâncias não-voláteis, expresso em porcentagem por massa.
Tabela B.2 – Determinação da quantidade de amostra a ser ensaiada em
função do teor de sólidos obtido
% esperada de material
não-volátil

% esperada de material
volátil

Massa da amostra (g)

60% ou mais

40% ou menos

0,3±0,1

Menos de 60%

Mais de 40%

0,5±0,1

B.1.5 Teor de sólidos por volume
Aparelhagem utilizada:

-

disco de aço inoxidável (60 mm de diâmetro x 0,64 mm de espessura),
com um furo de ±1 mm de diâmetro próximo à borda;

-

arame fino de cobre ou aço inoxidável (com ±0,3 mm de diâmetro) que
deve ser preso ao orifício do disco, de modo que este possa ser
pendurado na balança;

-

balança analítica marca Mettler modelo H315, com resolução de 0,001 g;

-

estufa marca Luferco modelo 41181, com termostato para manter a
temperatura a (105 ± 2)oC;

-

dessecador marca Pyrex com capacidade 10 L;

-

termômetro com resolução de 1ºC;

-

béquer de 600 mL e água destilada.

Procedimento:
Determinação do volume dos discos não-pintados

-

lavar os discos de aço, secar por dez minutos a 105oC em estufa e deixar
esfriar em um dessecador;

-

determinar a massa do disco no ar, utilizando a balança com resolução
de 0,001 g (w1);
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-

determinar a massa do disco imerso na água, utilizando a balança com
resolução de 0,001 g, certificando-se que não haja retenção de bolhas no
disco ou no arame, e que o nível da água no béquer esteja no mínimo
20 mm acima do disco (w2);

-

calcular o volume do disco utilizando a fórmula:
G=

w1 − w2

ρ

sendo:
G = volume do disco, expresso em cm3;
w1 = massa do disco no ar, expressa em g;
w2 = massa do disco imerso em água, expressa em g;

ρ = massa específica da água, expressa em g/cm3 (Tabela B.1).
Determinação do volume dos discos pintados:

-

mergulhar o disco na tinta de modo homogêneo, certificando-se que esta
atinja de 6 mm a 13 mm o comprimento do arame;

-

acondicionar os discos em um suporte de modo que este fique suspenso
e o excesso de tinta seja drenado por aproximadamente 10 minutos;

-

transferir o disco pintado, juntamente com o suporte, para a estufa a
105oC, por 60 minutos;

-

transcorrido esse tempo, colocar o conjunto no dessecador até atingir a
temperatura ambiente;

-

determinar a massa do disco pintado no ar, com resolução de 0,001 g
(w3);

-

determinar a massa do disco pintado imerso na água, com resolução de
0,001 g (w4);

-

calcular o volume do disco pintado utilizando a fórmula:
H=

w3 − w4

ρ

sendo:
H = volume do disco pintado, expresso em cm3;
w3 = massa do disco pintado no ar, expressa em g;
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w4 = massa do disco pintado imerso em água, expressa em g;

ρ = massa específica da água, expressa em g/cm3 (Tabela B.1).
Determinação do volume da película seca

F =H −G
sendo:
F = volume da película seca, expresso em cm3;
G = volume do disco, expresso em cm3;
H = volume do disco pintado, expresso em cm3.
Determinação do volume da película úmida
V pu =

w3 − w1
N v . ρv

sendo:
Vpu = volume da película úmida, expresso em cm3.
Determinação do volume de sólidos
VS =

F
. 100
V

sendo:
VS = volume de sólidos, expresso em porcentagem por massa.
B.1.6 Viscosidade
Aparelhagem utilizada:

-

copo Ford com orifício no 4;

-

termômetro com resolução de 0,2oC;

-

cronômetro com resolução de 0,2 s;

-

óleos minerais padronizados de viscosidade conhecida;

-

placa de vidro plana.

Procedimento:
Aferição do viscosímetro

-

medir a viscosidade em três óleos padronizados, conforme procedimento
de ensaio;

-

comparar os valores de viscosidade encontrados com os valores
nominais dos óleos padronizados;
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-

o viscosímetro é considerado calibrado, quando o desvio padrão não
superar 3%.

Determinação da viscosidade

-

homogeneizar a tinta, que deve estar à temperatura de 25ºC;

-

preencher o copo com a tinta até o nível mais elevado, certificando-se da
não existência de bolhas;

-

remover o excesso com uma placa de vidro plana;

-

abrir o orifício inferior do copo e imediatamente iniciar a contagem no
cronômetro;

-

interromper a contagem na primeira quebra de corrente da tinta;

-

a viscosidade é expressa em segundos e obtida pela média de três
medidas.
B.1.7 Tempo de secagem

Aparelhagem utilizada:

-

extensor que permite a aplicação de um filme homogêneo para camada
de tinta úmida com 100 μm de espessura;

-

medidor de espessura de película seca;

-

cronômetro digital com resolução de 0,2 s;

-

placa de vidro plana, lisa e com espessura mínima de 6 mm.

Procedimento:
Escolha do extensor:

-

definir a espessura úmida que se pretende obter;

-

calcular o número do extensor (equivalente ao ângulo de abertura do
mesmo), através da fórmula:
EPU =

n o do extensor . 25 ,4
0 ,001

Exemplo
⎯⎯
⎯
⎯→

EPU =

0 ,006 . 25 ,4
0 ,001

sendo:
EPU = espessura da película úmida de verniz, expressa em μm.
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Determinação do tempo de secagem

-

com o auxílio de um extensor aplicar sobre a placa de vidro previamente
limpa, uma camada de tinta com espessura de 100 μm;

-

anotar o tempo transcorrido para atingir cada um dos estágio de
secagem, que são os seguintes:
▪

seca ao toque: neste estágio, deve-se tocar a película com o dedo
limpo e desengordurado. A película será considerada seca ao toque
quando, ao tocá-la, não houver transferência da tinta ou verniz para o
dedo;

▪

livre de pegajosidade: exercer uma leve pressão com o dedo sobre a
película, que será considerada livre de pegajosidade quando não
forem notadas marcas na superfície;

▪

endurecida: prender a placa de vidro entre os dedos polegar e
indicador, exercendo a máxima pressão. A película será considerada
endurecida quando não forem notadas marcas na superfície;

▪

endurecida ao manuseio: neste estágio, com a placa de vidro na
posição horizontal, deve-se exercer uma leve pressão com o dedo
polegar sobre a película e girar sobre a mesma num ângulo de 90º.
Considera-se seca ao manuseio quando não houver nenhuma
alteração na superfície da película;

▪

completamente endurecida: pressionar a unha do dedo polegar contra
a película, puxando-o sobre a mesma. A película é considerada
completamente endurecida quando não houver transferência de tinta
para a unha.
B.1.8 Espessura do filme úmido

Aparelhagem utilizada:

-

pente graduado de aço com chanfros de 25 μm a 500 μm;

-

acetona para limpeza do pente.

Procedimento:

-

sobre o substrato aplicar uma demão do verniz, através da passagem do
rolo em dois sentidos, cruzados e imediatamente após a aplicação
posicionar o pente perpendicularmente sobre o filme úmido;

309

-

remover o pente e imediatamente encostá-lo em um papel e observar
quais chanfros demarcam o papel. A espessura da película úmida é dada
pela leitura no pente da última marcação da superfície do papel, sendo
esta a diferença entre a área molhada e a área não-molhada pelo verniz,
quando o pente foi removido do papel;

-

repetir rapidamente mais duas outras medições, em outras regiões da
pintura.
B.1.9 Espessura do filme seco

Procedimento:

-

com o cálculo do teor de sólidos por volume (VS) e o conhecimento da
espessura da película úmida (EPU) calcular a espessura da película seca
através da fórmula:
EPS =

EPU . VS
100

sendo:
EPS = espessura da película seca de verniz, expressa em μm.
B.1.10 Rendimento teórico
Procedimento:

-

com o cálculo do teor de sólidos por volume (VS) e da espessura da
película seca (EPS) calcular o rendimento através da fórmula:

RT =

VS . 10
RPS

sendo:
RT = rendimento teórico, expresso m2/L.

B.2 Caracterização dos vernizes em filme livre
B.2.1 Permeabilidade ao vapor d’água
Aparelhagem utilizada:

-

câmara com umidade relativa em torno de 50% e 23ºC de temperatura
ambiente;
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-

microscópio eletrônico de varredura (MEV), marca JEOL, modelo JSM
6300, para medição da espessura do filme dos revestimentos;

-

copo de vidro, com 5,8 cm de diâmetro e 3 cm de altura (béquer de
300 mL cortado);

-

selante de mel de abelha e breu;

-

disco de acrílico para delimitar a área do verniz a ser exposto (26,4 cm2)
e aplicação do selante que também fixa a placa ao vidro;

-

placa de vidro de alta porosidade, >240 g/(cm2.dia), com 6 cm de
diâmetro e 4 mm de espessura;

-

balança analítica marca Mettler modelo H315, com resolução de 0,001 g;

-

solução aquosa saturada de fosfato monoácido de amônio para manter a
umidade relativa dentro do copo em 93% na temperatura ambiente de
23ºC.

Procedimento:

-

preparar as placas de vidro, no mínimo três para cada verniz, que são
pintadas em uma das faces. Deve ser mantida a mesma quantidade de
consumo de verniz na pintura de cada placa para se ter uniformidade na
espessura do filme seco;

-

preparar os copos, colocando a solução de fosfato monoácido de amônio
e mantendo a distância entre estas e a placa de amostra em 6 mm. A
placa é fixada com o selante, este delimitando a área de exposição com
o uso do disco de acrílico. Aguardar 24 horas para secagem do selante;

-

iniciar o ensaio. Monitorar a variação de massa diariamente até se ter no
mínimo duas medidas com variação constante ou até completar três
semanas de ensaio;

-

determinar a espessura do filme em cada uma das amostras, com o
auxílio de um microscópio eletrônico de varredura. Para tanto quebrar a
amostra para medição da espessura em no mínimo duas áreas distintas,
uma mais central e outra mais próxima à borda da amostra;

-

calcular a taxa de transmissão de vapor (permeabilidade) pela fórmula:

V =

VCS . VS
VS − VCS
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sendo:
V = permeabilidade do revestimento, expresso g/(m2.dia);
Vcs= permeabilidade do revestimento mais o substrato, expresso
g/(m2.dia);
Vs= permeabilidade do substrato poroso usado, expresso g/(m2.dia);

-

calcular o coeficiente de permeabilidade pela fórmula:

δ =

V .d
Δp

sendo:
δ = coeficiente de permeabilidade, expresso em g/(m2.dia.Pa);
d = espessura do filme, expresso em m;
Δp = diferença de pressão de vapor de água nos dois lados da amostra
do revestimento, igual a 1207 Pa para valores de umidade relativa
de 93% e de 50%;

-

calcular a espessura da camada de difusão equivalente a do ar pela
fórmula:

Sd =

δL
V

sendo:
Sd= espessura de camada de difusão equivalente a ar, expresso em m;
δL= coeficiente de vapor de água no ar, igual a 21 para as condições de
ensaio (temperatura 23ºC, pressão atmosférica 1013,25 hPa e
Δp=1207 Pa).
B.2.2 Permeabilidade ao dióxido de carbono
Aparelhagem utilizada:

-

copo de vidro, com 5,8 cm de diâmetro e 3 cm de altura (béquer de
300 mL cortado);

-

selante de mel de abelha e breu;

-

disco de acrílico para delimitar a área do verniz a ser exposto (26,4 cm2)
e aplicação do selante que também fixa a placa ao vidro;

-

placa de vidro de alta porosidade, > 240g/(cm2.dia), com 6 cm de
diâmetro e 4 mm de espessura;
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-

balança analítica marca Mettler modelo H315, com resolução de 0,001 g;

-

solução aquosa saturada de hidróxido de sódio;

-

câmara de carbonatação com sistema de insuflamento CO2 (10%) e de
controle da condição climática (23ºC de temperatura e umidade relativa
próxima a zero);

-

microscópio eletrônico de varredura (MEV) para medição da espessura
do filme dos revestimentos.

Procedimento:

-

preparar as placas, no mínimo três para cada verniz, que são pintadas
em uma das faces. Deve ser mantida a mesma quantidade de consumo
de verniz na pintura de cada placa para se ter uniformidade na espessura
do filme seco;

-

preparar os copos colocando a solução e mantendo a distância entre
estas e a placa de amostra em 6 mm. A placa é fixada com o selante,
este delimitando a área de exposição com o uso do disco de acrílico.
Aguardar 24 horas para secagem do selante;

-

iniciar o ensaio. Monitorar a variação de massa diariamente até se ter no
mínimo duas medidas com variação constante ou até completar três
semanas de ensaio;

-

determinar a espessura do filme em cada uma das amostras, com o
auxílio de um microscópio eletrônico de varredura. Para tanto quebrar a
amostra para medição da espessura em no mínimo duas áreas distintas,
uma mais central e outra mais próxima a borda da amostra;

-

calcular a permeabilidade pela fórmula:

i=

d m . K1 . K 2 . p
t . A . c . pamb

sendo:
i = permeabilidade, expresso g/(m2.dia);
dm= diferença de massa, expresso em g;
K1= fator de conversão de horas em dias, igual a 24;
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K2= fator de conversão da concentração de CO2 em volume, igual a 10;
P = fator de conversão da pressão atmosférico, igual a 100;
t = intervalo das medições, em horas;
A = área do verniz exposto, expresso em m2
c = concentração do de CO2 em %;
pamb= pressão atmosférica, kPa;

-

calcular a espessura da camada de difusão equivalente a ar pela fórmula:

Sd =

S d ( revestimento ) . ΔC
i

sendo:
Sd = camada de difusão equivalente a do ar, expresso m;
Sd(revestimento) = camada de difusão do CO2, igual a 1,38 g/(m2.dia) no ar,
temperatura de 23oC;
ΔC = diferença da concentração de CO2 entre o gás insuflado sem ar e o
gás insuflado com ar, igual a 180 g/m3 para concentração de 10%
de do CO2 no ar, temperatura de 23oC, em g/m3.
Nota: como resultado do cálculo de Sd(revestimento) x ΔC foi adotado o valor
de 248, dado na Norma como correspondente às condições de uma
diferença de 0% para 10% de CO2 à temperatura de 23ºC e à pressão
de ar de 100 kPa.
B.2.3 Porosidade
Aparelhagem utilizada:

-

microscópio eletrônico de varredura (MEV), marca Stereoscan, modelo
LEO 440;

-

analisador de imagem;

-

placa de PVC de 1 mm para pintura com os revestimentos;

-

nitrogênio líquido;

-

recipiente de isopor para colocar o nitrogênio e imergir as placa de PVC
para fratura.
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Procedimento:

-

pintar as placas de PVC em uma das faces, mantendo a mesma
quantidade de consumo de verniz em cada placa para se ter uma
uniformidade na espessura de filme seco;

-

fraturar as placas após a sua imersão em nitrogênio líquido e preparar as
amostras para análise do filme no microscópio;

-

análise visual com medição da espessura do filme de verniz em cada
amostra;

-

os valores do diâmetro dos poros, da área dos poros e da distância entre
poros são obtidos automaticamente pelo programa do equipamento
utilizado.

B.3 Caracterização dos vernizes aplicados sobre substrato metálico
Para a realização dos ensaios no verniz sobre o aço, optou-se pela
utilização de chapas de aço-carbono COPANT 1008, nas dimensões de
190 mm x 115 mm x 0,8 mm.
As chapas foram jateadas com microgranalhas de aço até que se
alcançasse um padrão visual equivalente ao padrão Sa 3 definido na norma
SIS 055900 (1967). Para o jateamento das chapas, foi utilizado o
equipamento marca Tecjato, modelo 71.
Cada um dos vernizes foi aplicado sobre as chapas com um pincel
de pêlo macio de 50 mm. Depois de pintadas, as chapas foram
acondicionadas em sala climatizada, até a cura total do verniz.
Pelo fato dos vernizes utilizados não oferecerem proteção contra
corrosão do aço, aplicou-se um esmalte sintético para a proteção da face
posterior das chapas.
B.3.1 Flexibilidade
Aparelhagem utilizada:

-

mandril cônico;

-

microscópio ótico, LEICA, modelo DMR;

-

papel siliconizado ou papel tipo kraft lubrificado com talco;

-

régua calibrada em milímetros.

315

Procedimento:

-

medir a espessura do verniz em pelo menos cinco regiões da chapa
envernizada;

-

posicionar a chapa envernizada no mandril com a face envernizada
voltada para o rolete, certificando-se que esta fique junto à extremidade
do diâmetro menor do tronco do cone;

-

proteger a superfície envernizada, colocando entre a face envernizada e
o rolete duas folhas de papel siliconizado ou papel kraft;

-

mover a alavanca, em um ângulo de aproximadamente 180º, com
velocidade uniforme;

-

examinar a olho desarmado para ver se ocorreu fissuras no verniz;

-

medir a dimensão a partir da qual cessaram as fissuras, tendo-se como
referência a extremidade de menor diâmetro;

-

calcular a flexibilidade com base nas tabelas normalizadas;

-

corrigir o valor da flexibilidade de acordo com a espessura da camada do
verniz.
B.3.2 Espessura do filme seco pelo método magnético

Aparelhagem utilizada:

-

medidor de espessura, contendo uma sonda com imã permanente;

-

gabarito de borracha, com orifícios padronizados, de modo a delimitar as
regiões nas quais serão realizadas as medidas.

Procedimento:

-

calibrar o equipamento com padrões de espessuras conhecidas, antes do
início das medidas;

-

sobre a placa de aço previamente envernizada e seca, posicionar o
gabarito de borracha;

-

ajustar a extremidade da sonda (o imã permanente) nos orifícios do
gabarito e fazer a leitura da espessura em todos os locais delimitados
pelo gabarito.
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B.4 Caracterização dos vernizes aplicados sobre substrato cimentício
B.4.1 Aderência
Aparelhagem utilizada:

-

equipamento de tração;

-

cronômetro;

-

lâmina de corte;

-

adesivo base epóxi ou acrílico;

-

álcool etílico.

Procedimento:

-

colar o dispositivo de fixação sobre a placa de concreto envernizada com
o adesivo e remover o excedente com um algodão embebido em álcool;

-

transcorrido o tempo de secagem do adesivo, efetuar uma incisão ao
redor do dispositivo de fixação;

-

acoplar o dispositivo de fixação ao dispositivo de arrancamento,
assegurando-se de que suas extremidades estejam apoiadas sobre o
corpo-de-prova;

-

travar o dispositivo;

-

posicionar a alavanca, localizada na parte posterior do equipamento;

-

ligar o equipamento, certificando-se que a válvula de controle de
velocidade esteja posicionada em zero;

-

a velocidade pode ser aumentada gradativamente até que o ponteiro do
relógio comece a se movimentar, neste momento, deve-se acionar o
cronômetro e interromper no momento do destacamento da película;

-

o valor da aderência do verniz é dado pela marcação do ponteiro do
relógio e expresso em N/mm2 ou MPa.
B.4.2 Espessura do filme seco pelo método de corte em “V”

Aparelhagem utilizada:

-

equipamento de corte em “V”.

Procedimento:

-

traçar com uma caneta uma marca de aproximadamente 1,5 cm na
superfície envernizada;
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-

efetuar quatro cortes transversais à marca, empregando o dispositivo de
corte mais adequado, conforme mostra a Tabela B.3;

-

sobre o cruzamento de cada corte com a marca, posicionar a lupa, de
modo que o retículo fique ortogonal ao corte;

-

a espessura é dada pelas divisões do retículo desde a tinta de contraste
(marca) até o substrato.

Tabela B.3 – Fator de conversão em função do dispositivo de corte
Dispositivo de corte

Faixa de espessura
(μm)

Fator

A

0 a 760

2,5

B

50 a 510

12,7

C

510 a 1300

25,4

B.4.3 Espessura do filme seco pelo método de inspeção visual
em microscópico ótico
Aparelhagem utilizada:

-

microscópio ótico;

-

lixadeira rotativa, Metalprisma PMP-2;

-

politriz, Panorama DPU-10;

-

lixa d’água (granas: 100, 240, 360, 400 e 600);

-

resina epóxi transparente.

Procedimento:

-

extração de uma fatia de concreto de cada corpo-de-prova revestido;

-

embutimento de parte da fatia em fôrma específica com resina epóxi
transparente. Como os vernizes são também transparentes as placas
foram revestidas com papel alumínio antes do embutimento, para facilitar
a visualização da espessura do filme;

-

secagem da amostra por aproximadamente 2 horas e retirada da forma
para o início do lixamento de uma das faces;

-

lixamento com lixas de diferentes granulometrias até que se tenha uma
superfície plana e lisa (condição de polimento);

-

exame visual das amostras no microscópio.
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B.5 Desempenho aos raios ultravioleta e umidade
Aparelhagem utilizada:

-

câmara de intemperismo;

-

placas de cimento amianto;

-

medidor de brilho, Rhopoint BRI-01.

Procedimento:

-

preparo das amostras de cada verniz, com a aplicação de duas demãos
de verniz com controle do consumo para uniformidade da espessura do
filme seco;

-

início do ensaio, após sete dias de cura dos vernizes;

-

determinação do brilho (ângulo 80º verniz poliuretânico e ângulo 60º
verniz acrílico) e exame visual do amarelecimento, após 300 horas,
600 horas e 1000 horas.
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ANEXO C – Resultados dos ensaios de
caracterização e desempenho.
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ANEXO C
RESULTADOS DOS ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO E DE
DESEMPENHO

C.1 Ensaios de caracterização
C.1.1 Permeabilidade ao vapor de água
Tabela C.1 – Variação de massa do filme do verniz acrílico e do verniz
poliuretânico antipichação – permeabilidade ao vapor d’água
Tempo
de
ensaio

Verniz poliuretânico
antipichação

Verniz acrílico
CP1

CP2

CP3

CP1

CP2

CP3

o

110,14

113,40

119,68

96,95

124,22

105,06

o

110,15

113,37

119,67

96,94

124,23

105,07

o

110,13

113,39

119,66

96,95

124,18

105,02

o

110,13

113,39

119,66

96,91

124,19

105,03

o

110,10

113,35

119,61

96,89

124,13

104,98

o

110,05

113,33

119,59

96,87

124,12

104,94

o

1 dia
2 dia
3 dia
4 dia
7 dia
8 dia

110,06

113,32

119,57

96,89

124,15

104,96

o

110,06

113,33

119,56

96,87

124,13

104,97

o

110,04

113,30

119,56

96,85

124,10

104,96

o

109,99

113,26

119,51

96,81

124,08

104,92

o

109,99

113,26

119,48

96,81

124,05

104,92

o

109,98

113,26

119,48

96,81

124,05

104,88

o

109,97

113,26

119,48

96,79

124,05

104,87

o

109,96

113,26

119,48

96,79

124,05

104,86

o

109,93

113,23

119,42

96,74

124,01

104,80

o

109,92

113,23

119,42

96,74

124,01

104,77

o

109,90

113,18

119,40

96,74

123,97

104,79

o

109,94

113,21

119,37

96,71

123,96

104,78

o

109,86

113,16

119,35

96,72

123,94

104,77

o

109,82

113,13

119,33

96,69

123,97

104,72

o

109,80

113,12

119,33

96,66

123,91

104,70

o

109,77

113,12

119,30

96,65

123,93

104,69

o

109,73

113,09

119,27

96,61

123,87

104,67

9 dia
10 dia
11 dia
14 dia
15 dia
16 dia
17 dia
18 dia
21 dia
22 dia
23 dia
24 dia
25 dia
28 dia
29 dia
30 dia
31 dia
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Tabela C.2 – Espessura do filme do verniz acrílico e do verniz poliuretânico
antipichação aplicados sobre placa porosa – permeabilidade ao vapor d’água

Corpo-de-prova 1

Campo de
medida*

Corpo-de-prova 2

Campo de
medida*

Corpo-de-prova 3

Verniz acrílico

Campo de
medida*

Espessura da região
central da placa (µm)

1

153

150

151

2

159

163

168

3

172

158

164

Média
(µm)
159

Espessura da região das
bordas da placa (µm)
130

125

133

139

138

123

142

124

133

Média geral: 146
Espessura da região
central da placa (µm)

1

105

99

98

2

104

109

123

3

99

100

97

1

85

82

94

2

131

103

114

3

74

89

88

132

Desvio padrão: 14
Média
(µm)
104

Espessura da região das
bordas da placa (µm)
134

145

147

149

134

141

122

126

121

Média geral: 120
Espessura da região
central da placa (µm)

Média
(µm)

Média
(µm)
136

Desvio padrão: 17
Média
(µm)
96

Espessura da região das
bordas da placa (µm)
158

162

174

170

175

168

159

145

163

Média geral: 130

Média
(µm)
163

Desvio padrão: 34

Corpo-de-prova 1

Campo de
medida*

Corpo-de-prova 2

Campo de
medida*

Corpo-de-prova 3

Verniz poliuretânico antipichação

Campo de
medida*

Espessura da região
central da placa (µm)

1

107

108

107

2

109

113

121

3

105

104

111

Média
(µm)
109

Espessura da região das
bordas da placa (µm)
83

86

92

135

135

119

144

147

155

Média geral: 116
Espessura da região
central da placa (µm)

1

118

127

112

2

120

135

141

3

136

138

132

1

101

103

115

2

85

82

85

3

105

111

106

Média geral: 91

122

Desvio padrão: 16
Média
(µm)
129

Espessura da região das
bordas da placa (µm)
121

116

109

91

93

93

105

99

100

Média geral: 116
Espessura da região
central da placa (µm)

Média
(µm)

Média
(µm)
103

Desvio padrão: 13
Média
(µm)
99

Espessura da região das
bordas da placa (µm)
77

89

81

70

68

75

78

96

83

Média
(µm)

Desvio padrão: 12

* Em cada região selecionada, foram feitas três medidas em três campos diferentes do
microscópio.
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C.1.2 Permeabilidade ao dióxido de carbono
Tabela C.3 – Variação de massa do filme do verniz acrílico e do verniz
poliuretânico antipichação – permeabilidade ao dióxido de carbono
Tempo
de
ensaio

CP1

CP2

CP3

CP1

CP2

CP3

1o dia

Verniz acrílico

Verniz poliuretânico antipichação

111,7932

119,4824

115,9277

117,7556

114,2215

124,1572

o

111,8054

119,4932

115,9370

117,7629

114,2297

124,1690

o

111,8063

119,4960

115,9404

117,7696

114,2376

124,1796

o

111,8110

119,4992

115,9431

117,7716

114,2405

124,1864

o

111,8166

119,5067

115,9501

117,7823

114,2512

124,2019

o

111,8225

119,5130

115,9560

117,7889

114,2580

124,2121

o

111,8334

119,5227

115,9674

117,7945

114,2670

124,2275

o

111,8400

119,5297

115,9718

117,8094

114,2787

124,2383

o

2 dia
3 dia
4 dia
5 dia
6 dia
7 dia
8 dia

111,8464

119,5365

115,9787

117,8136

114,2847

124,2481

o

111,8529

119,5430

115,9846

117,8211

114,2925

124,2590

o

111,8584

119,5490

115,9901

117,8264

114,2988

124,2690

o

12 dia

111,8639

119,5534

115,9997

117,8329

114,3057

124,2797

o

111,8718

119,5617

116,0028

117,8410

114,3146

124,2881

o

111,8809

119,5702

116,0099

117,8507

114,3220

124,2970

9 dia
10 dia
11 dia
13 dia
14 dia

Obs.: os valores em negrito são os que foram utilizados para o cálculo de permeância do
filme, pois foram aqueles que apresentaram constância na variação de massa.
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Tabela C.4 – Espessura do filme do verniz acrílico e do verniz poliuretânico
antipichação aplicados sobre placa porosa – permeabilidade ao dióxido de
carbono

Corpo-de-prova 1

Campo de
medida*

Corpo-de-prova 3

Corpo-de-prova 2

Verniz acrílico
Campo de
medida*
1

Espessura da região
central da placa (µm)
131

125

Média
(µm)

125

2

144

125

125

3

131

125

131

129

Espessura da região das
bordas da placa (µm)
118

112

112

131

118

118

118

125

118

Média geral: 124
Espessura da região
central da placa (µm)

1

118

125

118

2

105

105

105

3

125

118

144

Espessura da região
central da placa (µm)

1

105

92

112

2

99

85

92

3

105

92

99

119

Desvio padrão: 8
Média
(µm)
118

Espessura da região das
bordas da placa (µm)
118

125

138

125

118

125

125

118

118

Média geral: 121
Campo de
medida*

Média
(µm)

Média
(µm)
123

Desvio padrão: 10
Média
(µm)
98

Espessura da região das
bordas da placa (µm)
79

92

85

99

105

105

79

79

85

Média geral: 94

Média
(µm)
90

Desvio padrão: 10

Campo de
medida*

Espessura da região
central da placa (µm)

1

99

105

105

2

99

99

92

3

79

79

79

Média
(µm)
93

Espessura da região das
bordas da placa (µm)
85

85

92

39

46

53

59

65

59

Corpo-de-prova 2

Média geral: 79
Campo de
medida*

Corpo-de-prova 3

Corpo-de-prova 1

Verniz poliuretânico antipichação

Campo de
medida*

Espessura da região
central da placa (µm)

1

99

92

99

2

118

118

105

3

79

85

85

1

65

85

85

2

92

99

92

3

92

92

92

Média geral: 97

65

Desvio padrão: 21
Média
(µm)
98

Espessura da região das
bordas da placa (µm)
85

65

72

85

65

85

65

65

85

Média geral: 86
Espessura da região
central da placa (µm)

Média
(µm)

Média
(µm)
77

Desvio padrão: 17
Média
(µm)
88

Espessura da região das
bordas da placa (µm)
99

105

105

105

112

105

99

112

105

Média geral: 11

* Em cada região selecionada, foram feitas três medidas em três campos diferentes do
microscópio.

Média
(µm)
105
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C.1.3 Espessura do filme seco aplicado sobre substrato metálico
Tabela C.5 – Espessura do filme do verniz acrílico e do verniz poliuretânico
antipichação aplicados sobre substrato metálico
Espessura (μm)
Medidas

Verniz
acrílico

Verniz
acrílico

Verniz acrílico

Verniz poliuretânico
antipichação

(Fabricante C)

ou

(Fabricante A)

(Fabricante B)

pontos

1
demão

1
demão

1
demão

2
demãos

3
demãos

1
demão

2
demãos

3
demãos

1

5,5

12,0

11,0

13,0

35,0

7,9

18,0

33,0

2

7,8

13,0

10, 0

22,0

38,0

8,1

20,0

32,0

3

6,1

9,5

3,3

13,0

37,0

9,6

18,0

33,0

4

8,9

11,0

8,9

18,0

49,0

10,0

21,0

34,0

5

9,4

12,0

9,9

16,0

27,0

11,0

20,0

32,0

6

7,7

8,9

7,1

14,0

44,0

10,0

19,0

33,0

7

12,0

8,6

11,0

15,0

38,0

8,5

19,0

33,0

8

9,9

9,3

8,2

23,0

29,0

9,6

17,0

33,0

9

5,0

7,9

8,5

19,0

25,0

11,0

19,0

32,0

10

6,2

10,0

11,0

19,0

28,0

14,0

17,0

32,0

Média

7,8

10,2

8,9

17,3

34,9

10,0

18,8

32,7

Desvio
Padrão

2,2

1,7

2,4

3,6

7,8

1,8

1,3

0,7
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C.1.4 Espessura do filme seco aplicado sobre substrato
cimentício
Tabela C.6 – Espessura do filme do verniz acrílico aplicado sobre substrato
cimentício
Espessura (μm)
CP1

Variável

Valor
individual

CP2
Média
Desvio
padrão

20,0

29

NCP – a/c 50 AC

15,0
15,0

24

65,0

Valor
individual

Média
Desvio
padrão

10,0

16

15,0
5,0

13

35,0

B
D

C

D

25,0

28

35,0

15,0

30,0
35,0

30,0

10

40,0

40,0

50,0

35,0
25,0

D

C

B
C

D

35,0

12

50,0

C
D

25,0

25

25,0
25,0

0

25,0

Desvio padrão geral: 14
A

A
B
C

Obs.: todas as fotos foram tiradas com aumento de 200 vezes.
Legenda fotos:
A – Concreto
B – Filme do verniz seco
C – Proteção com alumínio
D – Resina de embutimento
– Delimitação da espessura do filme

34

25,0

C

10

15,0

A

B

25,0

B

28

35,0

Espessura média geral: 30
A

Desvio
padrão

A

D

25

75,0

14

B

40

25,0

26

Média

Valor
individual

A

C

20,0

Desvio
padrão

Desvio padrão geral: 16

A

A

CP4
Média

Valor
individual

Espessura média geral: 26

B

NCP – a/c 65 AC

CP3

C
D

B
D

326

Tabela C.7 – Espessura do filme do verniz poliuretânico aplicado sobre
substrato cimentício
Espessura (μm)
CP1
Variável

Valor
individual

Desvio
padrão

55,0

46

NCP – a/c 50 PU

30,0
25,0

23

75,0

Valor
individual

CP3
Média
Desvio
padrão

35,0

45

35,0
45,0

14

65,0

Valor
individual

A
B

51

35,0
50,0

20

80,0

75,0
75,0
50,0

39

40,0
50,0

10

25,0

50,0

13

25,0

C

D

D

45,0

50

20,0
50,0

27

85,0

75,0

83

75,0
80,0

12

100,0

Desvio padrão geral: 24

A

A

A

B

B
C

C
D

D

Obs.: todas as fotos foram tiradas com aumento de 200 vezes.
Legenda fotos:
A – Concreto
B – Filme do verniz seco
C – Proteção com alumínio
D – Resina de embutimento
– Delimitação da espessura do filme

44

50,0

B

B
C

40,0

C

50,0

A
B

A

D

13

Media
Desvio
padrão

A

Espessura média geral: 56

B

69

Valor
individual

Desvio padrão geral: 18

D

40,0

Desvio
padrão

A
C

C

CP4
Media

75,0

Espessura média geral: 51

D

NCP – a/c 65 PU

CP2
Media

B

C
D
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C.2 Ensaios de desempenho – Primeira Fase
C.2.1 Ensaio acelerado de exposição ao dióxido de carbono
(Primeira Fase)
Tabela C.8 – Variação de massa dos corpos-de-prova revestidos com verniz
acrílico – exposição ao dióxido de carbono

NCP – a/c 65 AC

NCP – a/c 50 A C

Variável

No CP

Variação de massa (%)
o

0 / 5 dia

5o / 14o dia

14o / 28o dia

CP1

-

-

-

CP2

1,58

-

-

CP3

1,22

0,66

CP4

1,42

0,65

0,09

CP5

1,36

0,52

-0,02

CP6

1,41

0,50

-0,03

CP7

1,27

0,61

0,00

CP8

1,19

0,55

0,01

Média

1,35

0,58

0,01

Desvio Padrão

0,14

0,07

0,05

CP1

-

-

-

CP2

0,67

-

-

CP3

2,74

0,16

-

CP4

2,27

-0,07

0,17

CP5

2,79

0,15

-0,57

CP6

2,18

0,72

-0,44

CP7

2,45

0,40

-0,54

CP8

2,61

0,25

-0,58

Média

2,24

0,27

-0,40

Desvio Padrão

0,73

0,27

0,32

Obs.: os corpos-de-prova sem verificação de sua massa foram destruídos anteriormente,
para a realização de outros ensaios. Os valores da variação de massa foram obtidos a partir
do último valor, do mesmo corpo-de-prova.
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Tabela C.9 – Variação de massa dos corpos-de-prova revestidos com verniz
poliuretânico antipichação – exposição ao dióxido de carbono

NCP – a/c 65 PU

NCP – a/c 50 PU

Variável

No CP

Variação de massa (%)
o

0 / 5 dia

5o / 14o dia

14o / 28o dia

CP1

-

-

-

CP2

0,69

-

-

CP3

0,36

0,36

CP4

0,11

0,11

0,06

CP5

0,06

0,05

0,02

CP6

0,25

0,25

0,14

CP7

0,32

0,30

0,16

CP8

0,52

0,45

0,10

Média

0,33

0,25

0,10

Desvio Padrão

0,22

0,15

0,06

CP1

-

-

-

CP2

0,15

-

-

CP3

0,29

0,27

-

CP4

0,18

0,15

0,13

CP5

0,07

0,05

0,02

CP6

0,18

0,18

0,17

CP7

0,28

0,29

0,22

CP8

0,34

0,41

0,44

Média

0,21

0,23

0,20

Desvio Padrão

0,09

0,13

0,16

Obs.: os corpos-de-prova sem verificação de sua massa foram destruídos anteriormente,
para a realização de outros ensaios. Os valores da variação de massa foram obtidos a partir
do último valor, do mesmo corpo-de-prova.
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Tabela C.10 – Profundidade de carbonatação por aspersão de solução de
fenolftaleína nos corpos-de-prova revestidos com verniz acrílico – exposição
ao dióxido de carbono
Variável

Profundidade de carbonatação (mm)
0 (Referência)

5o dia

0,0
CP1

1,0
0,0

5,0
CP2

NCP – a/c 50 AC

1,0

5,0
5,0

28o dia
5,8

CP3

3,2

6,5
8,0

9,8
CP4

3,8

11,0
10,0
7,4

Média

0,5

Média

4,6

Média

6,0

Média

9,6

Desvio
Padrão

0,6

Desvio
Padrão

0,9

Desvio
Padrão

1,7

Desvio
Padrão

1,5

1,0
CP1

1,0
1,0

7,0
CP2

2,0
NCP – a/c 65 AC

14o dia

6,1
2,3

25,0
CP3

1,0

25,0
25,0

25,0
CP4

25,0

25,0
25,0
25,0

Média

1,3

Média

4,1

Média

25,0

Média

25,0

Desvio
Padrão

0,5

Desvio
Padrão

2,9

Desvio
Padrão

0

Desvio
Padrão

0
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Tabela C.11 – Profundidade de carbonatação por aspersão de solução de
fenolftaleína nos corpos-de-prova revestidos com verniz poliuretânico
antipichação – exposição ao dióxido de carbono
Variável

Profundidade de carbonatação (mm)
0 (Referência)

5o dia

0,0
CP1

0,0
0,0

1,0
CP2

NCP – a/c 50 PU

0,0

0,0
2,0

28o dia
1,0

CP3

3,5

1,0
1,0

0,0
CP4

0,0

0,0
1,2
2,9

Média

0

Média

1,6

Média

0,8

Média

1,0

Desvio
Padrão

0

Desvio
Padrão

1,5

Desvio
Padrão

0,5

Desvio
Padrão

1,4

0,0
CP1

0,0
0,0

0,0
CP2

1,0
NCP – a/c 65 PU

14o dia

0,0
0,0

0,0
CP3

1,0

1,0
1,0

6,6
CP4

4,5

2,4
9,5
0,0

Média

0,3

Média

0,3

Média

0,7

Média

6,2

Desvio
Padrão

0,5

Desvio
Padrão

0,5

Desvio
Padrão

0,6

Desvio
Padrão

3,6

Obs.: as profundidades de carbonatação em negrito não foram consideradas para o cálculo
das médias.
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Tabela C.12 – Profundidade de carbonatação por análise microscópica dos
corpos-de-prova revestidos com verniz acrílico – exposição ao dióxido de
carbono
Profundidade de carbonatação (mm)
Variável

5o dia

0 (Referência)
3,19
CP1

1,01

2,61
CP2

6,09

0,73
NCP – A/C 50 AC

14o dia
9,28
CP3

6,38

5,51

9,00
CP4

8,99

7,00
10,00

Média

1,6

Média

4,7

Média

8,2

Média

8,7

Desvio

1,3

Desvio

1,9

Desvio

1,6

Desvio

1,5

A

-

B

B

Carbonatação
Carbonatação
intensa ao longo
intensa ao longo
da borda da seção da borda da seção
delgada.
delgada.

1,60
CP1

B

D

A

Carbonatação
localizada na
borda da seção
delgada.
3,19

5,51
CP2

1,74

2,18
NCP – A/C 65 AC

28o dia

25,0
CP3

2,90

25,0

25,0
CP4

25,0

25,0
25,0

Média

2,3

Média

3,4

Média

25,0

Média

25,0

Desvio

0,8

Desvio

1,9

Desvio

0

Desvio

0

B
Carbonatação
localizada na
borda da seção
delgada.

Carbonatação
intensa ao longo
de toda a lâmina.

Obs.: todas as fotos foram tiradas com aumento de 45 vezes.
Legenda Fotos:
A – Pasta carbonatada
B – Pasta não-carbonatada
C – Borda da seção delgada
D – Poros
– Delimitação da pasta carbonatada e não-carbonatada

Carbonatação
intensa
generalizada
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Tabela C.13 – Profundidade de carbonatação por análise microscópica dos
corpos-de-prova revestidos com verniz poliuretânico antipichação –
exposição ao dióxido de carbono
Profundidade de carbonatação (mm)
Variável

0 (Referência)

5o dia

0,00
CP1

0,00

5,8
CP2

1,74

0,41
NCP – A/C 50AC

14o dia
8,00
CP3

1,16

7,00

2,00
CP4

4,60

6,00

3,41

Média

0,1

Média

2,9

Média

7,0

Média

3,3

Desvio

0,2

Desvio

2,5

Desvio

1,0

Desvio

1,3

A
B

A

A

C
-

Carbonatação
Carbonatação
intensa ao longo
intensa ao longo
da borda da seção da borda da seção
delgada.
delgada.

1,74
CP1

2,75

B

B

Carbonatação
localizada na borda
delgada.
1,02
CP2

1,16

1,31
NCP – A/C 65 PU

28o dia

1,45
CP3

0,73

3,19

0,78
CP4

2,30

1,45

1,10

Média

1,9

Média

1,0

Média

2,0

Média

1,4

Desvio

0,7

Desvio

0,2

Desvio

1,0

Desvio

0,8

C

C

A

A
A
B
Carbonatação
localizada na borda
delgada.

A
-

B

B
Carbonatação
Carbonatação
restrita ao longo
restrita ao longo
da borda da seção da borda da seção
delgada.
delgada.

Obs.: todas as fotos foram tiradas com aumento de 45 vezes.
Legenda Fotos:
A – Pasta carbonatada
B – Pasta não-carbonatada
C – Borda da seção delgada
D – Poros
– Delimitação da pasta carbonatada e não-carbonatada
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Tabela C.14 – Potencial de corrosão – exposição ao dióxido de carbono
Potencial de corrosão (mV, ECS)
Variável
ACP– a/c 50 AC
ACP– a/c 65 AC
ACP– a/c 50 PU
ACP– a/c 65 PU

0 (Referência)

5o dia

14o dia

28o dia

CP1

-135

CP1

-135

CP1

-158

CP1

-095

CP2

-130

CP2

-135

CP2

-065

CP2

-085

CP1

-105

CP1

-200

CP1

-390

CP1

-300

CP2

-115

CP2

-150

CP2

-392

CP2

-305

CP1

-085

CP1

-075

CP1

-071

CP1

-060

CP2

-115

CP2

-130

CP2

-151

CP2

-190

CP1

-105

CP1

-140

CP1

-215

CP1

-325

CP2

-125

CP2

-160

CP2

-245

CP2

-340

Obs.: todos os valores em negrito apresentam 90% de possibilidade de estarem em
processo de corrosão.
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C.2.2 Ensaio acelerado de exposição aos íons cloreto (Primeira
Fase)
Tabela C.15 – Variação de massa dos corpos-de-prova revestidos com verniz
acrílico – exposição aos íons cloreto
Variação de massa (%)
o

NCP–a/c 65 AC

NCP–a/c 50 AC

Variável

No CP

0/ 1
ciclo

3 o / 4o
ciclo

5 o / 6o
ciclo

6 o / 7o
ciclo

7 o / 8o
ciclo

Etapa
1

Etapa
2

Etapa
1

Etapa
2

Etapa
1

Etapa
2

Etapa
1

Etapa
2

Etapa 1

CP4

1,42

-1,55

1,42

-

-

-

-

-

-

CP5

1,42

-1,31

1,42

-0,93

-

-

-

-

-

CP6

1,42

-1,49

1,42

-0,96

1,58

-

-

-

-

CP7

1,42

-1,41

1,42

-1,06

1,63

-1,11

1,35

-

-

CP8

1,42

-1,50

1,42

-1,07

1,54

-1,05

1,24

-1,09

1,16

Média

1,42

-1,45

1,42

-1,01

1,58

-1,08

1,29

-

-

Desvio
Padrão

0,00

0,09

0,00

0,07

0,09

0,09

0,08

-

-

CP4

2,04

-2,08

2,04

-

-

-

-

-

-

CP5

2,04

-2,04

2,04

-1,09

-

-

-

-

-

CP6

2,04

-2,01

2,04

-0,66

1,24

-

-

-

-

CP7

2,04

-1,46

2,04

-1,64

2,58

-1,67

1,93

-

-

CP8

2,04

-1,95

2,04

-1,88

2,53

-1,73

1,90

-1,77

1,83

Média

2,04

-1,91

2,04

-1,32

2,12

-1,70

1,91

-

-

Desvio
Padrão

0,00

0,25

0,00

0,55

0,76

0,04

0,02

-

-

Obs.: para cada ciclo, a variação de massa é a resultante da pesagem realizada no início e
no final de cada etapa do ensaio. Os corpos-de-prova sem verificação de massa foram
destruídos anteriormente para a realização de outros ensaios.
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Tabela C.16 – Variação de massa dos corpos-de-prova revestidos com verniz
poliuretânico antipichação – exposição aos íons cloreto
Variação de massa (%)
o

NCP – a/c 65 PU

NCP – a/c 50 PU

Variável

No CP

0/ 1
ciclo

3 o / 4o
ciclo

5 o / 6o
ciclo

6 o / 7o
ciclo

7 o / 8o
ciclo

Etapa
1

Etapa
2

Etapa
1

Etapa
2

Etapa
1

Etapa
2

Etapa
1

Etapa
2

Etapa 1

CP4

0,51

-0,49

0,51

-

-

-

-

-

-

CP5

0,51

-0,49

0,51

-0,16

-

-

-

-

-

CP6

0,51

-0,11

0,51

-0,14

0,25

-

-

-

-

CP7

0,51

-0,49

0,51

-0,11

0,15

-0,09

0,15

-

-

CP8

0,51

-0,53

0,51

-0,29

0,67

-0,32

0,69

-0,39

0,88

Média

0,51

-0,42

0,51

-0,17

0,36

-0,20

0,42

-

-

Desvio
Padrão

0,00

0,18

0,00

0,08

0,28

0,16

0,38

-

-

CP4

0,30

-0,32

0,30

-

-

-

-

-

-

CP5

0,30

-0,28

0,30

-0,14

-

-

-

-

-

CP6

0,30

-0,19

0,30

-0,18

0,33

-

-

-

-

CP7

0,30

-0,29

0,30

-0,12

0,23

-0,12

0,27

-

-

CP8

0,30

-0,20

0,30

-0,08

0,18

-0,07

0,16

-0,10

0,40

Média

0,30

-0,26

0,30

-0,13

0,25

-0,09

0,22

-

-

Desvio
Padrão

0,00

0,06

0,00

0,04

0,08

0,04

0,08

-

-

Obs.: para cada ciclo, a variação de massa é a resultante da pesagem realizada no início e
no final de cada etapa do ensaio. Os corpos-de-prova sem verificação de massa foram
destruídos anteriormente para a realização de outros ensaios.
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Tabela C.17 – Teor de íons cloreto por análise química dos corpos-de-prova
revestidos com verniz acrílico e verniz poliuretânico antipichação – exposição
aos íons cloreto
Ingresso de íons cloreto (%)

NCP – a/c 65 PU

NCP – a/c 50 PU

NCP – a/c 65 AC

NCP – a/c 50 AC

Variável

Prof. de
coleta

0 (Referência)

0 a 5 mm

0,08

5 a 10 mm
10 a 15 mm

1o ciclo
0,68

0,09
CP1

0,09

4o ciclo
1,06

0,73
CP2

0,78

1,43
CP4

1,21

15 a 20 mm

0,09

0,50

0,65

0 a 5 mm

0,06

1,42

1,24

5 a 10 mm
10 a 15 mm

0,08
CP1

0,07

1,53
CP2

0,42

1,81
CP4

1,61

15 a 20 mm

0,07

0,17

1,21

0 a 5 mm

0,07

0,17

0,26

5 a 10 mm
10 a 15 mm

0,08
CP1

0,09

0,11
CP2

0,09

0,18
CP4

0,20

15 a 20 mm

0,09

0,09

0,12

0 a 5 mm

0,06

0,09

0,10

5 a 10 mm
10 a 15 mm
15 a 20 mm

0,08
CP1

0,07
0,07

0,08
CP2

0,09
0,09

0,10
CP4

0,08
0,07
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Tabela C.18 – Profundidade de contaminação de íons cloreto por aspersão de
solução de nitrato de prata nos corpos-de-prova revestidos com verniz
acrílico – exposição aos íons cloreto
Variável

Ingresso de íons cloreto (mm)
0 (Referência)

1o ciclo

0,0
CP1

0,0
0,0

4,0
CP2

NCP – a/c 50 AC

0,0

5,0
4,0

8o ciclo

12,0
CP4

8,0

13,0
15,0

10,0
CP8

5,0

13,0
10,0
13,0

Média

0

Média

5,3

Média

11,3

Média

11,5

Desvio
Padrão

0

Desvio
Padrão

1,9

Desvio
Padrão

4,4

Desvio
Padrão

1,7

0,0
CP1

0,0
0,0

15,0
CP2

0,0
NCP – a/c 65 AC

4o ciclo

15,0
16,0

16,0
CP4

9,0

17,0
20,0

25,0
CP8

13,0

25,0
25,0
25,0

Média

0

Média

15,3

Média

16,5

Média

25,0

Desvio
Padrão

0

Desvio
Padrão

0,6

Desvio
Padrão

2,9

Desvio
Padrão

0
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Tabela C.19 – Profundidade de contaminação de íons cloreto por aspersão de
solução de nitrato de prata nos corpos-de-prova revestidos com verniz
poliuretânico antipichação – exposição aos íons cloreto
Variável

Ingresso de íons cloreto (mm)
0 (Referência)

1o ciclo

0,0
CP1

0,0
0,0

0,0
CP2

NCP – a/c 50 PU

0,0

0,0
0,0

8o ciclo
0,0

CP4

0,0

0,0
1,0

15,0
CP8

10,0

3,0

6,0
4.0

Média

0

Média

0

Média

1,0

Média

8,8

Desvio
Padrão

0

Desvio
Padrão

0

Desvio
Padrão

1,4

Desvio
Padrão

4,9

0,0
CP1

0,0
0,0

0,0
CP2

0,0
NCP – a/c 65 PU

4o ciclo

0,0
0,0

0,0
CP4

1,0

0,0
0,0

1,0
CP8

2,0
2,0
2,0

2,0

Média

0

Média

0

Média

0

Média

1,8

Desvio
Padrão

0

Desvio
Padrão

0

Desvio
Padrão

0

Desvio
Padrão

0,5

Obs.: as profundidades em negrito não foram consideradas para o cálculo das médias.
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Tabela C.20 – Potencial de corrosão – exposição aos íons cloreto
Potencial de corrosão (mV, ECS)
Variável
ACP– a/c 50 AC
ACP– a/c 65 AC
ACP– a/c 50 PU
ACP– a/c 65 PU

Ref.

1o ciclo

4o ciclo

6o ciclo

7o ciclo

8o dia

9o dia

CP1

-135 CP1 -060 CP1 -155 CP1 -125 CP1 -145 CP1 -325 CP1 -350

CP2

-130 CP2 -105 CP2 -115 CP2 -125 CP2 -120 CP2 -055 CP2 -100

CP1

-105 CP1 -145 CP1 -460 CP1 -458 CP1 -360 CP1 -440 CP1 -670

CP2

-115 CP2 -390 CP2 -470 CP2 -467 CP2 -450 CP2 -440 CP2 -640

CP1

-085 CP1 -130 CP1 -125 CP1 -110 CP1 -130 CP1 -070 CP1 -080

CP2

-115 CP2 -130 CP2 -115 CP2 -092 CP2 -125 CP2 -060 CP2 -080

CP1

-105 CP1 -110 CP1 -110 CP1 -097 CP1 -100 CP1 -065 CP1

CP2

-125 CP2 -110 CP2

140

080

CP2 -123 CP2 -165 CP2 -325 CP2 -440

Obs.: todos os valores em negrito apresentam 90% de possibilidade de estarem em
processo de corrosão.
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C.3 Ensaios de desempenho – Segunda Fase
C.3.1 Ensaio acelerado de exposição ao dióxido de carbono
(Segunda Fase)
Tabela C.21 – Variação de massa dos corpos-de-prova revestidos com verniz
acrílico, verniz poliuretânico antipichação e corpos-de-prova sem
revestimento – exposição ao dióxido de carbono
Variação de massa (%)

Sem
revestimento

Verniz
poliuretânico
antipichação

Verniz acrílico

Variável

No CP

0 (Ref.)/
8o dia

8o / 15o
dia

15o / 29o
dia

29o / 43o
dia

43o / 61o
dia

61o / 91o
dia

CP14

1,29

0,18

-0,40

0,09

-0,11

-0,29

CP15

1,18

0,18

-0,14

-0,11

-0,09

-0,27

CP16

1,29

0,12

-0,20

-0,09

-0,08

-0,27

Média

1,25

0,16

-0,25

-0,03

-0,09

-0,27

Desvio
Padrão

0,06

0,03

0,14

0,11

0,01

0,01

CP14

1,18

0,31

0,19

-0,03

-0,12

-0,64

CP15

1,20

0,32

0,15

-0,08

-0,13

-0,43

CP16

1,18

0,43

0,35

-0,01

-0,12

-0,56

Média

1,19

0,36

0,23

-0,04

-0,12

-0,54

Desvio
Padrão

0,01

0,07

0,11

0,04

0,01

0,11

CP14

1,45

0,19

-0,07

-0,03

-0,06

-0,20

CP15

1,45

0,12

-0,13

-0,05

-0,06

-0,21

CP16

1,47

0,06

-0,12

-0,06

-0,07

-0,22

Média

1,46

0,13

-0,11

-0,04

-0,06

-0,21

Desvio
Padrão

0,01

0,07

0,03

0,02

0

0,01
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Tabela C.22 – Profundidade de carbonatação por aspersão de solução de
fenolftaleína nos corpos-de-prova revestidos com verniz acrílico – exposição
ao dióxido de carbono
Profundidade de carbonatação (mm)

Ref.

1,0

0

18,0

14,0

12,0

15,0

Média

14,5

Desvio padrão

1,98

15,0
8o dia

1,0

Desvio padrão

CP3

12,0

15,0

16,0

15,0

Média

14,7

Desvio padrão

1,37

CP4

15,0

16,0

13,0

15,0

17,0

Média

15,2

Desvio padrão

1,33

CP5

20,0
15o dia

1,0

1,0

14,0

25,0

18,0

21,0

25,0

Média

20,2

Desvio padrão

4,88

CP7

25,0
29o dia

1,0

Média

CP1

CP8

1,0

25,0

25,0

25,0

25,0

Média

25,0

Desvio padrão

0

1,0

P4

P1
14,0

15,0

15,0

18,0

25,0

P6

P5

P2

P3
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Tabela C.22 – Profundidade de carbonatação por aspersão de solução de
fenolftaleína nos corpos-de-prova revestidos com verniz acrílico – exposição
ao dióxido de carbono (continuação)
Profundidade de carbonatação (mm)
25,0

43o dia

25,0

Desvio padrão

0

25,0

25,0

25,0

25,0

Média

25,0

Desvio padrão

0

CP10

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

Média

25,0

Desvio padrão

0

CP11

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

Média

25,0

Desvio padrão

0

CP12

25,0
61o dia

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

Média

25,0

Desvio padrão

0

CP13

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

Média

25,0

Desvio padrão

0

CP14

91o dia

25,0

Média

CP9

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

Média

25,0

Desvio padrão

0

CP15

25,0
CP16

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

Média

25,0

Desvio padrão

0

25,0
–

25,0
–

25,0
–

25,0
–

25,0
–

25,0
–

25,0
–

25,0

Obs.: no CP1 são apresentados os pontos de medição.

–

343

Tabela C.23 – Profundidade de carbonatação por aspersão de solução de
fenolftaleína nos corpos-de-prova revestidos com verniz poliuretânico
antipichação – exposição ao dióxido de carbono
Profundidade de carbonatação (mm)

Ref.

1,0

0,52

7,0

10,0

10,0

9,0

Média

9,0

Desvio padrão

1,26

8,0
8o dia

1,0

Desvio padrão

CP3

3,0

7,0

6,0

8,0

Média

6,5

Desvio padrão

1,87

CP4

13,0

10,0

8,0

10,0

9,0

Média

9,3

Desvio padrão

2,43

CP5

10,0
15o dia

0,0

0,7

10,0

17,0

19,0

10,0

14,0

Média

14,0

Desvio padrão

3,63

CP7

15,0
29o dia

1,0

Média

CP1

CP8

0,0

20,0

20,0

11,0

19,0

Média

16,7

Desvio padrão

3,61

1,0

P4

P1
8,0

7,0

6,0

14,0

15,0

P6

P5

P2

P3
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Tabela C.23 – Profundidade de carbonatação por aspersão de solução de
fenolftaleína nos corpos-de-prova revestidos com verniz poliuretânico
antipichação – exposição ao dióxido de carbono (continuação)
Profundidade de carbonatação (mm)
13,0

43o dia

18,0

Desvio padrão

5,65

25,0

21,0

19,0

25,0

Média

21,5

Desvio padrão

2,81

CP10

22,0

25,0

25,0

20,0

25,0

Média

23,7

Desvio padrão

2,16

CP11

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

Média

25,0

Desvio padrão

0

CP12

25,0
61o dia

12,0

18,3

20,0

25,0

25,0

25,0

25,0

Média

25,0

Desvio padrão

0

CP13

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

Média

25,0

Desvio padrão

0

CP14

91o dia

25,0

Média

CP9

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

Média

25,0

Desvio padrão

0

CP15

25,0
CP16

17,0

25,0

25,0

25,0

25,0

Média

25,0

Desvio padrão

0

25,0

19,0

25,0

25,0

25,0
–

25,0
–

25,0
–

25,0

Obs.: no CP1 são apresentados os pontos de medição.

–
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Tabela C.24 – Profundidade de carbonatação por aspersão de solução de
fenolftaleína nos corpos-de-prova sem revestimento – exposição ao dióxido
de carbono
Profundidade de carbonatação (mm)
1,0

Ref.

CP1

CP3

29o dia

15o dia

CP5

CP7

CP8

1,0

1,0

1,0

Média

1,0

Desvio padrão

0

15,0

14,0

18,0

11,0

17,0

Média

15,2

Desvio padrão

2,48

17,0

8o dia

CP4

1,0

15,0

20,0

17,0

18,0

Média

17,3

Desvio padrão

1,63

15,0

14,0

15,0

15,0

16,0

Média

15,2

Desvio padrão

0,75

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

Média

25,0

Desvio padrão

0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

Média

25,0

Desvio padrão

0

1,0

P4

P1
16,0

17,0

16,0

25,0

25,0

P6

P5

P2

P3
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Tabela C.24 – Profundidade de carbonatação por aspersão de solução de
fenolftaleína nos corpos-de-prova sem revestimento – exposição ao dióxido
de carbono (continuação)
Profundidade de carbonatação (mm)
CP9

43o dia

CP10

CP11

CP12

25,0

61o dia

25,0

25,0
25,0

Desvio padrão

0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

Média

25,0

Desvio padrão

0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

Média

25,0

Desvio padrão

0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

Média

25,0

Desvio padrão

0

25,0

25,0

25,0

25,0

Média

25,0

Desvio padrão

0

CP13

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

Média

25,0

Desvio padrão

0

CP14

91o dia

25,0

Média

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

Média

25,0

Desvio padrão

0

CP15

25,0
CP16

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

Média

25,0

Desvio padrão

0

25,0
–

25,0
–

25,0
–

25,0
–

25,0
–

25,0
–

25,0
–

25,0

Obs.: no CP1 são apresentados os pontos de medição.

–
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Tabela C.25 – Profundidade de carbonatação por análise microscópica dos
corpos-de-prova revestidos com verniz acrílico, verniz poliuretânico
antipichação e corpos-de-prova sem revestimento – exposição ao dióxido de
carbono
Profundidade de carbonatação (mm)
Variável

8o dia

Referência
0,06
CP2

0,44

13,92
CP7

13,78

0,87

16,53

Média

0,46

Média

14,74

Desvio padrão

0,41

Desvio padrão

1,55

C

Verniz acrílico

C

A

A

B
Carbonatação restrita a borda da seção
delgada.

Carbonatação na borda da seção delgada.

0,58
CP2

0,49

9,86
CP7

7,02

0,58

10,88

Média

0,55

Média

9,25

Desvio padrão

0,05

Desvio padrão

2,00

Verniz
poliuretânico
antipichação

C

C

A
A
B

Carbonatação restrita a borda da seção
delgada.

Carbonatação na borda da seção delgada.

0,58
CP2

0,87

15,95
CP7

16,24

0,87

14,42

Média

0,77

Média

15,54

Desvio padrão

0,17

Desvio padrão

0,98

Sem
revestimento

C
A

C

A
B
Carbonatação restrita a borda da seção
delgada.

Legenda Fotos:
A – Pasta carbonatada
B – Pasta não-carbonatada
C – Borda da seção delgada
---Delimitação da pasta carbonatada e não-carbonatada

Carbonatação na borda da seção delgada.
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Tabela C.26 – Potencial de corrosão dos corpos-de-prova revestidos com
verniz acrílico – exposição ao dióxido de carbono
Potencial de corrosão (mV, ECS)

Verniz acrílico

Variável

o

o

No CP

1
dia

8
dia

15o
dia

43o dia

61o
dia

91o dia

CP1

-125

-340

-420

-326

-292

-263

CP2

-80

-550

-505

-329

-272

-260

CP3

-80

-500

-560

-386

-288

-253

CP4

-125

-530

-390

-299

-254

-272

CP5

-125

-030

-490

-373

-329

-310

CP6

-110

-500

-650

-420

-333

-272

CP7

-110

-250

-580

-420

-385

-336

CP8

-40

-520

-520

-313

-255

-220

CP9

-40

-520

-660

-493

-

-

CP10

-120

-020

-440

-322

-307

-272

Média

-96

-376

-522

-368

-302

-273

Desvio
Padrão

34

208

92

62

42

33,2

Obs.: todos os valores em negrito apresentam 90% de possibilidade de estarem em
processo de corrosão.
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Tabela C.27 – Potencial de corrosão dos corpos-de-prova revestidos com
verniz poliuretânico antipichação – exposição ao dióxido de carbono
Potencial de corrosão (Mv, ECS)

Verniz poliuretânico antipichação

Variável

No CP

o

o

1
dia

8
dia

15o
dia

43o dia

CP1

-20

-160

-150

-590

61o
dia

91o dia

-

-

CP2

-20

-350

-415

-375

-312

-306

CP3

-60

-110

-115

-520

-435

-336

CP4

-20

-90

-110

-371

-354

-320

CP5

-50

-30

-50

-435

-386

373

CP6

-10

-120

-120

-593

-545

-470

CP7

-20

-90

-335

-515

-445

-382

CP8

-20

-130

-490

-445

-393

-363

CP9

-30

-80

-215

-426

-384

-331

CP10

-80

-50

-290

-365

-309

-272

Média

-33

-121

-229

-464

-396

-350

Desvio
Padrão

23

89

147

87

73

56,6

Obs.: todos os valores em negrito apresentam 90% de possibilidade de estarem em
processo de corrosão.
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Tabela C.28 – Potencial de corrosão dos corpos-de-prova sem revestimento –
exposição ao dióxido de carbono
Potencial de corrosão (mV, ECS)

Sem revestimento

Variável

No CP

o

o

1
dia

8
dia

15o
dia

43o dia

61o
dia

91o dia

CP1

-30

-400

-430

-300

-261

-251

CP2

-30

-420

-370

-324

-275

-242

CP3

-90

-500

-515

-295

-254

-212

CP4

-30

-350

-430

-296

-247

-261

CP5

-60

-510

-640

-474

-

-

CP6

-50

-430

-570

-443

-351

-307

CP7

-30

-540

-630

-386

-290

-236

CP8

-60

-430

-560

-267

-240

-141

CP9

-50

-400

-410

-295

-255

345

CP10

-10

-400

-415

-330

-298

-278

Média

-44

-438

-497

-341

-275

-253

Desvio
Padrão

23

60

98

70

35

57,8

Obs.: todos os valores em negrito apresentam 90% de possibilidade de estarem em
processo de corrosão.

351

C.3.2 Ensaio
(Segunda Fase)

acelerado

de

exposição

aos

íons

cloreto

Tabela C.29 – Variação de massa dos corpos-de-prova revestidos com verniz
acrílico – exposição aos íons cloreto
Variação de massa (%)
CP14

CP15

CP16

Média

Desvio Padrão

0/ 1o
ciclo

Etapa 1

0,84

1,27

2,21

1,44

0,70

Etapa 2

-0,86

-0,85

-0,92

-0,88

0,04

1o/ 2o
ciclo

Etapa 1

1,04

1,35

1,11

1,17

0,16

Etapa 2

-0,66

-0,75

-1,30

-0,91

0,35

2o/ 3o
ciclo

Etapa 1

1,02

1,20

1,53

1,25

0,26

Etapa 2

-0,55

-0,92

-0,88

-0,78

0,21

3o/ 4o
ciclo

Etapa 1

1,12

1,63

1,78

1,51

0,35

Etapa 2

-1,06

-1,36

-1,88

-1,43

0,41

4o/ 5o
ciclo

Etapa 1

1,93

1,47

2,16

1,85

0,35

Etapa 2

-1,18

-1,09

-1,48

-1,25

0,20

5o/ 6o
ciclo

Etapa 1

2,15

1,42

1,79

1,79

0,36

Etapa 2

-1,59

-1,40

-1,76

-1,58

0,18

6o/ 7o
ciclo

Etapa 1

2,25

1,83

2,25

2,11

0,24

Etapa 2

-1,86

-1,62

-1,96

-1,81

0,18

7o/ 8o
ciclo

Etapa 1

1,79

1,60

2,00

1,80

0,20

Etapa 2

-1,60

-1,43

-1,83

1,62

0,20

10o/11o 9o/ 10o 8o/ 9o
ciclo ciclo ciclo

Ciclos de
exposição

Etapa 1

1,63

1,36

1,78

1,59

0,21

Etapa 2

-1,70

-1,46

-1,85

-1,67

0,20

Etapa 1

1,32

1,36

1,99

1,56

0,38

Etapa 2

-1,20

-1,17

-1,77

-1,38

0,34

Etapa 1

1,84

1,49

1,77

1,70

0,18

Etapa 2

-1,92

-1,66

-1,96

-1,85

0,16
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Tabela C.30 – Variação de massa dos corpos-de-prova revestidos com verniz
poliuretânico antipichação – exposição aos íons cloreto
Variação de massa (%)
CP14

CP15

CP16

Média

Desvio Padrão

0/ 1o
ciclo

Etapa 1

0,15

0,17

0,13

0,15

0,02

Etapa 2

-0,29

-0,32

-0,39

-0,33

0,05

1o/ 2o
ciclo

Etapa 1

0,31

0,36

0,41

0,36

0,18

Etapa 2

-0,18

-0,19

-0,17

-0,18

0,01

2o/ 3o
ciclo

Etapa 1

0,49

0,27

0,20

0,32

0,15

Etapa 2

-0,49

-0,26

-0,18

-0,31

0,16

3o/ 4o
ciclo

Etapa 1

0,34

0,31

0,31

0,32

0,02

Etapa 2

-0,36

-0,33

-0,30

-0,33

0,03

4o/ 5o
ciclo

Etapa 1

0,20

0,19

0,17

0,19

0,02

Etapa 2

-0,19

-0,16

-0,16

-0,17

0,01

5o/ 6o
ciclo

Etapa 1

0,18

0,55

0,22

0,32

0,21

Etapa 2

-0,24

-0,44

-0,26

-0,32

0,11

6o/ 7o
ciclo

Etapa 1

0,31

0,41

0,30

0,34

0,06

Etapa 2

-0,27

-0,38

-0,26

-0,30

0,07

7o/ 8o
ciclo

Etapa 1

0,24

0,27

0,26

0,26

0,02

Etapa 2

-0,22

-0,28

-0,25

-0,25

0,03

10o/11o 9o/ 10o 8o/ 9o
ciclo ciclo ciclo

Ciclos de
exposição

Etapa 1

0,29

0,52

0,31

0,37

0,13

Etapa 2

-0,33

-0,47

-0,34

-0,38

0,08

Etapa 1

0,15

0,22

0,17

0,18

0,04

Etapa 2

-0,15

-0,24

-0,16

-0,19

0,05

Etapa 1

0,27

0,40

0,23

0,30

0,09

Etapa 2

-0,29

-0,43

-0,28

-0,33

0,08
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Tabela C.31 – Variação de massa dos corpos-de-prova sem revestimento –
exposição aos íons cloreto
Variação de massa (%)
CP14

CP15

CP16

Média

Desvio Padrão

0/ 1o
ciclo

Etapa 1

3,21

2,27

1,87

2,45

0,69

Etapa 2

-1,65

-1,91

-1,43

-1,66

0,24

1o/ 2o
ciclo

Etapa 1

2,11

2,20

2,18

2,17

0,05

Etapa 2

-1,68

-1,31

-1,31

-1,43

0,21

2o/ 3o
ciclo

Etapa 1

2,08

2,00

2,01

2,03

0,05

Etapa 2

-1,76

-1,41

-1,49

-1,55

0,18

3o/ 4o
ciclo

Etapa 1

1,78

1,69

1,59

1,69

0,10

Etapa 2

-1,75

-1,51

-1,51

-1,59

0,14

4o/ 5o
ciclo

Etapa 1

1,37

1,21

0,97

1,18

0,20

Etapa 2

-1,18

-1,02

-0,83

-1,01

0,17

5o/ 6o
ciclo

Etapa 1

1,47

1,47

1,22

1,39

0,14

Etapa 2

-1,53

-1,43

-1,24

-1,40

0,15

6o/ 7o
ciclo

Etapa 1

1,88

1,97

1,74

1,86

0,11

Etapa 2

-1,66

-1,70

-3,74

-2,37

1,19

7o/ 8o
ciclo

Etapa 1

1,70

1,73

3,82

2,42

1,21

Etapa 2

-1,58

-1,61

-1,39

-1,53

0,12

10o/11o 9o/ 10o 8o/ 9o
ciclo ciclo ciclo

Ciclos de
exposição

Etapa 1

1,52

1,58

1,38

1,49

0,10

Etapa 2

-1,65

-1,68

-1,45

-1,59

0,12

Etapa 1

1,40

1,12

1,40

1,30

0,16

Etapa 2

-1,19

-0,99

-1,18

-1,12

0,11

Etapa 1

1,54

1,49

1,42

1,49

0,06

Etapa 2

-1,63

-1,56

-1,50

-1,57

0,06

354

Tabela C.32 – Teor de íons cloreto por análise química dos corpos-de-prova
revestidos com verniz acrílico, verniz poliuretânico antipichação e corpos-deprova sem revestimento – exposição aos íons cloreto
Ingresso de íons cloreto (%)

Sem revestimento

Verniz
poliuretânico
antipichação

Verniz acrílico

Variável

Prof. da
coleta

0 (Referência)

5 a 10 mm
10 a 15 mm

2o ciclo

0,08
CP0

0,07

(Ref.)

3o ciclo

0,53

CP1

0,22

5o ciclo

0,70

CP4

0,65

1,93

CP8

1,32

15 a 20 mm

0,07

0,10

0,33

0,58

5 a 10 mm

0,08

0,06

0,08

0,09

10 a 15 mm

CP0

0,07

(Ref.)

CP1

0,04

CP4

0,05

CP8

0,05

15 a 20 mm

0,07

0,04

0,05

0,03

5 a 10 mm

0,08

1,02

1,00

2,24

10 a 15 mm

CP0

0,07

(Ref.)
15 a 20 mm

0,07

CP1

0,62
0,22

CP4

1,16
0,73

Obs.: os valores de referência adotados são os obtidos na Primeira Fase.

CP8

1,85
0,62
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Tabela C.33 – Profundidade de contaminação de cloretos por aspersão de
solução de nitrato de prata nos corpos-de-prova revestidos com verniz
acrílico – exposição aos íons cloreto
Ingresso de cloreto (mm)
2o ciclo

2,0

3o ciclo

4,0

Desvio padrão

0,10

5,0

4,0

4,0

3,0

Média

4,00

Desvio padrão

0,89

CP3

10,0

10,0

10,0

10,0

9,0

Média

9,67

Desvio padrão

0,52

CP5

8,0
5o ciclo

4,0

2,67

5,0

8,0

7,0

8,0

5,0

Média

6,50

Desvio padrão

2,07

CP6

12,0

13,0

15,0

10,0

9,0

Média

11,50

Desvio padrão

2,26

CP7

18,0

17,0

15,0

14,0

15,0

Média

15,83

Desvio padrão

1,47

CP9

19,0
9o ciclo

2,0

Média

CP1

13,0

15,0

18,0

11,0

Média

14,50

Desvio padrão

3,45

CP10

9,0
CP11

2,0

8,0

19,0

17,0

16,0

Média

13,50

Desvio padrão

4,51

2,0

P4

P1
3,0

9,0

3,0

10,0

16,0

11,0

12,0

P6

P5

P2

P3
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Tabela C.33 – Profundidade de contaminação de cloretos por aspersão de
solução de nitrato de prata nos corpos-de-prova revestidos com verniz
acrílico – exposição aos íons cloreto (continuação)
Ingresso de cloreto (mm)
17,0

10ociclo

15,0

16,0
15,83

Desvio padrão

1,17

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

Média

25,0

Desvio padrão

0

CP13

24,0

24,0

20,0

24,0

24,0

Média

22,67

Desvio padrão

2,07

CP14

15,0
11ociclo

16,0

Média

CP12

16,0

14,0

16,0

19,0

Média

16,0

Desvio padrão

1,67

CP15

25,0
CP16

17,0

20,0

16,0

20,0

15,0

Média

18,50

Desvio padrão

3,94

14,0

P4

P1
25,0

20,0

16,0

15,0

Obs.: no CP1 são apresentados os pontos de medição.

P6

P5

P2

P3
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Tabela C.34 – Profundidade de contaminação de cloretos por aspersão de
solução de nitrato de prata nos corpos-de-prova revestidos com verniz
poliuretânico antipichação – exposição aos íons cloreto
Ingresso de cloreto (mm)
2o ciclo

3,0

3o ciclo

0

Desvio padrão

1,03

5,0

1,0

1,0

2,0

Média

2,17

Desvio padrão

1,60

CP3

1,0

1,0

1,0

3,0

3,0

Média

2,17

Desvio padrão

1,33

CP5

4,0
5o ciclo

0

1,33

3,0

2,0

1,0

3,0

2,0

Média

2,17

Desvio padrão

1,17

CP6

4,0

3,0

2,0

2,0

2,0

Média

2,33

Desvio padrão

1,03

CP7

3,0

3,0

2,0

1,0

2,0

Média

2,00

Desvio padrão

0,89

CP9

4,0
9o ciclo

1,0

Média

CP1

2,0

2,0

4,0

3,0

Média

2,83

Desvio padrão

0,98

CP10

3,0
CP11

2,0

4,0

1,0

4,0

2,0

Média

2,67

Desvio padrão

1,21

1,0

P4

P1
1,0

4,0

1,0

1,0

1,0

2,0

2,0

P6

P5

P2

P3
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Tabela C.34 – Profundidade de contaminação de cloretos por aspersão de
solução de nitrato de prata nos corpos-de-prova revestidos com verniz
poliuretânico antipichação – exposição aos íons cloreto (continuação)
Ingresso de cloreto (mm)
6,0

10ociclo

2,0

1,0
3,0

Desvio padrão

2,0

4,0

1,0

3,0

5,0

5,0

Média

3,50

Desvio padrão

1,52

CP13

3,0

2,0

3,0

3,0

3,0

Média

2,83

Desvio padrão

0,41

CP14

6,0
11o ciclo

2,0

Média

CP12

3,0

2,0

4,0

4,0

Média

4,17

Desvio padrão

1,60

CP15

5,0
CP16

5,0

3,0

2,0

4,0

3,0

Média

3,17

Desvio padrão

1,17

2,0

3,0

3,0

6,0

2,0

Obs.: no CP1 são apresentados os pontos de medição.
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Tabela C.35 – Profundidade de contaminação de cloretos por aspersão de
solução de nitrato de prata nos corpos-de-prova sem revestimento –
exposição aos íons cloreto
Ingresso de cloreto (mm)
2o ciclo

5,0

3o ciclo

8,0

Desvio padrão

1,47

11

9,0

7,0

10,0

Média

9,50

Desvio padrão

1,52

CP3

14,0

13,0

10,0

10,0

14,0

Média

12,50

Desvio padrão

1,970

CP5

14,0
5o ciclo

9,0

6,83

11

15,0

10,0

10,0

11,0

Média

12,00

Desvio padrão

2,10

CP6

15,0

15,0

12,0

10,0

14,0

Média

12,83

Desvio padrão

2,14

CP7

18,0

17,0

18,0

19,0

20,0

Média

17,83

Desvio padrão

1,72

CP9

19,0
9o ciclo

6,0

Média

CP1

22,0

25,0

17,0

15,0

Média

20,50

Desvio padrão

4,18

CP10

14,0
CP11

6,0

20,0

20,0

16,0

24,0

Média

18,83

Desvio padrão

3,49

7,0

P4

P1
9,0

14,0

12,0

11,0

15,0

25,0

19,0

P6

P5

P2

P3
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Tabela C.35 – Profundidade de contaminação de cloretos por aspersão de
solução de nitrato de prata nos corpos-de-prova sem revestimento –
exposição aos íons cloreto (continuação)
Ingresso de cloreto (mm)
20,0

10ociclo

17,0

15,0
17,0

Desvio padrão

1,79

18,0

18,0

19,0

14,0

15,0

Média

16,83

Desvio padrão

1,94

CP13

20,0

16,0

15,0

18,0

20,0

Média

17,67

Desvio padrão

2,07

CP14

17,0
11o ciclo

16,0

Média

CP12

18,0

20,0

13,0

14,0

Média

16,67

Desvio padrão

2,66

CP15

18,0
CP16

16,0

15,0

17,0

18,0

14,0

Média

16,50

Desvio padrão

1,64

18,0

17,0

17,0

18,0

17,0

Obs.: no CP1 são apresentados os pontos de medição.
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Tabela C.36 – Potencial de corrosão dos corpos-de-prova revestidos com
verniz acrílico – exposição aos íons cloreto
Potencial de corrosão (mV, ECS)
Variável

No CP

o

Ref.

o

1
2
5o
6o
7o
ciclo ciclo ciclo ciclo ciclo

8o
ciclo

9o
ciclo

10o
ciclo

11o
ciclo
-118

CP1

-163

-175

-141

-137

-123

-117

-117

-102

-117

-365

CP2

-170

-170

-381

-380

-372

-409

-388

-396

-376

-476

Verniz acrílico

CP3

-180

-190

-242

-172

-355

-428

-421

-484

-474

-430

CP4

-170

-170

-314

-382

-367

-380

-390

-371

-415

-229

CP5

-150

-155

-156

-132

-332

-350

-380

-131

-309

-128

CP6

-165

-170

-153

-132

-101

-112

-107

-92

-116

-102

CP7

-130

-145

-114

-117

-100

-106

-101

-83

-104
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Tabela C.36 – Potencial de corrosão dos corpos-de-prova revestidos com
verniz acrílico – exposição aos íons cloreto (continuação)
Potencial de corrosão (mV, ECS)
Variável

No CP

o

Ref.

o

1
2
5o
6o
7o
ciclo ciclo ciclo ciclo ciclo

8o
ciclo

9o
ciclo

10o
ciclo

11o
ciclo

º

-509 (valor no 8 ciclo)

CP8

-140

-150

-392

-515

-487

-502
o

Verniz acrílico

Corpo-de-prova fraturado no 8
ciclo com aspersão de solução
de nitrato de prata

-316

CP9

-120

-140

-126

-117

-110

-114

-109

-96

-108

-98

CP10

-150

-155

-140

-127

-116

-104

-095

-91

-101

Média

-154

-162

-216

-221

-246

-262

-262

-205

-236

-251

Desvio
Padrão

19

16

109

147

149

164

168

162

156

149

Obs.: todos os valores em negrito apresentam 90% de possibilidade de estarem em
processo de corrosão.
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Tabela C.37 – Potencial de corrosão dos corpos-de-prova revestidos com
verniz poliuretânico antipichação – exposição aos íons cloreto
Potencial de corrosão (mV, ECS)
Variável

No CP

o

Ref.

o

1
2
5o
6o
7o
ciclo ciclo ciclo ciclo ciclo

8o ciclo

9o
ciclo

10o
ciclo

11o ciclo
-118

CP1

-150

-160

-142

-130

-123

-121

-127

-110

-117

-109
CP2

-170

-180

-145

-129

-104

-115

-113

-95

-109

Verniz poliuretânico antipichação

-103
CP3

-160

-160

-124

-114

-109

-111

-105

-102

-102

-107
CP4

-080

-180

-157

-146

-126

-124

-115

-110

-113

-97
CP5

-145

-160

-126

-118

-101

-091

-095

-84

-97

-141
CP6

-170

-170

-150

-148

-121

-131

-131

-121

-141

-124
CP7

-170

-190

-167

-153

-134

-128

-128

-116

-125
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Tabela C.37 – Potencial de corrosão dos corpos-de-prova revestidos com
verniz poliuretânico antipichação – exposição aos íons cloreto (continuação)
Potencial de corrosão (mV, ECS)
Variável

No CP

o

Ref.

o

1
2
5o
6o
7o
ciclo ciclo ciclo ciclo ciclo

8o ciclo

9o
ciclo

10o
ciclo

11o ciclo
-131

Verniz poliuretânico antipichação

CP8

-150

-160

-132

-143

-138

-130

-130

-128

-129

-305 (valor no 8º ciclo)

CP9

-120

-150

-242

-294

-237

-305
o

Corpo-de-prova fraturado no 8
ciclo com aspersão de solução
de nitrato de prata

-110
CP10

-145

-170

-142

-128

-113

-110

-110

-96

-109

Média

-146

-168

-153

-150

-131

-132

-136

-107

-116

-116

Desvio
Padrão

28

12

34

52

39

51

61

13,9

13,9

14,2

Obs.: todos os valores em negrito apresentam 90% de possibilidade de estarem em
processo de corrosão.
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Tabela C.38 – Potencial de corrosão dos corpos-de-prova sem revestimento –
exposição aos íons cloreto
Potencial de corrosão (mV, ECS)
Variável

No CP

o

Ref.

o

1
2
5o
6o
7o
ciclo ciclo ciclo ciclo ciclo

8o ciclo

9o
ciclo

10o
ciclo

11o ciclo
-507

CP1

-165

-175

-400

-490

-451

-460

-466

-473

-492

-489
CP2

-130

-140

-155

-414

-447

-439

-473

-460

-487

-398
CP3

-130

-150

-160

-375

-320

-315

-354

-366

-332

Sem revestimento

-325
CP4

-160

-170

-360

-230

-192

-298

-297

-303

-316

-474
CP5

-150

-210

-310

-355

-433

-456

-452

-466

-477

- 493 (valor no 8º ciclo)

CP6

-145

-160

-165

-418

-448

-494
o

Corpo-de-prova fraturado no 8
ciclo com aspersão de solução
de nitrato de prata

-464
CP7

-120

-320

-310

-430

-418

-428

-430

-392

-432
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Tabela C.38 – Potencial de corrosão dos corpos-de-prova sem revestimento –
exposição aos íons cloreto (continuação)
Potencial de corrosão (mV, ECS)
Variável

No CP

o

Ref.

o

1
2
5o
6o
7o
ciclo ciclo ciclo ciclo ciclo

8o ciclo

9o
ciclo

10o
ciclo

11o ciclo
-497

CP8

-135

-220

-325

-454

-478

-462

-453

-447

-460

Sem revestimento

-388
CP9

-120

-150

-130

-446

-429

-407

-368

-276

-311

-339
CP10

-150

-170

-370

-427

-404

-386

-388

-351

-354

Média

-141

-187

-269

-404

-402

-415

-417

-393

-407

-430

Desvio
Padrão

16

53

104

72

85

65

63

73,7

77,4

70,5

Obs.: todos os valores em negrito apresentam 90% de possibilidade de estarem em
processo de corrosão.
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ANEXO D – Curvas utilizadas na obtenção
das medidas eletroquímicas da Segunda
Fase do ensaio de exposição ao dióxido de
carbono.
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Verniz Acrílico – 91o dia de exposição
(Identificação: branco)

377

Verniz Poliuretânico Antipichação – 91o
dia de exposição
(Identificação: amarelo)

387

Sem Revestimento – 91o dia de exposição
(Identificação: preto)

