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Este trabalho propõe-se a estudar o comportarnento da aderência entre a argamassa e a armadura
apresentando as condições superficiais decorrentes do reparo por revestimentos ricos em zinco com
veiculos orgânico e inorgânico.
A aderência da armadura de aço CA - 50A de conformação superficial nervurada à argamassa de
reparo é determinada através de ensaio de arrancamento sob carregamento monotônico e de curta
duração.
A análise e interpretação dos resultados permite concluir que as armaduras reparadas pelos
revestimentos ricos em zinco apresentam comportamentos inferiores ao da armadura tratada com jato de
areia (referência). A armadura reparada pelo revestimento inorgânico apresenta comportamento superior
às protegidas pelos dois revestirnentos orgânicos. Dentre estes, o que tem melhor comportarnento é o
que apresenta menor espessura de película seca.
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Os revestimentos ricos em zinco pesquisados são aqueles que contém 75% a 95% em massa de
zinco metálico, e têm veiculos orgânicos (epóxi) ou inorgânico (etil silicato) (MAYNE; EVANS, 1944). Esta
classe de revestimentos encontra aplicação na proteção de aços em água do mar, ou em atmosferas
industriais e marítimas. Segundo MAYNE (1947) o fator principal no desempenho anticorrosivo destes
revestimentos é a concentração volumétrica do pigmento. MAYNE propôs que para elevados teores de
zinco, o contato metálico entre as partículas no revestimento e o aço era estabelecido imediatamente após
inversão no eletrólito. Qualquer dissolução do zinco resultaria portanto na proteção catódica do substrato
(aço).
Atualmente estes revestimentos têm sido utilizados em sistemas de reparos localizados em
estruturas de concreto armado, conferindo à armadura (aço) proteção catódica tipo galvânica.
Este trabalho tem por objetivo verificar a influência exercida por estes revestimentos na aderência
entre a armadura e a argamassa de reparo. O comportamento da aderencia é estudado para três
revestimentos ricos em zinco disponíveis comercialmente, dois de base orgânica (epóxi) e um de base
inorgânica (etil silicato).
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O comportamento da aderência entre a argamassa de reparo e a armadura estudado corn esta
apresentando as seguintes condições superficiais:
• reparada com revestimento rico em zinco corn veículo inorgânico (etil silicato)
(revestimento 1).
• reparada com revestimento rico em zinco com veículo orgânico (epóxi)
(revestimento 2).

• reparada com revestimento rico em zinco corn veículo orgânico (epóxi)
(revestimento 3).
• tratada com jato de areia (jateada) (referência).
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A armadura de aço CA - 50 A, com diâmetro de 12,5mm, conformação superficial nervurada foi
jateada com areia até o metal branco (condição Sa3) (ISA, 1997). Esta condição superficial é utilizada com
referência.
Após o jateamento da armadura foram aplicados os revestimentos 1 (Carbozinc 122), 2
(Nitroprimer Zn) e 3 (Sumazinc 1277), conforme as instruções constantes nos manuais dos fabricantes.
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A aderência entre a argamassa de reparo e a armadura é determinada através de arrancamento
("pull-out-test”) proposto pela recomendação de RILEM/CEB/FIP (1977, 1979).
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O ensaio de arrancamento é realizado com algumas modificações em relação à metodologia
proposta pela recomendação RILEM/CEB/FIP (1977, 1979). A máquina de ensaio é programada para
aplicar 1000kgf no intervalo de tempo de 30 segundos, de forma monotônica e crescente até a ruptura da
aderência. Nas Tabelas 1,2,3 e 4 apresentarn-se os valores das forças e deslizamentos para a armadura
jateada (referência) e as armaduras com os revestimentos 1,2 e 3. Com estes valores constrõe-se o
gráfico da Figura 1, onde se apresenta o comportamento da aderência para as condições superficiais em
estudo.
Analisando a Figura 1 verifica-se que o corpo-de-prova de arrancamento com a armadura jateada
(referência) apresenta melhor comportamento. Até 500kgf não houve deslizamento. O jateamento com
areia até o metal branco torna a superficie da barra mais reativa, o que aumenta a sua capacidade de
reagir com os produtos de hidratação do cimento. Porém, como o jato de areia é aplicado
perpendicularmente à superficie da armadura, a carepa de laminação é totalmente removida. Esta
remoção modifica as condições superficiais das armaduras, diminuindo principalmente a altura das
nervuras, pois as suas áreas de topo são as mais atingidas, o que acarreta menor resistência mecânica
ao deslizamento. Apesar disto, o comportamento da armadura é superior ao das armaduras reparadas
pelos revestimentos catódicos.
Dentre as armaduras reparadas pelas tintas ricas em zinco, a que apresenta melhor desempenho é
a protegida pelo revestimento 1. Este revestimento apresenta como veículo o etil silicato (inorgânico), com
espessura de película seca de 75µm. Esta camada impede parcialmente as reações entre o zinco e os
produtos de hidratação do cimento, que provoca a ação de colagem responsável pela adesão química. Os
revestimentos 2 e 3 apresentam o mesmo veículo orgânico (epóxi), que além de impedir as reações
responsáveis pela ação de colagem, são extremamente lisas. Isto justifica o fato das armaduras reparadas
pelos revestimentos 2 e 3 apresentarem praticamente o mesmo desempenho, inferior aos da armadura de
referência e da armadura reparada com a tinta rica em zinco 1.
O tipo de veículo e a espessura de película seca são as características dos revestimentos catódicos
que modificam os parâmetros da área nervurada relativa. O revestimento 1 tem como veículo o etil silicato
que apresenta uma superficie com maior rugosidade do que as dos revestimentos orgânicos 2 e 3, cujo
veículo é o epóxi.
Este fato justifica o melhor desempenho da armadura reparada com este revestimento do que as
protegidas pelos dois revestimentos de veículo orgânico. Ou seja, em relação a adesão química, sendo a
superficie de armadura com revestimento inorgânico mais rugosa e apresentando uma certa porosidade
que permite a reação do zinco com os produtos de hidratação do cimento, responsáveis pela ação de
colagem. O epóxi além de gerar uma superficie mais fisa, obstaculiza essa reação diminuindo não só a
formação destes produtos como a sua ação de colagem ao metal - base.
A espessura de película seca, modifica os parâmetros da área nervurada relativa e
conseqüentemente as características geométricas dos consoles. O melhor desempenho da armadura com
revestimento 1 pode ser explicado pela maior capacidade de fixar os consoles de concreto ao metal base, do que as protegidas pelos revestimentos orgânicos.

Em relação a resistência por atrito, a armadura reparada com o revestimento 1 apresenta maior
rugosidade do que as protegidas com os revestimentos 2 e 3 e portanto maior coeficiente de atrito.
Nota-se também que o desempenho da armadura com o revestimento 2 é sensivelmente superior ao
da armadura com revestimento 3. Esta apresenta espessura de película seca de 65 µm superior aos 40µm
da armadura com revestimento 2, conseqüentemente produz maiores alterações nas características
geométricas dos consoles responsáveis pela aderência mecânica.
Em relação ao atrito, como as duas condições superficiais apresentam superficie de mesma
natureza (epóxi), verifica-se na Fig. 1 que até que ocorra a ruptura da aderência, as curvas praticamente
se superpõem.
A resistência de aderência para as condições superficiais de reparo podern ser quantificadas pela
expressão:

Com os valores de P10, P100 e Pr correspondentes a deslizamentos de 10µm, 100µm e de ruptura,
calcula-se os valores de τb10, τb100, τbr, e τbm. apresentados nas Tabelas 5, 6, 7 e 8.
O exame da Fig. 2 permite concluir que as resistências médias e de ruptura para a armadura
jateada (referência) são superiores aos valores apresentados pelas condições superficiais de reparo,
reforçando as condições estabelecidas na análise da Fig. 1. Verifica-se também que a armadura com o
revestimento 1 apresenta resistências média e de ruptura significativamente superiores as das armaduras
com os revestimentos orgânicos 2 e 3. Constata-se também que os valores destas resistências para as
armaduras reparadas com os revestimentos 2 e 3 corroborarn a afirmação de apresentarem praticarnente
o mesmo comportamento, com ligeira superioridade para a armadura com o revestimento 2.
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A aderência entre a argamassa de reparo e a armadura protegida pelos revestimentos catódicos tipo
galvânica dependern do tipo de veículo e da espessura de película seca. O revestimento 1 com veículo
inorgânico (etil silicato) apresenta um comportamento superior aos revestimentos 2 e 3 com veículo
(epóxi). Entre os revestimentos orgânicos o que apresenta melhor desempenho é o revestimento 2 cuja
espessura de pelicula seca é menor do que a do revestimento 3.
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