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ESTUDO DA REPASSIVAÇÃO DA ARMADURA EM CONCRETOS
CARBONATADOS ATRAVÉS DA TÉCNICA DE REALCALINIZAÇÃO
QUÍMICA1
Fernanda Wanderley Corrêa de Araújo
Resumo
Esta pesquisa estudou o método de realcalinização química (RAQ), através
da absorção e difusão de soluções alcalinas na superfície do concreto carbonatado.
Neste estudo foram utilizadas três espécies químicas para obtenção das soluções
alcalinas: carbonato de sódio, hidróxido de potássio, e hidróxido de cálcio. Para avaliar
a eficácia desta nova técnica de reabilitação, foram realizadas medidas de profundidade
de carbonatação e de realcalinização, medidas eletroquímicas de potencial de corrosão e
de espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE) para a verificação do estado da
armadura, ensaios de imersão, absorção e ascensão capilar em concretos de referência,
carbonatados e realcalinizados.
Em razão da falta de conhecimento sobre a eficácia da técnica de
realcalinização eletroquímica (RAE) em relação à repassivação da armadura, em
paralelo foi realizado o estudo da repassivação das armaduras na RAE. Em relação à
durabilidade da técnica, foi avaliada a resistência do concreto recuperado quando
submetido a um novo ciclo de carbonatação acelerada, analisando as novas
profundidades de carbonatação para cada solução alcalina estudada.
Na repassivação da armadura com a técnica de RAE, a solução de carbonato
de sódio proporcionou valores de potencial de corrosão mais eletropositivos do que a
solução de KOH, e gráficos de EIE similares aos obtidos com a solução de KOH. Na
RAQ, a solução de KOH foi mais eficiente, sendo os resultados de potencial de corrosão
similares aos obtidos com a solução de carbonato de sódio, no entanto, com valores de
impedância e ângulo de fase superiores aos obtidos com carbonato de sódio. A solução
de hidróxido de cálcio foi a que obteve os melhores valores de potencial de corrosão,
proporcionando às barras valores mais eletropositivos do que antes da carbonatação. No
entanto, a RAQ utilizando a solução de hidróxido de cálcio não propiciou a
realcalinização do cobrimento do concreto, devendo então ser melhor estudada e, até
que sua eficácia seja melhor entendida, sua aplicação deve ser vista com ressalvas.
Ao final dos experimentos foi possível verificar que a RAQ aumentou
bastante a durabilidade do cobrimento do concreto quando submetido a um novo ciclo
de carbonatação acelerada. Enquanto os corpos-de-prova de referência ao final dos 45
dias de ensaio de carbonatação acelerada foram quase que totalmente carbonatados, os
corpos-de-prova realcalinizados com as soluções de carbonato de sódio e hidróxido de
potássio não apresentavam qualquer indício de carbonatação.
Palavras-chave: concreto; carbonatação; realcalinização eletroquímica (RAE); realcalinização
química (RAQ); repassivação.
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CARBONATED CONCRETE STEEL REPASSIVATION STUDY THROUGH
CHEMICAL REALKALISATION TECHNIQUE2
Fernanda Wanderley Corrêa de Araújo
Abstract
This research studied the method of chemical realkalisation (CRA), through
the absorption and diffusion of alkalis in the carbonated concrete surface, as a new
technique of rehabilitation. The experimental program was conducted in three set of
concrete specimens: reference, carbonated and CRA treated. The CRA method was
studied with three types of alkaline solutions: sodium carbonate, potassium hydroxide
and calcium hydroxide. To evaluate the effectiveness of CRA treatment was carried out
measures of depths of carbonation and realkalisation; electrochemical measurements of
potential and electrochemical impedance spectroscopy (EIS) to verify the condition of
steel bars; immersion, absorption and capillary tests.
Besides these tests, the study of repassivation in corroded steel bars when
applied the technique of electrochemical realkalisation (ERA) was also performed in
parallel, since their effectiveness is considered unclear in various studies regarding the
durability of the technique. The concrete treated with CRA method was submitted to a
new accelerated carbonation cycle, and new measurements of carbonation depth were
made for each alkaline solution applied.
The repassivates reinforcements with ERA technique showed that the
sodium carbonate solution provided corrosion potential values more electropositive than
the KOH solution, and EIS graphics are similar those obtained with the KOH solution.
In CRA technique, the KOH solution was more efficient, and the results of corrosion
potential are similar those obtained with the sodium carbonate solution, however, with
the results of impedance and phase angle higher than for sodium carbonate solution. The
calcium hydroxide solution showed the best results of corrosion potential, providing
bars more electropositive than before carbonation. However, the calcium hydroxide
solution not provided the concrete realkalisation, and this alkaline solution should be
more studied. Their implementation must be viewed with exceptions until its
effectiveness has been proved.
At the end of durability experiments was possible to verify that the CRA
greatly increased the concrete durability when subjected to a new accelerated
carbonation cycle. After 45 days of testing, the reference concrete specimens were
almost totally carbonated. Therefore, the concrete specimens realkalised with sodium
carbonate and potassium hydroxide solutions were no carbonation indication.
Keywords: concrete; carbonation; electrochemical realkalisation (ERA); chemical
realkalisation (CRA); repassivation.
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