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Resumo: 

 

A indústria do cimento é responsável por aproximadamente 7% das emissões 

globais de dióxido de carbono (CO2) na atmosfera, oriundas, principalmente, 

do processo de descarbonatação do carbonato de cálcio durante a 

clinquerização. Em um processo reverso, o concreto e outros materiais a base 

de cimento capturam CO2 através do processo de carbonatação. Essa reação 

ocorre devido ao caráter ácido do dióxido de carbono, que reage com os 

compostos hidróxidos (de caráter básico) presentes no concreto, produzindo 

sal e água. Se discute na literatura que a captura de CO2 pelo concreto pode 

ser uma medida de compensação do dióxido de carbono emitido pela produção 

de cimento. Porém, nos estudos existentes, há divergências quanto à 

potencialidade de captura de CO2 tanto durante sua vida útil quanto no período 

pós-demolição. Devido a essas discordâncias e o contexto de 

reaproveitamento de resíduos de construção e demolição (RCD), visto que 

esses são extensamente produzidos pela indústria da construção civil e 

também capazes de capturar CO2, tem-se por objetivo neste estudo a 

determinação da potencialidade da captura de CO2 de concretos constituídos 

com RCD. Para tal, foram produzidos concretos de diferentes relações 

água/cimento (0,45, 0,55 e 0,65) e teores de substituição de agregados (miúdo 



e graúdo) natural por agregado reciclado em 0, 50 e 100% em relação ao 

volume de agregados. O potencial de captura de CO2 foi avaliado por meio de 

análise termogravimétrica e da determinação da profundidade de 

carbonatação, para amostras submetidas à carbonatação acelerada. As etapas 

do experimento foram: projeto de experimento; caracterização dos materiais e 

dosagem dos concretos; caracterização dos concretos; carbonatação 

acelerada; ensaio termogravimétrico (TG e DTG); determinação das emissões 

de CO2; determinação da captura de CO2 devido à carbonatação e cálculo do 

balanço das emissões. Verificou-se que as propriedades mecânicas dos 

concretos avaliados foram reduzidas e a carbonatação aumentada, conforme 

se elevou a porcentagem de substituição dos agregados naturais por reciclados 

de RCD, o que foi favorável para a captura de CO2. O potencial de captura de 

CO2 nos concretos avaliados variou entre 17 e 35%, sendo os maiores valores 

provenientes dos concretos com RCD. O ensaio termogravimétrico apresenta-

se como uma técnica promissora para determinação do potencial de captura de 

CO2 de concretos carbonatados. A determinação da captura de CO2 a partir 

da medição da profundidade carbonatada, por empregar parâmetros tabelados 

ou da literatura, pode apresentar erros maiores nas determinações, porém 

pode ser uma ferramenta útil na determinação de cenários. O estudo corrobora 

a pretensão de que a carbonatação de materiais cimentícios pode ser 

considerada um parâmetro de compensação do CO2 emitido na indústria do 

cimento, especialmente quando se incorpora resíduos de construção e 

demolição à mistura. 


