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Resumo 

 

A intensificação das atividades antropogênicas a partir da era industrial provocou o 

aumento das emissões dos gases de efeito estufa, principalmente o CO2.  Este vem sendo 

associado aos fenômenos climáticos globais extremos atuais.  Como consequência, muitas 

tecnologias para amenizar as emissões desses gases estão sendo desenvolvidas e dentre estas 

vem ganhando destaque a captura e o armazenamento de carbono (do inglês Carbon Capture 

Storage - CCS).  

Destaque desta tecnologia é a carbonatação mineral que consiste no aprisionamento 

permanente do CO2. Esse armazenamento é uma proposta a mitigação dos gases de efeito 

estufa em especial o CO2 pela formação de carbonatos com metais alcalinos, principalmente 

aqueles encontrados em resíduos industriais como, por exemplo: escória de aciaria e cinza de 

termoelétrica. 

Industrialmente, em particular o carbonato de cálcio (CaCO3) tem atraído muita 

atenção nos últimos anos devido as inúmeras aplicações. É amplamente utilizado nas áres de 

plásticos, pigmento, carga ou extensor para a produção de papel, tintas, têxteis, detergentes, 

adesivos, borracha, alimentos, cosméticos e biomateriais. 

Deste modo, o presente trabalho tem como objetivo utilizar resíduos industrais de 

baixo valor comercial para formação de carbonatos de cálcio. No caso deste trabalho é o 

concreto, oriundo da construção civil usando o método de lixiviação para a extração dos íons 

cálcio contidos nele e posteriormente o filtrado foi carbonatado. 

Foi utilizado na extração, solução de 0,4M HCl numa razão Liquido/Sólido 50kg/kg à 

25ºC. Após a reação, a mistura foi filtrada. O filtrado foi analisado por CISE (Calcium ion-
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select electrode) para determiná-la a quantidade de íons cálcio extraído. Foi realizado um 

balanço de massa para quantificar o rendimento da extração. As reações de carbonatação 

foram realizadas borbulhando CO2 99,99% gasoso a uma taxa de 1L/min a 25ºC, utilizando 

um pHmetro calibrado para monitorar o pH, tendo como início o  pH 12 e 9 o seu  término. O 

precipitado formado na reação de carbonatação foi analisado por MEV e EDS.  

Nos resultados do MEV e EDS foram comprovados que o precipitado era realmente 

carbonato de cálcio. Tendo como vista estes resultados, o concreto é opção para o 

armazenamento do carbono formando carbonato de cálcio precipitado, podendo ser utilizado 

como matéria prima de vários outros produtos de grande demanda nas atividades industriais 

do país. 
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