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O crescente consumo energético, associado ao desenvolvimento industrial e às exigências da sociedade 

atual, tem contribuído ao longo das últimas décadas para um aumento das emissões de CO2. Para que se 

possa cumprir a meta do Acordo de Paris, i.e., que o aumento da temperatura no final deste século fique 

entre 2 e 1,5 °C em relação aos níveis pré-industriais, é necessário desenvolver e implementar medidas em 

grande escala que contribuam rapidamente para a diminuição das emissões de gases de efeito estufa 

como é o caso do CO2. 

As tecnologias de captura e armazenamento ou utilização de carbono, CCS e CCU, têm sido apontadas 

como medidas essenciais para a redução das emissões de CO2.  

Uma das mais promissoras tecnologias de captura de CO2 por pós-combustão é o processo do ciclo do 

Cálcio (Ca-looping), que utiliza adsorventes à base de CaO. Este processo cíclico regenerativo baseia-se na 

reação química reversível de carbonatação (600°C-700°C) entre o CaO e o CO2 com formação de CaCO3. O 

adsorvente (CaO) pode ser facilmente regenerado por calcinação (800°C-900°C) do CaCO3. A principal 

limitação desta tecnologia deve-se à perda de capacidade de captura de CO2 pelo adsorvente ao longo dos 

vários ciclos, mas o Ca-looping apresenta uma grande vantagem económica e ambiental, porque o 

adsorvente desativado (à base de CaO) poderá ser utilizado como matéria-prima na indústria do cimento. 

Neste contexto, o projecto CaReCI-Carbon Emissions Reduction in the Cement Industry, iniciado em 2016, 

tem como objetivo inovador a utilização de recursos geológicos portugueses à base de CaCO3 como o 

calcário e a dolomite, como adsorventes naturais, e também de resíduos de pó de mármore (RPM). O RPM 

é gerado durante os processos de corte e polimento na indústria de produção de mármores, e por ser um 

resíduo produzido em grande quantidade em Portugal (250-400 ton/ano) sem valor comercial, sem 

destino, e com um impacto muito negativo no meio ambiente, foi alvo de um estudo mais detalhado neste 

projeto1. Outro objectivo inclui a optimização de condições de carbonatação-calcinação, avaliação de 

sinergias associadas à mistura de adsorventes e da viabilidade da integração na indústria do cimento. 

São apresentados os resultados do estudado da reatividade dos adsorventes naturais, calcário, dolomite e 

RPM, à escala laboratorial para a captura de CO2 por Ca-looping, utilizando na carbonatação um gás de 

mistura com 85% N2 e 15% CO2. O calcário e o RPM apresentam uma capacidade de captura de CO2 inicial 

semelhante e superior à dolomite, mas após 20 ciclos de carbonatação-calcinação, o calcário perde 71% 

da capacidade inicial de captura, e o RPM é mais estável perdendo apenas 57 % da capacidade inicial de 

captura. Verifica-se que a longo prazo a dolomite, devido à presença de MgO, apresenta uma maior 

estabilidade e capacidade de captura de CO2, perdendo apenas 28% da capacidade inicial. A utilização de 

RPM como adsorventes na captura de CO2, é uma opção economicamente atrativa permitindo reduzir o 

custo do processo de Ca-looping bem como minimizar os impactos ambientais adversos do elevado 

volume de RPM gerado pelos produtores de mármore. 
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