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O betão como sumidouro de CO2 - (Re)carbonatação 

 

Sumário executivo:  

• Para a produção de clínquer - o componente essencial do cimento - e durante a calcinação do 
calcário, ocorrem emissões que não é possível evitar por se tratar de uma reação química 
inerente ao próprio processo. No entanto, e considerando que todas as reações químicas são 
reversíveis e tendem para o equilíbrio energético, o betão e a argamassa dos edifícios, - 
contendo clínquer/cimento -, tendem a absorver CO2.  

• No fim de vida da construção, e na fase de demolição, podemos aumentar este efeito 
recarbonatando os resíduos de demolição, o que possibilita alcançar taxas de absorção no 
total perto de 80% face á emissão do que resultou do processo de calcinação inicial que lhe 

deu origem. Atualmente o “Swedish Environmental Research Institute” (IVL) 1  e “Painel 
Intergovernamental sobre Alterações Climáticas” (IPCC)2   já reconhecem este efeito, mas 
apontam ainda para valores de cerca de 20% para absorção natural, considerando apenas a 
vida do edifício. 

 

Posicionamento ATIC: 

• A (re)carbonação no setor do cimento e do betão contribui para a absorção de CO2 através de 
3 processos principais: 

o Absorção forçada de carbono na fase de produção do betão: 

Na fase de produção de cimento, em menor escala, alguns subprodutos podem ser 
carbonatados com o CO2 capturado nas cimenteiras e o mesmo processo poderia, 
igualmente, aplicar-se à produção e cura de betão. Desta forma, o CO2 capturado seria 
permanentemente capturado na estrutura mineral do novo cimento e betão. 

o Absorção natural ao longo da vida da construção: 

A absorção de CO2 transforma construções em verdadeiros sumidouros de carbono, a 
exemplo do que acontece com a floresta, tendo este efeito de recarbonatação sido 
reconhecido no Sexto Relatório de Avaliação do IPCC. A Indústria Cimenteira considera 
fundamental o reconhecimento deste potencial de (re)carbonatação do betão e de 
armazenamento definitivo do CO2, devendo ser tido em conta, no caso do CO2 que tiver uma 
origem biogénica, o potencial deste efeito de (re)carbonatação para gerar emissões 
negativas de CO2. Assim, é fundamental que a UE reconheça plenamente a recarbonatação 
juntamente com outros sumidouros de carbono. 

 
1 Ver https://www.ivl.se/download/18.72aeb1b0166c003cd0d64/1541160245484/B2309.pdf 
2 Ver https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_Full_Report.pdf 

https://www.ivl.se/download/18.72aeb1b0166c003cd0d64/1541160245484/B2309.pdf
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_Full_Report.pdf
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A Indústria Cimenteira está a desenvolver projetos de investigação que visam intensificar 
esta capacidade de (re)carbonatação e encomendou um estudo para calcular a absorção de 
CO2 em produtos de matriz cimentícia para servir de apoio ao desenvolvimento de métodos 
de cálculo aperfeiçoados no âmbito do IPCC e para os cálculos dos inventários nacionais de 
gases com efeito de estufa. 

o No fim de vida: 

No fim de vida, o betão deve ser reutilizado e/ou reciclado para a produção de agregados 
artificiais. Nesta fase de fim de vida, a absorção de CO2 pode ser aumentada triturando o 
betão (a fração de finos de betão é aquela que apresenta maior potencial de 
(re)carbonatação) e deixando este exposto ao ar por um determinado período de tempo, a 
fim de maximizar a recarbonatação ou até mesmo forçar esta mesma absorção. Este 
processo de carbonatação forçada em agregados reciclados, permite melhorar o 
desempenho destes materiais, reduzir a pegada carbónica do betão com eles produzido e, 
simultaneamente, promover a circularidade.  

Recomenda-se a promoção de incentivos à utilização do CO2 capturado nas várias fontes 
(nomeadamente nas cimenteiras) e usá-lo na produção de agregados reciclados 
(re)carbonatados. Nesse sentido, é importante o reconhecimento deste processo de fixação 
permanente por meio de certificados de remoção de carbono. 

 

Policy Asks  

• É fundamental uma abordagem de Economia Circular, que leve em consideração, por exemplo, 
a redução de emissões na produção de cimento e betão, a economia proporcionada pelo betão 
ao longo sua vida útil, a reutilização de estruturas inteiras, projetos que prevejam a 
desmontagem e reutilização dos elementos de construção, que permitam a redução de CO2 
no final da vida útil das construções e, ainda, a reciclagem do betão e o aumento do efeito de 
(re)carbonatação do mesmo; 

• É essencial o reconhecimento ao nível regulamentar e a inclusão da (re)carbonatação, 
juntamente com outros sumidouros de carbono, tendo em conta a (re)carbonatação nos 
cálculos dos inventários de gases com efeito de estufa. Refira-se que a “United Nations 
Framework Convention on Climate Change” (UNFCCC) reconhece a (re)carbonatação do betão 
nos inventários nacionais de GEE; 

• A (re)carbonatação de betão ao longo do seu ciclo de vida deve, por conseguinte, ser 
reconhecida na contabilidade das emissões de CO2, nas metodologias de determinação do 
conteúdo carbónico das soluções construtivas e nas certificações de remoção de carbono 
como um processo efetivo de remoção de CO2 da atmosfera (net carbon removals).  
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Sobre a ATIC 
A ATIC - Associação Técnica da Indústria de Cimento, tem como associadas a CIMPOR e a SECIL. Foi criada na 
década de 60 para promover uma melhor utilização do cimento, e ao seu cariz técnico e científico acresceram 
aspetos institucionais e de representação da indústria cimenteira nacional. A Indústria Cimenteira é fundamental 
para a economia local e nacional com um elevado efeito multiplicador na economia: estima-se que por cada euro 
de valor acrescentado na fileira de cimento e betão são gerados cerca de 3 euros na economia, efeito 
particularmente relevante para a economia local dado esta indústria estar sedeada longe dos centros urbanos. 
O setor emprega, direta e indiretamente, 5.100 pessoas, e as suas exportações representaram 1,7 mil M€ entre 
2005 e 2019, contribuindo assim para o equilíbrio da Balança de Pagamentos. Neste período, a indústria 
procedeu a investimentos significativos - 206M€ - em medidas de redução do impacto ambiental e em 
Investigação, Desenvolvimento e Inovação (I&D&I) que se materializaram numa redução superior a 14% nas 
emissões específicas de CO2 por tonelada de cimento desde 1990. Em março de 2021, foi apresentado o Roteiro 
da Indústria Cimenteira nacional para a Neutralidade Carbónica 2050 no qual estão explícitos o compromisso 
formal e o alinhamento com as metas de descarbonização e sustentabilidade nacionais estabelecidas no Roteiro 
para a Neutralidade Carbónica 2050 do Governo Português, em consonância com os princípios do Pacto 
Ecológico Europeu, o qual reconhece a contribuição da Indústria Cimenteira para uma economia competitiva, 
sustentável e circular. 

 


