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Resumo: O objetivo deste trabalho é estudar os efeitos 

da carbonatação na hidratação do cimento Portland, 

investigando as alterações nos compostos formados e na 
cinética das reações. Para tanto, confeccionou-se 

amostras com e sem adição calcária, as quais sofreram 

exposição ou não ao CO2. As mudanças na 

microestrutura da matriz cimentícia foram observadas 

por Difração de Raios-X e Termogravimetria, e na 

cinética, por Calorimetria Isotérmica.  

 

1. Introdução 
Apesar de o cimento Portland formar um sólido 

monolítico e resistente quando reage com água, em sua 

microestrutura hidratada observam-se fases que podem 

reagir com os gases presentes no ar. Essas reações 

podem causar patologias, como as eflorescências e a 

despassivação do aço no concreto. Porém, compósitos 

cimentícios não armados, como o fibrocimento, podem 

ser beneficiados pela incorporação de CO2 ainda no 

processo produtivo, além de tornar o material mais 

ecoeficiente. Para isto, é preciso estudar as reações de 
hidratação e carbonatação ocorrendo de forma 

simultânea, diferentemente de várias outras pesquisas 

que as estudam separadas, sendo esta a proposta e o 

diferencial do presente trabalho. 

 

2. Metodologia 
Foram feitas amostras OPC e OPC LIME, com 

cimento (CPIIF-32) e cimento com adição calcária, 

respectivamente, as quais sofreram dois tipos de 

tratamento: nenhuma exposição a CO2 e exposição após 

30 minutos de mistura (CCO2=5%). As alterações na 

cinética de hidratação foram observadas por 

calorimetria isotérmica e, nas fases formadas, por 

difração de raios-X e termogravimetria. 

 

3. Resultados 
A Figura 1 demonstra que o calcário presente na 

formulação alterou significativamente a cinética de 

hidratação, acelerando as reações químicas. O início da 

formação de C-S-H ocorreu em menor idade e evoluiu 
em maior velocidade, indicada pela inclinação da curva 

neste período. O efeito da exposição ao CO2 foi menor 

na cinética de hidratação. Observa-se uma pequena 

aceleração no início da formação de C-S-H, seguida de 

uma redução na liberação de calor nas demais reações 

químicas [1].   

A redução do Ca(OH)2 e formação do CaCO3 nas 

amostras carbonatadas demonstra que o processo alterou 

as fases formadas [2]. Além disso, o halo amorfo entre 

27 e 38°2θ na Figura 2 nestas indica a carbonatação da 

fase C-S-H. 

A termogravimetria revelou que o hidróxido de 

cálcio foi quase totalmente consumido nas amostras 

carbonatadas e a incorporação de CO2 nestas foi de 

cerca de 10% na OPC e 20% na OPC LIME. 

 
Figura 1 – Fluxo de calor e calor acumulado. 

 

 
Figura 2 – DRX. 

 

4. Conclusões 
Em virtude das análises realizadas conclui-se que o 

calcário altera a cinética de hidratação da pasta 

cimentícia, acelerando as reações, e forma fases 

carbonáticas na hidratação, como o 

monocarboaluminato.  A exposição ao CO2 alterou 

menos as velocidades das reações, porém alterou 

significativamente a composição da matriz endurecida, 

com alterações no C-S-H e consumo do Ca(OH)2. 
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