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RELATÓRIO DE PROGRESSO 1º ANO CaReCI 

 

Resumo dos trabalhos 

Os trabalhos desenvolvidos no âmbito do projeto CaReCI - Carbon Emissions Reduction in the Cement 
Industry, iniciado em 2 de maio de 2016 têm permitido verificar que a captura de CO2 por pós-
combustão, pelo Ciclo do Cálcio (Ca-looping) é um processo muito promissor baseado na reversibilidade 
da reação química entre o CaO e CO2 para formar o CaCO3.   

No período de 2 de maio de 2016 a 1 de maio de 2017, foram desenvolvidos os seguintes trabalhos nas 
tarefas 1, 2, 3 e 4 tal como previsto no cronograma do projeto: 

Tarefa 1: 

Foram realizadas reuniões com o Engº Paulo Rocha da empresa CIMPOR para planeamento dos 
trabalhos no âmbito da Tarefa 1, e para estabelecer aspectos práticos, burocráticos e técnicos 
relacionados com a ida do Bolseiro de investigação 1 (B-1) durante um período de tempo à unidade 
fabril CIMPOR para recolha de dados do processo necessários à estimativa do potencial da pegada de 
carbono (PPC) do processo da produção do cimento. Foi adquirida a licença do software "Umberto for 
carbon Footprint" para o desenvolvimento do estudo e estimativa do PPC e o B-1 fez tutoriais e 
desenvolveu a aprendizagem do software. O software foi testado para a determinação do PPC de um 
processo de produção de cimento publicado na literatura. Com o intuito de estimar o PPC associado à 
produção de cimento estão a ser definidas estratégias que permitam reduzir a Pegada de Carbono.  

Tarefa 2: 

Foi desenvolvido um modelo integrado de simulação em ASPEN de um processo industrial de produção 

de cimento publicado na literatura com dados da literatura, para determinação do PPC para todo o 

processo permitindo identificar os pontos críticos e as estratégias de redução do PPC.  

Foi submetida e aceite uma comunicação oral para ser apresentada na conferência internacional 

WCCE10 que irá decorrer em outubro de 2017 em Barcelona. 

Tarefa 3: 

Foram desenvolvidas atividade de I&D com o intuito de identificar e testar adsorventes baseados em 
resíduos de pó de mármore e materiais geológicos naturais ou sintéticos, bem como, das condições 
experimentais que permitam aumentar a estabilidade e capacidade de captura de CO2 dos adsorventes 
ao longo dos ciclos.  

O método sol-gel foi utilizado para sintetizar adsorventes à base de CaO. Com o intuito de aumentar a 
estabilidade e capacidade de captura de CO2 dos adsorventes, efetuaram-se dois estudos: 

(i) Avaliação do efeito da adição de carvão ativado durante a síntese do CaO para promover o 
aumento da porosidade do adsorvente, devido à queima do carvão na calcinação efetuada durante a 
síntese do adsorvente. 

(ii) Avaliação do efeito da temperatura usada na calcinação (750°C ou 850°C) durante a síntese do 

adsorvente 



Realizaram-se ensaios de captura de CO2 num reator de leito fixo, nomeadamente, 10 e 20 ciclos 
sucessivos de calcinação-carbonatação. O desempenho dos adsorventes sintetizados pelo método sol-
gel foi comparado com o do CaCO3 comercial. Os resultados obtidos mostraram que a temperatura 
usada durante a calcinação efetuada na síntese é um fator crucial, i.e., a estabilidade e capacidade de 
captura de CO2 é mais elevada quando a calcinação é efetuada a 750°C. Relativamente à introdução de 
carvão ativado durante a síntese, verificou-se que o seu uso não é relevante para adsorventes 
calcinados a 750°C, contudo, parece contribuir para uma maior atividade e estabilidade para 
adsorventes calcinados a 850°C, na presença de 250 mg de carvão ativado. 

O projeto CaReCI visa o estudo da utilização de adsorventes à escala industrial, portanto, tem de se 
estabelecer um compromisso entre a otimização do desempenho dos adsorventes e os custos 
associados. Neste contexto, além do CaCO3 comercial, foram estudados dois resíduos de pó de 
mármore (RPM) e dolomite. Realizaram-se ensaios de captura de CO2 num reator de leito fixo, usando 
um gás de mistura contendo cerca de 15 % de CO2, valor semelhante ao existente nos efluentes gasosos 
da maioria das industrias. Verificou-se que o CaCO3 comercial e os RPM apresentaram uma capacidade 
de captura inicial de CO2 semelhante, contudo, após 20 ciclos a desativação foi respetivamente, 71% e 
57%. Comparativamente com o CaCO3 e RPM, a capacidade de captura inicial da dolomite foi inferior, 
mas após 20 ciclos a desativação foi de apenas 28%, o que significa que esta a longo prazo apresenta 
uma maior capacidade de captura de CO2. 

Realizaram-se ensaios no reator de leito fixo com diferentes números de ciclos, i.e., 2, 5, 10 e 20 ciclos. 
Os adsorventes usados foram analisados pela técnica de adsorção de N2 para avaliar a área superficial 
BET e a distribuição do tamanho dos poros, e a técnica de DRX para avaliar o tamanho das cristalites de 
CaO e MgO com base na formula de Scherrer. Os aspetos morfológicos foram avaliados por microscopia 
eletrónica de varrimento.  

Em fevereiro de 2017 foram iniciados trabalhos no âmbito de uma dissertação de mestrado no IST da 
aluna Magdalena Trzcionka, com o título " Waste Marble Powder Resources as Promising Inexpensive 
Natural CaO - based Sorbents for Ca-Looping Cycle CO2 capture", sob a orientação de Carla Pinheiro 
(IST) e Paula Teixeira. 

O trabalho desenvolvido nesta tarefa ao longo deste ano foi apresentado em 3 conferências 
internacionais (apresentações orais) e em duas conferências nacionais (uma apresentação oral e dois 
posters), e foi submetida e aceite uma comunicação oral para a conferência internacional ICCDU 2017 
que irá decorrer em julho de 2017. Em 2016 foi publicado um artigo numa revista internacional com 
revisão previa, e foi submetido um segundo artigo.  

Tarefa 4: 

O bolseiro B-1 fez a revisão bibliográfica relativa aos modelos e dados existentes na literatura para 
simular o processo do Ca-looping. 

No âmbito desta tarefa foi realizada uma dissertação de mestrado concluída no IST em setembro de 
2016 pela mestre Daniela Carla Souza, com o título: "Modelling and simulation of CO2 injection and 
storage in a saline acquifer" sob a orientação de Carla Pinheiro (IST) e Alfredo Plasencia (PSE). 

 

Desvios à proposta Aprovada 

No período de 2 de maio de 2016 a 1 de maio de 2017, foram iniciados e desenvolvidos trabalhos nas 
tarefas 1, 2, 3 e 4 tal como previsto no cronograma do projeto e não há desvios muito significativos à 
proposta aprovada. Foram também realizadas várias reuniões com todos os membros do projeto para 



apresentação periódica dos resultados obtidos no âmbito de cada Tarefa, e para discussão dos 
resultados e planeamento dos trabalhos seguintes. 

Do ponto de vista científico apenas se verificaram desvios relativamente à proposta aprovada, nas 
Tarefas 1 e 2, porque não foi possível contratar o Bolseiro de investigação B-1 logo 3 meses depois do 
início do projeto, mas apenas em fevereiro de 2017. Esta impossibilidade de contratação do Bolseiro B-1 
logo no início do projeto deveu-se a vários fatores: 

- o processo de publicação do edital para o concurso da bolsa B-1, e todos as subsequentes fases 
burocráticas legais desse processo até à assinatura do contrato do bolseiro demorou cerca de 3 meses. 
De facto o Edital foi publicado em outubro de 2016 e por motivos a que a PI do projeto foi alheia, só foi 
possível a bolsa B-1 ter início a 15 de fevereiro de 2017;   

- 3 meses depois da data do início do projeto não houve disponibilidade por parte da empresa CIMPOR 
de receber o bolseiro B-1 na sua unidade fabril nesses primeiros meses para recolha de dados do 
processo;  

- foi necessário adquirir o software Umberto para ser utilizado pelo B-1 logo no início dos trabalhos da 
sua bolsa no âmbito da Tarefa 1, e o processo de aquisição do software demorou mais tempo do que 
estava previsto; 

- os 3 meses a seguir à data do início do projeto a 2 de maio de 2016, coincidiram com uma altura do 
calendário escolar em que se verificou não existirem mestres recém formados ainda sem colocação no 
mercado de trabalho disponíveis para se candidatarem a uma bolsa com trabalho essencialmente de 
modelação. De facto, de acordo com o calendário escolar do ensino superior, a maior parte dos alunos 
concluem o seu mestrado entre os meses de setembro e de dezembro de cada ano, por isso de maio a 
agosto já praticamente todos os mestres arranjaram emprego.  

Tendo em conta que o bolseiro B-1 com trabalho atribuído nas tarefas 1, 2 e 5, só começou a bolsa a 15 
de fevereiro de 2017, os trabalhos previstos para as Tarefas 1 e 2 estão com cerca de 3 meses de atraso. 
No entanto, esse tempo irá ser recuperado pois o bolseiro está a desenvolver trabalho a bom ritmo, e 
inclusivé já está aceite uma apresentação oral no 10th World Conference of Chemical Engineering que 
irá decorrer em outubro de 2017, onde serão apresentados resultados obtidos no âmbito das Tarefas 1 
e 2. 

Em relação aos indicadores previstos na proposta aprovada para o 1º ano do projeto, é possível 
constatar que todos os indicadores previstos foram concretizados tendo até sido concretizadas 
efetivamente mais comunicações em encontros científicos internacionais e nacionais do que as que 
estavam previstas, o que significa que os resultados obtidos neste 1º ano do projeto superaram as 
previsões e estão a ser muito bem recebidos e despertaram interesse na comunidade científica. 

Relativamente aos desvios financeiros neste 1º ano, verifica-se que o total de despesas executadas que 
foram apresentadas no 1º relatório financeiro é inferior ao que estava previsto no orçamento da 
proposta aprovada, e esse desvio deve-se a: 

- o bolseiro B-1 só ter começado a bolsa, e por isso, começado a ser pago a partir de 15 de fevereiro de 
2016; 

- os processos de aquisição de alguns equipamentos e bens e serviços previstos para o 1º ano, terem 
sido concretizados quase no final do 1º ano e a sua conclusão e emissão de recibos já não ter sido 
incluída no 2º pedido de pagamento e no relatório financeiro do 1º ano. No entanto, esse acerto 
financeiro será enquadrado no 2º ano do projeto, e todas as despesas previstas para os 2 primeiros anos 
serão acertadas e concretizadas até ao final do 2º ano de execução do projeto. 
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