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RELATÓRIO DE PROGRESSO 2º ANO CaReCI 

 

Resumo dos trabalhos 

No período de 2 de maio de 2017 a 1 de maio de 2018, foram desenvolvidos os seguintes trabalhos nas 
tarefas 1, 2, 3 e 4 tal como previsto no cronograma do projeto CaReCI: 

Tarefa 1 - O bolseiro João Marcos realizou um estágio de 1 mês na unidade industrial da CIMPOR em 

Alhandra, para recolha de dados na unidade fabril necessários à estimativa da Pegada de Carbono (PC) e 

validação do modelo desenvolvido na Tarefa 2. 

Em setembro de 2017 foram iniciados trabalhos no âmbito de uma dissertação de mestrado em 

Engenharia Química no IST da aluna Patrícia Figueiredo com o título “Strategies to meet carbon footprint 

reduction target for sustainable cement production”, sob a orientação de Henrique Matos (IST) e Paulo 

Rocha (CIMPOR). Esta aluna realizou um estágio de 6 semanas na unidade industrial da CIMPOR em 

Alhandra, para recolha de dados na unidade fabril necessários à estimativa da PC. 

A estimativa da PC da unidade de produção de cimento foi desenvolvida com o software "Umberto for 

Carbon Footprint". Foram contabilizadas as etapas de extração das matéria-prima (extração, transporte 

até à fábrica e tratamento da matéria-prima) e de produção/fabricação do produto (libertações de CO2 

diretas e por utilização de combustível, consumo de eletricidade no forno). A análise do processo permitiu 

identificar a produção de clínquer como o hotspot das emissões de CO2 no ciclo de vida do cimento, mais 

concretamente o CO2 gerado pela descarbonatação da matéria prima e queima dos combustíveis. As 

emissões devido à descarbonatação da matéria prima foram estimadas com o caudal de alimentação da 

unidade e o valor de perda ao fogo da farinha, assumindo descarbonatação completa. Obteve-se o valor 

de 0,53 kgCO2/kgCk. Identificaram-se estratégias de redução das emissões de CO2 na produção do 

cimento. 

Tarefa 2 - Com base no flowsheet típico do processo de produção de cimento e com os dados recolhidos 

na instalação industrial da CIMPOR em Alhandra, foi desenvolvido o modelo no software de simulação 

Aspen Plus®, contendo as mesmas unidades e com a divisão nas três etapas do processo. 

Tarefa 3 - Foi realizado o seguinte trabalho experimental: 

• Ensaios no reator de leito fixo para avaliar a capacidade de captura de CO2 e estabilidade de 

dolomites utilizando pré-tratamentos térmicos com diferentes atmosferas (100% de N2 e 25% de 

CO2+75% de N2) e diferentes composições de CO2 na carbonatação: 15% e 25%. Os adsorventes 

usados foram caracterizados pelas técnicas: análise química elementar, adsorção de N2, 

porosimetria de mercúrio, DRX e SEM. A pré-calcinação com CO2 melhora a capacidade de 

captura e estabilidade das dolomites. Os melhores resultados foram obtidos com a dolomite pré-

calcinada com 25% de CO2. 

• Ensaios de calcinação-carbonatação por DRX in situ com WMP (resíduos de pó de mármore) e 

dolomite. Os resultados mostraram que a fração de CaO que não é totalmente convertida em 

CaCO3 durante a carbonatação é menor no caso da dolomite. 

• Ensaios com 20 ciclos de carbonatação-calcinação em TGA com 4 resíduos de WMP (Estremoz, 

Vila Viçosa, empresa Galrão e Tinos) e 3 calcários (2 da Cimpor e 1 da Cisjordânia). Foi avaliado o 



efeito da utilização de diferentes atmosferas de carbonatação-calcinação (azoto e ar) e 

temperaturas de carbonatação (600-650-700 °C): a capacidade de captura dos adsorventes é 

semelhante com ar ou azoto e a temperatura ótima para a carbonatação é 700 °C. 

• Ensaios exploratórios para definir as condições ótimas de operação e dimensionamento do reator 

de leito fluidizado e iniciada a respetiva montagem. 

• Ensaios no reator de leito fixo com o calcário da Cimpor (0, 1, 5, 10, 15, 20 e 30 ciclos) para a 

validação do modelo desenvolvido na Tarefa 4. Avaliaram-se também os efeitos da temperatura 

de carbonatação (600,650,700,750 °C) e da pressão parcial de CO2 na carbonatação (15, 25, 35, 

50 % CO2) para as amostras: CaCO3, WMP, dolomite e calcário da Cimpor. 

• Atualmente está a ser investigado o possível aumento da resistência à sinterização usando 

adsorventes suportados, com diferentes precursores de CaO: CaCO3 comercial (Sigma), calcário 

da Cimpor e Ca(NO3)2.4H2O. Estão a ser testados dois suportes inertes de resíduos de cinzas 

volantes e de catalisadores usados de cracking catalítico.  

Do trabalho desenvolvido resultaram duas teses de mestrado: 

• " Waste Marble Powder Resources as Promising Inexpensive Natural CaO - based Sorbents for Ca-
Looping Cycle CO2 capture", Magdalena Trzcionka sob a orientação de Carla Pinheiro e Paula Teixeira 
(concluída em setembro de 2017). 

• “Use of waste resources as stable supports for sintering resistant CaO-based sorbents suitable for 
Calcium looping CO2 capture in the cement industry”, Ismail Mohamed sob a orientação de Carla Pinheiro 
e Paula Teixeira (iniciada em abril de 2018). 

Tarefa 4 - A modelação de um reator de calcium-looping é baseada em quatro modelos fundamentais: a 
descrição de um reator de leito fluidizado, um modelo para cada uma das reações de carbonatação e 
calcinação, e um modelo que permita estimar a estrutura porosa do adsorvente utilizado ao longo dos 
ciclos. Foram selecionados os modelos Overlapping Grain Model (OGM) de Wen Liu e John S. Dennis para 
a reação da carbonatação, e Rate Equation Theory for the Pore Size Distribution de Zhenshan Li e 
Hongming Sun para a descrição da estrutura porosa do sólido. Em seguida foi feita a implementação dos 
modelos no software gPROMS ModelBuilder®, começando-se pelo OGM.  

Foram utilizados resultados experimentais obtidos na Tarefa 3 para gerar curvas de conversão em função 
do tempo de reação para o primeiro ciclo de vários sólidos e para a validação do modelo, de onde 
resultaram valores de parâmetros do modelo específicos para cada adsorvente. Foi possível simular um 
ciclo de reação de carbonatação usando CaCO3 comercial, WMP e dolomite, com resultados muito 
satisfatórios face aos resultados experimentais. 

A implementação do modelo da Rate Equation Theory for the Pore Size Distribution no gPROMS 
ModelBuilder® está a decorrer.  

 

Desvios à proposta Aprovada 

No período de 2 de maio de 2017 a 1 de maio de 2018, foram desenvolvidos trabalhos nas tarefas 1, 2, 3 
e 4 tal como previsto no cronograma do projeto e não há desvios muito significativos ao plano de 
trabalhos aprovado. 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. 



No período a que se refere este relatório de progresso nº 2 do ponto de vista científico apenas se 
verificaram desvios relativamente ao plano de trabalhos aprovado, nas Tarefas 1, 2 e 5, desvios esses que 
são consequência do atraso no início das Tarefas 1 e 2 no 1º ano do projeto pelo facto de não ter sido 
possível contratar o Bolseiro de investigação B-1 logo no início do projeto mas apenas em fevereiro de 
2017 tal como já foi referido no Relatório de progresso nº 1. A acrescer a este facto houve ainda no 
decorrer do 2º ano do projeto outro motivo que contribuiu para que a Tarefa 1 esteja atrasada cerca de 
4 meses, e as Tarefas 2 e 5 estejam atrasadas cerca de 6 meses em relação à Timeline da proposta 
aprovada. Esse motivo prende-se com o facto do Bolseiro B-1 João Marcos ter decidido desistir da bolsa 
B-1 a partir de 14 de agosto de 2017, ou seja, 6 meses depois de ter iniciado os trabalhos, por ter 
conseguido uma posição de trabalho na GALP. Esta desistência do Bolseiro B-1 a meio do mês de agosto 
de 2017, mês de férias da PI e de todos os membros da equipa de investigação do projeto, introduziu mais 
um atraso no avanço dos trabalhos das Tarefas 1, 2 e 5, uma vez que o processo de publicação do Edital 
para o novo concurso para a bolsa B-1 para substituição do bolseiro, e todos as subsequentes fases 
burocráticas legais desse processo até à assinatura do contrato do novo bolseiro só ficaram concluídas 
em meados de dezembro 2017. 

Tendo em conta que o novo bolseiro B-1 com trabalho atribuído nas Tarefas 1, 2 e 5, só começou os 
trabalhos a 1 de janeiro de 2018, os trabalhos previstos para as Tarefas 1, 2 e 5 estão com cerca de 6 
meses de atraso. No entanto, nesta data a Milestone 2 diretamente resultante da Tarefa 2 é a única 
Milestone que se encontra atrasada e ainda por concretizar. 

Para que este atraso de 6 meses na execução do plano de trabalhos aprovado seja ultrapassado, a PI 
pretende solicitar urgentemente à FCT autorização para contratar a partir de outubro de 2018 um outro 
bolseiro que irá participar nos trabalhos das Tarefas 2 e 5 durante alguns meses em paralelo com o atual 
bolseiro B-1 mestre Miguel Torres, uma vez que há verba na rúbrica de recursos humanos que sobrou 
devido aos atrasos e interrupções na Bolsa B-1, e também pretende solicitar à FCT a extensão de 6 meses 
da data de fim do projeto, ou seja, para que possa terminar no dia 1 de dezembro de 2019 em vez de 1 
de maio de 2019.  

Devido aos factos acima apresentados, o total de despesas executadas na rúbrica de recursos humanos 
no 2º relatório financeiro do projeto CaReCI será inferior ao que estava previsto no orçamento da 
proposta aprovada uma vez que o bolseiro B-1 só começou a ser pago a partir de 15 de fevereiro de 2017, 
e por ter havido interrupção do pagamento dessa bolsa B-1 a partir de 15 de agosto de 2017 até 31 de 
dezembro 2017. 

No 2º ano do projeto não houve alteração orçamental inter-rubricas. 

Em relação aos indicadores previstos para o 2º ano do projeto, no indicador nº de artigos em revistas 
internacionais previstos faltou a publicação de 1 artigo devido ao atraso na contratação do Bolseiro B-1 
acima mencionado, no entanto os indicadores previstos para as comunicações em encontros científicos 
foram concretizados tendo até sido concretizadas mais comunicações em encontros científicos 
internacionais do que as que estavam previstas, o que significa que os resultados obtidos neste 2º ano do 
projeto superaram as previsões e estão a ser muito bem recebidos e despertaram interesse na 
comunidade científica.  
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