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1. Introdução  

O presente relatório refere-se às atividades desenvolvidas por Paula Teixeira no âmbito de uma 

Bolsa de Investigação para Mestre (BL-CQE/2016-014), sob a orientação da Professora Doutora 

Carla Pinheiro. 

Os trabalhos foram desenvolvidos nos laboratórios do Grupo CATHPRO/CQE - Torre Sul do 

Centro de Química Estrutural no âmbito do projeto de I&D “Redução das Emissões de Carbono 

na Indústria do Cimento”, com a referência PTDC/AAG-MAA/6195/2014, financiado pelo 

Orçamento da Fundação para a Ciência e a Tecnologia. 

O plano de trabalhos previa a utilização de diferentes adsorventes naturais (calcário, dolomite, 

etc.) e de resíduos de pó de mármore para a captura de CO2 por pós combustão pelo ciclo do 

Ca. Caracterização das propriedades texturais e morfológicas dos adsorventes sólidos com 

recurso a diferentes técnicas: TG/DSC, SEM, DRX e adsorção de N2. Estudo da reatividade e 

estabilidade dos adsorventes em passos sucessivos: ciclos de carbonatação/calcinação numa 

unidade de reator de leito fixo. 

 

2. Principais Atividades de Desenvolvimento & Investigação 

De seguida apresenta-se de forma sucinta as principais atividades desenvolvidas entre 1 de 

setembro e a presente data no âmbito da referida bolsa: 

1. Atualização da pesquisa bibliográfica e da base de dados com recurso ao Mendeley: captura 

e armazenamento de CO2, ciclo do Ca e Mg, técnicas de caracterização das propriedades 

texturais e morfológicas, metodologias experimentais (leito fluidizado e leito fixo), pré-

tratamento de adsorventes para melhorar a longevidade e capacidade de captura dos 

adsorventes de CO2 ao longo dos ciclos de calcinação/carbonatação. 

2. Caracterização e interpretação das propriedades texturais e morfológicas de adsorventes 

sólidos frescos, calcinados ou usados, com recurso a diferentes técnicas analíticas: TG/DSC, 

DRX, adsorção de N2 e porosimetria de Hg.  Avaliação do efeito da humidade relativa nas 

propriedades texturais e morfológicas dos adsorventes. 

3. Realização e tratamento dos dados dos ensaios de calcinação/carbonatação num reator de 

leito fixo com CaCO3, pó de mármore e dolomite, com o intuito de avaliar o decaimento da 

reatividade dos adsorventes ao longo dos ciclos, bem como, alterações morfológicas e 

texturais dos mesmos. Realizaram-se ensaios de 2, 5, 10 e 20 ciclos. 
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4. Tratamento de resultados e participação na escrita do artigo intitulado “Use of activated 

carbon in the synthesis of highly active and stable sol-gel CaO sorbents for CO2 capture”. 

5. Submissão de abstracts para Workshops e Conferências nacionais e internacionais: 

a. Pinheiro, C., Teixeira, P., Fernandes, A., Ribeiro, M. Utilização promissora e sustentável 

de recursos geológicos e resíduos de pó de mármore para captura de CO2. Green 

Business Week, 15 a 17 de março de 2017 (aceite) 

b. Teixeira, P., Pinheiro, C., Fernandes, A., Ribeiro, M. Sustainable utilization of bi-

ecofriendly materials for CO2 capture. Energy & Materials Research Conference, 5 a 7 de 

abril de 2017 (aceite para apresentação oral) 

c. Teixeira, P., Pinheiro, C., Fernandes, A., Ribeiro, M. Natural and synthetic sorbent 

materials performance for CO2 capture: a comparative study. MATERIAIS 2017, 9 a 12 

de abril (aguarda decisão) 

3. Conferencias / Seminários/ Workshops Internacionais e Nacionais 

Hipólito, J., Teixeira, P., Fernandes, A.,  Pinheiro, C.,  Ribeiro, M. “Use of activated carbon in the 

synthesis of highly active and stable sol-gel CaO sorbents for CO2 capture ”, International 

Conference on Carbon Dioxide Utilization, University of Sheffield, UK, 11 -15 September 2016  

 

 
 
 

 

Lisboa, 3 de fevereiro de 2017 

 

A Bolseira de Investigação    A orientadora responsável pela bolsa 

    

Paula Alexandra Lourenço Teixeira   Carla Isabel Costa Pinheiro 


