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1. Introdução  

O presente relatório refere-se à continuação das atividades de investigação 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 o pré-tratamento térmico de diferentes adsorventes naturais à base 

de CaO com recurso a diferentes atmosferas de calcinação e respetiva caracterização das 

propriedades texturais e morfológicas dos adsorventes sólidos frescos secos não usados, 

calcinados não usados, e usados em múltiplos ciclos de captura de CO2, com recurso a diferentes 

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

estabilidade dos adsorventes para captura de CO2 por pós combustão pelo ciclo do Ca em passos 

sucessivos numa unidade de reator tubular de leito fixo e em TG-DSC. 

2. Principais Atividades de Desenvolvimento & Investigação 

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

março e a presente data no âmbito da referida bolsa: 

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

a.  Captura e armazenamento de CO2 com recurso a diferentes adsorventes naturais (ex. 

calcário, pó de mármore, dolomites e MgO),  

b. Pré-tratamento de adsorventes com diferentes atmosferas de pré-calcinação (N2 e CO2) 

para melhorar a longevidade e capacidade de captura de CO2 ao longo dos ciclos de 

calcinação/carbonatação,  

c. Aplicação de diferentes metodologias experimentais para realização de ciclos de 

calcinação-carbonatação (reator de leito fixo, reator de leito fluidizado, TGA-DSC, DRX 

in-situ). 

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

sólidos frescos e usados, nomeadamente, resíduos de pó de mármore, CaCO3 comercial, 

MgO comercial e dolomites. Para a caracterização foram utilizadas diferentes técnicas 

analíticas: TG/DSC, DRX, adsorção de N2, SEM e TEM. 

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

leito fixo (0, 5, 10 e 20 ciclos) com o intuito de avaliar o decaimento da reatividade dos 

adsorventes indicados no ponto 2 ao longo dos ciclos, bem como, alterações morfológicas 

e texturais dos mesmos quando se utilizam diferentes condições experimentais: 

a. Avaliação do efeito da utilização de diferentes % de CO2 durante a 

carbonatação, 15% de CO2 (valor habitualmente presente nos efluentes gasosos 
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da maioria das industrias) e 25% de CO2 (valor habitualmente presente nos 

efluentes gasosos da industria cimenteira) 

b. Avaliação do efeito da pré-calcinação dos adsorventes com atmosferas gasosas 

com 100% de N2 e 25% de CO2 +75% de N2 

4. Otimização e realização de ensaios de carbonatação-calcinação no DRX insitu com diferentes 

adsorventes (CaCO3 comercial, resíduos de pó de mármore e dolomite). Durante este estudo 

a carbonatação foi efetuada a 700°C e uma atmosfera de 15% de CO2, e a calcinação a 800°C. 

5. Planeamento de um estudo de analise fatorial para otimização das condições experimentais 

a utilizar para captura de CO2 em ciclos de calcinação-carbonatação a efetuar no TGA-DSC 

6. Avaliação da qualidade dos resultados com recurso a materiais de referência certificados, 

nomeadamente, para quantificação da área superficial especifica (BET) 

7. Participação nas reuniões de progresso do projeto CaReCI e apresentação oral de resultados 

obtidos no âmbito do trabalho desta bolsa do projeto CaReCi 

8. Visita à empresa produtora de materiais de mármore, nomeadamente o Grupo Galrão, que 

colabora neste projecto, e recolha de amostras de diferentes resíduos de pó de mármore 

para serem testados para captura de CO2 no âmbito deste projecto. 

 

3. Conferencias / Seminários/ Workshops Internacionais e Nacionais 

1.   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, 

Lisboa, Portugal, 15 a 17 de março de 2017 (Apresentação Oral e Poster). 

http://greenbusinessweek.fil.pt/ 

 

2. 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, 

Lisboa, Portugal, (Apresentação Oral).  

 http://www.emr2017.org/files/boa.pdf 

 

3. 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 de 2017, 

Aveiro, Portugal, (Apresentação Oral).    

http://materiais2017.web.ua.pt/docs/MATERIAIS2017_Abstract_Book.pdf 

 

4. Teixeira, P., Pinheiro, C., Fernandes, A., Ribeiro, M. Sustainable Use of Dolomites and Waste 

Marble Powders as Calcium Looping Sorbents for CO2 Capture in the Cement Industry. 15th 

International Conference on Carbon Dioxide Utilization, 17 a 21 de julho de 2017, Shanghai, 

China, 2017. (Apresentação Oral) 

 

http://greenbusinessweek.fil.pt/
http://www.emr2017.org/files/boa.pdf
http://materiais2017.web.ua.pt/docs/MATERIAIS2017_Abstract_Book.pdf
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4. Candidaturas a Projetos de Investigação 

Colaboração na elaboração de uma candidatura no âmbito do Aviso 02/SAICT/2017 (Projetos de 

IC&DT)da FCT intitulada “ SoCaLTES - Solar-driven Ca-Looping Process for Thermochemical 

Energy Storage” que visa a utilização do Ciclo do Cálcio para armazenamento de energia 

(referência provisória T496161165-00038746). 

 

5. Teses de Mestrado e Estágios 

Desde fevereiro de 2017: Coorientação da dissertação de mestrado de 

Magdalena Iwona Trzcionka, aluna do Mestrado de Bolonha em Engenharia e Gestão da Energia, 

com o título “Natural Dolomites as Promising Inexpensive Natural CaO-based Sorbents for Ca-

Looping Cycle CO2 Capture”.   

 

Entre 10 e 14 de julho de 2017: Acompanhamento da aluna Asiyah Esmail durante o Estágio de 

Verão no DEQ (EstVerDEQ) intitulado Utilização de resíduos de pó de mármore como 

adsorventes para captura de CO2 pelo processo do ciclo de cálcio. 

 

 

 

 

 

Lisboa, 24 de julho de 2017 

 

A Bolseira de Investigação    A orientadora responsável pela bolsa 

    

Paula Alexandra Lourenço Teixeira   Carla Isabel Costa Pinheiro 


