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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. 

 

2. Principais Atividades de Desenvolvimento & Investigação 

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

setembro 2017 e a presente data no âmbito da referida bolsa: 

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

especial incidência nos seguintes temas: 

a.  Efeito da adição de vapor na capacidade de captura e estabilidade de adsorventes à 

base de CaO na captura de CO2; 

b. Ensaios de calcinação-carbonatação em reactor de leito fluidizado e respectivas 

condições de operatórias; 

c. Ensaios cíclicos de carbonatação – calcinação em DRX in-situ. 

2. Caracterização e interpretação das propriedades texturais de adsorventes: 4 resíduos de 

pó de mármore (mármore de Estremoz, mármore de Vila Viçosa, mármores Galrão, 

mármore de Tinos) e 3 calcários (dois calcários da Cimpor e um calcário da Cisjordânia). 

Para a caracterização foram utilizadas diferentes técnicas analíticas: TG/DSC e adsorção 

de N2 (nota: o DRX encontra-se a aguardar reparação). 

3. Realização de ensaios de carbonatação-calcinação (20 ciclos) em TG-DSC. Estudou-se os 

sete adsorventes identificados no ponto 2, com o intuito de avaliar o efeito de se utilizar 

diferentes: 

a. Atmosferas de carbonatação-calcinação (azoto e ar); 

b. Temperaturas de carbonatação (600-650-700 °C); 

c. Tempos de carbonatação (30 e 40 min). 

4. Planeamento, início da realização e tratamento dos dados dos ensaios de calcinação-

carbonatação realizados num reator de leito fixo (0 e 20 ciclos). Os adsorventes 

estudados e as condições utilizadas foram seleccionados com base nos resultados 

obtidos previamente no ponto 3. Os estudos visam avaliar o decaimento da reactividade 

dos adsorventes e o efeito da utilização de: 

a. Vapor durante a carbonatação e calcinação; 

b. Atmosfera de 100 % de CO2 durante a calcinação. 

5. Início da realização de um estudo de análise fatorial em TG-DSC, com o intuito de 

optimizar as condições experimentais de captura de CO2. O estudo está ser realizado 

com uma dolomite, e estão a ser avaliadas os seguintes parâmetros: 



 

 

a. A percentagem de CO2 na carbonatação (entre 15-30%); 

b. Atmosfera de pré-calcinação (diferentes % de CO2 (0 -30 %) em N2); 

c. Temperatura de pré-calcinação (700-900 °C). 

6. Realização de ensaios exploratórios em leito fluidizado, de modo a definir as condições 

óptimas de operação e dimensionamento do reactor de leito fluidizado  

7. Colaboração nas actividades de gestão do laboratório (ex. aquisição de consumíveis e 

reagentes, eliminação de resíduos, etc.).  

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

resultados obtidos no âmbito do trabalho desta bolsa. Salienta-se a participação na 

reunião entre a equipa do projecto (Academia) com a directora fabril, o director do 

laboratório e representante da administração da CIMPOR (Industria) com o intuito de 

apresentar os estudos obtidos e delinear actividades futuras.  

 

 

3. Artigos em revistas com arbitragem científica  

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

porogen agent in the sol-gel synthesis of highly active and stable Calcium looping sorbents 

for CO2 capture, Energy & Fuels (submetido  janeiro 2018) 

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

materials for CO2 capture. (em revisão pelos vários autores) 

 

4. Conferencias / Seminários/ Workshops Internacionais e Nacionais 

Teixeira, P., Pinheiro, C., Fernandes, A., Ribeiro, M. Sustainable use of natural materials as 
Calcium Looping sorbents for CO2 capture in the cement industry. Green Business Week, 
Lisboa, Portugal, 11 a 13 de abril de 2018 (submetido). http://greenbusinessweek.fil.pt/ 
 

Teixeira, P., Pinheiro, C., Fernandes, A., Ribeiro, M.  Sustainable use of natural geological 

materials and marble wastes as promising Calcium Looping sorbents for CO2 capture in the 

cement industry: comparative study. Greenhouse Gas Control Technologies (GHGT), 

Melbourne, Australia, 21 a 26 de Outubro de 2018   (submetido). 

http://www.ghgt.info/ghgt-14 

 
 

5. Orientação de Teses de Mestrado e Estágios 

Dolomites as Promising natural CaO-based sorbents for Ca-Looping Cycle CO2 Capture, 

Magdalena Iwona Trzcionka, Master in Energy Engineering and Management (concluído dia 

28 de Setembro de 2017) 

 

http://greenbusinessweek.fil.pt/
http://www.ghgt.info/ghgt-14


 

 

Use of waste resources as stable supports for sintering resistant CaO-based sorbents suitable 

for Calcium looping CO2 capture in the cement industry, Laura Martin,  Master in Energy 

Engineering and Management (inicio em Fevereiro de 2018) 

 

6. Candidaturas a Projetos de Investigação 

Colaboração numa candidatura ao programa COST – European Cooperation in Science & 

Technology intitulada “Decision-Making Tools for Sustainable Energy and Other Resources 

Utilization Systems” (Referência: OC-2017-1-22195) que visa contribuir para uma 

investigação multidisciplinar e desenvolver uma rede que forneça soluções holísticas que 

vão ao encontro da sustentabilidade e economia circular, tendo em consideração os desafios 

químicos e processos industriais. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Lisboa, 8 de fevereiro de 2018 

 

A Bolseira de Investigação   A orientadora responsável pela bolsa 

    

Paula Alexandra Lourenço Teixeira   Carla Isabel Costa Pinheiro 

 


