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Introdução e Objetivos  

O presente relatório refere-se às atividades de investigação desenvolvidas por João Miguel 

Monteiro Marcos no período de 15 de Fevereiro a 14 de Agosto de 2017, no âmbito de uma Bolsa de 

Investigação para Mestre (com a referência: BL-CQE/2017-001), do centro de custo 9302, 

enquadrada no projeto RD0544 de I&D “Redução das Emissões de Carbono na Indústria do 

Cimento”, com a referência PTDC/AAG-MAA/6195/2014, financiada pelo Orçamento da Fundação 

para a Ciência e a Tecnologia.  

Os trabalhos foram desenvolvidos no Laboratório de Síntese e Otimização de Processos 

LabSOP – Torre Sul - Departamento de Engenharia Química do Instituto Superior Técnico, sob 

orientação científica do Professor Henrique Matos, com coorientação do Professor Rui Gouveia 

Filipe. 

 

O plano de trabalhos previa:  

1. Desenvolvimento de um modelo integrado de simulação da fábrica de cimento que será usado 

para investigar potenciais estratégias/técnicas de eficiência energética. 

 

2. Estimativa da Pegada de Carbono para um processo industrial real de produção de cimento, 

de modo a permitir identificar os pontos críticos e as estratégias de redução deste indicador 

para uma produção de cimento mais sustentável. 

 

A Tarefa 1 foi desenvolvida no software de modelação e simulação Aspen Plus®, para a 

simulação dos principais equipamentos de uma unidade de produção de cimento (pré-aquecedor, 

forno rotativo), enquanto Tarefa 2 foi desenvolvida com o software Umberto for Carbon 

Footprint (NXT CO2), com o objetivo de analisar o ciclo de vida do processo de produção de 

cimento. 

Foi ainda feito um estágio na unidade industrial da CIMPOR em Alhandra, para recolha de 

dados na unidade fabril necessários à estimativa da Pegada de Carbono e validação do modelo 

integrado desenvolvido.  
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Trabalho Desenvolvido 

 A produção de cimento é um processo há muito estudado, estando bastante bem documentado 

na literatura [3, 4]. Um processo de produção de cimento divide-se em três etapas: extração e 

preparação da matéria-prima, produção do clinquer (zona reacional), e tratamento final (ou moagem 

do cimento), como se pode ver na figura 1.  

 

Figura 1: Processo de produção de cimento e identificação das diversas etapas [3]. 

 Com base neste flowsheet típico para o processo de produção de cimento e com os dados 

recolhidos na instalação industrial da CIMPOR em Alhandra, foi construído o flowsheet da figura 2 

no software Aspen Plus®, contendo as mesmas unidades e com a divisão nas três etapas do processo 

delineadas pelos traços verticais.  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Flowsheet do modelo desenvolvido em Aspen para o processo de produção de cimento. 
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A tabela 1 serve como legenda para a designação dos equipamentos no modelo, explicando 

também o objetivo desse mesmo equipamento.  

 

Tabela 1: Descrição dos principais equipamentos do modelo do processo de produção de cimento.  

Equipamento Descrição e Função 

Crush-BR 
Britador, faz a redução do tamanho dos blocos de rocha até 

partículas de 2.5 𝑐𝑚 de diâmetro. 

Crush-M1 
Moagem de Cru, faz a redução das partículas saídas do britador até 

um pó com diâmetro de 90 𝜇𝑚. 

Heat 1-4 
Torre de pré-aquecimento, eleva a temperatura da farinha de 350 

a 900 ℃, em contacto com o gás de combustão vindo do forno.  

R1 e R2 
Reator/Forno, onde ocorre a reação de calcinação para formação 

de clinquer, em duas etapas, que ocorrem a 900 e 1300 ℃. 

Cooler Arrefecimento do Clinquer, de 1350 até 100 ℃ 

Mix-Cmnt 
Mistura do Clinquer formado no forno com os diversos aditivos 

(gesso, cinzas volantes), para formação de cimento.  

Crush-M2 
Moagem de Cimento, faz a redução das esferas do cimento saídas 

do forno (diâmetro de 4 𝑐𝑚) até uma dimensão média de 30 𝜇𝑚. 

 

Nas seguintes tabelas são apresentados os principais resultados obtidos por simulação do 

modelo integrado desenvolvido em Aspen Plus®, e a sua comparação com os valores reais da fábrica 

da CIMPOR, usados para validação do modelo.  

 

Tabela 2: Resultados para a potência do britador (kW/ton).  

Simulação CIMPOR 

1.20 1.53 
 

 

Tabela 3: Resultados para a potência da moagem de cru (kW/ton).  

Simulação CIMPOR 

20.61 23.59 
 

 

Tabela 4: Resultados da simulação da torre e forno de calcinação.  

 Simulação CIMPOR 

Calor trocado  

(kcal/kg clinquer) 
780.4 800.0 

Consumo de Combustível  

Petcoke, CDR farinhas animais e pneus 

(kg/ton clinquer) 

720.4 750.2 

 

 

 



 
 

Carbon Emissions Reduction in the Cement Industry 

Carbon Emissions Reduction in the Cement Industry      4 
 

Tabela 5: Resultados para a potência da moagem de cimento (kW/ton).  

Simulação CIMPOR 

32.85 40.69 

 

 

Em relação à Tarefa 2, a estimativa da pegada de Carbono de uma unidade de produção de 

cimento foi desenvolvida tendo como base os resultados de simulação do modelo da Tarefa 1, de 

acordo com os balanços materiais e energéticos provenientes deste. 

 A primeira questão a resolver nesta tarefa foi estabelecer as fronteiras do modelo, de modo a 

determinar que etapas do ciclo de vida contabilizar. Seguindo a literatura publicada [6], serão usadas 

as etapas de extração das matéria-prima (extração, transporte até à fábrica e fase de 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 figura 3 apresenta um diagrama simplificado do modelo utilizado no Umberto NXT CO2 

para a estimativa da Pegada de Carbono, onde se consideram duas etapas do ciclo de vida, e os 

materiais/processos que irão ser contabilizados para a Pegada de Carbono em cada uma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Diagrama do modelo do Umberto NXT CO2.  

 

A tabela 6 tem a comparação entre os valores estimados usando o software Umberto NXT CO2 e os 

valores reportados pela unidade da CIMPOR em 2016.  

 

Tabela 6: Estimativa das emissões de CO2 (kg CO2/ton cimento).  

Simulação (Umberto) CIMPOR 

Matéria-prima Produção 

655.1 64.2 683.8 

748.0 
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Conferências, Comunicações e Apresentações 

 O trabalho desenvolvido foi aceite para uma apresentação oral.  

 João MARCOS, Rui FILIPE, Carla PINHEIRO, Henrique MATOS, “Strategies to 

meet carbon footprint reduction target for sustainable cement production”, Proceedings of 

WCCE10 -  10th World Congress of Chemical Engineering, Barcelona, Spain, 1 – 5th October 

2017 (aceite para comunicação Oral).  
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