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1. Introdução 

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

Abreu no âmbito da Bolsa de Investigação para Mestre (BL-CQE/2017-032) no período 

de 1 de Janeiro de 2018 a 30 de Junho de 2018, sob a orientação dos Professores 

Henrique Matos, Carla Pinheiro, e Rui Filipe. 

Os trabalhos foram desenvolvidos no laboratório LabSOP – Laboratório de Síntese e 

Otimização de Processos do Grupo Process Optimization for Energy Efficiency and 

Technology (PrOfEET)/CERENA e 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 Tecnologia.  

 

2. Principais Actividades de Desenvolvimento & Investigação 

Apresentam-se de seguida e de forma sucinta as principais actividades desenvolvidas 

entre 1 de Janeiro de 2018 e a presente data no âmbito da referida bolsa: 

1. Pesquisa bibliográfica e actualização da base de dados, tendo esta incidido 

especialmente nos seguinte temas: 

a. Modelação de processos de Calcium-Looping para a captura de CO2; 

b. Modelação da reação de carbonatação de uma partícula de CaO com 

recurso a parâmetros estruturais; 

c. Modelação da reação de calcinação de uma partícula de CaCO3 

contemplando a dinâmica da rede porosa. 

2. Delinear da abordagem à modelação multi-escala de um sistema de Calcium-

Looping, com a definição dos modelos fundamentais a desenvolver, e subsequente 

escolha de dois modelos da literatura a implementar: 

a. Reação da Carbonatação - Overlapping Grain Model (Wen. Liu, John S. 

Dennis);  
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b. Reação de calcinação e descrição da estrutura porosa do sólido – Rate 

Equation Theory for the Pore Size Distribution (Z. Li, H. Sun). 

3. Implementação do modelo 2.a acima referido – Overlapping Grain Model no 

software gPROMS ModelBuilder®, tendo-se conseguido com sucesso simular 

reações de carbonatação de CaO feitas experimentalmente no âmbito deste projeto, 

conseguindo-se reproduzir os dois regimes de reação observados 

experimentalmente para 3 sólidos diferentes. 

4. Ínicio da implementação do modelo 2.b acima referido – Rate Equation Theory for 

the Pore Size Distribution, no software gPROMS ModelBuilder®, estando esta ainda 

a decorrer. 

5. Colaboração na planificação das actividades laboratoriais desenvolvidas na vertente 

experimental deste projeto, com vista à obtenção dos dados experimentais 

necessários para a validação dos modelos desenvolvidos, bem como no tratamento 

dos respectivos dados. 

6. Participação nas reuniões de progresso do projeto CaReCI e escrita de abstracts e 

realização de posters apresentados em conferências nacionais e internacionais. 

 

 

3. Conferências/Congressos Internacionais e Nacionais 
 

• Miguel Abreu Torres, Rui M. Filipe, Carla I. C. Pinheiro. Modelling and 

simulation of the calcium looping cycle sorbent performance for CO2 

capture. Advanced Process Modelling Forum, Londres, Inglaterra, 17 a 18 

de Abril 2018. (Poster)  

https://www.psenterprise.com/events/uk/2018/apmf/overview 

 

• Miguel Abreu Torres, Rui M. Filipe, Carla I. C. Pinheiro. Modelling and 

simulation of CO2 capture by calcium looping cycle using gPROMS®. 5º 

Fórum de Engenharia Química e Biológica, Lisboa, Portugal, 8 a 10 de Maio 

2018. (Poster) 

http://coifeqb.wixsite.com/i-feqb 

 

• Carla I. C. Pinheiro, Rui M. Filipe, Miguel Abreu Torres, João M. Silva, 

Henrique A. Matos. Multi-scale modelling and simulation of Ca-looping 

cycle process for CO2 post-combustion capture.  28th European Symposium 

on Computer-Aided Process Engineering (ESCAPE 28), Graz, Áustria, 10 a 13 

de Junho 2018. (Poster) 

https://escape28.tugraz.at/ 
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