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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 Julho de 2018 a 31 de Dezembro 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 “CaReCI - 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 Julho de 2018 e a presente data no âmbito da referida bolsa: 

1. Correções e melhorias na implementação do modelo usado para descrever a 

reação de carbonatação, o Overlapping Grain Model (Wen. Liu, John S. Dennis), no 

software gPROMS ModelBuilder®, tendo-se conseguido melhorar as simulações das 

reações de carbonatação de CaO feitas experimentalmente no âmbito deste 

projecto com sucesso, tendo-se conseguido reproduzir os dois regimes de reação 

com um desvio médio de aproximadamente 2% para os 3 sólidos diferentes. 

2. Desenvolvimento do modelo que descreve a reação de calcinação e a estrutura 

porosa do sólido que sofre a reação – Rate Equation Theory for the Pore Size 

Distribution (Z. Li, H. Sun)., nomeadamente nos seguintes aspectos: 

a. Implementação de uma equação para o cálculo da conversão de 

calcinação com base na comparação relativa entre o volume da esfera 

total e o volume de sólido que reagiu. 
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b. Alteração/criação de condições iniciais para a equação diferencial que 

rege as alterações na estrutura porosa, no sentido de permitir a 

utilização da pore size distribution (PSD) da partícula de CaCO3 que sofre 

a calcinação como ponto de partida para as alterações estruturais que 

ocorrem durante a reação. A implementação deste aspecto em 

particular é crucial para a utilização do modelo para simular ciclos de 

reação, uma vez que as alterações na estrutura porosa são contínuas ao 

longo dos ciclos. 

c. Implementação de um termo de geração de vazios no balanço aos 

vazios durante a colisão e coalescência que ocorre tanto durante a 

decomposição de CaCO3 como durante a sinterização. Este termo é 

baseado no volume diferencial que reage num intervalo de tempo 

infinitesimal e na conversão da carbonatação imediatamente anterior, e 

permite uma geração gradual de volume poroso na partícula, que 

decorre ao longo da reação. 

d. Implementação de uma equação alternativa para o cálculo da área 

superficial de sólido que envolve os vazios na partícula, de forma a 

evitar a sobrestimação sistemática desta propriedade presente no 

modelo original. A equação implementada baseia-se no volume dos 

vazios, calculado assumindo os vazios como esferas, e nos cálculos 

utilizados para cálcular a área superficial no método experimental dos 

ensaios de porosimetria. Uma vez que esta propriedade está 

directamente relacionada com a reactividade do sólido na 

carbonatação, é importante evitar a sua sobrestimação, que resultaria 

em estimativas menos conservadoras para a extenção da seguinte 

carbonatação, o que é indesejável. 

e. Implementação da correção de um erro grave na formulação original do 

algoritmo numérico para a computação do modelo, que causava um 

consumo artificial e indevido do volume poroso, uma vez que não 

existem mecanismos de estreitamento de poro em acção durante a 

calcinação. 

f. Implementação dos mecanismos de alteração de estrutura porosa de 

forma a terem um efeito combinado ao invés de afectarem a partícula 

separadamente, como formulado no modelo original.  

3. Implementação da versão melhorada do modelo referido no ponto 2 no software 

gPROMS ModelBuilder®, tendo-se conseguido com sucesso simular as reações de 

calcinação de dolomite feitas experimentalmente, especificamente em termos do 

perfil de conversão, tendo-se obtido desvios de 1.2% face ao valor experimental; e 

em termos de alterações à estrutura porosa, em que se conseguiu replicar o perfil 

observado na PSD experimental após uma reação de calcinação (ciclo 0) com um 

desvio entre o volume poroso total estimado e experimental de 3%. Tendo em 



conta os resultados obtidos, consideraram-se validadas as alterações feitas ao 

modelo da calcinação, descritas no ponto 2. 

4. Implementação de um esquema ciclíco utilizando os modelos acima para permitir a 

simulação de vários ciclos de reação. Para permitir estimar a extensão da 

desactivação do sólido na carbonatação, foi implementado um esquema que faz 

uso de uma correlação experimental entre a perda de conversão maxima de 

carbonatação e a perda de área superficial porosa da partícula ao longo de vários 

ciclos. Combinando esta correlação com a capacidade do modelo do ponto 2 de 

estimar a área superficial da partícula pós-calcinação, é possível estimar a extensão 

máxima da carbonatação seguinte. 

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, escrita de abstracts e 

realização de posters apresentados em conferências nacionais e internacionais, 

bem como de um artigo a ser submetido a uma revista com arbitragem científica 

internacional a descrever o modelo de partícula desenvolvido no período da bolsa. 

 

3. Artigos em revistas com arbitragem científica 

 
• Miguel Abreu Torres, Paula Teixeira, Rui M. Filipe, Luis Domingues, Carla 

I. C. Pinheiro, Henrique A. Matos. Modeling of Ca-Looping cycles of 

Carbonation and Calcination Reactions for CO2 post-combustion capture 

in gPROMS®. (em revisão pelos autores para submissão à revista Comp. 

Chem. Eng., 2018) 

 

 

4. Conferências/Congressos Internacionais e Nacionais 
 

• Miguel Abreu Torres, Paula Teixeira, Rui M. Filipe, Luis Domingues, Carla I. 

C. Pinheiro, Henrique A. Matos. Modeling of Carbonation and Calcination 

Reactions of Ca-Looping Process for CO2 post-combustion capture in 

gPROMS®. Proceedings of the 13th International Chemical and Biological 

Engineering Conference (CHEMPOR 2018), Aveiro, Portugal, 2 a 4 de 

Outubro, 2018. (Poster) 

http://www.chempor2018.com/ 

 

• Miguel Abreu Torres, Paula Teixeira, Rui M. Filipe, Luis Domingues, Carla I. 

C. Pinheiro, Henrique A. Matos. Modelling Full Cycles of Carbonation-

http://www.chempor2018.com/


Calcination for Calcium Looping Process Simulation in gPROMS®. 29th 

European Symposium on Computer-Aided Process Engineering (ESCAPE 29), 

Eindhoven, Holanda, 16 a 19 de Junho, 2019. (Abstract aceite; Extended 

paper submetido em Novembro de 2018) 

https://escape29.nl/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisboa, 12 de Dezembro de 2018 
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