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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 2019 a 30 de Abril de 2019, 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 Janeiro de 2019 e a presente data no âmbito da referida bolsa: 

1. Pesquisa bibliográfica e actualização da base de dados relativa à bibliografia 

existente nos seguintes temas: 

a. Modelação de reactores de leito fluidizado; 

b. Modelação de reactores de leito fluidizado circulante para processos de 

Calcium-looping para a captura de CO2 em regime de fluidização rápida: 

i. Carbonatador – Reactor onde ocorre a carbonatação; 

ii. Calcinador – Reactor onde ocorre a calcinação; 

iii. Modelos validados contra dados experimentais provenientes de 

plantas piloto. 

2. Planeamento da abordagem à modelação do reactor de leito fluidizado circulante e 

escolha de modelos relativos à categoria 1.b a implementar e desenvolver: 

a. Carbonatador – Modeling the carbonator of a Ca-looping process for 

CO2 capture from power plant flue gas (Matteo C. Romano);  
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b. Calcinador – Assessment of CO2 capture by calcium looping (CaL) 

process in a flexible power plant operation scenario (Ana-Maria Cormos 

& Abel Simon). 

3. Implementação do modelo 2.a acima referido no software gPROMS ModelBuilder®, 

a validar com os resultados experimentais presentes na literatura citada 

correspondente. 

4. Colaboração com o bolseiro Diogo Santos do projeto CaReCI no desenvolvimento 

do modelo dos equipamentos de suporte ao reactor de CaL e no modelo do ciclo 

de cogeração de vapor com o qual o processo de captura de CO2 está integrado, 

ambos a serem implementados no software AspenPlus®. 

5. Apresentação do trabalho realizado no período entre 1 de janeiro de 2018 e 31 de 

dezembro de 2018 ao grupo do projeto CaReCI, no dia 21 de março de 2019. 

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

e realização de um poster apresentado numa conferência internacional, bem como 

de um artigo a ser submetido à revista com arbitragem científica internacional 

Computers and Chemical Engineering a descrever o modelo de partícula 

desenvolvido no período da bolsa entre 1 de janeiro de 2018 e 31 de dezembro de 

2018. 

 

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., 2019) 

 

 

4. Conferências/Congressos Internacionais 

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

C. Pinheiro, Henrique A. Matos. Modelling sorbent deactivation in calcium 

looping for CO2 capture. Advanced Process Modelling Forum, Londres, 

Inglaterra, 26 a 27 de Março 2019. (Poster)  

https://www.psenterprise.com/events/uk/2019/apmf/overview  

 

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

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

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

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

https://www.psenterprise.com/events/uk/2019/apmf/overview
https://www.psenterprise.com/events/uk/2019/apmf/overview


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

paper aceite) 

https://escape29.nl/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisboa, 17 de abril de 2019 
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