
1. Introdução 

O presente relatório refere-se às actividades de investigação desenvolvidas por Diogo Santos no 

âmbito da Bolsa de Investigação para Mestre (BL-CQE/2017-032) no período de 11 de fevereiro 

de 2019 a 11 de maio 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 “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 11 

de fevereiro de 2019 e a presente data no âmbito da referida bolsa: 

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

na integração da tecnologia Calcium-Looping na indústria cimenteira e na simulação 

processual dessa mesma tecnologia. 

2. Delinear a abordagem à simulação processual da tecnologia Calcium-Looping, com o intuito 

de obter uma configuração inicial através da pesquisa bibliográfica referida no ponto 1. 

3. Simulação processual com recurso aos dados do artigo A new integration model of the 

calcium looping technology into coal (C. Ortiz, R. Chacartegui, J.M. Valverde, J.A. Becerra) no 

software Aspen Plus V9.  

4. Simulação de um ciclo de vapor baseado no ciclo de Rankine com regeneração, com o intuito 

de maximizar a integração energética. Optimização dos parâmetros relacionados com o ciclo 

de vapor simulado.  

5. Comparação dos resultados obtidos na simulação feita com os resultados do artigo citado no 

ponto 3. 

6. Otimização da integração energética do processo simulado com recurso ao software Aspen 

Energy Analyzer V9 (Tarefa em curso).  
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