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Resumo 

 

A indústria do cimento é um dos maiores consumidores de energia no mundo por essa razão a 

eficiência energética neste sector é muito relevante para o desenvolvimento de um futuro sustentável. Em 

Portugal é a segunda indústria mais consumidora de energia tendo este facto em consideração o centro 

de produção de Alhandra foi escolhido como base para elaboração desta dissertação. 

Nesta dissertação foi escolhida a eficiência exergética como forma de avaliar a eficiência energética. 

A exergia é uma forma de avaliar a qualidade da energia. Através da exergia é possível calcular a 

capacidade de uma determinada quantidade de energia realizar trabalho, num dado ambiente de 

referência. A eficiência exergética permite avaliar quão longe o processo está do processo ideal. 

Nesta dissertação foram calculados dois tipos de eficiência exergética: eficiências agregadas, 

calculadas considerando o sistema como sendo a fábrica, e eficiências desagregadas, calculadas para 

cada fase do processo produtivo. Para calcular as eficiências de cada fase do processo produtivo foram 

usados os dados de um caso de estudo semelhante ao centro de produção de Alhandra, pois não se 

encontrava disponível a informação necessária para este centro. As eficiências agregadas foram 

calculadas utilizando informação disponível em declarações ambientais e dados obtidos através do 

contacto com responsáveis do centro de produção. Para além destes dois tipos de eficiências exergéticas 

foi também calculada a evolução da intensidade energética do centro de produção de Alhandra. 

As eficiências obtidas para cada uma das fases do processo foram semelhantes às calculadas 

noutros estudos. Em relação às eficiências agregadas foram constantes nos anos analisados sendo que a 

eficiência calculada usando a exergia útil apresenta valores próximos de 48% enquanto que a calculada 

utilizando a exergia primária apresenta valores de cerca de 20%. A intensidade energética térmica foi 

consistente com os valores esperados para este tipo de fábrica, a média para o período foi de 3.44 GJ/t 

clínquer. Por outro lado, a energia elétrica foi superior ao expectável, a média para o período foi de 

114 kWh/t ceq. Relativamente às emissões de CO2, os resultados demonstram que existe um aumento nas 

emissões por tonelada de clínquer. 

 

Palavras Chave: Exergia; Eficiência exergética; Intensidade energética; Indústria do cimento; 
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Abstract 

 

The cement industry is one of the largest energy consumers in the world so energy efficiency in this 

sector is very relevant for the development a sustainable future. In Portugal it is the second largest industry 

in terms of energy consumption, therefore a cement producing plant in Alhandra was chosen to be studied 

in this dissertation. 

In this thesis, exergy efficiency was chosen to evaluate energy efficiency. Exergy is a property that 

takes into account the quality of the energy, in other words, exergy is the maximum amount of work an 

energy flow could do.   

In this dissertation two different types of exergy efficiencies were calculated: aggregated efficiencies, 

calculated at the plant level, and disaggregated efficiencies, calculated at the process level. In order to 

calculate the efficiencies at the process level, it was assumed that the Alhandra plant was similar to another 

one described in the literature, to fill in for missing data, crucial for this work. Aggregated efficiencies were 

calculated using publicly available information from the environmental declaration of the Alhandra plant and 

using information about the chemical composition of the various products during the different stages of 

production, from Cimpor. In addition to these two kinds of exergy efficiencies, it was also calculated the 

change of energy intensity in the Alhandra plant. 

The efficiencies obtained for each process were similar to other studies. Aggregated efficiencies were 

constant in the years used in this study, the exergy efficiency calculated using useful exergy was close to 

48% for all the years of this study, while the primary exergy efficiency was around 20%. Concerning the 

thermal energy intensity, it was consistent with what was expected for this type of plant, with an average of 

3.44 GJ/t clinker for the studied period. Regarding electrical energy consumption, it was significantly larger 

than the values of other studies, with an average for the studied period of 114 kWh/t. For CO2 emissions, 

the results show that there is a trend of increasing emissions per tonne of clinker. 

Keywords: Exergy; Exergy efficiency; Energy intensity; Cement industry; 
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1. Introdução 

 

1.1.Enquadramento e motivação do trabalho 

A energia é essencial na vida do ser humano sendo utilizada para diversos fins, desde a produção 

de alimentos à sua confeção passando pelo seu transporte e conservação. Sem energia não seria possível 

realizar nenhuma destas etapas. 

Desde o século XX que as principais fontes de energia são os combustíveis fósseis (carvão, petróleo 

e gás natural). Durante a sua combustão estes combustíveis libertam dióxido de carbono, gás com efeito 

de estufa que provoca o aquecimento global, sendo por isso necessário encontrar formas mais eficientes 

de utilizar este tipo de combustíveis. Associado aos combustíveis fósseis existem outros problemas 

ambientais como por exemplo, a produção de gases nocivos para a saúde, a poluição de linhas de água e 

a destruição de habitats, devido à exploração dos recursos ou até devido a fugas durante o seu transporte. 

Em geral o uso de energia pode ser dividido em três sectores, edifícios, indústria e transportes. A 

indústria representa cerca de 30% da energia consumida (IEA, 2007). A indústria cimenteira é, dentro deste 

sector, uma das maiores consumidoras de energia sendo por isso relevante estudá-la.  

Efetivamente a indústria do cimento representa cerca de 7% do consumo mundial de energia na 

indústria (IEA e CSI 2018), utilizando principalmente combustíveis fósseis como o carvão e o coque de 

petróleo. Em Portugal a indústria do cimento representa cerca de 13% do consumo energético da indústria 

(DGEG, 2015). Consequentemente, esta é também uma das principais emissoras de gases com efeito de 

estufa, a produção de cimento representa aproximadamente 7% do total de emissões de dióxido de 

carbono causadas pelo homem (IEA e CSI, 2018). Na indústria do cimento cerca de metade das emissões 

de dióxido de carbono são provocadas pelo processo de calcinação (descarbonatação) e o restante é 

provocado pela queima de combustíveis fósseis (Hendriks et al., 2004). A indústria do cimento apresenta 

outros impactes de entre os quais se destacam o impacte paisagístico associado às pedreiras, as emissões 

de poluentes atmosféricos como as partículas, óxidos de azoto e dióxido de enxofre e o ruído. 

A energia pode ser avaliada em várias fases: energia primária, final e útil. A energia primária é a 

denominação atribuída aos recursos energéticos quando estes se encontram na mesma forma que podem 

ser encontrados na natureza. Energia final é a energia q que chega ao consumidor após ter sido processada 

numa refinaria por exemplo. A energia útil é a energia na forma que é efetivamente utilizada para realizar 

uma determinada função. Alguns exemplos de energia primária são o carvão, o petróleo e o gás natural. 
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Exemplos de energia final são a eletricidade, a gasolina e o gasóleo. Na fase útil da energia são exemplos 

o trabalho mecânico e o calor.  

Nesta dissertação, a energia vai ser medida usando exergia que é uma forma de quantificar a  

qualidade da energia, ou seja, a  capacidade de uma determinada quantidade de energia realizar trabalho, 

num dado ambiente de referência (Serrenho et al., 2016). Por exemplo, 1 kWh de eletricidade pode produzir 

1 kWh de trabalho, mas 1 kWh de calor a 200ºC só consegue produzir 0.37 kWh de trabalho utilizando um 

ciclo de Carnot num ambiente a 25ºC.  

A análise exergética permite identificar os processos mais ineficientes e calcular o potencial de 

redução de consumo de energia e de emissões de gases de efeito de estufa utilizando outro vetor 

energético e/ou outras tecnologias. 

A análise exergética pode assim ser utilizada para perceber se um processo está próximo do seu 

comportamento ideal (Palma, 2014). A eficiência exergética está limitada a 100% o que não acontece com 

a eficiência energética. A eficiência exergética pode ser medida de diferentes formas. 

Na literatura existem diversos estudos onde é calculada a eficiência exergética da indústria do 

cimento, embora normalmente esta seja calculada com um foco em cada fase do processo e não seja 

considerada a exergia química dos materiais. Não sendo por isso comum, a análise da eficiência agregada. 

Esta dissertação pretende calcular a eficiência energética e exergética de uma fábrica de cimento, 

tendo como caso de estudo o Centro de Produção de Alhandra (CPA). Os principais objetivos são: 

• Calcular a eficiência exergética de cada fase do processo produtivo da indústria cimenteira, 

considerando a exergia química dos materiais; 

• Calcular a intensidade energética do CPA; 

• Estudar a evolução da eficiência exergética agregada do CPA, considerando apenas os 

fluxos que entram e saem da fábrica; 

• Comparar diferentes medidas de eficiência agregada. 
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1.2.Estrutura 

A presente dissertação é composta por 5 capítulos. 

No primeiro capítulo é feita um enquadramento do tema e são descritos os principais objetivos e 

estrutura desta dissertação. 

No segundo capítulo é realizada uma revisão à literatura sobre eficiência energética e exergética. É 

também explicado o processo produtivo do cimento. 

No terceiro capítulo são explicadas as metodologias utilizadas nesta dissertação. 

No quarto capítulo são apresentados e discutidos os resultados obtidos para as diferentes 

metodologias. 

Por fim, o quinto capítulo contempla as principais conclusões deste trabalho bem como algumas 

sugestões para trabalhos futuros 
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2. Estado da arte 

 

2.1.A história do cimento 

O cimento foi utilizado pela primeira vez pelos Romanos, sendo a cúpula do panteão de Roma, Figura 

1, contruída por volta do ano 31 D.C, reconstruída por volta do ano 126 D.C, um dos exemplos da utilização 

do cimento. Este cimento tinha por base o calcário, predominantemente CaCO3, era aquecido num forno 

libertando CO2 formando assim cal, CaO. A cal era misturada com areia e água formando uma argamassa 

que ganhava resistência mecânica quando exposta à atmosfera, através da reabsorção do CO2. Este tipo 

de argamassas são denominadas de aéreas por serem expostas ao ar para endurecer, isto é, não 

endurecem debaixo de água (Allwood et al., 2012). 

 

Figura 1 - Cúpula do panteão de Roma (PlanetWare, 2018) 

Os Romanos descobriram ainda que podiam criar uma argamassa mais forte se utilizassem “areia” 

das encostas do monte Vesúvio, esta “areia” era na realidade cinza vulcânica, que continha sílica e alumina, 

que combinava quimicamente com a cal e ao ser misturada com água formava um cimento hidráulico, ou 

seja, cimento que endurece debaixo de água (Allwood et al., 2012). 

Após a queda do império Romano grande parte destes conhecimentos foram perdidos, voltando a 

ser utilizada cal aérea. Apenas a meio do século XVIII foram feitos esforços para tentar melhorar a fórmula 
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tradicional. John Smeaton ficou encarregue de construir o terceiro farol de Eddystone e necessitava de um 

cimento que conseguisse endurecer o suficiente entre marés para não ser destruído. Assim sendo, chegou 

à conclusão que uma rocha calcária com argila na sua composição, contendo alumina e sílica, era a escolha 

ideal. Smeaton optou então por utilizar assim um cimento semelhante ao utilizado pelos Romanos, o farol 

foi concluído em 1759 tendo sido desmantelado em 1876 e colocado em terra como pode ser visto na 

Figura 2 (Allwood et al., 2012). 

 

Após vários anos repletos de contribuições de várias pessoas, nomeadamente no desenvolvimento 

de cimentos naturais (cimentos que contêm entre 20 e 40 de argila e são queimados a temperaturas 

menores que o cimento de Portland) em 1824, Joseph Aspdin pediu uma patente para o cimento de 

Portland (o nome escolhido resulta da parecença entre o cimento e uma rocha prestigiada utilizada na 

época chamada Portland). Passados 20 anos, o seu filho William descobriu que ao aumentar a temperatura 

e o conteúdo em calcário no processo de fabrico utilizado pelo pai poderia superar os problemas do rápido 

endurecimento e da baixa resistência e, assim, foi descoberto o cimento de Portland que ainda é utilizado 

hoje em dia (Allwood et al., 2012).  

Em Portugal, a primeira fábrica para a produção de cimento Portland foi instalada em 1894 em 

Alhandra, estando na origem do que é hoje o Centro de Produção de Alhandra (CPA) da empresa Cimpor. 

Figura 2 - Farol de Eddystone (Cornwall Guide, 2018) 
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2.2.Cimento e betão 

Devido à importância que o betão apresenta na indústria do cimento será apresentada a sua 

definição. Segundo Coutinho (2006), “o betão é um material constituído pela mistura devidamente 

proporcionada de agregados (em geral brita ou godo e areia) com um ligante hidráulico (cimento), água e 

eventualmente adjuvantes e/ou adições”. 

De acordo com a norma NP EN 197-1 (2001), “o cimento é um ligante hidráulico, isto é, um material 

inorgânico finamente moído que, quando misturado com água forma uma pasta que ganha presa (passar 

de uma pasta a um sólido) e endurece por reações e processos de hidratação e que, depois de endurecida, 

conserva a sua capacidade resistente e estabilidade mesmo debaixo de água”. 

As matérias-primas necessárias para produzir betão são abundantes e estão disponíveis em grande 

parte do mundo. Este facto em conjunto com as características do betão, o seu baixo custo, a sua 

durabilidade e a sua resiliência ao fogo, a cheias e a pestes contribuem para tornar o betão o material mais 

usado na construção de infraestruturas e edifícios, sendo a substância manufaturada mais consumida no 

mundo (IEA e CSI, 2018). 

2.3.Processo produtivo 

O processo produtivo do cimento pode ser dividido em três fases principais, a extração e preparação 

das matérias-primas, a cozedura e a moagem. A segunda fase, cozedura, é a que consome maior energia 

e a que sofreu mais alterações ao longo dos anos. 

 Existem duas formas de produzir cimento: a via seca, em que as matérias-primas são aquecidas de 

forma a perderem a humidade diminuindo o consumo de energia utilizada no forno, e a via húmida, na qual 

uma lama é produzida para alimentar o forno aumentando assim o consumo de energia, normalmente 

utilizada se a humidade presente nas matérias-primas for elevada. 

Hoje em dia a forma mais utilizada é a via seca, pois é mais eficiente energeticamente, sendo que 

dentro desta também existem algumas variações entre instalações. As principais são: o número de ciclones 

(operação unitária onde ocorre o pré-aquecimento) e poder ainda apresentar, ou não, um pré-calcinador. 

Na produção de cimento pela via seca, depois da extração das matérias-primas, calcário e marga, 

estas são juntas com outras matérias-primas e pré-homogeneizadas sendo, seguidamente, moídas e 

secas. O produto resultante deste processo é denominado de cru ou farinha.  
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A fase seguinte é a cozedura, ou clinquerização, que ocorre no forno. Por sua vez, o forno é 

normalmente precedido de uma torre de ciclones que aquece o cru e contribui para a calcinação parcial do 

mesmo. O forno é o local onde grande parte da energia térmica é consumida e onde é emitida a maioria 

do dióxido de carbono associado à produção de cimento. Esta emissão de dióxido de carbono não é apenas 

devida à queima de combustível utilizado para aquecer o forno, mas, também, à própria reação de 

calcinação, em que carbonato de cálcio (CaCO3) se transforma em cal (CaO), libertando dióxido de 

carbono (CO2). A reação de calcinação é responsável por cerca de 50% das emissões associadas à 

produção de cimento (Hendriks et al., 2004). 

Após a cozedura o cru passa a ser denominado de clínquer, sendo de seguida arrefecido. 

Posteriormente, de forma a produzir o cimento, o clínquer é moído em conjunto com gesso e outros 

materiais (consoante o tipo de cimento que se pretende produzir). 

2.3.1.Evolução do forno do cimento no CPA 

O CPA iniciou a laboração em 1894, nessa altura foi instalado um forno horizontal contínuo com 

capacidade para produzir 6000 toneladas de cimento por ano. Em 1931, entrou em funcionamento o 

primeiro forno rotativo e, 3 anos mais tarde o segundo, ambos utilizavam a via húmida para produzir cimento 

(Cimpor, 2012). 

O CPA apresenta duas linhas de produção paralelas, a linha 6 e a linha 7. No ano de 1977 entrou em 

funcionamento o forno 6 e foi iniciada a produção pela via seca. Mais tarde, em 1985, um forno pré-existente 

foi reconvertido originando o atual forno 7. Hoje em dia as duas linhas fabris em funcionamento, linhas 6 e 

7, têm capacidade para produzir 2,3 milhões de toneladas de cimento por ano (Cimpor, 2012).  

2.3.2.Matérias-primas utilizadas para produzir cimento 

O cimento é produzido a partir de duas matérias-primas principais, o calcário (composto por 

carbonato de cálcio (CaCO3) e a argila. Estas matérias-primas são normalmente provenientes de rochas 

calcárias e de margas (rochas calcárias com argila na sua composição). São também utilizadas, em 

menores proporções, a areia siliciosa, óxidos de ferro e gesso (Pinto et al., 2013). 

2.3.3.Processo produtivo do CPA 

O processo produtivo de cimento no CPA, produção por via seca, apresenta várias etapas que são 

apresentadas de seguida e podem ser visualizadas na Figura 4: 
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O primeiro passo na produção de cimento é a extração de matérias-primas. No caso do CPA, as 

rochas calcárias, são provenientes da pedreira do Bom Jesus, situada a 2 km do CPA. A extração é feita 

por desmonte (isto é, a rocha é separada do maciço rochoso através da utilização de explosivos). 

Após a sua extração, o calcário é britado sendo posteriormente adicionadas outras matérias-primas, 

nomeadamente areia, calcário rico, cinzas de pirite e matérias-primas alternativas (resíduos provenientes 

de outros sectores de atividade). De forma a garantir a composição química desejada para o clínquer, estas 

matérias-primas são armazenadas em pilhas de pré-homogeneização, os processos explicados neste 

parágrafo e no anterior encontram-se esquematizados a amarelo na Figura 4. 

A próxima etapa é a preparação das matérias-primas. Com o objetivo de melhorar as operações 

seguintes, homogeneização e cozedura, é necessário que as matérias-primas tenham uma granulometria 

e humidade adequadas. Por este motivo são moídas para uma dimensão inferior a 200µm. Nesta operação 

são utilizados dois moinhos de bolas em circuito fechado, um por cada linha. No processo de secagem são 

aproveitados os gases quentes provenientes do forno, este processo de secagem não se encontra ilustrado 

na Figura 4. O produto resultante desta etapa é denominado de cru ou farinha, esta etapa encontra-se 

representada a azul na Figura 4. 

A próxima operação é a cozedura, ou clinquerização. No CPA existem algumas diferenças entre as 

linhas de produção 6 e 7, na linha 6 esta fase do processo inicia-se com a entrada da farinha previamente 

moída numa torre de ciclones de 4 andares, enquanto que na linha 7 a torre de ciclones tem 5 andares. 

Nas torres de ciclones a farinha é pré-aquecida usando os gases provenientes dos fornos, que circulam 

em contracorrente, até 850ºC. Nestas torres ocorrem as fases de secagem final e início da 

descarbonatação. A torre da linha 7 tem um pré-calcinador que recebe ar quente (ar terciário) proveniente 

do arrefecedor, para a combustão de cerca de 60% do combustível. Esta pré-calcinação permite aumentar 

a descarbonatação da farinha (a cerca de 90%), antes desta entrar no forno. A torre da linha 6 apresenta 

uma falsa pré-calcinação, pois não existe pré-calcinador, na qual é introduzido até 20% do total de 

combustível. A farinha após esta fase, já pré-aquecida e descarbonatada, entra no forno rotativo. Neste 

ocorrem as reações de clinquerização a temperaturas entre os 1450ºC e os 1500ºC. A Figura 3 apresenta 

um esquema de uma torre de ciclones e um forno rotativo. 

O produto resultante da cozedura, clínquer, é de seguida arrefecido. Na linha 6 este processo de 

arrefecimento é conseguido através da utilização de um arrefecedor de satélites, usando ar frio em 

contracorrente. O calor libertado durante o arrefecimento é recuperado e todo o ar de arrefecimento é 

utilizado como ar secundário para a combustão no forno. No que respeita ao forno 7 o clínquer é arrefecido 

utilizando um arrefecedor de grelhas, por uma corrente de ar frio transversal. O calor resultante deste 

arrefecimento é recuperado e reutilizado como ar de combustão no forno e como ar terciário no pré-

calcinador, sendo o restante libertado pela chaminé do arrefecedor. 
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Para que os combustíveis possam ser utilizados no forno têm de ser previamente preparados. No 

caso do CPA é utilizado como combustível fóssil principal o coque de petróleo, sendo o fuelóleo apenas 

utilizado no aquecimento dos fornos após paragens prolongadas. O coque de petróleo é moído para poder 

ser queimado no forno, para este efeito o CPA tem dois moinhos de bolas em circuito fechado, um por cada 

linha. O CPA pode ainda valorizar outros combustíveis como, por exemplo, farinhas animais, combustíveis 

derivados de resíduos de baixa granulometria e biomassa vegetal. Esta etapa, preparação de combustíveis, 

é apresentada a verde na Figura 4, bem como as etapas de cozedura e arrefecimento do clínquer. 

A última operação do processo produtivo do cimento no CPA é a moagem do cimento. Nesta 

operação o clínquer e o gesso são moídos em conjunto com outros materiais (por exemplo, filler de calcário 

e cinzas volantes) com o objetivo de produzir os vários tipos de cimento que são fabricados no CPA. Em 

Alhandra estão disponíveis quatro instalações para a moagem de cimento, constituídas por moinhos de 

bolas e separadores de alta eficiência de terceira geração. Estes separadores permitem retirar do circuito 

de moagem o material que já tem as dimensões pretendidas, consideram-se de terceira geração e de alta 

eficiência pois possuem uma maior facilidade de ajustar a velocidade do ar que circula no circuito 

permitindo assim um maior controlo sobre as características do material que está a ser moído, 

nomeadamente a sua dimensão.  

Após ser produzido o cimento, este pode ser expedido de três formas diferentes: em sacos (25kg e 

50kg), em big bags ou a granel. A expedição e a moagem de cimento encontram-se a amarelo torrado na 

Figura 4. 

Figura 3 - Esquema pormenorizado de um forno rotativo, torre de ciclones e arrefecedor, adaptado de Liu et al. (2015) 
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Figura 4 - Esquema do processo de produção de cimento no CPA, onde se encontra carvão deveria 

estar coque de petróleo (Cimpor, 2012) 
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2.4.Evolução da produção de cimento 

A indústria do cimento é a terceira indústria mais consumidora de energia no mundo, utilizando 7% 

do total de energia consumida na indústria. Sendo ainda a segunda indústria que mais emite dióxido de 

carbono, emitindo 27% do total de emissões diretas (emissões resultantes da produção de cimento 

excluindo as emissões geradas na produção de eletricidade) de CO2 em 2014 (IEA e CSI, 2018). 

A procura por cimento tem crescido ao longo do tempo e nos últimos 100 anos a produção passou 

das 10 Mt, em 1910, para as 600 Mt, em 1970, tendo no ano de 2015 atingido as 4100 Mt. Na Figura 5 é 

apresentada a evolução da produção de cimento em todo o mundo no período de 1998 a 2015. 

Figura 5 - Evolução da produção mundial de cimento entre 1998 e 2015 (United States Geological 

Survey, 2018)  

 A figura anterior ilustra o enorme aumento da produção que ocorreu nos últimos anos, passando 

de pouco de mais de 1500 Mt, em 1998, para 4100 Mt, em 2015, quase triplicando a produção. Prevê-se 

ainda que a procura por betão, e consequentemente cimento, aumente entre 12% e 23% (face aos valores 

de 2014) até 2050 (IEA e CSI, 2018). Posto isto o papel da eficiência energética nesta indústria é sem 

dúvida relevante para tornar possíveis os objetivos estabelecidos no Acordo de Paris (2015). A diminuição 

de produção no ano de 2015 em relação a 2014 pode ainda ser revista (e sofrer alterações), uma vez que 

os dados são revistos nos quatro anos seguintes podendo sofrer alterações nessas revisões. 
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2.4.1.Reciclagem de cimento 

Contrariamente a outros produtos provenientes de indústrias com consumos elevados de energia, 

como o aço e alumínio, o cimento não é reciclado. A reciclagem implicaria consumos muito elevados de 

energia porque para reverter as reações que ocorrem na produção de cimento é necessário fornecer no 

mínimo 1GJ/t (Allwood et al., 2012). Outro facto que impossibilita a reciclagem do cimento é a necessidade 

de ser transportado longas distâncias para a fábrica, onde seria sujeito novamente ao processo de 

produção. A pedreira da matéria-prima principal (calcário) está normalmente muito próxima da fábrica de 

cimento sendo, por isso, curta a distância de transporte das mesmas. 

O cimento pode sofrer um processo de down-cycling, isto é, pode ser esmagado e usado como 

agregado para produzir betão. Outra forma de “reciclar” cimento é utilizá-lo como base para a construção 

de estradas e outras infraestruturas (Allwood et al., 2012). 

2.5.Fases da energia 

A energia pode ser dividida em três fases, primária, final e útil, dependendo da forma em que se 

encontra. A denominação energia primária é atribuída aos recursos energéticos quando estes se 

apresentam na mesma forma do que a que se encontram na natureza, isto é, antes de sofrerem qualquer 

tipo de transformação, alguns exemplos desta fase da energia são o carvão, o petróleo e o gás natural. A 

designação energia final é atribuída à energia após esta sofrer alguma alteração. Esta fase corresponde 

normalmente à fase de energia disponível para o consumidor final, alguns exemplos são o gasóleo, a 

gasolina e a eletricidade. Energia útil é a energia na forma em que é realmente usada, permitindo realizar 

a função que lhe foi destinada, por outras palavras, o calor (energia útil) é que permite que os alimentos 

sejam cozinhados, não é o gás natural (energia final). Alguns exemplos são o calor, o trabalho mecânico e 

a iluminação. 

2.6.Eficiência energética 

A eficiência energética pode ser definida como “o rácio entre o resultado em termos do desempenho, 

serviços, bens ou energia gerados e a energia utilizada para o efeito” de acordo com a diretiva europeia de 

eficiência energética, formulando de outra forma eficiência energética significa usar menos energia para 

fornecer o mesmo serviço (IEA, 2014). 

A eficiência energética é essencial para conseguir diminuir o consumo de energia contribuindo, por 

isso, para atingir o objetivo de um desenvolvimento mais sustentável. Segundo IEA (2014) cerca de 40% 

da energia utilizada no futuro deverá resultar de ganhos na eficiência energética. Por estas razões a 
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eficiência energética é também um tema para o qual quase todos os países têm objetivos definidos como, 

por exemplo, consumirem menos energia, emitirem menos dióxido de carbono ou terem uma utilização 

menos intensiva de energia (IEA, 2014). A razão para existirem este tipo de objetivos gerais prende-se com 

a dificuldade de agregar os diferentes usos de energia, algo que pode ser resolvido, em parte, quando é 

utilizada a eficiência exergética. 

2.6.1.Potencial da eficiência energética na indústria do cimento 

A melhor forma de perceber qual o potencial para a eficiência energética numa indústria é calcular a 

energia mínima teórica necessária para que as reações químicas (associadas a essa indústria) ocorram. 

Esta energia, que pode também ser denominada de energia da reação, corresponde à energia mínima 

necessária para que se forme uma determinada quantidade de um produto utilizando uma quantidade 

específica de reagentes. A energia da reação é calculada utilizando as entalpias de cada uma das reações 

que ocorre neste processo. A demonstração seguinte e exemplo que a sucede explicitam este conceito. 

 ℎ ̅(𝑇, 𝑃) =  ℎ ̅𝑓
0 + [ℎ ̅(𝑇, 𝑃) −  ℎ ̅(𝑇𝑟𝑒𝑓 , 𝑃𝑟𝑒𝑓)] =  ℎ ̅𝑓

0 +  𝛥ℎ̅ (1) 

 

  
𝑑𝐸

𝑑𝑡
= �̇� −  �̇� + ∑ �̇�𝑒 ℎ ̅𝑒 −  ∑ �̇�𝑠 ℎ ̅𝑠 = 0  (2) 

 

 �̇� − �̇� =  ∑ �̇�𝑠 ℎ ̅𝑠 − ∑ �̇�𝑒 ℎ ̅𝑒  (3) 

 

 �̇� −  �̇� =  ∑ �̇�𝑠  [ℎ ̅𝑓𝑠
0 + 𝛥ℎ ̅𝑠] − ∑ �̇�𝑒  [ℎ ̅𝑓𝑒

0 + 𝛥ℎ ̅𝑒] (4) 

 

 �̇� −  �̇� = ∑ �̇�𝑠  [ℎ ̅𝑓𝑠
0 ] − ∑ �̇�𝑒  [ℎ ̅𝑓𝑒

0 ] +  ∑ �̇�𝑠  [𝛥ℎ ̅𝑠] − ∑ �̇�𝑒  [𝛥ℎ ̅𝑒] (5) 

 

 �̇�𝑟𝑒𝑎çã𝑜 = ∑ �̇�𝑠  [ℎ ̅𝑓𝑠
0 ] −  ∑ �̇�𝑒  [ℎ ̅𝑓𝑒

0 ] (6) 

As equações 1, 2, 3, 4 e 5 permitem demonstrar o significado do que é denominado por energia de 

reação. A equação 2 é o balanço de energia para sistemas abertos e a equação 3 à simplificação para 

estado estacionário. No balanço de energia para sistema abertos contabiliza-se a energia que entra e sai 

associada aos fluxos de massa. As variáveis T e P significam temperatura e pressão, respetivamente, Tref 
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e Pref representam a temperatura de referência e a pressão de referência e, �̇� e �̇� são o fluxo de calor e o 

fluxo de trabalho. A variável �̇� representa o caudal molar. O subscrito e significa que a propriedade é 

considerada à entrada e o subscrito s significa que a propriedade é considerada à saída. Quando ocorrem 

reações químicas no sistema, os compostos que entram são diferentes dos que saem e, portanto, as 

entalpias de todos os compostos têm de ser corrigidas de modo a que se refiram ao mesmo datum de 

referência (equação 1). A variável ℎ̅ representa a entalpia específica em base molar, ℎ ̅𝑓
0 corresponde à 

entalpia de formação em base molar. Se for aplicado o balanço de energia em estado estacionário, dado 

pela equação 5,  nas condições ambiente (temperatura de 298K e pressão de 1 atm), é obtida a fórmula 

que permite calcular energia de reação (equação 6). A energia de reação é o calor que é necessário 

fornecer (ou que é libertado), estando os reagentes e os produtos nas condições ambiente, para que a 

reação ocorra.  

No caso da reação presente na equação 7, utilizando a equação 6 e os dados da Tabela 1 é possível 

calcular que a energia de reação por cada quilograma de CaCO3 é de -1769.03 kJ. O valor negativo deve-

se ao facto de ser uma reação endotérmica, ou seja, corresponde ao calor que é necessário fornecer para 

que a reação ocorra.  

 𝐶𝑎𝐶𝑂3  →      𝐶𝑂2(𝑔)  + 𝐶𝑎𝑂 (7) 

Tabela 1 - Dados utilizados para calcular a energia da reação apresentada na equação 7 (Wagman 

et al., 1965, 1971)  

  ℎ ̅𝑓
0 (kcal/mol) ℎ ̅𝑓

0 (kJ/mol) m(kg) Massa molar Nº de moles Entalpia (kJ) 

CaCO3 -288.46 -1206.92 1.00 100.80 9.92 -11973.38 

CO2 -94.05 -393.51 0.44 44.01 9.92 -3903.86 

CaO -151.79 -635.09 0.56 56.08 9.92 -6300.49 
 

A energia de reação da formação de clínquer, isto é, a energia mínima para produzir cimento é 

calculada como sendo 1.8 GJ/t (Taylor, 1990). Este valor é semelhante à energia de reação do carbonato 

de cálcio (equação 7) porque o CaCO3 é, em massa, o maior reagente deste processo. Hoje em dia 

utilizando as melhores práticas é produzido cimento utilizando apenas 2.9 GJ/t, valor muito próximo do 

mínimo teórico (Allwood et al., 2012). No entanto, a média mundial de energia consumida para produzir 

cimento varia entre 4.7-5.5 GJ/t existindo por isso potencial para melhorar. 

2.6.1.1.Exergia da reação 

A exergia da reação é calculada de uma forma muito semelhante à energia da reação a única 

diferença é que em vez de ser usada a entalpia de formação é usada a exergia química standard (Laila M. 



15 

 

Farag, 2012), como pode ser observado no balanço de exergia seguinte, em que é considerado um regime 

estacionário. 

 ∑ (1 −
𝑇0

𝑇𝑓

) �̇� − �̇� + ∑ �̇�𝑒  [𝑏 ̅𝑐ℎ 𝑒
0 ] −  ∑ �̇�𝑠  [𝑏 ̅𝑐ℎ 𝑠

0 ] = �̇�𝑑    (8) 

 Na equação anterior as variáveis �̇� e �̇� representam o fluxo de calor e o fluxo de trabalho, 

respetivamente. A variável �̇� corresponde ao caudal molar. A variável �̅�𝑐ℎ 
0 corresponde à exergia química 

standard. A variável �̇�𝑑 representa a exergia destruída. A exergia da reação é o trabalho máximo, �̇�𝑚𝑎𝑥, 

que se obtém a T0 e P0 assumindo que a destruição de exergia é zero:  

 �̇�𝑚𝑎𝑥 = ∑ �̇�𝑠  [𝑏 ̅𝑐ℎ 𝑠
0 ] −  ∑ �̇�𝑒  [𝑏 ̅𝑐ℎ 𝑒

0 ] (9) 

2.6.2.Cálculo da eficiência energética 

As eficiências energéticas podem ser calculadas entre as várias fases da energia, ou seja, entre as 

energias primária e final ou entre as energias final e útil ou entre as energias primária e útil. Nesta 

dissertação serão calculadas eficiências entre as fases final e útil e as fases primária e útil da utilização da 

energia. 

Para calcular eficiências energéticas podem ser usadas a primeira e a segunda lei da termodinâmica, 

sendo que esta dissertação se vai focar no cálculo de eficiências utilizando a segunda lei. No entanto, dado 

que para calcular eficiências de segunda lei é, por vezes, necessário utilizar eficiências de primeira lei, será 

explicado em seguida como se calculam estas eficiências. 

A eficiência de primeira lei de um sistema, segundo Moran et al. (2013), pode ser calculada usando 

a equação 10: 

 𝜂 =
𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑠𝑎í𝑑𝑎

𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎

 (10) 

Na equação 10 considera-se energia à saída  apenas aquela que é relevante para o processo em 

estudo, caso contrário e, visto que a energia se conserva, as eficiências calculadas seriam sempre iguais 

a 1. A eficiência de primeira lei ao ser calculada com a fórmula 10, apresenta alguns problemas. Por 

exemplo, numa bomba de calor a eficiência é superior a 1 pois o calor é superior à energia elétrica que foi 

utilizada. Desta forma, torna-se difícil avaliar o potencial de poupança de energia.  

Para além deste problema a eficiência de primeira lei não permite avaliar a qualidade da energia, isto 

é, calor de baixa temperatura permite realizar menos trabalho do que calor de alta temperatura que por seu 
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lado permite realizar menos trabalho do que eletricidade. Esta questão da qualidade da energia será 

explicitada nos esquemas seguintes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Figura 6 estão calculadas as eficiências de primeira lei de dois sistemas, um em que a fonte de 

energia é calor a 100ºC e outro em que a fonte de energia é eletricidade, ambos os sistemas têm uma 

eficiência de primeira lei de 80%. Observando a Figura 7, que representa os dois sistemas da Figura 6 mas 

considerando a exergia dos fluxos de energia, é possível perceber que apesar de apresentarem eficiências 

de primeira lei iguais, as eficiências de segunda lei destes dois sistemas são muito diferentes devido à 

qualidade dos fluxos de energia. Considerou-se como temperatura ambiente, T0, 298K. A exergia do fluxo 

de saída é igual nos dois sistemas, mas a exergia do fluxo de entrada é menor no primeiro sistema porque 

o fluxo de calor tem uma menor qualidade e, portanto, o primeiro sistema tem uma eficiência de segunda 

lei maior. O fluxo de eletricidade apresenta à entrada uma maior qualidade sofrendo, por isso, uma maior 

perda de qualidade e, consequentemente, uma menor eficiência de segunda lei. Explicando de outra forma 

1 kWh de calor a 40ºC 1,25 kWh de calor a 100ºC 

1,25 kWh de eletricidade 1 kWh de calor a 40ºC 

η= 80% 

η= 80% 

Energia 

Figura 6 - Cálculo da eficiência de primeira lei para duas fontes de energia diferente 

0,05 kWh de calor a 40ºC 0,251 kWh de calor a 100ºC 

1,25 kWh de eletricidade 0,05 kWh de calor a 40ºC 

ε= 19,06% 

ε= 3,83% 

Exergia 

Figura 7 - Cálculo da eficiência de segunda lei para duas fontes de energia diferente 
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seriam necessários apenas 0.05 kWh de eletricidade para, através de uma bomba de calor ideal e uma 

fonte fria a T0, produzir 1 kWh de calor a 40ºC. Para produzir essa mesma quantidade de energia com calor 

a 100ºC, utilizando uma bomba de calor ideal e fonte fria a T0, seriam necessários 0.251 kWh. 

Devido às questões levantadas nos parágrafos anteriores desta dissertação serão usadas e 

calculadas eficiências de segunda lei de forma a complementar a informação dada pelas eficiências de 

primeira lei. 

2.6.3.Fórmulas intensidade energética  

Além de calcular a eficiência energética de cada uma das fases da produção de cimento é muitas 

vezes útil calcular a eficiência da fábrica como um todo numa base mássica, isto é, a quantidade de energia 

utilizada por massa de cimento produzido, estas eficiências são denominadas de eficiências agregadas. 

Neste sentido serão apresentadas de seguida algumas fórmulas que podem ser utilizadas no cálculo de 

variadas eficiências agregadas. 

 𝜂𝑡 =
𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 

𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑜
 (11) 

A equação 11 permite saber a energia térmica, proveniente da queima de combustível, consumida 

por massa de cimento produzido. Esta expressão pode ser utilizada para efetuar comparações com outras 

fábricas de cimento. 

 𝜂𝑒 =
𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑒𝑙é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 

𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑜
 (12) 

Calculando a eficiência energética com a equação 12 é possível perceber a energia elétrica utilizada 

para produzir cada tonelada de cimento, tal como a equação 11 pode ser utilizada para comparar com 

outras fábricas de produção de cimento.  

 𝜂𝑓 =
𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 

𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑜
 (13) 

A equação 13 é uma junção das equações 11 e 12, ou seja, a energia final é a soma da energia 

térmica e da energia elétrica.  

 𝜂𝑝 =
𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚á𝑟𝑖𝑎

𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑜
 (14) 

Utilizando a fórmula 14 é possível calcular o consumo de energia primária por cada tonelada de 

cimento possibilitando, assim, compreender a totalidade dos recursos energéticos despendidos para a 

produção de cimento. 
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2.7.Exergia  

A definição de exergia, de acordo com Moran et al. (2013), é “ o trabalho máximo que pode ser obtido 

de um sistema geral, constituído pelo sistema e o ambiente, enquanto o sistema tende para o equilíbrio 

com o ambiente”.  

A exergia permite avaliar a qualidade da energia e comparar diferentes formas de energia, como foi 

referido anteriormente. Por exemplo, 1 kWh de eletricidade e 1 kWh de calor a 200ºC têm a mesma 

quantidade de energia. Contudo, com 1 kWh de eletricidade podemos obter 1 kWh de trabalho, enquanto 

que, com 1 kWh de calor a 200ºC num ambiente a 25ºC só podemos obter 0.37 kWh de trabalho. A 

qualidade da energia (ou exergia) não é a mesma. 

A exergia pode ser dividida em duas componentes diferentes, a exergia termomecânica, ou exergia 

física, e a exergia química. A exergia física é o trabalho máximo teórico que pode ser obtido, por exemplo, 

quando os gases de combustão são arrefecidos até à temperatura e pressão ambiente. A exergia química 

é o trabalho máximo teórico que pode ser obtido se os mesmos gases de combustão, a temperatura e 

pressão ambiente, reagissem de forma completa com os componentes do ambiente de forma a obter 

componentes que estão presentes no ambiente. Isto é, os gases de combustão teriam de reagir com o 

ambiente de forma a transformarem-se num gás com as mesmas componentes e com as mesmas pressões 

parciais que apresentam no ambiente,(Moran et al., 2013).  

 Na equação 15  é apresentada uma fórmula para o cálculo do fluxo de exergia específica total. 

 𝑏𝑓𝑇 = ℎ − ℎ0 − 𝑇0(𝑠 − 𝑠0) +
𝑉2

2
+ 𝑔𝑧 + 𝑏𝑐ℎ (15) 

Na equação anterior h e h0 significam a entalpia específica e a entalpia específica à temperatura e 

pressão ambiente, por essa ordem. As variáveis s e s0 representam a entropia específica e a entropia 

específica à temperatura e pressão ambiente, respetivamente. T0 significa temperatura ambiente, V 

representa a velocidade, g a aceleração da gravidade, z a altura e bch a exergia química. 

Desta forma, a exergia pode ajudar a melhor compreender que passos são necessários para tornar 

a indústria do cimento mais eficiente contribuindo para perceber onde ocorrem as maiores perdas e a maior 

destruição de exergia. 
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2.8.Eficiência exergética 

A eficiência exergética, ou eficiência de segunda lei, é definida como a razão entre o trabalho que sai 

de um processo e o trabalho máximo que podia sair desse processo (Cullen e Allwood, 2010), podendo ser 

definida da seguinte forma: 

 𝜀 =
𝑒𝑥𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡𝑠

𝑒𝑥𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡𝑠
 (16) 

A eficiência exergética tem um limite teórico de 1 que é assegurado pela sua definição e usa como 

base a exergia em vez de usar a energia. 

2.8.1.Fórmulas da eficiência exergética  

A eficiência exergética pode ser calculada utilizando diversas fórmulas, de acordo com Utlu et al. 

(2006) duas dessas fórmulas são: 

 𝜀𝑑 =  
𝐸𝑥𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑠𝑎𝑖

𝐸𝑥𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎

 (17) 

 

 

 

A Equação 17 permite calcular exergia destruída, pois a exergia que sai de um processo é inferior, 

ou igual caso o processo seja reversível, à que entrou nesse mesmo processo sendo a diferença a exergia 

que foi destruída. Como é possível observar na Figura 8 todos os fluxos de exergia que entram e saem 

deste processo são contabilizados no cálculo desta eficiência.  

 𝜀𝑤 =  
𝐸𝑥𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑠𝑎𝑖 − 𝐸𝑥𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑑𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖ç𝑎𝑑𝑎

𝐸𝑥𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎

 (18) 

Exergia do combustível 

Exergia das matérias primas Exergia dos materiais 

Forno 

Exergia dos gases de combustão 

Exergia das perdas de calor 

Figura 8 - Esquema explicativo da Equação 17 
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Utilizando a Equação 18 é possível calcular a eficiência exergética excluindo a exergia que, apesar 

de sair do processo, é apenas dissipada para o ambiente não sendo por isso útil. Na Figura 9 todos os 

fluxos a vermelho correspondem à exergia que sai e é aproveitada, enquanto que os fluxos a azul 

representam a exergia desperdiçada. Os fluxos a verde representam a exergia que entra. 

 Outra forma de medir a eficiência exergética é calcular a proximidade à exergia mínima, exergia 

da reação. A seguinte equação permite calcular essa proximidade: 

 𝜀𝑖 =  
𝐸𝑥𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑟𝑒𝑎çã𝑜

𝐸𝑥𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑐𝑜𝑚𝑏ú𝑠𝑡𝑖𝑣𝑒𝑙

 (19) 

A fórmula 19 possibilita o cálculo da proximidade do sistema em estudo a um sistema ideal onde 

seria utilizada a quantidade mínima de exergia. Esta equação permite que a eficiência exergética seja 

calculada utilizando a exergia do combustível que entra e a exergia mínima (ou exergia da reação). Esta 

fórmula permite aferir as máximas poupanças energética que podem ser obtidas.  

2.8.2.Fórmulas da eficiência exergética agregada 

Contrariamente equações apresentas na secção 2.8.1, nesta secção serão apresentadas fórmulas 

que permitem calcular a eficiência exergética da fábrica como um todo, sendo por isso denominadas de 

eficiências agregadas. 

As formulações seguintes foram adaptadas do seguinte artigo,(Carmona et al.). 

 𝜀𝑢 =  
𝐸𝑥𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑠𝑎𝑖 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑖𝑠 

𝐸𝑥𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑖𝑠 + 𝐸𝑥𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 ú𝑡í𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡í𝑣𝑒𝑖𝑠

 (20) 

Exergia do combustível 

Exergia das matérias primas Exergia dos materiais 

Forno 
Exergia dos gases de combustão 

Exergia das perdas de calor 

Figura 9 - Esquema explicativo da Equação 18 
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Utilizando a fórmula 20 é possível efetuar o cálculo da eficiência exergética dos materiais. No 

cálculo da eficiência exergética utilizando a Equação 20 apenas é tido em conta a exergia das matérias-

primas que entram, a exergia útil do combustível e a exergia do material (neste caso, o cimento) que sai 

da fábrica, como pode ser observado na Figura 10. Dado que está a ser utilizada como fronteira do sistema 

a fábrica não serão avaliados nenhuma das operações unitárias individualmente, mas a fábrica como um 

todo.  

 𝜀𝑝 =  
𝐸𝑥𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑠𝑎𝑖 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑖𝑠 

𝐸𝑥𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑖𝑠 + 𝐸𝑥𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚á𝑟𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡í𝑣𝑒𝑖𝑠

 (21) 

  

 

 

 A Equação 21 embora seja muito semelhante à Equação 20 permite calcular a eficiência exergética 

tendo em conta a exergia primária dos combustíveis, em contraste com a Equação 20 que utiliza a energia 

útil, tal como é possível verificar na Figura 11. A Equação 21 é também usada ao nível da fábrica sendo 

por isso também uma eficiência agregada. 

2.9.Emissões de dióxido de carbono 

Como referido anteriormente a indústria do cimento foi responsável por 27% das emissões diretas de 

CO2 do sector industrial (cerca de 2.2 GtCO2/ano), em 2014. A indústria do cimento é, por isso, considerada 

a segunda indústria mais emissora deste gás de efeito estufa, sendo apenas superada pela indústria do 

ferro e aço.  

Segundo IEA e CSI (2018), as melhores estratégias para diminuição da pegada de carbono desta 

indústria são: 

Exergia útil do combustível 

Exergia das matérias-primas 

Exergia do cimento 

Fábrica 

Figura 10 - Esquema explicativo da Equação 20 

Exergia primária do combustível 

Exergia das matérias-primas 
Exergia do cimento 

    Fábrica 

Figura 11 - Esquema explicativo da Equação 21 
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• melhoria da eficiência energética – reduzindo o consumo de energia será emitido menos CO2; 

• utilização de combustíveis alternativos – utilizar biomassa e resíduos como combustíveis 

permite uma redução das emissões de CO2 (pois as emissões provenientes da combustão 

de biomassa e da fração biomassa dos resíduos são consideradas neutras) e, no caso dos 

resíduos, acrescenta um novo destino para os mesmos (uma vez que, em situação normal 

seriam enviados para um aterro sanitário ou então seriam incinerados). No entanto a 

utilização destes combustíveis alternativos pode criar outros problemas ambientais como, por 

exemplo, a emissão de dioxinas; 

• reduzir a razão de clínquer para cimento – o cimento pode apresentar uma variada 

percentagem de clínquer, variando normalmente entre 65% e 95%; 

• captura e armazenamento de CO2 – capturar e armazenar o dióxido de carbono proveniente 

dos gases de combustão; 

 

2.10.Comércio europeu de licenças de emissão 

No ano de 2005 a União Europeia (UE), mais precisamente a Direção-Geral Ação Climática (DG 

Clima), estabeleceu o primeiro regime mundial para o comércio de licenças de emissões de gases de efeito 

estufa, através da Diretiva 2003/87/CE (PE e CUE, 2003). Em português este regime é denominado de 

comércio europeu de licenças de emissão (CELE).  

A indústria do cimento em Portugal está abrangida pelo CELE desde o seu início em 2005, uma vez 

que “qualquer instalação de produção de clínquer em fornos rotativos com capacidade de produção 

superior a 500 toneladas por dia” está abrangida por este regime segundo o Decreto-Lei n.º 233/2004. 

O CELE encontra-se neste momento na sua terceira fase, esta começou em 2013 e estende-se até 

2020. Nesta fase foram atribuídas licenças de emissão gratuitas a todas as indústrias que são consideradas 

como tendo um risco significativo de fuga de carbono. São consideradas indústrias com um risco 

significativo de fuga carbono aquelas que, devido a custos relacionados com as políticas climáticas, 

pudessem transferir a sua produção para outros países com regras menos rígidas de emissões de gases 

de efeito estufa (daí o nome “fuga de carbono”). A fuga de carbono resultaria num aumento das emissões 

globais de CO2. 

A indústria do cimento apresenta um risco significativo de fuga de carbono pois cumpre o critério 

previsto na alínea a) do nº16 do artigo 10º-A da Diretiva 2003/87/CE. Esta alínea dita que “um sector está 

exposto a um risco significativo de fuga de carbono se a soma dos custos adicionais, diretos e indiretos, 

decorrentes da aplicação da presente diretiva der lugar a um aumento particularmente sensível do custo 

de produção, calculado como proporção do valor acrescentado bruto, de pelo menos 30%”  
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A atribuição de licenças gratuitas de emissão é feita utilizando uma fórmula que multiplica a produção 

mediana de uma fábrica durante os anos base, em toneladas de produto, pelo valor das emissões por 

tonelada de produto definido como benchmark para aquele produto. Para as indústrias que são 

consideradas como tendo um significativo risco de fuga, como é o caso da indústria do cimento, são 

atribuídas 100% de licenças gratuitas. Nas restantes indústrias o valor de licenças de emissão gratuitas 

começou por ser 80% em 2013 diminuindo até 30% em 2020. O benchmark para cada indústria é baseado 

na fábrica mais eficiente dentro dessa indústria podendo, por isso, algumas fábricas não obter licenças 

suficientes para a sua produção, de destacar ainda que existe a possibilidade de comprar as licenças em 

falta. 

Em paralelo com o CELE existe uma diretiva da UE, responsabilidade da Direção-Geral da Energia, 

conhecida como a diretiva europeia relativa à eficiência energética, Diretiva 2006/32/CE (PE e CUE, 2006), 

que tem como objetivo “incrementar a relação custo-eficácia da melhoria da eficiência na utilização final de 

energia nos Estados-Membros”. Em Portugal foi criado o Sistema de Gestão dos Consumos Intensivos de 

Energia (SGCIE) que impõe uma diminuição do consumo de energia por tonelada de produto, bem como 

uma diminuição das emissões de CO2 por unidade de energia. 

Apesar da existência de estas duas diretivas o artigo 2º da Diretiva 2006/32/CE refere que “ a 

presente Diretiva não se aplica às empresas envolvidas em qualquer das atividades enumeradas no anexo 

I da Diretiva 2003/ /87/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de Outubro de 2003, relativa à 

criação de um regime de comércio de licenças de emissão de gases com efeito de estufa na Comunidade”, 

ou seja, a indústria do cimento, tal como outras indústrias, não se encontra abrangida pela Diretiva 

2006/32/CE, não apresentando por isso nenhum objetivo no que respeita à eficiência energética. 

 A não inclusão de medidas de eficiência energética no CELE e a não abrangência de vários sectores 

na diretiva relativa à eficiência energética são segundo Hernandez et al. (2018)  bastante prejudiciais ao 

desenvolvimento de políticas para a energia e clima dentro da UE, criando ainda problemas na adoção de 

indicadores que tenham em conta as emissões e consumos energéticos de todo o ciclo de vida do produto 

e não apenas dos que resultam da sua produção. 

2.11.Energia de cominuição 

Segundo Alvarado et al. (1998), “a cominuição é o termo genérico que pode ser aplicado a qualquer 

processo de redução de tamanho de materiais, como por exemplo, moer ou britar” na indústria do cimento 

os processos onde ocorre cominuição são vários: britagem, moagem das matérias-primas, moagem do 

combustível e moagem do cimento.  
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A energia de cominuição é, portanto, a energia necessária para fraturar uma partícula. A energia da 

cominuição depende de diversos fatores, sendo os mais relevantes a distribuição de tamanhos da partícula 

à entrada e saída, a forma da partícula e a substância que se está a moer (Valero e Valero, 2012).  
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3.Metodologia 

Esta dissertação apresenta duas metodologias distintas a primeira é utilizada para calcular eficiências 

processo a processo, usando dados de um caso de estudo numa fábrica de cimento em Marrocos no ano 

de 2017 (Fellaou e Bounahmidi, 2017, 2018). A segunda é utilizada para calcular eficiências agregadas 

tendo como base os dados disponíveis nas declarações ambientais do CPA e dados obtidos através de 

contactos efetuados com responsáveis da fábrica. A segunda metodologia foi aplicada a um período de 9 

anos, entre 2008 e 2016.      

3.1.Cálculo da eficiência exergética para cada etapa do processo produtivo 

Com o objetivo de calcular a eficiência exergética para cada uma das etapas do processo produtivo 

foram utilizado como base as publicações (Fellaou and Bounahmidi 2017, 2018), uma vez que não foram 

disponibilizados pelo CPA os dados necessários. Fellaou e Bounahmidi (2017, 2018) apresentam dados 

bastante detalhados permitindo, por isso, o cálculo da eficiência exergética utilizando as fórmulas 

apresentadas no capítulo anterior, nomeadamente através das equações 17, 18 e 19.  

O processo produtivo descrito neste artigo apresenta também várias semelhanças com o CPA, por 

exemplo, possui um pré-calcinador e um arrefecedor de grelhas, como a linha 7 do CPA e uma torre de 

ciclones com 4 andares, tal como a linha 6 do CPA, sendo por isso uma boa aproximação ao processo 

produtivo de Alhandra. 

Visto que este artigo apenas apresenta dados para a energia, foi necessário transformar esses dados 

em exergia para tal foram utilizadas as seguintes equações, nas quais o número 1 significa que a 

propriedade foi medida à entrada de cada processo e o número 2 significa que foi medida à saída de cada  

processo, retiradas de Moran et al. (2013): 

 ℎ(𝑇1) − ℎ(𝑇0) = 𝑐𝑝(𝑇1 −  𝑇0) (22) 

 

 ℎ(𝑇2) − ℎ(𝑇0) = 𝑐𝑝(𝑇2 −  𝑇0) (23) 

 

 𝑠(𝑇1, 𝑝1) − 𝑠(𝑇0, 𝑝0) =  𝑐𝑝 ln
𝑇1

𝑇0

− 𝑅 ln
𝑝1

𝑝0

 (24) 
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 𝑠(𝑇2, 𝑝2) − 𝑠(𝑇0, 𝑝0) =  𝑐𝑝 ln
𝑇2

𝑇0

− 𝑅 ln
𝑝2

𝑝0

 (25) 

 

 𝑠1 − 𝑠0 =  𝑐 ln
𝑇1

𝑇0

 (26) 

 

 𝑠2 − 𝑠0 =  𝑐 ln
𝑇2

𝑇0

 (27) 

 

Nas equações anteriores (22, 23, 24, 25, 26 e 27) a temperatura T1 corresponde à temperatura na 

entrada de cada fase do processo produtivo. Por sua vez, a temperatura T2 é a temperatura na saída de 

cada fase do processo produtivo, o mesmo se aplica para as pressões p1 e p2, T0 e p0 significa que ambas 

as propriedades se apresentam nas condições ambiente 298.15K e 1atm, respetivamente. As variáveis c, 

cp e R são o calor específico, o calor específico a pressão constante e a constante dos gases perfeitos, por 

essa ordem. A variável h representa a entalpia específica e a variável s traduz a entropia específica. As 

equações 24 e 25 podem ser utilizadas quando se assume que os gases se comportam como gases ideais, 

o que foi considerado neste caso. Por outro lado, as equações 26 e 27 são utilizadas para substâncias 

incompressíveis, hipótese que foi assumida para as restantes substâncias. Visto que as diferenças de 

pressão entre p1 e p0 e entre p2 e p0 são muito pequenas, o segundo termo do lado direito das equações 

24 e 25 pode ser desprezado.  

Com as equações anteriores (22, 23, 24, 25, 26 e 27) é possível calcular os valores de Δh e Δs que 

serão utilizados na equação seguinte (Moran et al., 2013) permitindo o cálculo do fluxo de exergia 

específica associado a cada fluxo de energia. 

 𝑏𝑓 = ℎ − ℎ0 − 𝑇0(𝑠 − 𝑠0) +
𝑉2

2
+ 𝑔𝑧 (28) 

 

Na Equação 28 as variáveis h e h0 são a entalpia específica e a entalpia específica à temperatura e 

pressão ambiente, respetivamente. As variáveis s e s0 representam a entropia específica e a entropia 

específica à temperatura e pressão ambiente, nessa ordem. A temperatura T0 é a temperatura ambiente. 

Os termos da energia cinética e da energia potencial (dois últimos termos da Equação 28) podem ser 

desprezados. Os termos das diferenças entre as entalpias específicas, h – h0, e entre as entropias 

específicas, s – s0, foram calculados anteriormente através das equações 22, 23, 24, 25, 26 e 27, permitindo 

assim o cálculo dos fluxos de exergia específica para cada um dos fluxos de energia. 
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Posteriormente os fluxos de exergia específica foram multiplicados pelos caudais mássicos de forma 

a obter-se os fluxos de exergia. Estes cálculos permitiram obter a exergia física ficando ainda a faltar a 

exergia química.  

As perdas de exergia associadas à dissipação de calor foram calculadas utilizando a equação seguinte 

(Moran et al., 2013): 

 �̇� = (1 −
𝑇0

𝑇𝑓

 ) �̇� (29) 

Na Equação 29 as variáveis �̇� e Q̇ representam o fluxo de exergia e o fluxo de energia na forma de 

calor, respetivamente. A temperatura T0 é a temperatura ambiente, 298K, e a temperatura Tf é a 

temperatura na fronteira em cada fase do processo. 

De forma a obter os valores de exergia química para os diversos componentes das matérias-primas e 

do cimento foi consultado o artigo de Morris e Szargut (1986). As análises químicas da fase sólida de cada 

operação do processo encontram-se em anexo (Anexo A). A exergia química dos gases de combustão foi 

considerada zero, pois não são disponibilizados dados para a sua composição química. 

Os valores para cada um dos fluxos de exergia, apresentados como exergia total (soma da exergia 

física com a exergia química), e os dados utilizados nos estudos Fellaou e Bounahmidi (2017, 2018) são 

apresentados nas tabelas seguintes (Tabela 2, Tabela 3, Tabela 4, Tabela 5, Tabela 6, Tabela 7, Tabela 

8). Não foi possível calcular a exergia química dos fluxos 45 e 46 por falta de dados. Um esquema com os 

fluxos descritos nas tabelas seguintes encontra-se em anexo (Anexo A). 
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Tabela 2 - Balanço de massa, energia e exergia do moinho do cru 1, adaptado de Fellaou e 

Bounahmidi (2017, 2018), valores a sombreado foram calculados nesta dissertação 

Entradas Fluxos T (K) cp (kJ/kgK) ṁ (kg/h)  Energia (GJ/h) Exergia total (GJ/h) 

Moinho do Cru 1 

8 300.15 0.860 138500 0.2382 3.693 

3 630.15 1.000 68256 22.66 7.431 

7 632.15 1.000 59799 19.97 6.574 

4 303.15 1.010 14513 0.0733 0.0006 

Trabalho mecânico - - - 12.46 12.46 

Total - - 281068 55.41 30.16 

Saídas Fluxos T (K) cp (kJ/kgK) ṁ (kg/h)  Energia (GJ/h) Exergia total (GJ/h) 

Moinho do Cru 1 

16 348.15 0.920 134300 6.178 4.046 

17 434.15 1.240 132588 22.36 3.939 

10' 354.15 1.960 4200 0.4610 0.0385 

Poeiras 394.15 0.2097 9980 0.2009 0.0267 

Perdas de calor - - - 16.51 2.123 

Energia de cominuição - - - 9.708 1.118 

Total - - 281068 55.41 11.29 

 

Tabela 3 - Balanço de massa, energia e exergia do moinho do cru 2, adaptado de Fellaou e 

Bounahmidi (2017, 2018),valores a sombreado foram calculados nesta dissertação 

Entradas Fluxos T (K) cp (kJ/kgK) ṁ (kg/h)  Energia (GJ/h) Exergia total (GJ/h) 

Moinho do Cru 2 

24 300.15 0.876 69000 0.1209 1.879 

22 537.15 0.996 89902 21.41 5.685 

23 300.15 1.009 10133 0.0204 0.0001 

Trabalho mecânico - - - 6.467 6.467 

Total - - 169035 28.01 14.03 

Saídas Fluxos T (K) cp (kJ/kgK) ṁ (kg/h)  Energia (GJ/h) Exergia total (GJ/h) 

Moinho do Cru 2 

32 350.1500 0.9390 66300 3.237 2.058 

33 398.1500 1.1800 97284 11.48 1.580 

26' 345.1500 1.8900 2700 0.2398 0.0171 

Poeiras 388.1500 0.2088 2751 0.0517 0.0065 

Perdas de calor - - - 7.760 0.9780 

Energia de cominuição - - - 5.241 0.5517 

Total - - 169035 28.01 5.192 
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Tabela 4 - Balanço de massa, energia e exergia da torre de ciclones e pré-calcinador, adaptado de 

Fellaou e Bounahmidi (2017, 2018), valores a sombreado foram calculados nesta dissertação 

Entradas Fluxos T (K) cp (kJ/kgK) ṁ (kg/h)  Energia (GJ/h) Exergia total (GJ/h) 

Torre de ciclones 
e pré-calcinador 

37 357.15 0.861 200600 10.19 7.068 

47 1700.15 1.106 105983 164.3 103.5 

38' 350.15 1.006 3383 0.1770 0.0138 

39' 350.15 1.006 6931 0.3626 0.0284 

41' 350.15 1.006 22493 1.177 0.0920 

43' 350.15 1.006 3965 0.2074 0.0162 

48 314.15 1.015 2902 0.0471 0.0012 

49 322.15 1.014 3108 0.0756 0.0029 

51 1168.15 1.0625 48666 44.99 23.93 

63 444.15 1.866 5330 1.452 0.2702 

Trabalho mecânico - - - 7.618 7.618 

Combustão - - - 180.6 180.6 

Total - - 403361 411.3 323.2 

Saídas Fluxos T (K) cp (kJ/kgK) ṁ (kg/h)  Energia (GJ/h) Exergia total (GJ/h) 

Torre de ciclones 
e pré-calcinador 

39 500.15 1.082 230257 50.33 11.90 

45 1123.15 0.971 17900 14.34 7.467 

37' 650.15 2.047 341 0.2457 0.0835 

50 422.15 1.08 46183 6.185 1.013 

46 1103.15 0.942 108680 82.41 42.48 

Energia de reação - - - 199.8 143.0 

Perdas de calor - - - 58.04 11.67 

Total - - 403361 411.3 217.7 
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Tabela 5 - Balanço de massa, energia e exergia do forno, adaptado de Fellaou e Bounahmidi (2017, 

2018), valores a sombreado foram calculados nesta dissertação 

Entradas Fluxos T (K) cp (kJ/kgK) ṁ (kg/h)  Energia (GJ/h) Exergia total (GJ/h) 

Forno 

45 1123.15 0.971 17900 14.34 7.466 

46 1103.15 0.942 108680 82.41 42.48 

64 314.15 1.103 5250 0.0927 0.0024 

65 313.15 1.01 3133 0.0475 0.0012 

66 324.15 1.01 6960 0.1828 0.0075 

67 1020.15 1.04 90640 68.06 33.49 

Trabalho mecânico - - - 11.13 11.13 

Combustão - - - 179.6 179.6 

Total - - 232562.99 355.9 274.2 

Saídas Fluxos T (K) cp (kJ/kgK) ṁ (kg/h)  Energia (GJ/h) Exergia total (GJ/h) 

Forno 

47 1700.15 1.106 105983 164.3 103.5 

68 1280.15 1.042 120400 123.2 191.7 

Perdas 610.15 1.02 6180 1.967 0.6209 

Energia de reação - - - 16.13 9.686 

Perdas de calor - - - 50.42 18.65 

Total - - - 356.1 324.2 

 

Tabela 6 - Balanço de massa, energia e exergia do arrefecedor, adaptado de Fellaou e Bounahmidi 

(2017, 2018), valores a sombreado foram calculados nesta dissertação 

Entradas Fluxos T (K) cp (kJ/kgK) ṁ (kg/h)  Energia (GJ/h) Exergia total (GJ/h) 

Arrefecedor 

68 1280.15 1.042 120400 123.2 191.7 

69 330.15 1.014 392600 12.74 0.6383 

Trabalho mecânico - - - 6.661 6.661 

Total - - 513000 142.6 199.0 

Saídas Fluxos T (K) cp (kJ/kgK) ṁ (kg/h)  Energia (GJ/h) Exergia total (GJ/h) 

Arrefecedor 

70 312.15 0.9442 248312 3.282 0.0747 

52 807.15 1.0104 4982 2.562 1.068 

51 1168.15 1.0625 48666 44.98 23.93 

67 1020.15 1.0431 90640 68.26 33.59 

73 300.15 0.77 120400 0.1854 123.0 

Perdas de calor - - - 23.27 9.397 

Total - - 513000 142.5 191.1 
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Tabela 7 - Balanço de massa, energia e exergia do moinho dos combustíveis, adaptado de Fellaou 

e Bounahmidi (2017, 2018), valores a sombreado foram calculados nesta dissertação 

Entradas Fluxos T (K) cp (kJ/kgK) ṁ (kg/h)  Energia (GJ/h) Exergia total (GJ/h) 

Moinho dos 
combustíveis 

56 330.15 1.896 10930 0.6631 360.3 

55 706.15 1.19 3395 1.648 0.6097 

Trabalho mecânico - - - 5.687 5.687 

Total - - 14325 7.998 366.6 

Saídas Fluxos T (K) cp (kJ/kgK) ṁ (kg/h)  Energia (GJ/h) Exergia total (GJ/h) 

Moinho dos 
combustíveis 

61 366.15 1.114 3395 0.2572 0.0255 

62 350.15 1.848 10580 1.017 360.3 

56' 345.15 1.861 350 0.0306 0.0022 

Perdas de calor - - - 3.703 0.4380 

Energia de cominuição - - - 2.991 3.665 

Total - - 14325 7.999 364.4 

 

Tabela 8 - Balanço de massa, energia e exergia do moinho do cimento, adaptado de adaptado de 

Fellaou e Bounahmidi (2017, 2018), valores a sombreado foram calculados nesta dissertação 

Entradas Fluxos T (K) cp (kJ/kgK) ṁ (kg/h)  Energia (GJ/h) Exergia total (GJ/h) 

Moinho do 
cimento 

80 330.15 1.064 14510 0.4940 0.0248 

79 300.15 1.014 20223 0.0410 0.0001 

78 378.15 0.859 163200 11.22 126.3 

85 310.15 0.795 2590 0.0247 1.984 

Trabalho mecânico - - - 10.40 10.40 

Total - - 200523 22.17 138.7 

Saídas Fluxos T (K) cp (kJ/kgK) ṁ (kg/h)  Energia (GJ/h) Exergia total (GJ/h) 

Moinho do 
cimento 

89 330.15 0.86 165790 4.563 127.2 

78' 350.15 1.88 10 0.0010 0.0001 

90 360.15 0.965 34723 2.077 0.1901 

Perdas de calor - - - 11.41 0.8828 

Energia de cominuição - - - 4.124 6.851 

Total - - 200523 22.18 135.1 

 

As tabelas anteriores foram construídas para cada uma das operações unitárias do processo produtivo 

assumindo um regime estacionário. Posto isto, de seguida são apresentadas equações para o balanço de 

massa, energia e exergia, formuladas de acordo com este pressuposto. 

 ∑ ṁ𝑒 =  ∑ ṁ𝑠

𝑠𝑒

 (30) 
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Na Equação 30 as variáveis ṁe e ṁs representam o fluxo de massa que entra e sai do sistema, 

respetivamente. Dado que se pressupõe um regime estacionário a massa dentro do sistema é constante 

logo a quantidade que sai é igual à que entra.  

 �̇� + ∑ ṁ𝑒(ℎ𝑒 + 
𝑉𝑒

2

2
𝑒

+ 𝑔𝑧𝑒) = �̇� + ∑ ṁ𝑠(ℎ𝑠 +
𝑉𝑠

2

2
+ 𝑔𝑧𝑠)

𝑠

 (31) 

A Equação 31 representa um balanço de energia. Apresenta com o subscrito “e” as entradas e com o 

subscrito “s” as saídas, ṁ é o caudal mássico, h a entalpia específica, V a velocidade, g a aceleração 

gravítica e z a altura. Os termos da energia cinética e potencial podem ser desprezados, visto que as suas 

variações podem ser consideradas zero, ficando a equação com a seguinte fórmula: 

 𝑄 ̇ + ∑ ṁ𝑒ℎ𝑒  

𝑒

= �̇� + ∑ ṁ𝑠ℎ𝑠

𝑠

 (32) 

A Equação 32 foi adaptada para duas situações diferentes dando origem a duas equações que serão 

formuladas e explicadas de seguida. 

 �̇� + ∑ ṁ𝑒ℎ𝑒  

𝑒

= �̇� + ∑ ṁ𝑠ℎ𝑠

𝑠

+ 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑖𝑛𝑢𝑖çã𝑜 (33) 

A Equação 33 foi utilizada na elaboração de várias tabelas, Tabela 2, Tabela 3, Tabela 7 e Tabela 8, 

pois todas estas se referem a moinhos sendo, por isso, necessário ter em atenção a energia da cominuição. 

A energia da cominuição entra no balanço de energia pois não é tida em conta nas entalpias das 

substâncias que saem do processo. 

 �̇� + ∑ ṁ𝑒∆ℎ𝑒  

𝑒

= �̇� + ∑ ṁ𝑠∆ℎ𝑠

𝑠

+ 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑎çã𝑜 (34) 

A Equação 34 foi utilizada na construção de duas tabelas, Tabela 4 e Tabela 5, visto que estas 

correspondem a processos onde ocorre a transformação de cru em clínquer, sendo necessário ter em conta 

a energia da reação. A obtenção desta equação foi explicada na secção 2.6.1. 

Continuando a assumir um regime estacionário foi considerada a seguinte equação para o balanço de 

exergia geral. 

 ∑ (1 −
𝑇0

𝑇𝑓

) �̇� − �̇� + ∑ ṁ𝑒𝑏𝑓𝑒  

𝑒

− ∑ ṁ𝑠𝑏𝑓𝑠

𝑠

= �̇�𝑑   (35) 

Na Equação 35 é apresentada uma equação geral para efetuar o balanço de exergia. Esta expressão 

será de seguida adaptada para os dois casos específicos anteriormente referidos, processos onde ocorre 

cominuição e processos onde ocorre transformação de cru em clínquer. Na fórmula 35 T0 é a temperatura 
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ambiente e Tf é a temperatura na fronteira em que o calor é dissipado. O termo �̇�𝑑 é a exergia destruída e 

o termo 𝑏𝑓 representa o fluxo de exergia específica. As restantes variáveis representam as mesmas 

propriedades que representavam no balanço de energia. 

 ∑ (1 −
𝑇0

𝑇𝑓

) �̇� − �̇� + ∑ ṁ𝑒𝑏𝑓𝑒  

𝑒

− ∑ ṁ𝑠𝑏𝑓𝑠

𝑠

− �̇�𝑐𝑜𝑚  = �̇�𝑑    (36) 

A Equação 36 permite fazer o balanço de exergia aos processos onde ocorre cominuição, moinho do 

cimento, moinho do cru e moinho dos combustíveis. O termo �̇�𝑐𝑜𝑚 representa a exergia da cominuição. 

 ∑ (1 −
𝑇0

𝑇𝑓

) �̇� − �̇� + ∑ ṁ𝑒𝑒𝑓𝑒  

𝑒

− ∑ ṁ𝑠𝑒𝑓𝑠

𝑠

− �̇�𝑟𝑒𝑎ç𝑎𝑜  = �̇�𝑑   (37) 

A Equação 37 foi utilizada para efetuar o balanço de exergia aos processos em que o cru é 

transformado em clínquer. O termo �̇�𝑟𝑒𝑎ç𝑎𝑜 representa a exergia da reação. 

Como referido anteriormente não foi possível calcular a exergia química dos fluxos 45 e 46. Desta 

impossibilidade resulta que nas operação unitárias torre de ciclones e pré-calcinador (Tabela 4) e forno 

(Tabela 5) os balanços de exergia apresentem valores que, aparentemente, não fazem sentido. Por 

exemplo, no forno a exergia que sai é superior à que entra. Outra consequência da impossibilidade de 

calcular os fluxos 45 e 46 é que o sistema considerado no cálculo das eficiências exergéticas, utilizando as 

fórmulas 17 e 18, engloba três operações unitárias (torre de ciclones e pré-calcinador, forno e arrefecedor) 

numa única eficiência exergética. As restantes operações unitárias são avaliadas de forma individual.  

Utilizando os fluxos de exergia presentes nas tabelas anteriores foi possível calcular a eficiência 

exergética recorrendo às equações 17, 18 e 19. 

3.2. Cálculo de eficiências exergéticas agregadas 

Como referido anteriormente nesta dissertação são utilizadas duas metodologias, nesta secção será 

explicada a metodologia utilizada para calcular as eficiências exergéticas agregadas. Estas eficiências 

consideram como sistema a fábrica sendo, por isso, apenas necessário saber o que entra e sai da mesma. 

Os dados relativos aos combustíveis consumidos, às matérias-primas consumidas e ao cimento produzido 

(produto final) foram retirados das declarações ambientais, documentos que anualmente reportam o 

desempenho e os compromissos ambientais de cada fábrica. No que respeita às análises químicas do cru, 

do clínquer e do cimento, estas foram obtidas através de contactos com responsáveis da fábrica (CPA) e 

encontram-se no anexo B.  
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Após a obtenção destes dados foi necessário transformá-los em exergia, mais especificamente em 

exergia química, foram utilizados dois métodos diferentes, um para os combustíveis e outro para os 

materiais (matérias-primas e cimento).  

O primeiro passo para o cálculo da exergia química dos materiais consistiu no cálculo da quantidade 

mássica de cada um dos constituintes. Este passo foi efetuado multiplicando as quantidades totais dos 

materiais, matérias-primas ou cimento, pela fração mássica (pode ser consultada no anexo B) de cada um 

dos constituintes. No caso do cimento, a massa total foi calculada assumindo que todo o clínquer produzido 

era utilizado para produzir cimento, o que não acontece no CPA pois parte do clínquer é vendido. 

 De seguida transformou-se as quantidades (em massa) de cada um dos constituintes para 

quantidades em moles. Posto isto, as moles dos constituintes foram utilizadas para calcular as quantidades 

molares das substâncias que realmente constituem as matérias-primas, por exemplo, calcário (CaCO3) (as 

análises químicas apresentam os constituintes na sua forma oxidada e não na forma que entram na 

fábrica).  Posteriormente, recorreu-se ao artigo de Morris e Szargut (1986), no qual estão descritos os 

valores para a exergia química standard para cada uma das substâncias dos materiais. Por fim, multiplicou-

se a exergia química standard pelo número de moles de cada uma das substâncias dos materiais, obtendo-

se assim a exergia química para cada uma das substâncias. Somando todas as exergias químicas obteve-

se a exergia química total dos materiais que entram (matérias-primas) e saem (cimento).  

3.2.1.Cálculo da exergia final dos combustíveis 

Para calcular a exergia final dos combustíveis foi necessário determinar previamente a energia 

final de cada um dos combustíveis. As declarações ambientais apresentam os dados dos combustíveis em 

toneladas sendo, por isso, necessário transformá-los em energia. De forma a efetuar-se essa conversão 

utilizou-se o poder calorífico inferior (PCI). Na tabela seguinte encontra-se o valor do PCI para cada um 

dos combustíveis utilizados no CPA. 

Tabela 9 – Poderes caloríficos inferiores dos combustíveis utilizados no CPA (DGEG, 2014; Morselli 

et al., 2010)  

Combustível PCI (kJ/kg) 

Coque de petróleo 32000 

Fuelóleo 40000 

Gasóleo 42600 

Gás propano 46000 

Combustíveis Derivados de Resíduos (CDR) 17000 

Resíduos de Veículos em Fim de Vida (RVFV) 13800 

Pneus 26000 

Biomassa vegetal 7842 

Farinhas animais 20000 
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Alguns dos combustíveis apresentados na Tabela 9 estão agrupados nas declarações ambientais. 

Um desses grupos é denominado de “combustíveis alternativos” e é composto pelos CDR, RVFV e pneus. 

Um segundo grupo é designado de “biomassa” e é composto pela biomassa vegetal e pelas farinhas 

animais. 

Com os dados da Tabela 9 e os dados das massas de combustíveis usados foi possível calcular a 

energia final. Seguidamente, de forma a obter a exergia final, os valores de energia final de cada 

combustível foram multiplicados pelos fatores da tabela seguinte.  

Na Tabela 10 estão presentes os fatores exergéticos utilizados para transformar energia final em 

exergia final, os combustíveis inseridos no grupo “combustíveis alternativos” foram transformados 

utilizando um fator de 1.  

Tabela 10 – Fatores exergéticos considerados, adaptado de (Ertesvåg e Mielnik, 2000) 

Vetor energético Fator exergético 

Eletricidade 1 

Petróleo e seus derivados 1.06 

Gás natural 1.04 

Carvão 1.06 

Coque 1.05 

Biomassa 1.11 

3.2.2.Cálculo da exergia primária dos combustíveis do CPA 

O cálculo da exergia primária dos combustíveis e da eletricidade teve como base a exergia final. 

Para obter a exergia primária, os valores de exergia final foram multiplicados pelos fatores presentes na 

Tabela 11. De forma análoga, os dados de energia primária foram obtidos através da multiplicação da 

energia final pelos fatores da Tabela 11. 

Tabela 11 – Fatores utilizados para transformar exergia/energia final em exergia/energia primária 

(DGEG, 2008; Elgowainy et al., 2014) 

Vetor energético Fator final/primária 

Eletricidade 2.50 

Coque de petróleo 1.08 

Combustíveis Alternativos 1.00 

Biomassa 1.00 

Fuelóleo 1.06 

Gasóleo 1.10 

Gás propano 1.00 
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No caso da eletricidade, o valor presente na Tabela 11 foi retirado do Despacho n.º 17313/2008 no 

qual se pode ler “Para efeitos deste Despacho e de acordo com o Anexo II da Diretiva 2006/32/CE, o valor 

de 𝜂𝑒𝑙é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 é igual a 0.4”, este valor permite transformar energia primária em final. Note-se que como é 

pretendido converter energia final em energia primária o fator passa a ser 2.5. Este valor de eficiência, 0.4, 

varia de ano para ano pois depende do mix de energia elétrica desse ano, por exemplo, se existir mais 

eletricidade renovável a eficiência aproxima-se de 1. Neste caso, considerou-se que o valor de eficiência 

era 0.4 pois caso fosse calculada a eficiência para cada ano esta poderia aumentar, aumentando 

consequentemente a eficiência da produção de cimento, o que poderia levar a conclusões erradas, isto é, 

chegar à conclusão que a produção de cimento se estava a tornar mais eficiente e não ser esse o caso.  

O valor do fator dos combustíveis alternativos e da biomassa foi considerado 1 pois ambos são 

considerados resíduos não sendo por isso necessário alocar nenhum uso de energia à sua produção.  

3.2.3.Cálculo da exergia útil dos combustíveis do CPA 

A exergia útil dos combustíveis do CPA foi calculada com base na exergia final. Por forma a 

determinar a exergia útil foi necessário calcular primeiramente a eficiência de segunda lei do sistema 

composto pelos seguintes três processos: torre de ciclones e pré-calcinador, forno e arrefecedor (sistema 

denominado de TPFA). Para obter esta eficiência foram utilizados os dados do caso de estudo de Marrocos 

de Fellaou e Bounahmidi (2017, 2018) e a o seguinte equação: 

 𝜀 =  
�̇�𝑔 + 𝐸𝑥𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑟𝑒𝑎çã𝑜

�̇� ∗ 𝑃𝐶𝐼 ∗ 𝑓
 (38) 

Na Equação 38 o �̇�𝑔 é a exergia útil dos gases do TPFA, isto é, é a exergia dos fluxos de gás que 

são utilizados para aquecer as matérias-primas. Na expressão anterior o PCI é o poder calorífico inferior 

do combustível, neste caso de estudo, do coque de petróleo,  �̇� representa o fluxo de massa do coque de 

petróleo e f é fator utilizado para transformar energia em exergia.  

Utilizando o valor para a eficiência de segunda lei (45.06%) foi possível calcular a exergia útil dos 

combustíveis, para a eletricidade foi considerado que a exergia útil era igual à exergia final. 

Utilizando os valores calculados para a exergia primária e exergia útil foi possível calcular as 

eficiências exergéticas agregadas através das equações 20 e 21.   
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4.Resultados e discussão 

Os resultados obtidos através da aplicação das metodologias adotadas serão apresentados neste 

capítulo. Numa primeira parte serão apresentados os resultados para a eficiência de cada processo 

enquanto que numa segunda parte serão apresentados os resultados para a eficiência do CPA como um 

todo.  

4.1.Resultados da análise para cada fase do processo produtivo  

Nesta secção serão apresentados diagramas de Grassmann para cada fase do processo. Estes 

diagramas foram construídos com os dados das tabelas da secção 3.1 (que tiveram como base o caso de 

estudo de Marrocos (Fellaou e Bounahmidi, 2017, 2018)). Para além dos diagramas de Grassmann, são 

apresentadas as eficiências exergéticas calculadas com estes mesmos dados.  

Nos diagramas de Grassmann apresentados foram excluídos fluxos de exergia inferiores a 1GJ/h, 

pois não seriam visíveis na escala utilizada. No entanto, estes fluxos foram considerados no cálculo das 

eficiências.  

O primeiro processo a ser analisado é o moinho do cru 1, o diagrama de Grassmann para este 

processo é apresentado na Figura 12. 

 

 

Tabela 12 – Eficiências exergéticas do moinho do cru 1  

 Equação 17 Equação 18 

𝜀𝑇 33.73% 13.42% 

𝜀𝑓 24.91% 

Figura 12 - Diagrama de Grassmann para os fluxos de exergia do moinho do cru 1 
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Na Tabela 12 a variável 𝜀𝑇 corresponde à eficiência exergética calculada usando a exergia total. Por 

sua vez, 𝜀𝑓 representa a eficiência exergética calculada utilizando apenas a exergia física de cada fluxo.  

Na Figura 12 é possível observar que o fluxo que apresenta maior exergia na entrada são os gases 

provenientes do forno, enquanto que na saída são as perdas de energia, dado que as irreversibilidades 

representam a exergia destruída. Não sendo consideradas um fluxo de saída. Observando o diagrama e a 

Tabela 12, nomeadamente a eficiência exergética calculada utilizando a Equação 17, verifica-se que 

grande parte da exergia é destruída (cerca de 66%). Por outro lado, se forem consideradas as perdas de 

exergia em conjunto com as irreversibilidades, Equação 18, a eficiência do moinho decresce para apenas 

13%. O valor calculado com a Equação 17 é um pouco superior aos valores referidos na literatura, esta 

diferença deve-se ao facto de ser considerada a exergia química do cru.  

Com o objetivo de comparar os resultados obtidos com a literatura foi calculada a eficiência exergética 

considerando apenas a exergia física. A eficiência obtida utilizando a Equação 17 e apenas valores da 

exergia física, 24.9%, foi muito semelhante à obtido por Utlu et al. (2006), 25.2%, e superior ao calculado 

por Atmaca e Kanoglu (2012), 16.4%. Desta forma é possível concluir que os valores obtidos utilizando 

apenas a exergia física estão de acordo com a literatura.  

    

 

Tabela 13 - Eficiências exergéticas do moinho do cru 2 

 Equação 17 Equação 18 

𝜀𝑇  33.07% 14.67% 

𝜀𝑓 23.33% 

Analisando a Figura 13 é possível verificar que esta é muito semelhante à Figura 12, embora os fluxos 

apresentem menor exergia pois a massa de cru que passa neste moinho é menor. Em relação às eficiências 

exergéticas, totais e apenas considerando a exergia física (presentes na Tabela 13), são também muito 

semelhantes às do moinho do cru 1. A eficiência exergética total calculada através da Equação 17 é 

Figura 13 - Diagrama de Grassmann para os fluxos de exergia do moinho do cru 2 
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ligeiramente superior à referida na literatura, novamente devido à contabilização da exergia química. A 

eficiência exergética, calculada utilizando a Equação 17 e apenas a exergia física é semelhante à literatura, 

tal como no caso do moinho 1. 

No caso do CPA e no caso de estudo da fábrica localizada em Marrocos o tipo de moinho do cru é o 

moinho de bolas. Este tipo de moinho apresenta uma elevada fiabilidade e uma boa capacidade de produzir 

partículas com a distribuição de tamanho requerida, mas também um elevado consumo energético por 

tonelada de produto. Em termos de melhores tecnologias disponíveis, atualmente considera-se que os 

rolos de moagem de alta pressão são a melhor tecnologia disponível, embora apresentem algumas 

limitações na produção dos diferentes diâmetros de partícula necessários (ECRA, 2015).  

 

Tabela 14 - Eficiências exergéticas do TPFA 

 Equação 17 Equação 18 Equação 19 

ε 53.46% 42.78% 42.40% 

Na Figura 14 estão representadas as entradas e saídas do sistema denominado de TPFA, neste 

sistema existe uma entrada muito relevante em termos exergéticos, o coque de petróleo. A exergia da 

reação é o fluxo mais relevante a sair deste sistema. Relativamente à Tabela 14, que apresenta as 

eficiências exergéticas calculadas, verifica-se que as eficiências são superiores às presentes na literatura.  

Os valores obtidos na literatura são variados sendo que o mais elevado (49%) foi obtido por Sogut et 

al. (2010) e Sogut e Oktay (2008). A fábrica utilizada no estudo destes autores é menos eficiente que o 

caso de estudo de Marrocos uma vez que, contrariamente à fábrica de Marrocos, não apresenta pré-

Figura 14 - Diagrama de Grassmann para os fluxos de exergia do sistema composto pela torre de 

ciclones e pré-calcinador, forno e arrefecedor (TPFA) 
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calcinador. Esta diferença pode explicar a diferença para o valor calculado através da Equação 17 

(53.46%). 

Num outro estudo,  Kolip e Savas (2010) calcularam a eficiência exergética como sendo 28%, um 

valor que quando comparado com a eficiência calculada usando a Equação 18, 43%, é considerado díspar. 

Esta disparidade pode ser explicada pela diferença entre as exergias químicas do clínquer de cada um dos 

casos de estudo. Note-se que foi feita a comparação com a Equação 18 porque este valor (28%) foi 

calculado excluindo-se a exergia destruída e a exergia perdida, tal como a Equação 18. 

A eficiência exergética calculada utilizando a Equação 19 permite aferir a proximidade ao sistema 

ideal. Posto isto, e visto que a eficiência calculada foi de 42.4%, o sistema em estudo apresenta ainda uma 

grande margem de melhoria. A eficiência calculada através da Equação 19 é muito semelhante à calculada 

através da Equação 18, as principais diferenças entre as duas são a contabilização dos gases de forno e 

da eletricidade na Equação 18, algo que não acontece na Equação 19. 

A fábrica do caso de estudo de Marrocos apresenta uma torre de ciclones de 4 andares com pré-

calcinador, enquanto que o CPA apresenta uma linha com 4 andares com falsa pré-calcinação e outra com 

5 andares e pré-calcinador. No entanto a melhor tecnologia disponível é uma torre de ciclones de 6 andares 

com pré-calcinador, existindo, por isso, possibilidade para melhoria no CPA e no caso de estudo (Madlool 

et al., 2011). 

 

Tabela 15 - Eficiências exergéticas do moinho dos combustíveis 

 Equação 17 Equação 18 

𝜀𝑇 98.42% 98.29% 

𝜀𝑓 8.61% 

 

Figura 15 - Diagrama de Grassmann para os fluxos de exergia do moinho dos combustíveis 
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Através da Figura 15 pode verificar-se que o fluxo mais relevante que entra e sai do moinho dos 

combustíveis é o coque de petróleo. Neste diagrama não foram colocados os fluxos dos gases do forno, 

que entram e saem deste moinho, pois apresentam valores abaixo de 1 GJ/h o que torna impossível a sua 

representação (uma vez que, a largura de cada entrada e saída no diagrama é proporcional ao seu valor 

em exergia). 

Relativamente às eficiências presentes na Tabela 15 estas são bastantes elevadas, sendo próximas 

de 100%, quando considerada a exergia química que entra e sai do moinho. Se esta for excluída é obtido 

um valor significativamente mais baixo. Com o objetivo de comparar este valor com a literatura foi usado 

um valor de eficiência exergética (8,61%) correspondente a cerca de metade do valor referido no artigo de 

Sogut e Oktay (18%)  (2008). Esta diferença pode ser explicada pelo facto de, no caso de estudo de Sogut 

e Oktay (2008), a exergia da eletricidade utilizada no moinho não ser contabilizada no cálculo da eficiência, 

contrariamente ao efetuado para o caso de estudo de Marrocos. Além deste facto, existe ainda outra 

diferença relevante entre os dois casos de estudo: enquanto que no caso de estudo de Sogut e Oktay 

(2008) é utilizado como combustível uma mistura de coque de petróleo e carvão com uma elevada 

humidade (12%), no caso de estudo de Marrocos (caso que serviu de base para a eficiência apresentada 

na Tabela 15) o combustível utilizado tem uma baixa humidade (3%). Na literatura, num estudo de Atmaca 

e Yumrutaş (2014), é referido outro valor para esta eficiência, 10.99%, valor este mais próximo do 

calculado.  

No caso de estudo de Marrocos e no CPA a moagem de combustíveis é feita através de moinhos de 

bolas. No entanto, tal como referido para os moinhos do cru a melhor tecnologia disponível são os rolos de 

moagem de alta pressão. 

 

Figura 16 - Diagrama de Grassmann para os fluxos de exergia do moinho do cimento 
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Tabela 16 - Eficiências exergéticas do moinho do cimento 

  Equação 17 Equação 18 

𝜀𝑇 92.50% 91.73% 

𝜀𝑓 11.12% 

 

Na Figura 16 estão representados os fluxos de exergia do moinho do cimento e, como é possível 

observar, o fluxo mais relevante na entrada é o clínquer, devido à sua elevada exergia química. Na saída 

o fluxo mais relevante é o cimento, novamente devido à exergia química. Neste moinho existe uma baixa 

destruição de exergia, por isso, as eficiências exergéticas totais, presentes na Tabela 16, são próximas de 

100%. Devido às baixas perdas de exergia a eficiência calculada com a Equação 18 é muito semelhante à 

calculada com a Equação 17. 

Novamente, para que fosse possível a comparação com a literatura foi calculada a eficiência 

exergética tendo em conta apenas a exergia física. O valor obtido (11.12%) é semelhante ao valor descrito 

(9.47%) no caso de estudo de Atmaca e Yumrutaş (2014). Esta relação faz sentido pois em ambos os 

casos de estudo são utilizados moinhos de bolas. 

No CPA os moinhos do cimento são também moinhos de bolas. A melhor tecnologia disponível são 

os rolos de moagem de alta pressão que segundo (Madlool et al., 2011), podem permitir uma redução de 

30% no consumo de energia elétrica, em relação aos moinhos de bolas. Se a melhor tecnologia disponível 

fosse utilizada aumentaria a eficiência de 11% para próximo de 16%. Aplicando a mesma tecnologia as 

eficiências exergéticas totais aumentariam de 92.5% para 95% e de 91.7% para 94%. 

De acordo com a ECRA (2015) a utilização dos rolos de moagem de alta pressão pode permitir uma 

poupança de até 50% de energia elétrica, no entanto o cimento produzido possui uma distribuição de 

tamanho de partículas muito estreita o que pode originar uma diminuição da qualidade do cimento. 
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4.2.Resultados obtidos para o CPA 

Nesta secção serão apresentados os resultados relativos ao CPA, estes dados foram calculados 

utilizando a metodologia descrita na secção 3.2, sendo também apresentados alguns dados obtidos através 

do contacto com responsáveis do CPA. Os resultados foram calculados para o período de 2008 a 2016. 

4.2.1.Dados sobre utilização de energia no CPA 

A indústria do cimento utiliza energia, na fase útil, principalmente sobre duas formas diferentes: calor 

de alta temperatura e trabalho mecânico. No caso trabalho mecânico o vetor energético utilizado é a 

eletricidade. Na Figura 17 é apresentada a percentagem de eletricidade utilizada em cada uma das 

operações da produção do cimento, para uma linha de via seca no CPA. Em relação ao calor de alta 

temperatura, este é totalmente utilizado no forno e pré-calcinador. Esta figura é baseada em dados 

fornecidos por responsáveis do CPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17- Consumo de eletricidade numa linha de produção de cimento 

Na Figura 18 é apresentada a evolução dos shares de energia final por vetor energético. Nesta figura 

pode verificar-se que a percentagem de biomassa decresce significativamente no período em estudo. Em 

sentido contrário a percentagem de combustível alternativos aumenta substancialmente. A fração de 

eletricidade é constante (cerca de 10%).  
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4.2.2.Produção de cimento no CPA 

A Figura 19  apresenta a evolução da produção de cimento no CPA, é possível constatar que a crise 

económica desencadeou uma diminuição na produção de cimento. Nos últimos anos, desde 2012, a 

produção tem vindo a aumentar. No entanto, em 2016 baixou novamente, atingindo mesmo o valor mais 

baixo do período em estudo. Em relação à produção de clínquer, Figura 20, é possível perceber que a 

produção diminui no período de 2008 a 2012. Em 2013 aumentou, mas voltou a diminuir até 2016 atingindo 

valores semelhantes a 2012. 
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Figura 19 – Evolução da produção de cimento no CPA, no período de 2008 a 2016, 

dados retirados das declarações ambientais disponíveis em (Cimpor, 2018) 
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Figura 20 - Evolução da produção de clínquer no CPA, no período de 2008 a 

2016, dados retirados das declarações ambientais disponíveis em (Cimpor, 2018) 
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4.2.3.Evolução da intensidade energética no CPA  

Nesta secção serão apresentados os valores calculados para a intensidade energética do CPA. Os 

valores apresentados foram calculados de forma a poderem ser comparados com os valores presentes na 

literatura.  

No CPA nem todo o clínquer produzido é utilizado na produção de cimento, uma parte deste material 

é vendida como produto final. Para contornar esta questão foi calculado um valor, denominado de cimento 

equivalente, que corresponde ao cimento que poderia ser produzido se fosse incorporado todo o clínquer 

produzido.  

Para comparar com os valores presentes na literatura foi calculada a energia térmica (energia final 

proveniente dos combustíveis usados no forno) consumida por tonelada de clínquer produzido, os 

resultados encontram-se na figura seguinte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Figura 21 estão representados o consumo de energia térmica por tonelada de clínquer para cada 

ano e a média para o período de 2008 a 2016 (á direita). Como se pode observar Figura 21 o ano de 2013 

foi aquele em que o consumo de energia térmica foi menor. 

 Segundo  ECRA e CSI (2017) a média mundial (para cerca de 21% da produção mundial e 

contabilizando as várias tecnologias de produção de cimento) para o ano de 2014 foi de 3.51 GJ/t clínquer, 
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o que significa que no CPA apenas os anos de 2011 e 2016 estão acima deste valor. O relatório elaborado 

pela ECRA e pela CSI (2017) afirma ainda que para uma instalação com pré-calcinador e torre de ciclones, 

a energia consumida dependerá do número de ciclones, sendo a média em 2014 de 3.38 GJ/t clínquer. 

Posto isto, afirma que uma linha com 4 andares de ciclones deverá ter um consumo entre 3.2 e 3.6 GJ/t 

clínquer e uma linha de 5 andares de ciclones deverá ter um consumo entre 3.1 e 3.5 GJ/t clínquer. Visto 

que o CPA apresenta uma linha com 4 andares de ciclones e outra com 5 andares de ciclones é possível 

afirmar que se encontra dentro do consumo esperado, a média dos anos em estudo é de 3.44 GJ/t.  

Hoje em dia o país mais eficiente a produzir cimento é o Japão consumindo pouco mais de 3GJ/t 

clínquer (IEA, 2007; IEA, 2009). O valor mínimo de energia consumida que a indústria do cimento pode 

atingir, utilizando a melhor tecnologia disponível, é de 2.9 GJ/t clínquer segundo Madlool et al. (2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Figura 22 são apresentados o consumo de energia elétrica por tonelada de cimento equivalente 

para cada ano e a média para o período de 2008 a 2016 (à direita). Nesta figura é possível observar que o 

ano de menor consumo de eletricidade foi o ano de 2008. 

Segundo a ECRA e a CSI (2017), em 2014, a média mundial (para cerca de 21% da produção mundial 

e contabilizando as várias tecnologias de produção de cimento) do consumo de eletricidade por tonelada 

de cimento (no caso do CPA considera-se por tonelada cimento equivalente pois é o valor que é 

comparável) foi  104 kWh/t. Uma vez que a média para o CPA, no mesmo período, foi de 114 kWh/t ceq, 

conclui-se que o CPA consumiu em média mais energia que a média mundial. Observando a Figura 22 

Figura 22 – Energia elétrica consumida por tonelada de cimento 

equivalente (ceq), no período de 2008 a 2016 
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todos os anos apresentaram um consumo maior que a média mundial, mesmo 2008 apresentou um 

consumo de 105 kWh/t ceq. Desta forma, existe algum espaço para melhoria no CPA, embora este valor 

calculado possa conter alguns consumos que não estão ligados ao processo por exemplo, consumos nas 

oficinas e na estação de tratamento de água (estes consumos não são considerados no valor de 

104 kWh/t).  

O relatório da ECRA e CSI (2017) prevê uma diminuição do consumo de eletricidade para 100 kWh/t 

cimento até 2030 e até 2050 uma diminuição para 90 a 95 kWh/t cimento. Estas previsões demonstram 

que não é expectável uma grande diminuição no consumo de eletricidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 
A Figura 23 traduz a evolução da intensidade energética, considerando a energia final, do cimento 

no CPA. Este valor corresponde ao quociente da energia final, em GJ, pelas toneladas de cimento 

produzidas. Ao ser escolhida como quantidade mássica, o cimento produzido não é tido em conta todo o 

clínquer produzido.  
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Figura 23 - Evolução da intensidade energética do cimento (cem) considerando 

energia final, no período de 2008 a 2016 
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Na Figura 24 estão representados os valores da intensidade energética do cimento equivalente 

considerando a energia final. Comparando com a Figura 23 verifica-se que o ano de 2013 passou de ano 

com maior intensidade energética para ano com menor intensidade energética. Esta mudança deve-se ao 

facto de apenas parte do clínquer (cerca de 43%) produzido ter sido incorporado no cimento. É normal que 

apenas parte do clínquer seja incorporado no cimento, mas neste ano (2013) a percentagem foi 

especialmente baixa. A percentagem de clínquer incorporado durante o período em estudo pode ser vista 

na Figura 25. 

O ano com maior intensidade energética do cimento equivalente considerando energia final é o ano 

de 2011, apresentando um consumo 0.3 GJ/t ceq superior ao consumo de 2013. 
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Figura 24 - Evolução da intensidade energética do cimento equivalente (ceq) 

considerando energia final, no período de 2008 a 2016 
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Na Figura 25 é possível observar a evolução da percentagem de clínquer produzido que foi 

incorporado no cimento, esta percentagem varia ao longo do período em estudo sendo menor em 2013 

(cerca de 43%) e maior em 2011 (cerca de 68%). Esta variação afeta a intensidade energética pois a 

energia térmica é totalmente utilizada até à produção de clínquer. Significando, por isso, que se forem 

usadas como base mássica as toneladas de cimento produzidas estar-se-á a inflacionar de forma errada a 

intensidade energética, pois apenas parte do clínquer é usado para produzir o cimento (resultando numa 

massa de cimento inferior àquelas que a produção de clínquer indicaria). Posto isto, a forma mais correta 

de calcular a intensidade energética de uma fábrica de cimento é dividir o consumo de energia pelo cimento 

equivalente, que é calculado tendo em conta todo o clínquer produzido. 
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Figura 25 - Evolução da percentagem do clínquer produzido que foi 

incorporado no cimento, no período de 2008 a 2016 
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A Figura 26 traduz a evolução da intensidade energética do cimento equivalente, mas desta feita 

considerando a energia primária. Comparando com a Figura 24, verifica-se que os consumos por tonelada 

de cimento equivalente aumentaram. Tal é justificado pelo facto de estar a considerar-se a energia primária 

na Figura 26. Ainda comparando com a Figura 24 pode observar-se que o ano de 2013 continua a ser o 

que apresenta a menor intensidade energética. Por sua vez, o ano de 2016 apresenta a maior intensidade 

energética trocando com o ano de 2011 que era o que tinha a maior intensidade energética na Figura 24. 

Esta troca é explicada pelo maior consumo de energia elétrica no ano de 2016, como pode ser observado 

na Figura 22. 

A diferença entre o ano que apresenta maior intensidade energética (2016), considerando energia 

primária, e o ano que apresenta menor intensidade energética (2013) é de 0.3 GJ/t ceq, cerca de 8% de 

diminuição. 
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Figura 26 – Evolução da intensidade energética do cimento equivalente (ceq) 

considerando energia primária, no período de 2008 a 2016 
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4.2.4.Eficiências exergéticas agregadas 

Nesta secção serão apresentadas as eficiências exergéticas agregadas para o CPA. Na figura 

seguinte é possível comparar as eficiências exergéticas agregadas calculadas utilizando a exergia útil dos 

combustíveis e a exergia primária. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Figura 27 é possível observar a evolução da eficiência exergética, a azul encontra-se a eficiência 

calculada com a Equação 20 (exergia útil) e a cor de laranja apresenta-se a eficiência exergética calculada 

utilizando a Equação 21 (exergia primária). Como seria de esperar, a eficiência exergética considerando 

apenas a exergia útil dos combustíveis (para a eletricidade a exergia útil foi considerada igual à exergia 

final) é superior, apresentando um valor de cerca de 48%, o ano menos eficiente segundo esta fórmula é 

o ano de 2016. A eficiência calculada utilizando a exergia primária apresentou valores inferiores, valores 

de cerca de 20%, sendo o ano menos eficiente o de 2016. Por outro lado, o ano mais eficiente considerando 

a exergia útil foi 2008, se for considerada a exergia primária o ano mais eficiente é também o ano de 2008.  

Uma vez que não foram encontrados dados para estas eficiências na literatura, optou-se por 

comparar as eficiências calculadas aplicando a mesma metodologia ao caso de estudo de Marrocos 

(Fellaou e Bounahmidi, 2017, 2018). A eficiência para o caso de estudo de Marrocos que foi calculada 

utilizando a exergia útil dos combustíveis foi de 57.21%, valor superior a qualquer ano do CPA (onde o 

melhor ano, 2008, apresenta uma eficiência de 49.24%). Embora os dois valores apresentem algumas 

diferenças estas podem ser explicadas pela forma como os dados foram obtidos, declaração ambiental no 
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Figura 27 - Evolução da eficiência exergética calculada com a Equação 20 

e com a Equação 21, no período de 2008 a 2016 
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caso do CPA e publicação científica no caso da fábrica de Marrocos. Outra questão que pode também 

contribuir para estas diferenças é a falta de dados no artigo para a eletricidade consumida no embalamento. 

Poderá também contribuir para esta discrepância a utilização de um valor de eletricidade para o CPA que 

se encontra inflacionado por contabilizar energia elétrica utilizada fora do processo produtivo 

(nomeadamente na estação de tratamento de água e nas oficinas) algo que não é contabilizado no artigo. 

Relativamente à eficiência exergética calculada utilizando a exergia primária, para o caso de estudo 

de Marrocos foi obtido o valor de 23.99%, valor também superior a qualquer uma das eficiência s calculadas 

para o CPA (onde o melhor ano, 2008, apresentou uma eficiência de 20.83%). Novamente, as 

discrepâncias podem ser explicadas pelas diferentes fontes de informação utilizadas na recolha de dados 

e falta de dados no caso do artigo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Figura 28 está representado o quociente entre a massa que sai (cimento equivalente) e a massa 

que entra (soma de todas as matérias-primas) do CPA, a laranja, este quociente representa uma eficiência 

de materiais. Ainda na Figura 28 está apresentada a razão entre exergia útil e exergia primária, a azul. A 

pequena variação da linha azul resulta do maior ou menor consumo de eletricidade, anos de maior 

consumo de eletricidade resultam em anos de menor quociente entre exergia útil e exergia primária. 

Relativamente à linha representada a laranja, eficiência material, ajuda a explicar o porquê do ano de 2013 

ser o menos intenso energeticamente (ver Figura 26) e ser um dos mais eficientes em termos agregados 

(ver Figura 27). 
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Figura 28 – Evolução do quociente entre exergia útil e exergia primária e do quociente entre 
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4.2.5.Emissões de dióxido de carbono 

Nesta secção serão discutidas as emissões de dióxido de carbono do CPA. Para tal, serão 

apresentados gráficos com as emissões totais e com as emissões específicas. 

 

 

 

 

Na Figura 29 estão representadas as emissões de CO2 do CPA, a laranja, e as licenças de emissão 

atribuídas no âmbito do CELE, a azul. Através desta figura verifica-se que, no período de 2010 a 2016, as 

emissões nunca excederam as licenças, sendo que em alguns dos anos as primeiras foram muito inferiores 

às segundas. Na Figura 29 estão representadas duas fases do CELE: uma primeira fase que abrangeu os 

anos de 2010, 2011 e 2012 e na qual as licenças de emissão foram constantes, e uma segunda fase (que 

termina em 2020,  abrangendo os anos de 2013, 2014, 2015 e 2016), na qual as licenças diminuem 

anualmente.  

No que respeita às emissões efetuadas (ver Figura 29) é possível perceber que existe uma elevada 

correlação com a produção de clínquer (ver Figura 20), uma vez que os anos com maiores emissões totais 

correspondem aos anos de maior produção de clínquer. É ainda de salientar que as emissões de dióxido 

de carbono na indústria do cimento têm duas origens diferentes, a queima de combustíveis no forno e o 

processo de descarbonatação do calcário. Note-se ainda que os valores de emissões presentes na Figura 

29 não consideram as emissões resultantes da produção da eletricidade. 

Figura 29 - Comparação entre as licenças de emissão e as emissões de CO2 do CPA, no 

período de 2010 a 2016 
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Na Figura 30 pode ser observada a evolução das emissões específicas de dióxido de carbono por 

tonelada de clínquer. Estas emissões apresentam uma tendência de crescimento que pode ser explicada 

pela menor utilização de combustíveis neutros em termos carbónicos, nomeadamente biomassa e farinhas 

animais. Outra razão para o aumento das emissões é o maior número de arranques dos fornos, quer por 

problemas de operação, quer por questões de gestão de stocks (informação retirada das declarações 

ambientais).  

As emissões apresentadas na Figura 30 contabilizam as emissões resultantes da produção de 

eletricidade, no cálculo das mesmas foi utilizado o fator de emissão presente no Despacho n.º 17313/2008, 

0.47 kg CO2/kWh.  

 

 

 

Figura 30 – Evolução das emissões específicas de CO2 por tonelada de clínquer, 

no período de 2008 a 2016 
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Na Figura 31 está representada a evolução das emissões específicas de CO2 (estas emissões têm 

como origem apenas a queima dos combustíveis, as emissões do processo foram excluídas) por tep de 

energia primária. Estas emissões têm estado a aumentar nos últimos anos, desde 2012, este aumento 

pode dever-se à diminuição da queima de biomassa (ver Figura 18), combustível neutro em termos 

carbónicos. 

Relativamente aos anos de 2011 e 2012, as baixas emissões específicas podem ser explicadas 

através da elevada intensidade energética primária (ver Figura 26). 
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Figura 31 - Evolução das emissões específicas de CO2 por tonelada equivalente 

de petróleo de energia primária, no período de 2010 a 2015 
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5. Conclusões  

A utilização racional de energia é nos dias de hoje uma necessidade em todos os sectores que a 

utilizam. Tendo em conta a importância da indústria cimenteira enquanto consumidora de energia, estudar 

a eficiência desta indústria é muito importante. 

A eficiência energética e a eficiência exergética são ferramentas que permitem avaliar a produção do 

cimento de uma forma agregada e desagregada, isto é, permitem compreender a eficiência desta indústria 

a diferentes escalas. 

Os resultados obtidos para as eficiências de cada processo estão de acordo com a literatura. Os 

valores obtidos para eficiência exergética de cada processo foram os seguintes: no moinho do cru 1 a 

eficiência foi de 24.91%, no moinho do cru 2 a eficiência foi 23.33%, para o sistema TPFA a eficiência 

obtida foi 53.46%, para o moinho dos combustíveis a eficiência foi de 8.61% e para o moinho do cimento a 

eficiência obtida foi 11.12%.  Estes valores (exceto o valor para o sistema TPFA) foram calculados 

excluindo a exergia química, para que fosse possível comparar os valores obtidos com os de referência. 

No que se refere à intensidade energética térmica os resultados obtidos, no período em estudo foram 

consumidos em média 3.44 GJ/t clínquer, foram os esperados para o tipo de instalação que estava a ser 

estudada (CPA). Verificou-se que é possível alcançar uma melhoria destes valores, embora para tal seja 

necessário realizar um investimento nas instalações do CPA, a melhor tecnologia disponível permite um 

consumo de apenas 2.9 GJ/t clínquer. Este investimento pode não ser viável devido à instabilidade deste 

setor, visto que durante os anos em estudo a produção aumentou e diminui de forma significativa de um 

ano para o outro. 

No que diz respeito à energia elétrica, os valores obtidos foram ligeiramente superiores ao esperado, 

em média no período em estudo foram consumidos 114 kWh/t ceq enquanto que a média mundial é de 

104 kWh/t. O aparente mau desempenho neste indicador pode dever-se à utilização de dados que contém 

consumos não considerados nos benchmarks consultados. No futuro, as instalações do CPA diminuiriam 

a sua intensidade energética se fossem comprados novos moinhos mais eficientes, mas, tal como referido 

acima, este investimento pode não ser viável. 

Os resultados obtidos para as eficiências exergéticas agregadas indicam que estas foram 

sensivelmente constantes no período em estudo. A eficiência calculada usando a exergia útil foi, ao longo 

do período em estudo, aproximadamente 48%. Por outro lado, a eficiência calculada utilizando a exergia 

primária foi, no espaço temporal estudado, sensivelmente 20%. A explicação para o ano mais eficiente (do 

período em estudo) ser o ano de 2008, em ambas as eficiências agregadas, é a sua baixa intensidade 
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elétrica. A explicação para esta baixa intensidade elétrica resultar numa elevada eficiência deve-se do fator 

de conversão para energia primária (2.5). 

A principal vantagem da utilização desta análise exergética agregada é o facto de esta considerar 

todos os materiais que entram no processo (e não apenas os combustíveis) e todos os materiais que saem 

do processo. Esta contabilização de todos os materiais explicam o pequeno aumento de eficiência 

exergética útil no ano de 2013, pois este ano apresenta também um máximo, 74%, na eficiência de 

materiais, a média da eficiência de materiais é 70% (ver linha a laranja da Figura 28). 

Relativamente às emissões de dióxido de carbono, os resultados obtidos parecem indicar que não 

se está a caminhar na direção correta, diminuição das emissões específicas. As emissões aumentaram 

quer por tonelada de clínquer (subiram de 862 kg CO2/t clínquer em 2008 para 912 kg CO2/t clínquer em 

2016) quer por tonelada equivalente de petróleo (subiram de 2440 kg CO2/tep de energia primária em 2010 

para 2533 kg CO2/tep de energia primária em 2015), significando que as emissões não respeitam nenhum 

dos critérios estabelecidos no SGCIE.  Este facto pode estar ligado à não incorporação de medidas de 

diminuição de emissões específicas no CELE, bem como a não inclusão de nenhuma medida de promoção 

da eficiência energética no mesmo. 

Em trabalhos futuros seria interessante obter dados reais do CPA, de forma a que os resultados 

obtidos possam ser posteriormente utilizados para aumentar a eficiência de uma fábrica. 

Seria também interessante replicar a metodologia utilizada para calcular a exergia agregada noutros 

casos de estudo, nomeadamente outras fábricas de cimento em Portugal e noutros países, para 

comparação e definição de benchmarks. Sendo também interessante desenvolver séries de maior duração 

para melhor compreensão da evolução da eficiência exergética ao longo do tempo. 

No futuro poderão também ser estudados outros materiais de construção, ou simplesmente outras 

formas de produzir cimento, de forma a perceber se existem melhores soluções, isto é, soluções que 

garantam as condições necessárias à construção e, simultaneamente, apresentem uma menor intensidade 

energética e uma menor utilização de matérias-primas.  
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Anexos 

Anexo A 

Tabela 1 anexos – Composição química dos diferentes fluxos sólidos, adaptado de Fellaou e 

Bounahmidi (2018) 

Composição (%) Fluxo 8 Fluxo 24 Fluxo 37 Fluxo 73 Fluxo 89 

LOI 34.34 34.4 35.01 0.13 1.35 

SiO2 13.4 13.52 13.65 20.55 21.57 

Al2O3 3.15 3.18 3.3 5.04 5.74 

Fe2O3 2.06 2.11 2.45 3.24 3.58 

CaO 43.05 42.86 43.14 65.4 59.41 

MgO 0.76 0.86 1.19 1.3 2.07 

SO3 0.25 0.28 0.35 1.53 2.46 

K2O 0.43 0.48 0.57 0.9 0.9 

TiO2 0.18 0.2 0.25 0.1 0.002 

MnO 0.05 0.05 0.07 0 0.06 

P2O5 0.12 0.18 0.15 0.21 0.32 

Na2O 0.00 0.00 0.17 0.15 0.02 

Cl - - 0.01 0.01 0.001 

CaOl - - 0.00 1.7 1.58 

Total 100 100 100 100 100 

H20 2.21 2.3 0.13 - - 
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Figura 1 anexos – Esquema dos fluxos do caso de estudo de Marrocos, adaptado de  (Fellaou e Bounahmidi, 2017) 
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Anexo B 

 

Tabela 2 anexos – Composição química das diferentes fases da produção de cimento 

  Farinha Clínquer Cimento 

% Perdas ao Fogo 35,45 0,4 6,68 

% SiO2 12,58 20,18 18,23 

% Al2O3 3,68 5,49 4,92 

% Fe2O3 2,12 3,58 3,06 

% CaO 43 65,18 60,34 

% MgO 1,12 1,72 1,73 

% SO3 0,44 1,29 3,49 

% K2O 0,71 1,17 1,19 

% Na2O 0,07 0,21 0,18 

CO2 total 34,61 -   - 

TOC 0,22 -  -  

CO2 Inorg. 33,27 -   - 

% CaO liv.  - 1,37 1,02 

% Res.Ins. -  0,37 2,74 

% Cl-  -  - 0,05 

Cr VI (ppm) -   - 4,82 

 

 

 

 

 

 


