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Para além das medidas de racionalização 
de energia apresentadas no relatório de 
auditoria à unidade fabril, propostas para 
vários sistemas, o estudo de viabilidade do 
sistema W2P (Waste do Power) teve um 
peso muito importante. Por sugestão da 
Cimpor, a EWEN teve como parceiro neste 
estudo, a Siemens, como eventual 
fornecedora das turbinas de vapor e do 
sistema de controlo de potência.
Foram analisados vários cenários 
económicos (com/sem apoio de fundos 
Europeus, auto-consumo ou venda da 
energia à rede, e para 1 ou 2 fornos) com 
períodos de retorno do investimento, entre 
2.4 e 9.4 anos.

Execução de Auditoria ao consumo de Energia e estudo detalhado de viabilidade económica de um 
sistema H2P (Waste Heat to Power)

Em qualquer unidade industrial de produção de cimento, existe uma quantidade significativa de calor, a uma temperatura 
de 250 a 400ºC, que é desperdiçado (transferido para o meio ambiente). Durante a execução de uma auditoria à unidade 
fabril da Cimpor em Alhandra, a EWEN estudou o processo fabril, estudando as tecnologias mais recentes para melhorar 
a eficiência energética do processo fabril, tendo idenficado a recuperação deste calor e sua conversão em energia 
eléctrica, como a tecnologia com maior potencial impacto positivo nesta indústria.
Desta forma, foi incluído um estudo detalhado sobre a viabilidade económica de um sistema destes, na unidade da 
Cimpor em Alhandra.
Foi concebido um sistema de recuperação de calor, com uma caldeira de recuperação (especialmente adaptada ao fluxo 
de ar quente carregado com partículas sólidas) um ciclo de Rankine e uma turbina Siemens da Série SST da Siemens, 
parceiro seleccionado para o fornecimento das turbinas de vapor e sistema de controlo de potência para o projecto. O 
projecto analisou dois cenários: 
I) recuperação de calor apenas do forno 7, com produção de 1250kW.e
II) recuperação de calor dos dois fornos (7 e 6) com produção de 2500kW.e
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