
 

 

 

    

Sistemas de recuperação de calor para geração de 

energia em fábricas de cimento 

 

 

Nesse artigo, baseado no Handbook Ambiental para Plantas de Cimento da revista 

International Cement Review, discutimos os diferentes tipos de sistemas para a 

recuperação de calor para geração de energia em fábricas de cimento. 

Caso tenha alguma dúvida, comentário ou sugestão envie-nos um e-mail para 
artigos@optimus.eng.br e nós da Optimus Engenharia teremos prazer em ajudar você! 



 

 

 

 

 

 

A geração de energia a partir do calor residual em 

fábricas de cimento foi por muito tempo objeto de 

discussão. Hoje, quase ninguém permanece céptico 

quanto ao conceito: os benefícios desta tecnologia 

são claros. Com o aumento dos custos de eletricidade 

e energia, esses sistemas se tornam cada vez mais 

rentáveis e a situação das emissões de CO2 

proporciona um incentivo adicional. 

A produção de cimento consiste basicamente da 

cominuição das matérias primas, calcinação do 

calcário e moagem do cimento, sendo que 93% da 

energia total (combustíveis e energia elétrica) é 

consumida na etapa de calcinação. Avanços na 

eficiência térmica da produção de cimento foram 

obtidos adicionando estágios extras de pré-

aquecimento e reutilizando o ar quente na secagem 

dos materiais e como ar de combustão, porém cerca 

de 40% do calor é perdido é perdido para a atmosfera 

na maioria das plantas. 

Tipos de sistemas 

Existem atualmente três tipos de sistemas de 

recuperação de calor para geração de energia 

(WHRPG – Waste Heat Recovery Power 

Generation). O primeiro é o Ciclo Rankine – SRC 

(Steam Rankine Cycle), o mais comum nas plantas 

cimenteiras, que utiliza água como fluido de 

trabalho, gerando vapor em uma caldeira de 

recuperação de calor, que movimenta uma turbina a 

vapor. O segundo sistema é o Ciclo Rankine 

Orgânico – ORC (Organic Rankine Cycle), que 

utiliza um líquido orgânico de alto peso molecular 

(e.g.: butano ou pentano) como fluido de trabalho, 

possuindo menor temperatura de ebulição, maior 

pressão de vapor, maior massa molecular e vazão 

mássica em relação à água. Sistemas ORC podem 

utilizar como fonte de calor gases recuperados com 

temperaturas a partir de 150°C, enquanto sistemas 

SRC precisam de temperaturas superiores à 260°C. 

O terceiro tipo de sistema é o Ciclo Kalina, que é um 

tipo de ciclo rankine que utiliza uma mistura de água 

e amônia como fluido de trabalho. No entanto, o 

número de fornecedores desse sistema é limitado, 

assim como experiência operacional. Cerca de 99% 

dos sistemas WHRPG instalados são do tipo SRC. 

Equipamentos 

Um sistema típico WHRPG está representado na 

figura abaixo, consistindo de duas caldeiras (uma 

para os gases da torre e uma para o resfriador), uma 

turbina a vapor, um gerador, um condensador e uma 

torre de resfriamento. O vapor gerado nas caldeiras 

movimenta a turbina, que por sua vez gera energia 

elétrica no gerador. Dependendo das condições, um 

condensador a ar pode ser utilizado, substituindo o 

condensador a água e a torre de resfriamento. 

Fluxograma de sistema de recuperação de calor para 

geração de energia em fábricas de cimento 

Os gases da saída torre apresentam em média 100 

g/Nm³ de material particulado que, por ser muito fino 

(80% <10 µm), pode formar incrustações nos tubos 

da caldeira da torre. Portanto essas caldeiras são 

geralmente projetadas com tubos na vertical, com 

passagem do gás na horizontal em seus interiores, 

proporcionando a deposição do material particulado. 

O pó acumulado é removido na parte inferior do 

equipamento e realimento o silo de cru. 

Já o gás captado no resfriador possui um material 

particulado relativamente mais grosso, da ordem de  



 

 

 

 

algumas centenas de micrometros, que é mais 

abrasivo e poderia danificar o interior da caldeira do 

resfriador. Essa questão é contornada instalando se 

um equipamento para coleta de particulados antes da 

caldeira. 

Viabilidade 

O mercado principal para esse tipo de sistema é o de 

reengenharia de fornos existentes, já que plantas 

novas tendem a ter mais estágios de pré-

aquecimento, resultando em menores temperaturas 

de exaustão. 

 

 

Como exemplo de cálculo de viabilidade, para se ter 

uma magnitude dos ganhos, pode-se considerar um 

sistema WHRPG convencional fabricado pela ACK – 
Anhui Conch Kawasaki Co Ltd, uma das líderes de 

mercado do setor, de 9 MW de potência bruta, em 

um país com uma tarifa de US$ 0,08/kWh. 

Assumindo uma disponibilidade da operação de 330 

dias no ano, a energia líquida total gerada chegaria 

em torno de 63.000 MWh, ocasionando uma 

economia de 5 milhões de dólares em 1 ano. Os 

custos de implementação variam de acordo com o 

local de construção do projeto, porém geralmente se 

espera um payback de 4 anos para um sistema desse 

porte. 
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