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Definição da estrutura 
metodológica

Visão geral das cadeias metalogenéticas 
europeias, incluindo estruturas 

mineralizadas, disponibilidade de 
dados e formulação de uma estrutura 

conceptual para o sistema jazigo 
mineral-reservatório geotérmico.

CONCEITO E ABORDAGEM DO 
PROJETO
A economia europeia depende 
fortemente de importações de energia 
e de matérias-primas minerais. Neste 
contexto, é fundamental reduzir os custos 
e o impacto ambiental da produção de 
energia e diminuir a dependência de 
matérias-primas estratégicas importadas. 
Respondendo a esses desafios, o projeto 
CHPM2030 visa desenvolver uma nova 
tecnologia, que combina a produção 
de energia geotérmica profunda com 
a extração de metais dissolvidos em 
fluidos geotérmicos num único processo 
interligado (Combined Heat Power and Metals 
–CHPM). O projeto investiga tecnologias 
que permitam melhorar a viabilidade 
económica da utilização de energia 
geotérmica obtida a partir de formações 
geológicas ricas em metais, localizadas 
a profundidades superiores a 3 Km. , O 
objetivo principal é viabilizar a coprodução 
de energia e a obtenção de metais, num 
processo susceptível de optimização em 
função da procura. O projeto testará este 
conceito tecnológico à escala laboratorial.

Testes de laboratório e investigações 
relativas aos corpos mineralizados
Desenvolvimento de métodos para a gestão do 
sistema jazigo mineral-reservatório geotérmico, 

simulando as características de jazigos minerais, e 
a execução de testes de lixiviação e de mobilização 

de metais com recurso a nano partículas.

 › Recuperação de metais 
e geração de energia 

eletroquímica
 › Recuperação de metais a altas pressões 

e temperaturas por eletrólise e a 
baixas pressões e temperaturas por 

eletroprecipitação e eletrocristalização;
 › Geração de energia através do gradiente 
de salinidade de fluidos geotérmicos, após 
recuperação da maior parte do seu calor.

Criação de um modelo de 
sustentabilidade

Revisão dos aspetos económicos, sociais 
e ambientais da tecnologia CHPM.

Integração do sistema
Formulação da estrutura conceptual 

de uma central CHPM, integração dos 
diferentes elementos da tecnologia, 

refinamento da dinâmica do 
sistema, otimização de processos e 

desenvolvimento de procedimentos 

Avaliação integrada de 
sustentabilidade

Definição dos elementos base da análise 
económica da produção combinada de 

energia e matérias-primas minerais, tendo em 
consideração impactos sociais e ambientais, 

implicações políticas e questões éticas.

Planeamento e preparação de testes 
piloto

Realização de inquéritos Delphi, desenvolvimento 
de cenários, avaliação de locais com potencial 
para a implementação subsequente de testes 
à escala piloto com  planos estratégicos e de 

implementação para os horizontes temporais 
2030 e 2050.
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Disseminação dos resultados destas atividades (relatórios disponíveis para download) em http://www.chpm2030.eu/outreach. Para atualizações siga o projeto através das redes sociais chpm2030.eu/news e @CHPM2030.

http://www.chpm2030.eu/outreach.

