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Tecnologia ABB irá ajudar a fornecer energia fiável e de baixo 

consumo a milhões de pessoas 

 

EMPRESA 

Para o Grupo ABB, a Sustentabilidade é o equilíbrio entre o nosso sucesso económico, a 

gestão ambiental e o progresso social, de forma a beneficiar todas as partes interessadas. 

As preocupações com a Sustentabilidade estão presentes na concepção e no fabrico dos 

nossos produtos, nas nossas relações com clientes e fornecedores, e, em suma, em todo 

o nosso comportamento nas comunidades em que operamos. A excelência operacional 

nas áreas de Segurança e Saúde é também um dos nossos principais objectivos. 

O Grupo ABB, líder nas tecnologias de energia e automação, possibilita às empresas de 

electricidade, água e gás, e à indústria, melhorar o seu desempenho, reduzindo o impacto 

ambiental. O Grupo ABB opera em cerca de 100 países e emprega aproximadamente 

112.000 pessoas.  

 

PROJECTO 

A ABB ganhou um contrato de 150 milhões de dólares para fornecer sistemas de 

alimentação eléctrica e ligações em rede para uma central eléctrica de turbina a vapor e a 

gás natural (ciclo combinado), a ser construída nos Países Baixos.  

A nova central eléctrica Nuon Magnum de 1300 megawatt (MW) da empresa de serviços 

públicos holandesa Nuon, localizar-se-á em Eemshaven, na província de Groningen, na 

costa do Mar do Norte. Irá fornecer electricidade para a rede de alta tensão holandesa 

existente e poderá fornecer energia a aproximadamente dois milhões de residências. 
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No início, os ciclos combinados serão carregados com gás natural. Numa data posterior, a 

Nuon pretende converter a central eléctrica numa central de ciclo combinado de 

gaseificação totalmente integrada, instalando tecnologias de captura de carbono. O 

gaseificador vai converter carvão e biomassa em gás sintético, uma mistura de CO, CO2 e 

hidrogénio, que será usada para abastecer a central eléctrica de ciclo combinado. 

A nova central consistirá em três unidades, cada uma produzindo cerca de 430 MW. 

Prevê-se que a central eléctrica entre em funcionamento na rede de distribuição eléctrica 

no início de 2011. O âmbito de fornecimento da ABB inclui componentes eléctricos para os 

sistemas de alimentação auxiliares, uma subestação de alta tensão de 380 kV, e o edifício 

da subestação. A ABB irá também fornecer cabos de 380 kV, transformadores, 

disjuntores, quadros eléctricos de média e baixa tensão, grupos a diesel de alimentação 

eléctrica de emergência, baterias e sistemas de comunicação, bem como engenharia, 

instalação, entrada em funcionamento e formação. 

Uma central eléctrica de ciclo combinado gera electricidade com uma turbina a gás, e 

utiliza o calor residual deste processo para criar vapor e para gerar electricidade adicional 

com uma turbina a vapor, aumentando a eficiência da geração de energia eléctrica. 

 

 

Mais informações em: www.abb.com 
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