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Substituir o gasóleo pela eletricidade 
 

Parar, arrancar, poupar 
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No capítulo energético, a nossa ação é seriamente 
orientada para a otimização do processo industrial 
no sentido da redução progressiva dos custos com 
energia e, porque todo o kWh conta, identificamos 
sistematicamente todas as oportunidades desde 
aquelas de menor impacto, como quisemos ilustrar 
com o exemplo do presente caso de estudo, às de 
maior impacto, caso sejam viáveis do ponto de vista 
técnico-económico. Para o efeito, temos apostado 
em medidas concretas como o fabrico de clínquer 
por via seca, a instalação de pré-calcinadores nos 
fornos, a substituição do transporte pneumático 
por transporte mecanizado e com regeneração de 
energia, a instalação de variadores de velocidade 
nos ventiladores de maior potência, a condução 
automática de fornos, entre muitas outras.   
 

Luís Fernandes 
Diretor-Geral da Unidade de Negócios Portugal e 

Cabo Verde da InterCement 
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1.040.968 toneladas 

Cimento produzido no  
Centro de Produção  

de Alhandra em 2013 
 
 

868 

Colaboradores  
em 2013 

 
 

 

Parar, arrancar, poupar 

 

Investimento 73.187€ 

Payback 3 anos 

Poupança anual obtida 

Poupança estimada a cinco anos 

Poupança estimada a 10 anos 

4.480€ 

22.400€ 

44.800€ 

Custo redução energia anual (tep) 7,7 

Duração da implementação 2anos 

Fonte de energia eletricidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de intervenção 

comportamental processual tecnológica 

    

Tipo de consumo 

transporte iluminação climatização 
produção 
industrial 

     

 antes depois 

Consumo anual de energia (tep) 7,7 
36,3tep regenerados e 

transferidos para a rede 
pública 

Custo de energia anual (euros) 4.480€ Proveito de 21.120€ 

Emissões anuais de CO2 (ton 
equivalentes) 

38 0 

Peso do custo de energia nos custos 
anuais de exploração (%) 

19,9% 18,7% 

Peso da energia nos custos anuais 
diretos de produção (%) 

32% 29% 

 
A substituição da tela de transporte de calcário, principal matéria-prima da 
produção do cimento, entre a pedreira e a fábrica de Alhandra é um projeto 
de pequena dimensão no universo da eficiência energética da Cimpor, mas 
que veio permitir a redução de 0,02 euros por tonelada de cimento. A 
regeneração de 91 tep, transferidos para a rede pública de eletricidade, 
deram lugar a uma poupança estimada acumulada de 15.680 euros e um 
proveito líquido acumulado de 73 920 euros, ao fim de três anos e meio. 
 

 

Objetivo 
Diminuição do consumo energético 

Melhoria na qualidade do produto/serviço 

Poupança 
281€/ano  

(a custos de 2013) 
 

Antes e depois do projeto 

Características do projeto 
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Parar, arrancar, poupar 

 
A principal matéria-prima usada na produção do 

cimento é o calcário. No caso do Centro de 

Produção de Alhandra da Cimpor, esta rocha é 

explorada na pedreira do Bom Jesus da Alhandra, 

que dista dois quilómetros da fábrica. Entre a 

pedreira e a fábrica, o calcário é transportado 

num percurso inclinado, através de uma tela que 

funciona a energia elétrica. 

 

Uma vez que este sistema de transporte 

apresentava custos de energia e manutenção 

consideráveis, a Cimpor, com a experiência de 

projetos semelhantes implementados em outras 

fábricas, decidiu substituir a tela. 

Tirando partido do desnível topográfico entre a 

pedreira e a fábrica, o projeto centrou-se na 

regeneração de energia da travagem, ou seja, na 

recuperação de eletricidade resultante do 

impulso originado pela travagem. 

Este tipo de equipamento de transporte 

apresenta desempenhos de regeneração média 

em contínuo de 100 kW com a tela carregada. 

 

Parar 

Entre 2008 e 2009, foi altura de estudar os 

impactos do projeto. A equipa de manutenção e 

de produção começou por realizar estudos 

técnicos. Paralelamente, e tendo em conta 

propostas de potenciais fornecedores, foi feita 

uma análise de custo-benefício baseada nos 

custos com a energia consumida, custos de 

manutenção e custos de investimento. Foram 

depois analisados os orçamentos e o payback do 

projeto e o potencial de redução de emissões 

indiretas de CO2. Este trabalho contou com uma 

equipa multidisciplinar, que incluiu elementos 

das áreas da manutenção, financeira e direção da 

fábrica.  

Apesar de ser um projeto com impacto residual 

na produtividade da empresa, a perspetiva de 

regeneração de energia que estava 

desaproveitada, a poupança de energia, a 
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redução dos custos de manutenção e as 

inerentes vantagens económicas e ambientais, 

foram aspetos que influenciaram a decisão de 

aprovação do projeto por parte da direção do 

Centro de Produção de Alhandra e da direção 

industrial da unidade de negócios Portugal.  

Depois da decisão tomada, a adjudicação e 

encomenda dos equipamentos elétricos e 

mecânicos, foram responsabilidade das áreas de 

manutenção, compras e direção. 

 

Arrancar 

A implementação da nova tela decorreu entre 

Abril e Maio de 2010, durante uma paragem 

programada de uma das linhas de produção. As 

equipas de manutenção e produção lideraram 

este processo.  

A substituição da tela de transporte de calcário 

permitiu: arranques e paragens muito mais 

suaves e regulação precisa do equipamento; 

regulação precisa da velocidade necessária à 

regeneração de energia e controlo dinâmico do 

equipamento; opção de travagem dinâmica, ou 

desaceleração do motor, controlada em poucos 

segundos. Estes fatores influenciam, de forma 

muito positiva, o aumento do tempo de vida da 

tela, melhoram o funcionamento do sistema e 

reduzem os custos de manutenção.  

Internamente, do ponto de vista dos 

colaboradores, o projeto teve impacto na 

sensibilização interna para a redução de 

consumos de energia. 

 

Poupar 

Embora não influencie o modelo de negócios da 

Cimpor, nem os processos operacionais do 

Centro de Produção de Alhandra, o projeto tem 

impacto positivo no negócio em três vertentes 

essenciais: redução dos custos de exploração - 

energéticos e manutenção, poupança de energia 

e redução de emissões de CO2. 

Antes do projeto, o sistema de transporte de 

calcário desde a pedreira do Bom Jesus da 

Alhandra consumia 7,7 tep (tonelada equivalente 

de petróleo) e após o projeto, passou a transferir 

para a rede pública de eletricidade 36,3 tep.  

O balanço anual de energia regenerada ronda os 

400.000 a 425.000 kWh gerados. Esta 

Resultados mais significativos 
 
. Aproveitamento de energia 
. Poupança de energia 
. Redução de custos de manutenção  
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regeneração permitiu, ao fim de 3 anos e meio, 

uma poupança estimada acumulada de 15.680 

euros. No mesmo período, e a valores de 2010, a 

estimativa aponta para um proveito líquido 

acumulado de 73.920 euros. 

A redução de custos por unidade de produção foi 

de 0,02 euros por tonelada de cimento. 

O projeto não obteve incentivos financeiros, nem 

apoios associados à área de investigação e 

desenvolvimento. 

CIMPOR - INTERCEMENT 
 
A Cimpor, empresa centenária adquirida em 2012 pela InterCement, integra a lista das 10 maiores 
cimenteiras internacionais, contando com 8.875 colaboradores e produzindo 46 milhões de toneladas 
de cimento em 2013, nas suas 40 fábricas localizadas em oito países e três continentes. 
 
Em Portugal, a Cimpor tem 868 colaboradores em três centros de produção – Alhandra (concelho de Vila 
Franca de Xira), Loulé e Souselas (Coimbra) - e produz 9,1 milhões de toneladas de cimento. Em 2013, 
alcançou um volume de negócios de 2,6 mil milhões de euros. O Centro de Produção de Alhandra, a 
primeira fábrica de cimento construída em Portugal há mais de um século, tem uma capacidade 
instalada de produção de 3,83 milhões toneladas/ano. 

Lições aprendidas 

 
Os sistemas de transporte de materiais 
também não devem ser esquecidos na 
avaliação da eficiência energética dos 

processos industriais. 
 

Por vezes, soluções técnicas simples 
permitem anular ou reduzir consumos 

que se encaram como inevitáveis. 
 

A implementação de medidas de 
eficiência energética nem sempre envolve 

complexidade e investimento elevado. 
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