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Substituir o gasóleo pela eletricidade 
 

Substituir o gasóleo pela eletricidade 
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“A utilização eficiente, numa base energética 
estrategicamente adequada, é essencial para a 
competitividade económica do grupo Ferpinta, 

onde é potenciada a sustentabilidade social. 
 

A eficiência está sobretudo associada ao 
controlo e redução do consumo de energia 

para a criação de riqueza, diminuindo 
significativamente os desperdícios e 

aumentando a competitividade do grupo  
Ferpinta inserido num mundo cada vez mais 

globalizado.” 
 
 

Fernando Jorge Pinho Teixeira 
Administrador da FERPINTA 

“A eficiência energética, ao pressupor o uso 
racional da energia é logicamente uma 

variável de custo que, e em consequência, se 
reflete na vertente financeira, permitindo-nos 

uma redução de custos. 
 

Paralelamente, a estratégia comercial em 
geografias cada vez mais longínquas e mais 

agressivas, tem vindo a suportar a 
concorrência também com o decréscimo de 

custos, via eficiência energética. Estas 
evidências revelam o papel importante das 

medidas implementadas.” 
 
 

José Amorim Lemos 
Diretor geral da FERPINTA 
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162.297.669€ 
Volume de vendas  

em 2013 
 

312 

Colaboradores 
 

250.420 ton 
Volume de produção  

de tubos de aço 
 

Substituir o gasóleo pela eletricidade  

 

Investimento 100.530€ 

Payback 4,3 anos 

Poupança anual obtida 

Poupança estimada a cinco anos 

Poupança estimada a 10 anos 

23.500€ 

117.500€ 

235.500€ 

Custo redução energia anual (tep) 16.700€ 

Duração da implementação 1 ano 

Fonte de energia Gasóleo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de intervenção 

comportamental processual tecnológica 

    

Tipo de consumo 

transporte iluminação climatização 
produção 
industrial 

      

 antes depois variação 

Consumo de energia (tep) 2959 2953 -0,2% 

Custo de energia anual (euros) 1.743.500€ 1.720.000€ -1,35% 

Emissões de CO2 (ton equivalentes) 6.798 6.780 -0,26% 

 
Uma parte do transporte interno de materiais da Ferpinta deixou de depender 
do gasóleo para passar a contar com eletricidade. Uma equipa interna 
concebeu um vagão elétrico para transportar bobinas de aço e o antigo 
empilhador de transporte de materiais consumíveis a gasóleo, foi substituído 
por um empilhador elétrico. O projeto, que foi impulsionado pelos 
colaboradores, não obrigou a alterações nos processos operacionais, mas 
contribuiu para baixar os custos de exploração e para tornar a empresa mais 
eficiente na utilização de energia. 

 

Objetivos 
 

Diminuição do consumo energético 
Redução do custo unitário de produção 

Poupança 
5.585€/ton 

 

Consumo de energia e emissões de tonCO2  antes e depois do projeto 

Características do projeto 
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Substituir o gasóleo pela eletricidade 

 
A Ferpinta – Indústria de tubos de aço registava 

um consumo elevado de gasóleo no transporte 

de materiais dentro da fábrica. Para racionalizar o 

uso de energia e privilegiar a eletricidade, a 

Ferpinta decidiu atuar em duas áreas: criar um 

carro elétrico tipo vagão para o transporte de 

bobinas de aço e adquirir um empilhador elétrico 

para o transporte de materiais consumíveis de 

armazém. Anteriormente, estes transportes eram 

realizados por empilhadores a gasóleo. 

 

A ideia do projeto surgiu em reuniões internas 

orientadas para a melhoria da eficiência da 

fábrica, estimuladas periodicamente pela 

Ferpinta. De seguida foi realizado um estudo 

sobre a viabilidade técnica dos veículos elétricos 

no transporte de bobinas de aço e de materiais 

consumíveis de armazém, assim como a previsão 

de consumos destes veículos e a comparação 

com os consumos dos empilhadores a gasóleo. O 

gestor de energia assumiu a responsabilidade por 

este estudo de viabilidade energética. Constatada 

a hipótese de reduzir o consumo anual de 

energia, foi analisada a viabilidade económica, 

calculada através da estimativa de custo dos 

veículos elétricos – a equipa de melhorias juntou-

se ao gestor de energia para esta análise 

económico-financeira.  

Apesar de a Administração da Ferpinta estimular 

e apoiar a procura constante de ideias de 

melhoria, a eficiência energética versus a 

redução de custos, foi o argumento fundamental 

para a aprovação do projeto.  

A Ferpinta optou por avançar com o projeto de 

construção do vagão elétrico internamente e com 

a aquisição do empilhador elétrico. A equipa de 

projeto desenvolveu o estudo de conceção do 

vagão elétrico, com apoio da área de Investigação 

& Desenvolvimento interno e depois foram 

adquiridos os materiais necessários à construção 

do veículo. A implementação do projeto teve a 

duração de um ano e o investimento foi de cerca 

de 100 mil euros, para um payback de pouco 

mais de quatro anos. 

A substituição do gasóleo por eletricidade nestes 

dois tipos de transporte interno, contribuiu para 

reduzir o consumo anual de energia em 6 tep e 

reduzir as emissões gasosas anuais em 18 

toneladas de CO2 equivalente. A poupança anual 

rondou cerca de 23.500 euros, valor que vai 

atingir 117.500 euros a cinco anos, e 235.500 
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euros a 10 anos. 

O projeto não teve incentivos financeiros, não 

recorreu a parcerias e não teve impacto 

significativo no modelo de negócio, nem nos 

processos operacionais. Porém, permitiu reduzir 

os custos de exploração e, paralelamente, tornar 

a utilização de energia mais eficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FERPPINTA 
 
A Ferpinta – Indústria de tubos de aço foi fundada em 1962, é líder nacional e um dos maiores 
operadores europeus na produção e comercialização de tubos de aço soldados. Com mais de 300 
colaboradores e volume de faturação de mais de 162 milhões de euros em 2013, a empresa está na 
génese da criação do grupo Ferpinta. O grupo está presente em mais de 50 países, com investimento 
direto estrangeiro industrial em Angola, Espanha e Moçambique e atua nos sectores da metalurgia - 
produção de tubos de aço e máquinas e alfaiais agrícolas - agricultura, turismo e produtos naturais.  
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