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CP – COMBOIOS DE PORTUGAL 

LOCOMOTIVAS DE TRACÇÃO ELÉCTRICA 

Uma aposta nas novas tecnologias 

 

EMPRESA 

 

A CP – Comboios de Portugal é uma empresa pública responsável pelo transporte 

ferroviário de passageiros e mercadorias.  Com a evolução do quadro legal nacional e 

comunitário, opera-se em 1997 a separação entre a exploração de serviços de transporte, 

que se mantém concessionada à CP, e a gestão da infra-estrutura, que passa a ser da 

responsabilidade da REFER – Rede Ferroviária Nacional. Neste âmbito, surge ainda o 

Instituto Nacional do Transporte Ferroviário, como entidade reguladora do sector.  

 

Fruto do novo contexto económico e legal, a CP desenvolveu uma profunda transformação 

de adaptação ao mercado. Organizou-se em torno de unidades de negócio, adequadas à 

satisfação das necessidades de diferentes segmentos de mercado. A CP tem apostado no 

estabelecimento de parcerias que aumentem o valor dos serviços que presta, procurando 

fortalecer a sua posição no sector dos transportes. Paralelamente, tem apostado numa 

requalificação dos seus recursos humanos, procurando tornar mais eficaz a sua actuação 

face aos novos desafios de um mercado concorrencial. 

 

A actual estrutura da empresa organiza--se nas seguintes unidades de negócio: 

transporte de mercadorias (CP Carga), serviços urbanos (CP Lisboa e CP Porto) e serviços 

de longo curso (CP Longo Curso e CP Regional), unidade de gestão de frota e alta 

velocidade.  
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Em 2004, a CP transportou 133 milhões de passageiros e 9,5 milhões de toneladas de 

mercadorias, através de 2830 quilómetros de rede. Os comboios urbanos representam 

cerca de 87 por cento do total de passageiros transportados. 

 

PROJECTO 

 

Desde a década de 90 que a CP tem desempenhado um papel activo na promoção do 

desenvolvimento sustentável. Neste contexto, a empresa ferroviária destaca o esforço 

desenvolvido ao nível da aquisição de material circulante de tracção eléctrica. Esta 

iniciativa traduz-se na aquisição de locomotivas e automotoras que têm características 

técnicas ao nível do mais avançado que se está a construir na Europa. Vêm equipadas 

com freio de disco e com um sistema de tracção com conversores electrónicos a IGBT’s 

(Insulated Gate Bipolar Transistor). Ou seja, são motores accionados por conversores 

electrónicos de elevada eficiência e com capacidade de devolução de energia à rede ao 

aproveitar a energia cinética dos comboios na sua actividade de frenagem.  

 

Apesar de já existir esta tecnologia na CP desde a década de 90 noutras séries de 

material circulante, a empresa destaca especificamente a série UTE 2240 para melhor 

exemplificar os ganhos inerentes à aplicação desta tecnologia, uma vez que as diferenças 

do antes e depois da modernização, em termos energéticos, se atribuem directamente ao 

novo conversor. A CP remodelou recentemente 57 automotoras do tipo UTE 2240. Este 

investimento corresponde a uma modernização tecnológica de unidades já existentes na 

rede ferroviária, mas que anteriormente utilizavam uma tecnologia ultrapassada, 

característica dos anos 70. 

 

ENVOLVIMENTO 

 

Com este salto tecnológico, a CP oferece um serviço de maior qualidade aos seus clientes. 

Os ganhos monetários directos equivalem a uma redução superior a 45 por cento da 

anterior factura energética. E mesmo a inserção do ar condicionado instalado nos veículos 

– que aumenta o seu conforto – contribui simultaneamente para a protecção do ambiente, 

pois traduz-se em menos 30 por cento de emissões de dióxido de carbono.  
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O nível de inovação tecnológica introduzida permite assim a oferta de um conjunto de 

características diferenciadoras e, em vários casos, únicas no sector de transportes. 

Destaca-se neste sentido a elevada capacidade competitiva, que permite concorrer 

directamente com o modo rodoviário e o modo aéreo; a elevada capacidade de 

transporte; a configuração de redes orientadas para o cliente; a promoção da 

interoperabilidade e intermodalidade e a fiabilidade dos serviços em quaisquer condições 

climatéricas. 

 

ACTIVIDADES 

 

No ano de 2003 foi entregue à CP a primeira UTE 2240, que sofreu modificações de vária 

ordem com vista a modernizar as respectivas automotoras relativamente ao conforto, 

design e sistema de tracção. Estas automotoras datavam ainda da década de 70, quando 

entraram ao serviço na CP, com a designação de UTE 2100, 2150 e 2200. 

 

Em termos de tracção passou-se deste modo de um sistema com rectificação monofásica 

a díodos com motores DC para agora um conversor de quatro quadrantes (com reversão 

de energia) e ondulador trifásico a IGBT’s a alimentar motores assíncronos. 

 

DIFICULDADES 

 

Os ganhos directos são elevados, como se pode constactar à frente, mas há que ter em 

conta o grau do investimento tecnológico realizado. Contudo, feitas as contas, os cerca de 

18 mil euros anuais que o novo sistema permite acumular vão amortizar o equipamento 

em cerca de dez anos, representando ainda um benefício líquido para os restantes 20 

anos de vida útil. 

 

RESULTADOS 

 

O sistema das automotoras UTE 2240 que a CP aplicou em toda a gama de velocidade 

trouxe grandes benefícios à empresa e ao ambiente. Além do maior rendimento 

permitido, gera energia (para outras unidades consumirem) na fase de frenagem, o que 
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permite outros ganhos. É consumida menos 30 por cento da energia, mesmo com a 

utilização do ar condicionado, entretanto instalado, que consome mais de 15 por cento, 

caso contrário a redução seria superior a 45 por cento. Em Fevereiro do presente ano, no 

contexto do mercado de emissões, as 317 toneladas de dióxido de carbono que deixaram 

de ser emitidas para a atmosfera quantificavam-se em mais de 21 por cento da factura 

energética. O menor desgaste e substituição dos discos de frenagem corresponde a uma 

imensa poupança anual, ou seja, equivale a menos 16 por cento do custo da energia que 

era consumida pelo sistema anterior. Todos os ganhos directos – incluindo o consumo de 

ar condicionado e não contabilizando o valor económico do dióxido de carbono – somam 

quase 18 mil euros por ano. 

 

Mais informações em:  www.cp.pt 

 

 

 


