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Tecnologia ABB ganha prémio de eficiência energética 

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.  

 

PRÉMIO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

Uma tecnologia ABB, que ajuda os produtores de cimento a reduzir o seu consumo de 

energia ao controlar uma série de processos nas suas fábricas, foi escolhida como a 

“tecnologia mais inovadora para eficiência de energia eléctrica”, numa conferência global 

sobre a indústria cimenteira, em Londres.  

No início de Fevereiro, o software Expert Optimizer da ABB foi seleccionado pelos 

elementos do júri das revistas Global Cement e Global Fuels no evento. O cimento é uma 

das indústrias mais intensivas no que respeita à energia, responsável por cerca de 4 por 

cento de emissões CO2 globais, e a tecnologia ABB pode reduzir o consumo de energia de 

fábricas de cimento em cerca de 5 por cento. 
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O Expert Optimizer permite às fábricas de cimento reduzir o consumo de energia, ao 

optimizar o equipamento utilizado na produção de cimento, tal como moinhos, fornos e 

refrigeradores. A monitorização do consumo de energia está a ser realizada pelo sistema 

em conjunto com a solução do Knowledge Manager da ABB. 

 

O Expert Optimizer e o Knowledge Manager fazem parte de um conjunto de produtos da 

Gestão de Produção Colaborativa da ABB, que possibilita melhorias na produtividade para 

empresas de automatismo industrial. 

 

TECNOLOGIA COMPROVADA 

O Expert Optimizer ajudou a aumentar a produção e a baixar o consumo de energia nas 

instalações de clientes em todo o mundo, incluindo a fábrica de cimento de Gladstone, na 

Austrália, e uma fábrica da Holcim em Ternate, Itália. 

 

 

Mais informações em: www.abb.com/cpm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.abb.com/cpm

