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Agenda

• SCC - História e Marcas
• Cervejeira Vialonga
• Estruturas de Utilidades na SCC
• Climatização e Enquadramento Consumos
• Estratégias para planos de redução de consumos 

energéticos
• Valorização e gestão da informação de consumos 

para aumento da eficiência energética
• Manutenção de Utilidades – factores de sucesso
• Novos desafios, novas soluções – riscos e 

oportunidades do aumento da complexidade em 
Utilidades
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Central de Cervejas e Bebidas S.A. , Celebração dos 80 
anos

1990´s1930´s 1950´s 1960´s 1970´s1940´s 1980´s 2000´s 2010´s

1934
Fusão de 4 
Cervejeiras em 
SCC:
• Portugalia
• Estrela
• Jansen 
• Coimbra

Introdução da 
marca Sagres

1970
Aquisição  da 
Soc. Água do 
Luso

1975
Nacionalização

1990
Privatização

2000
S&N
49%

2003
S&N
100%

2008
Aquisição pela 
HEINEKEN

2005
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As Nossas Marcas
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Cervejeira Vialonga

Ano Inauguração: 1968

Area: 330,000 m2 (33 ha)

Área Coberta: 70,000 m2 (7 ha)

Produções Actuais (2014) :

Cerveja : 2,753 M Hls 
Produzidos

2,774 M Hls Embalados

Malte : 38878 Ton. 

Produção de Cerveja e Malte
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Cervejeira Vialonga - Capacidades

MALTERIA:
•Capacidade 50,000 Tons / ano, suficiente para as 
necessidades da cervejeira e algum excedente para venda 
externa
•4 Tipos diferentes de Malte: Pilsen, Munich, Caramel, Carafa

FABRICO: 
•Capacidade   3,785 Mhl (@ 6 d/s)
•Salas Fabrico : 2 
•Fermentadores: 20 ASAHI ; 14 CCs
•Filtração: 3 linhas (500 hls/hr) ; 24 BBTs

ENCHIMENTO : 
•8 Linhas enchimento - 6 Garrafa (3 OW + 3 Ret), 1 Barril, 1 Lata)
•Capacidade Enchimento @5d: 1,35 Mhl OW; 1,30 Mhl Ret; 0,25 
Mhls Lata; 1,00 Mhl Barril 

LOGÍSTICA PRIMÁRIA:
•Cap. armazenamento: 32000 paletes;
•Cap. carregamento camiões: 7/hr (9/hr pico)
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Cervejeira Vialonga – Estruturas Utilidades

FRIO:
•Capacidade Instalada 9 MWh
•Primário Amoníaco (20 ton.); Secundário Água 
Etanolizada
•7 Compressores parafuso + 2 alternativos
•10 Condensadores Placas 
•13 Evaporadores
•9 Torres de Arrefecimento
•55 Bombas (água; água etanolizada; amoníaco, AVAC)

AR COMPRIMIDO : 
•Capacidade Instalada: 2600 lts/s - 8 bar
•Pressão Distribuição: 5,9 bar
•4 Compressores parafuso isentos óleo – (1 VSD – 3 
carga-vazio)
•2 depósitos buffer – 10 m3
•1 secador adsorção – 2200 lts/s - -40ºC
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Cervejeira Vialonga - Estruturas Utilidades

VAPOR: 
•Capacidade Instalada: 87 ton/h -12 bar
•2 Colectores distribuição a 7 e 5 bar
•Cogeração: 7,5 Mwe – 27 ton/h
•2 Caldeira Tradicionais 56 ton/h
•Caldeira Biogás – 4 ton/h

ÁGUA: 
•9 Cisternas (Epal; Epal+furos; 
Recuperada; Osmotizada) – 30.000m3
•Distribuição gravítica (4 bar)
•4 Captações de água – 35 % das 
necessidades
•6 sistemas tratamento água

ETAR
•Capacidade: 25 ton CQO/d; 6.000m3/d; 250 m3/h
•Produção Biogás: 250m3/h
•Produção água recuperada no tratamento terciário: 
18m3/h
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Climatização e Enquadramento dos Consumos

Na SCC:

•Escritórios : Climatização Central com GTC
•Escritórios : Climatização Central e VCs controlo local
•Escritórios: Splits
•Museu: Roof-top dedicada
•Áreas Industriais: Ventilação e Climatização com GTC
•Áreas Industriais: Ventilação
•Áreas Industriais: Sem tratamento

Consumos:

•Peso climatização é muito baixo: 1-2% aprox. do total consumos Utilidades
•Peso dos custos Utilidades no total custos de Produção é elevado: 8% aprox.
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Planos de redução de consumos energéticos

• Estratégias para planos de redução de 
consumos energéticos

• “Begin with an end in mind”

• Reposição condição básica
• Controlo de consumos  - Como?

• Antes de investir ou começar
• Que recursos tem
• Quem vai ler
• Quem vai actuar
• Defina áreas/equipamentos principais
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Planos de redução de consumos energéticos

Análise PDCA

SCC - Metodologia TPM

Missão:

Medir, uniformizar, desenvolver análise perdas 
e identificar custos relacionados. 
Definir prioridades e promover uma gestão 
integrada das actividades da cervejeira por 
forma a garantir em contínuo uma 

minimização e eliminação das perdas
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Planos de redução de consumos energéticos

Diversos indicadores na 
Fábrica são seguidos (ex):

Água Lavadoras Garrafas 
Diário / área

Indicadores Principais área  
Semanal / Pilar ME/área

Indicadores Gerais Fábrica  
Mensal / Pilar ME
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Valorização e gestão da informação

• Valorização e gestão da informação de consumos para 
aumento da eficiência energética

“A tecnologia não muda todos os meses mas os resultados mudam 

todos os dias”

• Informação a analisar
• O que define o consumo
• Quais são as variáveis (o consumo absoluto geralmente 

não quer dizer nada)
• É fundamental relacionar consumos com outras variáveis, 

para analisar e orçamentar consumos
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Valorização e gestão da informação

1
2

3

1 – Indicador da área Brassagem de consumo energia 
Térmica (MJ/hl) – comparativo últimos três anos

2 – Construção de modelo de previsão consumo 
electricidade área Fermentação – KPIs reais mensais em 
função da produção (kWhr/hl)

3 – Análise mensal via modelo Bottom-up dos resultados 
reais (kWhr/hl) em função do desvio à produção prevista 
em orçamento – determina efeito de produção e 
ineficiência
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Manutenção Utilidades – Factores de sucesso

• A utilização das análises de vibrações como 
ferramenta de desenvolvimento de equipas

Evolução dos Resultados equipamentos da Sala de Máquinas por ensaio
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Manutenção Utilidades – Factores de sucesso

• Situação inicial
• Falta reacção 

aos ensaios
• Standards 

manutenção 
pouco actuais

• Falta formação

• Execução das 
recomendações 
melhoria ensaios

• Uso de ferramentas de 
precisão e adequadas

• Formação serralheiros

• Uniformização de boas 
práticas

• Alinhamentos por laser
• Formação serralheiros
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Novos desafios, Novas soluções

• Novos desafios, novas soluções – riscos e 
oportunidades do aumento da complexidade em 
Utilidades

• A importância vital dos custos energéticos
• A enorme complexidade de fontes, equipamentos e soluções
• O papel dos fabricantes de equipamentos
• A imprevisibilidade dos preços e políticas subsidiárias

• Ex: Futuro incerto de várias Cogerações com 15 anos

• O papel fulcral dos Engenheiros na competitividade das 
empresas e do país




