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A Cepsa, primeiro fornecedor de bunker no 
Estreito de Gibraltar com contadores 

mássicos nas suas barcaças 

• Com esta medida a Cepsa reforça a sua liderança no fornecimento de 

bunker, sendo o único fornecedor com esta tecnologia em Espanha e um 

dos primeiros na Europa e no Mediterrâneo 

• Este sistema inovador garante uma maior exatidão no fornecimento, pelo 

facto de efetuar a medição por massa e não por volume, reduzindo o tempo 

de operação até três horas. 

 

A Cepsa instalou nas suas barcaças do Estreito de Gibraltar um novo sistema de 

medição mais preciso, que garante a exatidão no fornecimento dos seus combustíveis 

para barcos. A nova tecnologia, baseada no efeito de Coriolis, permite determinar as 

quantidades fornecidas em função da massa, evitando-se assim o cálculo necessário 

para a obtenção deste valor a partir de medições por volume corrigidas por densidade 

e temperatura, eliminando também o efeito da eventual presença de ar no caudal. 

 

A Empresa instalou e certificou este sistema pioneiro em duas das suas barcaças e, nos 

próximos meses, estará disponível em toda a sua frota na Baía de Algeciras. Para tal, 

recorreu à tecnologia de ponta disponível para sistemas de bunkering, através do 

fabricante Endress+Hauser, baseada nos caudalímetros do tipo Promass. 
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Além disso, também alargará este sistema aos seus fornecimentos noutros portos, como 

os de Barcelona, Las Palmas, Tenerife, Huelva ou Gibraltar. 

Todos os equipamentos integrantes do sistema de medição são calibrados, certificados 

e selados de acordo com a Diretiva 2014/32/EU (MID), confirmando a sua integridade e 

selagem. 

Além desta alta precisão no fornecimento, essencial no negócio de bunker, o uso desta 

tecnologia reduz os tempos de operação até três horas, o que a longo prazo significa 

melhorar a rentabilidade. Da mesma forma, outra das suas vantagens é o seu nível de 

transparência uma vez que permite a monitorização contínua e simultânea durante todo 

o processo de abastecimento. 

"A disponibilidade de uma tecnologia que permite um abastecimento de combustível de 

precisão absoluta é uma prioridade para a nossa Empresa. Recorremos a um sistema 

pioneiro para proporcionar um fornecimento baseado na transparência e na confiança 

depositada pelos nossos clientes nos nossos produtos e operações" − afirma Alberto 

Martínez-Lacaci, diretor da Unidade de Bunker da Cepsa. 

 
A Cepsa é um grupo energético, 100% IPIC, que emprega mais de 10.000 profissionais 

exercendo a sua atividade em todas as fases da cadeia de valor dos hidrocarbonetos: exploração 

e produção de petróleo e gás, refinação, transporte e comercialização dos derivados petrolíferos 

e do gás natural, biocombustíveis, cogeração e comercialização de energia elétrica. 

A Empresa desenvolveu uma área petroquímica importante, em alta integração com a de 

refinação de petróleo, onde fabrica e comercializa matérias-primas para a elaboração de 

produtos de alto valor acrescentado que são utilizados principalmente na produção de plásticos 

de nova geração e detergentes biodegradáveis. Tem uma presença significativa em Espanha e, 

através de uma internacionalização progressiva, também desenvolve as suas atividades em 

vários continentes, comercializando os seus produtos em todo o mundo. 

Madrid, terça-feira, 25 de outubro de 2016 
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