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Resumo 

Este projeto inclui-se na iniciativa Galp 21 e resulta da parceria da Galp Energia com a 

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto de forma a dar assistência às empresas para 

redução dos seus consumos energéticos e das emissões. 

O objetivo inicial foi o levantamento dos tipos de energia utilizados na Samofil, a distribuição 

dos consumos da empresa e a análise dos projetos implementados sob o ponto de vista de 

aumento de eficiência energética. 

Este trabalho teve como um dos objetivos o estudo e validação dos projetos implementados em 

2016. Os projetos passaram pela substituição da iluminação convencional por LED, instalação 

de painéis solares, instalação de permutadores e instalação de um economizador numa 

caldeira. Assim procedeu-se ao estudo detalhado destes projetos, das suas poupanças e foram 

analisadas possíveis melhorias a estes. Estes projetos apresentaram poupanças de 15 k€ em 

maio de 2017 e, na sua totalidade, já pouparam à Samofil 48 k€ desde a sua implementação. 

Estes projetos podem economizar à empresa cerca de 143 k€ anualmente (valor estimado). Da 

análise aos projetos surgiu a possibilidade de aumentar as temperaturas dos tanques de 

armazenamento da água quente de modo a reduzir o consumo de gás natural. Esta medida 

poderá, ainda, implicar poupanças superiores a 4 k€ anuais, sem custos de investimento. 

De seguida, de forma a identificar o consumo específico por tipo de malha e por equipamento, 

foram analisadas diversas partidas de malhas de modo a definir um planeamento de produção 

que permitisse obter poupanças em termos de consumo de energia. Desta análise, resultou que 

uma alteração no planeamento de produção poderia poupar à Samofil cerca de 26 k€ 

anualmente. 

 

Palavras Chave (Tema): consumos específicos, gás natural, consumos elétricos , indústria 

têxtil, acabamentos, tinturaria, estamparia 

  



 Eficiência Energética na empresa Samofil – Têxteis, Lda 

    

Abstract 

This project is part of the initiative Galp 21 that was created by a partnership between Galp 

Energia and the Faculty of engineering of the UP (FEUP) and has the goal of helping companies 

reduce their energy consumption and carbon emissions. 

The main objective of this work is to study the energy consumption and the different types of 

energy used in Samofil as well as to perform an analysis of the projects implemented under the 

objective to achieve better energy efficiency. 

So one of the objectives of this project was the study and validation of the projects 

implemented. The projects were: the substitution of the conventional lighting to LED lighting, 

the installation of solar panels, the installation of heat exchangers and the installation of an 

economizer in a boiler. The projects were analysed and their cost savings accounted for. It was 

also analysed a possible optimization of the projects. In May 2017, the projects savings for 

Samofil was estimated of 15 k€. In total and since the start-up of projects saving of 48 k€ were 

already achieved. These projects can save 143 k€, annually (estimate). From the analysis of 

the projects, raising the temperatures of the tanks of water will save more than 4 k€ in natural 

gas, annually. 

Afterwards, it was also studied the specific consumption of a type of fabric and the equipment 

utilized to process it. Consequentially, this study determined more energy saving measures by 

means of changes of the process schedule. These changes can save, annually, up to 26 k€ 

annually. 
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Notação e Glossário

T Temperatura ⁰C 

ΔT Variação da temperatura ⁰C 

Cp Calor específico MWh kg-1 ⁰C-1 

q Calor  MWh/mês 
m Massa kg 
P Potência MWh 
A Área m2 

H Radiação solar Wh/m2/dia 
I Ângulo  ⁰ 

 

Letras gregas 

η Rendimento  

 

Índices 

i  índice ou contador  

 

Lista de Siglas 

GN Gás natural  
PCI Poder Calorífico inferior  
PREn Plano de Racionalização dos Consumos de Energia  
SGCIE Sistema de Gestão dos Consumos Intensivos de Energia  
CIE Consumidora intensiva de energia  
IDE Indicador do desempenho energético  
CE Consumo específico  
ETAR Estação de Tratamento de Águas Residuais  
Co Algodão   
Pes Poliéster  
Co/elastano Lycra  
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 Introdução 

1.1 Enquadramento e Apresentação do Projeto 

As medidas de eficiência energética (ou de otimização dos consumos energéticos) têm ganhado 

relevância nos últimos anos. Estas medidas visam a diminuir o consumo rápido e descontrolado 

de combustíveis fósseis que deram origem ao acelerado aquecimento global. Para além de 

apresentar benefícios de um ponto de vista ecológico as medidas de eficiência energética 

apresentam inúmeras vantagens para as empresas, do ponto de vista energético e comercial, 

tornando-as empresas mais competitivas no mercado. Para controlar o consumo da indústria e 

diminuir a emissão de gases de efeito de estufa foram criadas leis a nível europeu (Horizon 

2020) para se atingir as seguintes metas até ao ano de 2020: 

 20% de energias renováveis no consumo final de energia;  

 Um aumento de 20% da eficiência energética;  

 Uma redução de 20% na emissão de gases com efeito de estufa em relação a 1990. 

Nos últimos anos, os países europeus têm definido políticas de modo a alcançarem estas metas. 

Este projeto surge da parceria da Galp Energia com a Faculdade de Engenharia da Universidade 

do Porto e tem por objetivo o cumprimento das metas anteriormente apresentadas. Estes 

projetos têm como objetivo a identificação de sistemas e comportamentos energéticos, 

aplicável a empresas clientes da Galp. Este faz parte da iniciativa Galp 21, e foi realizado na 

empresa Samofil - Têxteis, Lda, e tem por objetivo a realização de projetos que visem a 

implementação der medidas para uma melhor eficiência energética através do estudo 

detalhado da empresa dos pontos de vista energético e processual.  

As fontes energéticas utilizadas pela Samofil são a energia elétrica e o gás natural, nos quais 

se baseia este projeto, e em menor quantidade o gás propano e o gasóleo. 

1.2 Samofil – Têxteis, Lda. 

A Samofil -Têxteis, Lda., ou para simplificar Samofil, conta já com 35 anos de história no setor 

têxtil. Com atividades que passam pela tecelagem, tinturaria, estamparia, acabamentos e 

confeção de malhas, a Samofil representa uma marca de renome. A Samofil está separada em 

duas unidades produtivas (com cerca de 13000 m2 na totalidade) distribuídas pelas freguesias 

de Pousada de Saramagos e Novais no concelho de Vila Nova de Famalicão, distrito de Braga. A 

empresa possuiu mais de 140 colaboradores. 

Este trabalho baseia-se na unidade de acabamentos, tinturaria e estamparia localizada na 

freguesia de Pousada de Saramagos. Os trabalhos de tecelagem (composta por 19 teares) e 
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confeção, realizados na segunda unidade em Novais, são mais para colmatar as necessidades 

da empresa e para alguma produção externa.  

Desde de 2015, a Samofil foi parceira de projetos no âmbito do programa 

 Portugal 2020. Tendo como objetivo a melhoria dos seus processos e um gasto menor de 

combustíveis fósseis. Este projeto integra-se na secção de alteração fundamental dos processos 

produtivos e tem como objetivo a adoção de processos produtivos e laborais mais avançados, 

competitivos e ecológicos. Para além disso, esta iniciativa prevê ações inovadoras a nível da 

gestão organizacional e de marketing. 

1.3 Contributos do Trabalho 

O principal objetivo deste projeto é determinar medidas de melhoria da eficiência energética, 

sem alterar a produção da Samofil. Desse modo, este projeto evoluiu através das seguintes 

etapas: 

1. Inventário dos equipamentos e processos da Samofil; 

2. Inventário dos consumidores de energia da Samofil e análise do impacto dos projetos 

implementados em 2016 e 2017; 

3. Determinação de outras oportunidades de melhoria da eficiência energética na Samofil. 

Os projetos implementados pela Samofil de modo a diminuir os consumos energéticos foram: a 

substituição da iluminação por LED; a instalação de painéis fotovoltaicos; a instalação de 

permutadores para recuperação do calor dos gases das râmolas e para o reaproveitamento do 

calor dos efluentes quentes; instalação de um economizador na Caldeira 1. Estes projetos 

apresentam uma poupança de aproximadamente 143 k€ anuais. E representam uma redução de 

941 tCO2. Depois de analisados os projetos foi proposta a medida de aumento da temperatura 

dos tanques de armazenamento de água que pode economizar, anualmente, mais de 4 k€, 

representando uma diminuição nas emissões de pelo menos, 27 tCO2. 

Foram também analisados os consumos de algumas malhas processadas distribuídas por diversos 

equipamentos. Desta análise surgiu um plano de produção que pode poupar à Samofil 26 k€ por 

ano e reduzir as suas emissões em 128 tCO2. 

1.4 Organização da Tese 

Este trabalho está dividido em 6 capítulos e 7 anexos. No primeiro capítulo apresenta-se a 

introdução onde inicialmente se faz um pequeno enquadramento do projeto, da empresa e dos 

objetivos do trabalho. No Capítulo 2 apresenta-se um breve estudo acerca dos consumos 

energéticos mundiais e portugueses, da importância da eficiência energética para a redução 

destes, seguido de uma análise à indústria têxtil e da inserção da Samofil num Plano de Redução 
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dos consumos. A descrição dos processos produtivos e um estudo energético dos consumos 

atuais e passados apresenta-se no Capítulo 3. No Capítulo 4 descrevem-se os projetos 

implementados pela Samofil bem como as poupanças obtidas por estes e possíveis melhorias 

para estes. No Capítulo 5 apresentam-se outras medidas para a melhoria da eficiência 

energética, nomeadamente realiza-se um estudo sobre os consumos específicos por tipo de 

malha e equipamento de modo a ser estudado um possível planeamento produtivo. As 

conclusões do projeto e sugestões para trabalhos futuros estão apresentadas no Capítulo 6. Os 

7 anexos presentes neste trabalho são: o layout da empresa, o cálculo do intervalo de 

confiança, os fatores de conversão, as especificações dos painéis fotovoltaicos e dos 

permutadores água-água e ar-água e as malhas analisadas. 
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 Contexto e Estado da Arte 

O consumo energético mundial é de cerca de 13,4 Gtep (tep- tonelada equivalente de petróleo), 

onde a Europa representa cerca de 13,4% desse consumo, sendo que deste 22 Mtep (cerca de 

1%) são consumidos em Portugal. Pela análise à Figura 1, o consumo energético europeu tem-

se mantido constante, apesar do aumento das atividades humanas, devido às medidas de 

eficiência energética que conseguem contrabalançar esse aumento. Por outro lado, o consumo 

energético no continente asiático tem vindo a aumentar progressivamente devido ao 

crescimento descontrolado da indústria. A China é o país com o dispêndio energético mais 

elevado (3101 Mtep). Em Portugal, o consumo segue a mesma tendência do consumo europeu 

[1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É importante referir que a produção e o consumo energético mundial são diretamente 

responsáveis por 60% das emissões globais de gases de efeito de estufa, sendo que a indústria 

é responsável por cerca de um terço do consumo energético mundial e das emissões de carbono. 

Assim, como o consumo energético total tem vindo a aumentar, as emissões de gases de efeito 

de estufa também têm aumentado [2]. 

A estabilização dos consumos europeus apesar do aumento da indústria demonstra a 

importância das medidas de eficiência energética para a redução do consumo e consequente 

redução das emissões de gases de efeito de estufa. A eficiência energética não se baseia apenas 

em ser responsável do ponto de vista ecológico, mas, adicionalmente, é necessário um 

acompanhamento constante através de sistemas de análise [3]. As melhorias de eficiência 

energética baseiam-se nos seguintes pilares [4, 5]: 
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Figura 1- Consumo mundial de energia de 2000 a 2015 (Enerdata, 2016). 
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 Evitar o uso excessivo e desnecessário de energia através da redução, da sua regulação 

e de políticas que incentivem mudanças comportamentais; 

 Reduzir perdas energéticas implementando medidas de eficiência energética e novas 

tecnologias; 

 Monitorizar o consumo energético de modo a melhorar o conhecimento dos padrões da 

energia consumida e as suas consequências; 

 Gerir o consumo de energia melhorando as práticas operacionais e de manutenção.  

A eficiência energética é então a base para a saúde e competitividade das empresas produtivas 

na economia global [3].  

Em Portugal, os estudos referentes à eficiência energética apresentam uma relevância elevada 

devido à dependência energética do país. Na Figura 2 apresenta-se a dependência energética 

dos países da União Europeia [6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como verificado na Figura 2, Portugal é o 7º país da União Europeia mais dependente de energia 

importada. Da energia primária consumida em Portugal, 28% desta energia é produzida no país, 

sendo, portanto, muito importante apostar em medidas que baixem o consumo energético, sem 

que haja perdas de produção.  

Analisando agora mais pormenorizadamente os consumos energéticos portugueses, verifica-se 

que, em 2015, 22% da energia utilizada em Portugal adveio de energias renováveis (ver Figura 

3), sendo que este valor apresenta uma tendência crescente [7]. O uso de energias renováveis 

representa uma das principais medidas de eficiência energética. 
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Figura 2 - Dependência energética dos países da EU (Eurostat, 2015). 
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Em termos energéticos, em Portugal, o setor secundário, isto é, a indústria, representa cerca 

de 31% da energia consumida, sendo o segundo setor mais consumidor no país logo a seguir ao 

setor dos transportes (37%, Figura 4) [7]. Dentro do sector industrial, a Industria Têxtil e do 

Vestuário (ITV) assume uma forte importância económica e social. Trata-se de uma indústria 

consumidora de cerca de 5,9% no total do consumo das indústrias transformadoras [8].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um elemento fundamental deste projeto é então a eficiência energética da produção industrial 

numa fábrica têxtil. Para a indústria têxtil, uma grande forma de poupança/ reaproveitamento 

de energia das operações que ocorrem nos diversos equipamentos. Assim, é necessário efetuar 

uma melhor integração energética dos processos que existem nas empresas e onde se observe 

maiores oportunidades de aproveitamento energético. 

Para esta análise energética é necessário também perceber as formas de energia utilizadas por 

tipo de processo na indústria têxtil. A Tabela 1 apresenta as formas de energia mais utilizadas 

[10]. 

Figura 3 – Fontes da energia utilizada em Portugal. 

Figura 4- Consumo energético por indústria em Portugal (DGEG, 2015). 
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 Tabela 1- Processos e formas de energia utilizadas. 

Como se pode verificar pela análise da Tabela 1, todas as unidades processuais da indústria 

têxtil utilizam intensivamente diferentes formas de energia e torna-se assim relevante estudar 

detalhadamente estes processos, de modo a melhorar a eficiência energética desses processos, 

com os consequentes impactos económicos e de sustentabilidade. A unidade da Samofil 

estudada é uma empresa de tinturaria, estamparia e acabamentos, sendo as duas energias mais 

utilizadas pela empresa gás natural e eletricidade. 

Numa empresa de processos industriais, incluindo empresas têxteis, a forma de analisar, 

melhorar e implementar medidas de eficiência energética segue a sequência seguinte [9]: 

1. Auditorias energéticas, que examinam detalhadamente os consumos energéticos e os 

seus custos, e possíveis propostas de melhoria da eficiência energética; 
2. Implementação de medidas apropriadas provenientes da auditoria, seguida da 

manutenção interna, verificando que não existem perdas de energia que possam ser 

Processo Energia 

Pré-tratamento 

Gasagem/Chamuscagem 

-Energia elétrica; 

-Vapor; 

-Gás natural ou GPL. 

Desencolagem (tecidos) 
-Energia elétrica; 

-Vapor. 

Fervura 
-Energia elétrica; 

-Vapor. 

Branqueamento 
-Energia elétrica; 

-Vapor. 

Mercerização e Caustificação 
-Energia elétrica; 

-Vapor. 

Tingimento 
-Energia elétrica; 

-Vapor. 

Estamparia 

-Energia elétrica; 

-Vapor; 

-Fluido térmico; 

-Gás natural ou GPL. 

Acabamentos 

Secagem 
-Energia elétrica; 

-Gás natural ou GPL e/ou vapor, óleo térmico. 

Compactação 
-Energia elétrica; 

-Vapor, óleo térmico. 

Calandragem 
-Energia elétrica; 

-Vapor, óleo térmico. 

Cardação (Perchagem) -Energia elétrica. 

Laminagem -Energia elétrica. 

Esmerilagem -Energia elétrica. 

Amaciamento 
-Energia elétrica; 

-Vapor. 

Acabamentos químicos, técnicos e funcionais 
-Energia elétrica; 

-Gás natural ou GPL e/ou vapor, óleo térmico; 
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evitadas e, além disso, criar uma consciencialização nos funcionários da empresa para 

os benefícios da implementação destas medidas; 

3. Uso responsável de energia, fazendo medições constantes dos consumos e desenvolver 

sempre novas oportunidades de melhoria. 

Assim, depois de realizadas as auditorias energéticas devidas, a Samofil, em 2015, foi 

considerada uma consumidora intensiva de energia (CIE), com um consumo anual de 1808 tep, 

estando abrangida pelo Sistema de Gestão dos Consumos Intensivos de Energia (SGCIE).  

Na Figura 5 apresenta-se o planeamento das datas de entrega dos relatórios que as empresas 

consumidoras intensivas de energia têm de executar [11].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para diminuir o consumo energético, a Samofil iniciou em 2016 um Plano de Racionalização dos 

Consumos de Energia (PREn) que vai ser implementado e monitorizado até 2023. Este projeto 

tem por base o reaproveitamento da energia disponível no processo produtivo, que irá então 

levar a uma diminuição dos custos de energia da empresa e à diminuição da poluição ambiental, 

derivada do recurso aos combustíveis utilizados. Para a realização deste plano a Samofil foi 

apoiada pela iniciativa Portugal 2020.

 

 
  

Figura 5 - Planeamento para projeto de racionalização dos consumos (SGCIE, 2016). 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Esta página foi intencionalmente deixada em branco. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  



Eficiência Energética na empresa Samofil – Têxteis, Lda 

Descrição Técnica 9 

 Descrição técnica 

A unidade fabril Samofil (Anexo A) é constituída por uma tinturaria, uma estamparia e uma 

unidade de acabamentos de malhas de algodão ou fibras mistas. Estes processos permitem dar 

ao tecido a cor, a textura e a estabilidade dimensional desejada, bem como a uniformização 

destas propriedades. Nessas secções, a malha passa por diversos processos químicos e 

mecânicos. Dependendo da finalidade da malha, esta pode ser processada de diversas formas, 

podendo passar pela tinturaria, estamparia e acabamentos ou apenas por uma destas unidades, 

sendo que todas as malhas passam pela secção de acabamentos. As malhas mais processadas 

pela Samofil são Jersey e Interlock. Os processos da Samofil necessitam maioritariamente de 

gás natural e energia elétrica. Para além destes, a empresa usa, em menor quantidade, gás 

propano, para os empilhadores, e gasóleo, para a frota de transportes. De seguida explica-se 

cada um dos processos produtivos em detalhe e apresenta-se também um estudo pormenorizado 

dos seus consumos atuais e passados. 

3.1 Processo Produtivo 

3.1.1 Tinturaria 

A secção de tinturaria destina-se a conferir a cor desejada às malhas. Na Samofil, esta secção 

é constituída por 22 Jets e 2 barcas. Na Figura 6 apresenta-se o processo de tinturaria. 

 

 

A fase de preparação das malhas tem como objetivo retirar as impurezas e sujidades ao material 

e conferir-lhe uma hidrofilidade homogénea. Pode passar por uma simples desenzimagem, uma 

fervura em meio alcalino, uma mercerização ou uma operação de branqueamento efetuada por 

oxidação com peróxido de hidrogénio. 

Durante a fase de tingimento adicionam-se corantes à malha, de modo a obter a cor pretendida. 

 

Na remoção do corante que não está fixado na fibra procede-se ao ensaboamento (lavagem com 

detergente) e posteriormente aos enxaguamentos necessários. Os enxaguamentos consistem em 

lavagens com água quente ou fria e destinam-se a remover restos de produtos químicos. 

Aplicação dos produtos de amaciamento que dão um melhor toque à malha. Estas operações 

realizam-se em meio aquoso, a temperaturas entre os 20 ⁰C e os 130 ⁰C. 

Figura 6 - Fases da Tinturaria. 
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Após passar pelas fases da tinturaria, as malhas são direcionadas para a secção dos acabamentos 

onde passam pela secadora ou pelas râmolas.  

3.1.2 Acabamentos 

Como já foi referido, dependendo da finalidade do artigo têxtil, este pode passar por diversas 

fases de acabamento dentro da fábrica, acabando sempre, normalmente, nas râmolas. 

Os processos de acabamento da Samofil são os seguintes: 

 Ramolagem – é uma secagem, mas devido às características das râmolas permite conferir 

uma maior estabilidade dimensional à malha e ajustes à gramagem pretendida. As 

râmolas possuem também um balseiro onde é possível aplicar outros produtos químicos 

de acabamento, que irão permitir obter malhas com diversos efeitos. Em vez de ir para 

as râmolas, o tecido poderá passar apenas pela secadora; 

 Calandragem – é uma passagem a ferro contínua, que faz passar a malha entre um rolho 

aquecido e um rolo com uma certa elasticidade, modificando assim o toque, 

transparência, brilho, entre outros, da malha; 

 Sanforização – é um encolhimento da malha, evitando assim que este ocorra 

posteriormente; 

 Tumbler – permite obter, por processos mecânicos um processo de quebra do tecido; 

 Cardação – consiste em “levantar o pelo”, fazendo sobressair fibras individuais à 

superfície da malha, melhorando, assim, o toque e a capacidade de retenção do calor. 

Estes são os processos mais importantes, mas a Samofil possui outros equipamentos como 

espremedores, abridores, máquinas de coser e de desenrolar, bem como máquinas de 

preparação de malhas, para posteriores acabamentos. 

3.1.3 Estamparia 

A estampagem consiste na transferência de uma pasta colorida através de um intermediário. 

As fases deste processo encontram-se na Figura 7. 
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3.1.4 Consumidores de gás natural 

O gás natural é exclusivamente consumido no processo produtivo. Pode ser utilizado 

diretamente por alguns equipamentos ou é consumido na produção de vapor em caldeiras. 

Os equipamentos consumidores de gás natural apresentam-se na Tabela 2. 

Tabela 2- Equipamentos consumidores de gás natural. 

Equipamento Número 

Râmolas 

Caldeiras 

Máquinas de Estampar 

Secadora 

3 

2 

2 

1 

As 2 caldeiras existentes (em períodos de funcionamento normal, apenas a Caldeira 1 está a 

operar) utilizam o gás natural na produção de vapor de água que vai ser utilizado em diversos 

equipamentos, tanto na secção de tinturaria, como de acabamentos. Estes equipamentos estão 

presentes na Tabela 3. 

 

 

Nesta fase prepara-se o quadro (plano ou rotativo) original para a posterior 

estampagem do tecido. 

Na fase de Estampar propriamente dita dá-se então a transferência de cor através de 

um intermediário (quadro plano ou rotativo) para o artigo têxtil. 

Despois da estampagem é necessário proceder a uma secagem para evitar o 

alastramento da pasta. 

A fixação é uma operação para garantir a aderência do corante à fibra de maneira 

adquirir a solidez necessária. A fixação pode ser feita por vaporização ou 

termofixação. 

Figura 7 - Etapas do processo de Estampagem. 
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Tabela 3 - Equipamentos consumidores de vapor de água. 

Equipamento Número 

Calandra 

Sanfor 

Tumbler 

Secadora 

Jetts  

Barcas 

Râmolas 

Máquinas de Estampar 

1 

2 

1 

1 

22 

2 

3 

2 

Na Samofil existem atualmente, e desde janeiro de 2017, 8 contadores de gás natural. Estes 

apresentam valores de consumo de gás natural nas secções seguintes: 

 Geral; 

 Nas 3 râmolas; 

 Na secadora; 

 Na máquina de estampar nova; 

 Nas duas caldeiras. 

3.1.5 Outros Equipamentos 

Para além dos equipamentos consumidores de gás natural de forma direta ou indireta, existem 

outros equipamentos que utilizam eletricidade. A Tabela 4 apresenta esses equipamentos. 

Tabela 4- Equipamentos não utilizadores de gás natural ou vapor. 

 

3.1.6 Ar Comprimido 

A Samofil possui 2 compressores para fornecer o ar comprido, que serve como força motriz em 

diversas partes do processo. É de notar que normalmente apenas um compressor (nº1) encontra-

se em funcionamento. Este compressor tem uma capacidade de 4,02 m3/min e trabalha até 

uma pressão de 11 bar. 

Equipamento Número 

Máquina de coser 

Abridor Espremedor 

Máquina de abrir 

Máquina de desenrolar 

Máquina de Cardar 

Laminador 

Máquina de preparar 

Espremedor 

2 

2 

1 

1 

3 

2 

1 

1 
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3.2 Estudo Energético 

De modo a definir as medidas que devem ser implementadas de melhoria da eficiência 

energética e conseguir uma análise detalhada dos projetos implementados, é necessário ter um 

conhecimento detalhado dos consumos, bem como da produção da unidade fabril e dos 

principais consumidores de energia. 

A primeira etapa do estudo passou pela análise dos consumos e produção da empresa entre 

2014 a 2016. E com uma comparação com as empresas do mesmo setor. Foram também 

analisados os maiores consumidores de energia da Samofil. 

3.2.1 Análise Global 

O estudo dos consumos energéticos da Samofil englobou os últimos 3 anos. A empresa consome 

maioritariamente eletricidade e gás natural, sendo que também consome, ainda que em menor 

quantidade, gás propano e gasóleo. Os fatores de conversão em tep dos combustíveis analisados 

foram os publicados no despacho nº 17313/2008 (apresentado no Anexo C). A Tabela 5 

apresenta os consumos totais e produção entre 2014 e 2016.  

Tabela 5 - Consumos totais e produção entre 2014 e 2016. 

O consumo de 2014 para 2015 apresentou uma descida de cerca de 1%, que se pode verifica 

também na produção. Em 2016, o consumo energético aumentou em cerca de 19% em relação 

a 2015 e apresentou um aumento de 11% de produção face ao ano anterior.  

Na Figura 8 apresenta-se o tipo de energia consumida bem como a sua relevância em 2014, 

2015 e 2016. 

 

 

 

 

 

Ano Consumo (tep)  Produção (t)  

2014 

2015 

2016 

1829 

1807 

2223 

2545 

2522 

2844 
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Como se pode ver pela figura 8, os consumos da unidade fabril são maioritariamente a 

eletricidade e o gás natural, sendo que estes dois representam 99% da energia consumida em 

2016, 98,9% em 2015 e 98,8% em 2014. 

Na Tabela 6 apresentam-se os indicadores de desempenho energético dos últimos 3 anos. 

Tabela 6 - IDE para 2014, 2015 e 2016. 

Analisando a tabela, o consumo específico da Samofil apresentou uma diminuição de cerca de 

5% de 2014 para 2015, mas em 2016 o consumo específico aumentou 9% face ao ano anterior. 

Em termos de emissões específicas e intensidade carbónica, estas sofreram uma diminuição, 

entre 2014 e 2016, de cerca de 4% e 8%, respetivamente. 

3.2.2 Produção e Consumo específico em 2016 

Na Tabela 7 apresenta-se a produção referente ao ano de 2016. 

Ano Consumo específico 

(tep/t) 

Emissão específica 

(tCO2e/t) 

Intensidade Carbónica 

(tCO2e/tep) 

2014 

2015 

2016 

0,76 

0,72 

0,79 

1,95 

1,87 

1,87 

2,57 

2,55 

2,36 

Figura 8 - Distribuição dos consumos por tipo de energia em 2014, 2015 e 2016. 
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Tabela 7 - Produção da Samofil em 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Figura 9 apresenta-se o consumo específico total e a produção por mês em 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pela tabela 7 e figura 9 conclui-se que o mês de agosto apresenta uma menor produção (a 

fábrica esteve fechada a partir do dia 13), que leva a um consumo energético menor. Por outro 

lado, o mês de novembro apresenta os valores consumos energéticos e produção mais elevados. 

Eletricidade 

Na Tabela 8 apresenta-se os consumos mensais de eletricidade em 2016. 

Mês Produção (t) 

Janeiro 

Fevereiro 

Março 

Abril 

Maio 

Junho 

Julho 

Agosto 

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Dezembro 

209 

219 

215 

224 

240 

272 

291 

94 

238 

309 

317 

215 

Total 2844 

Figura 9 – Distribuição do consumo energético e da produção por mês em 2016. 
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Tabela 8 - Consumos e emissões de eletricidade na Samofil em 2016. 

 Consumos Emissões 
(tCO2e) 

Consumo 
Específico (tep/t) 

Emissões 
Específicas (tCO2e/t) Mês kWh tep 

Janeiro 223914 48 105 0,23 0,50 

Fevereiro 210131 45 99 0,21 0,45 

Março 244194 53 115 0,24 0,53 

Abril 229892 49 108 0,22 0,48 

Maio 243764 52 115 0,22 0,48 

Junho 239136 51 112 0,19 0,41 

Julho 238323 51 112 0,18 0,39 

Agosto 118938 26 56 0,27 0,59 

Setembro 213402 46 100 0,19 0,42 

Outubro 260511 55 122 0,18 0,40 

Novembro 235752 51 111 0,17 0,38 

Dezembro 173994 37 82 0,15 0,34 

TOTAL 2631956 528 1237 0,20* 0,45* 

*valores médios 

O consumo específico referente à energia elétrica é de 0,20 tep/t, sendo responsável pela 

emissão de 0,45 tCO2/t. 

Na Figura 10 apresentam-se o consumo de eletricidade por mês em 2016, bem como da 

produção desse mesmo ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pela figura de cima percebe-se que os consumos de eletricidade seguem a mesma tendência da 

produção, sendo que o consumo apresenta os valores mais baixos em agosto, pois a empresa só 

esteve a funcionar 13 dias. 

Figura 10 – Distribuição dos consumos elétricos e produção por mês em 2016. 
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Na Figura 11 representa-se o consumo em função da produção, relacionando assim estas 

variáveis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pela figura acima conclui-se que mesmo quando a produção é nula, a Samofil apresenta um 

consumo elétrico mensal de 16,71 tep.  

Para verificar o valor que melhor se adequa a esta situação foi calculado o intervalo de 

confiança da ordenada na origem. Os cálculos estão presentes no Anexo B. Desses cálculos 

resultou um intervalo de confiança de 15 tep, valor este que demonstra que existe consumo de 

eletricidade quando a produção é nula. 

Gás Natural 

Passando agora para o principal consumidor energético da Samofil. Na Tabela 9 pode ver-se o 

consumo de gás natural bem como as emissões. 

 Tabela 9 – Consumos e emissões de gás natural. 

 

 

 

 

  

*valores médios 

 Consumos Emissões Consumo Emissões  

Mês m3N tep (tCO2e) Específico (tep/t) Específicas (tCO2e/t) 

Janeiro 133356 121 324 0,65 1,55 

Fevereiro 129952 118 316 0,60 1,44 

Março 139866 127 340 0,66 1,58 

Abril 149251 135 363 0,67 1,62 

Maio 147065 133 357 0,61 1,49 

Junho 155175 141 377 0,57 1,39 

Julho 138006 125 335 0,48 1,15 

Agosto 52374 47 127 0,56 1,35 

Setembro 132655 120 322 0,56 1,35 

Outubro 161372 146 392 0,53 1,27 

Novembro 171432 155 416 0,55 1,31 

Dezembro 112534 102 273 0,52 1,27 

TOTAL 1623037 1469 3942 0,58* 1,40* 

Figura 11 - Consumos energéticos de eletricidade em função da produção. 
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Analisando a tabela, o gás natural é responsável pela emissão média de 1,40 tCO2e/t de produto 

processado. Para além disso, tem um consumo específico médio de 0,58 tep/t. 

Na Figura 12 é apresentado o consumo de gás natural e a produção ao longo de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Figura 13 apresenta-se o consumo de gás natural em função da produção mensal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pela figura conclui-se que mesmo quando a produção é nula, a Samofil apresenta um consumo 

de gás natural mensal de 25,02 tep. Neste caso, o intervalo de confiança para este valor, com 

um nível de significância de 95%, corresponde a 38,10 (ver Anexo B), podendo inferir-se que o 

consumo de gás natural está diretamente relacionado com a produção. 
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Figura 13- Consumo em função da produção. 

 

Figura 12- Distribuição dos consumos de gás natural e produção por mês em 2016. 
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Gasóleo e Gás Propano 

Foram consumidos, em 2016 pela Samofil, aproximadamente 0,88 tep e 21,4 tep de gás propano 

e gasóleo, respetivamente. O gasóleo é usado na empresa para a frota de transportes, e o gás 

propano é usado em empilhadores. Como os consumos deste tipo de energias são muito baixos, 

quando comparados com o gás natural e a eletricidade, não foram calculados os consumos 

específicos. 

3.2.3 Comparação da Samofil com valores de Referência 

Pode-se agora, comparar os consumos específicos da Samofil com valores de referência 

fornecidos pelo CITEVE e presentes na Figura 14 [12]. Este estudo efetuado pelo CITEVE englobou 

33 empresas do sector Têxtil e do Vestuário em que 33% destas pratica atividade de tinturaria 

e/ou acabamentos. Para além destas 33 empresas 16, tal como a Samofil, consomem gás 

natural. Todas as 33 empresas consomem energia elétrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisando a figura, conclui-se que o consumo da Samofil encontra-se mais baixo do que o de 

diversas empresas estudadas. Com consumo inferior apresentam-se as empresas: E4, E6, E8, 

E9, E11, E12, E14, E15, E17. Contudo, é de notar que o estudo foi publicado em 2012 logo os 

dados poderão estar desatualizados. 

3.2.4 Consumos por secção no mês de maio de 2017 

Durante o mês de maio de 2017, foi realizado um acompanhamento mais pormenorizado dos 

gastos de gás natural e eletricidade no processo.  

Em termos de gás natural, a Figura 15 apresenta a distribuição dos consumos pelas seções da 

fábrica. 

Figura 14 - Comparação do consumo específico de 33 empresas com a Samofil. 
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Pela figura conclui-se que os maiores consumidores de gás natural são a Caldeira 1 e a secção 

dos acabamentos. O gás natural consumido na Caldeira 1 é utilizado para a produção vapor de 

água. O vapor de água é maioritariamente utilizado na tinturaria pelos jets e pelas barcas, no 

total cerca de 82% do vapor de água é para essa secção, enquanto o restante é para a secção 

dos acabamentos. Por outro lado, os consumos de gás natural na secção dos acabamentos são 

distribuídos pelas 3 Râmolas e pela secadora. De forma a perceber a distribuição dos consumos 

por estes equipamentos, procedeu-se a estudo mais detalhado dos seus consumos. Na Figura 16 

apresenta-se essa distribuição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pela figura, conclui-se que os maiores consumidores de gás natural são as Râmolas 1 e 3 

(maioritariamente na Râmola 1). As Râmolas 1 e 3 são mais utilizadas do que a Râmola 2 e a 

Secadora e, por isso, apresentam consumos de gás mais elevados, dado que o consumo de gás 

é, normalmente, inerente à quantidade de produto processado. 

Figura 16 - Distribuição dos consumos de gás natural na secção dos acabamentos. 

Figura 15 - Distribuição dos consumos de gás natural. 
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Analisando agora os 4 equipamentos em termos de energia elétrica, esta distribuição é 

apresentada na Figura 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pela figura, a Râmola 3 e a secadora são as duas maiores consumidoras de energia elétrica. 

Sendo que, representam, respetivamente, 42,4% e 33,5% do consumo elétrico total destes 4 

equipamentos. 

De seguida, foram determinados os consumos específicos bem como as emissões e emissões 

específicas associadas aos 4 equipamentos. Esta análise esta presente na Tabela 10. 

Tabela 10 – Consumos, produções e emissões das Râmolas e da Secadora. 

*A produção da Secadora não foi contabilizada e foi calculada por estimativa 

Analisando a tabela, conclui-se que a maior consumidora energética é a Râmola 3, devido 

especialmente ao consumo de energia elétrica que é 3 vezes maior do que o consumo elétrico 

da Râmola 1 (figura 17), enquanto o consumo de gás natural entre os dois equipamentos é de 1 

para 1 (figura 16). Em termos de emissões a Râmola 3 é também o equipamento que emite 

mais. 

Em termos de consumos específicos a Râmola 1 apresenta os consumos específicos mais baixos, 

seguido da Râmola 2, Râmola 3 e Secadora, por esta ordem. Como a Râmola 2 e a Secadora 

realizam operações de secagem, operações mais económicas do que as realizadas pelas Râmolas 

1 e 3, seria de esperar que estes dois equipamentos tivessem consumos específicos mais baixos, 

Equipamentos Produção 

(t) 

Consumo 

(tep) 

Consumos 

específicos (tep/t) 

Emissões 

(tCO2) 

Emissões 

específicas (tCO2/t) 

Râmola 1 140 24,3 0,17 63,5 0,46 

Râmola 2 52 11,7 0,23 30,1 0,58 

Râmola 3 111 28,4 0,26 71,4 0,65 

Secadora 46* 16,5 0,36 40,4 0,89 

Figura 17 - Distribuição dos consumos elétricos dos 4 equipamentos na Samofil. 
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o que não é verificado. Apesar de apresentar consumos específicos mais baixos do que a Râmola 

3, a Râmola 2 apresenta consumos específicos mais elevados do que a Râmola 1. Por sua vez, a 

Secadora é o equipamento com o maior consumo específico. Para além das especificações de 

cada equipamento, podem ocorrer outras situações que façam aumentar os consumos 

específicos. No caso Râmola 2 esta é usada, em algumas situações, para ramolar, e dado que 

este equipamento apresenta consumos maiores do que as outras duas Râmolas ao desempenhar 

as mesmas funções, parte do seu elevado consumo específico pode-se justificar por isso. Para 

além disso, este consumo específico elevado leva a querer que os equipamentos não estão a 

funcionar da forma mais otimizada, contando com diversos momentos onde o equipamento 

encontra-se em funcionamento enquanto não esta a processar qualquer artigo. 

Foram também calculados o custo de processamento de malhas para os diferentes 

equipamentos daí se concluiu que, para Râmola 1, o custo médio do processamento de malhas 

é 72 €/t, para a Râmola 2 é 95 €/t, para a Râmola 3 é 112 €/t e para a Secadora é 163 €/t. 
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 Projetos Implementados 

4.1 Introdução 

Em 2016, a Samofil iniciou o Plano de Racionalização de Consumos Energéticos (PREn). Com 

consumos superiores a 500 tep/ano, a Samofil engloba-se no Sistema de Gestão dos Consumos 

intensivos de Energia (SGCIE), sendo considerada uma consumidora intensiva de energia com 

um consumo de cerca de 1809 tep em 2015. Foi sujeita a uma auditoria energética e necessitou 

de apresentar um plano de redução de consumos em 8 anos, sendo o objetivo reduzir o consumo 

em 6% em termos de intensidade energética e de consumo específico de energia em 8 anos e, 

no mínimo, conseguir uma manutenção da intensidade carbónica. 

As medidas consideradas mais apropriadas no PREn foram as seguintes: 

1. Redução e controlo das fugas de ar comprimido, a ter início em 2016; 

2. Instalação de um economizador na caldeira de vapor nº1, em 2017; 

3. Substituição da iluminação existente por LED, em 2017; 

4. Instalação de um permutador de calor ar/água numa das Râmolas, em 2017. 

A medida 1 está direcionada para a diminuição do consumo de energia com o sistema de ar 

comprimido, as medidas 2 e 4 são direcionadas para a diminuição do consumo do gás natural e 

a medida 3 para uma diminuição do consumo de energia elétrica. 

Até ao momento, já foram postas em prática as medidas 2, 3 e 4, para além de outras medidas 

adicionais que vão ser apresentadas posteriormente. As medidas estudadas durante o estágio 

que vão ser agora analisadas são as seguintes: 

1. Substituição da iluminação por LED; 

2. Instalação de painéis solares; 

3. Instalação de permutadores de forma a reaproveitar o calor proveniente dos efluentes 

quentes; 

4.  Instalação de permutadores de forma a reaproveitar o calor proveniente dos gases das 

Râmolas; 

5. Instalação de um economizador na Caldeira 1. 

Os custos de investimento associados a estas medidas estão apresentados na Tabela 11. 
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Tabela 11 - Custos de investimento dos projetos implementados. 

 

 

 

 

 

 

 

Na totalidade foram investidos 315 k€ para a implementação destes 5 projetos. De seguida são 

analisadas estas medidas de forma mais pormenorizada.  

4.2 Substituição da iluminação por LED 

Uma das medidas de poupança energética implementadas pela Samofil foi a substituição da 

iluminação por iluminação LED. Na Tabela 12 estão as lâmpadas que foram instaladas nas 

diferentes secções da empresa. 

Tabela 12- Lâmpadas LED instaladas na Samofil. 

Secções Lâmpadas LED (8 W) Lâmpadas LED (20 W)  Lâmpadas LED (22 W) 

Funcionam 8 h/dia 68 46 93 

Funcionam 24h/dia - 219 15 

As Lâmpadas LED de 8 W substituem o balastro convencional de 18 W, as de 20 W substituem 

as de 36 W e as de 22 W substituem as de 58 W. Na Tabela 13 apresenta-se os consumos atuais 

e passados bem como as economias energéticas desta medida. 

Tabela 13 - Consumos atuais e passados bem como as economias associadas a esta medida. 

 Consumos passados Consumos atuais Poupança 

Consumo (MWh/ano) 76,8 32,7 44,1 

Energia (tep/ano) 16,5 7,0 9,5 

Emissões (tCO2/ano) 163,4 69,6 93,8 

Custo (€/ano) 8 499 3 623 4 876 

Projeto Custo (€) 

Substituição da iluminação por LED 10 840 

Painéis fotovoltaicos 70 157 

Instalação dos permutadores água-água 54 138 

Instalação dos permutadores ar-água 135 000 

Instalação de um economizador na Caldeira 1  44 730 
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Esta medida teve um investimento de cerca de 11 k€ tendo assim um período de retorno de 2,2 

anos. Esta substituição representa, num período de um ano, uma poupança de cerca 0,43% do 

consumo total de 2016 e uma redução de 0,40% das emissões carbónicas de 2016. 

4.3 Instalação de painéis fotovoltaicos 

Para diminuir os gastos com a energia elétrica, a Samofil instalou 308 painéis solares, com uma 

potência de 260 Wp cada um (o que perfaz uma potencia total de 80,08 kWp), em dezembro 

de 2016 (Anexo D). Sendo que desde da sua entrada em funcionamento já produziram, de 

acordo com o contador, 48,3 MWh. Na Tabela 14 apresenta-se a produção mensal desde 

dezembro, bem como as poupanças associadas. Considera-se o custo unitário de 0,11 €/kWh 

para a energia elétrica retirado das faturas da Samofil. 

Tabela 14 - Produção, poupanças e reduções de emissões associadas aos painéis solares da 

Samofil desde dezembro.  

 Pela tabela pode-se concluir que o mês de maior produção foi maio de 2017, o que era de 

esperar pois foi o mês com maior incidência solar desde a entrada em funcionamento, seguido 

do mês de abril. Com os dados referentes à incidência mensal solar em Vila Nova de Famalicão, 

à área dos painéis e à sua eficiência (Anexo D) as poupanças esperadas para o mês de maio de 

2017, por exemplo, podem ser estimadas usando a Equação 1.  

𝑃𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑎 = 𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 × 𝐴𝑝𝑎𝑖𝑛é𝑖𝑠 × 𝜂                                                                                             (1) 

Sendo a potência total, Ptotal, 0,145 MWh/m2, a área dos painéis, Apainéis, 516 m2 e o rendimento, 

η, 15,51%. A potência produzida, calculada pela Equação 1, seria de 11,7 MWh, ligeiramente 

abaixo do registado. A pequena diferença registada deve-se possivelmente à variação da 

radiação solar de ano para ano. 

Este projeto teve até ao momento uma poupança que quando comparado com os consumos de 

2016 corresponde a 0,47% do consumo total de energia e 0,43% das emissões em 2016. Esta 

Mês 
Produção 

(MWh) 
Produção (tep) 

Redução de 

emissões (tCO2e) 
Poupanças (€) 

Dezembro 5,0 1,1 2,4 550 

Janeiro 5,5 1,2 2,6 605 

Fevereiro 6,0 1,3 2,8 660 

Março 8,8 1,9 4,1 968 

Abril 11,0 2,4 5,1 1 210 

Maio 12,0 2,6 5,6 1 320 

Total 48,3 10,5 22,7 5 313 
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medida teve um custo de investimento de 70 k€, assim conclui-se que, até ao mês de maio, já 

conseguiu cobrir 7,5% deste.  

4.4 Instalação dos permutadores de calor 

Com o objetivo de aproveitar o calor dos efluentes da tinturaria e dos gases libertados pelas 

Râmolas, foram instalados 2 conjuntos de permutadores na fábrica para aquecer água 

necessária ao processo. Anteriormente, a água era aquecida diretamente nos Jets da tinturaria 

com recurso a vapor proveniente das caldeiras. 

Este projeto pode ser dividido em 2 subprojectos. O primeiro foi instalado em outubro de 2016 

e teve como objetivo o aquecimento de água até 40 ⁰C, através do calor proveniente dos 

efluentes quentes. O segundo começou a funcionar em abril de 2017, e consiste no 

reaproveitamento do calor dos gases das Râmolas 1 e 3 para aquecimento de água até 60 ⁰C. 

Na Figura 18 apresenta-se o novo circuito de água. 

 

Na figura, T1, T2, T3 e T4 são os tanques de armazenamento de água fria, água a 40 ⁰C, água 

a 60 ⁰C e água suja, respetivamente. 

Figura 18 - Circuito de água na Samofil. 
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De seguida, os projetos serão analisados com mais detalhe e serão apresentadas as poupanças 

referentes à implementação deste sistema.  

4.4.1 Instalação de permutadores de calor para o reaproveitamento dos efluentes 

quentes 

Em outubro de 2016, a Samofil instalou 2 permutadores do tipo água-água (Anexo E) com o 

intuito de reaproveitar o calor existente nas águas residuais que provêm da tinturaria. Foram 

instalados 2 permutadores de placas com um sistema anti sujidade dos equipamentos. Assim, a 

água residual que vem dos equipamentos de tinturaria é direcionada para tanques adjacentes 

aos permutadores. Depois da permuta, a água limpa segue para os 2 tanques de 15 m3 

(considerados como um tanque único de 30 m3). Na Figura 19 representa-se o circuito da água 

proveniente dos permutadores água/água. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicialmente, este projeto estava em constante funcionamento independente do nível de água 

no tanque T2 e das necessidades da tinturaria. Isto levava a um excesso de água a 40 ⁰C e 

levava a um desperdício de água quente. De forma a parar o desperdício de água quente a 40 

⁰C foi colocado no tanque T2 um sensor de volume, que faz com que ao se atingir um 

determinado volume neste tanque o sistema é desligado não havendo desperdício de água a 40 

⁰C. Mas, este novo sistema leva a um excesso de água residual não utilizada que, por sua vez, 

fica a uma temperatura muito elevada e aumenta a temperatura da ETAR. É também 

importante referir que o tanque T2, praticamente nunca está à temperatura adequada de 40 

⁰C, mas sim num valor inferior a este. 

Legenda: 

         Circuito de água fria 

           Circuito de água a 40 ⁰C 

           Circuito de água residual 

           Válvulas 

        Tanques de armazenamento 

        Permutadores 

          Bombas  

  

Figura 19- Circuito de água a 40 ⁰C. 



Eficiência Energética na empresa Samofil – Têxteis, Lda 

28 Projetos Implementados 

Depois de implementadas estas alterações, o sistema começou a funcionar da forma adequada, 

estando neste momento totalmente automatizado. Na Tabela 15 estão presentes as poupanças 

referentes a este processo desde da sua instalação, em outubro de 2016, com base no registo 

do caudal de água limpa e do calor permutado. 

Tabela 15 - Poupanças associadas aos permutadores água-água. 

 *valores médios 

De acordo com o fornecedor (Anexo E) este sistema tem um rendimento de 98,96%. 

Considerando o preço unitário do gás natural 0,03 €/kWh, valor retirado das faturas da Samofil 

do ano de 2016, este projeto teve até ao final do mês de maio poupado à Samofil 20 k€. Como 

esta medida teve um investimento de 54 k€, até ao momento já foi coberto 37% do investimento 

inicial. 

As poupanças associadas a este projeto constituem uma diminuição de 2,4% do consumo total 

da empresa e 2,7% das emissões de 2016. 

4.4.2 Instalação de permutadores de calor para o reaproveitamento dos gases das 

Râmolas 

O segundo conjunto de permutadores começou a funcionar em 5 de abril de 2017. Com este 

projeto pretende-se reaproveitar o calor dos gases das Râmolas para aquecer água até 60 ⁰C. 

Foram instalados um total de 2 permutadores nas 2 Râmolas mais utilizadas (1 na Râmola 1 e 1 

na Râmola 3). Estes permutadores são do tipo de placas (Anexo F), em que o líquido passa nas 

placas e o ar passa na carcaça e são especialmente desenhados para aplicações de transferência 

de calor entre ar e água em que o ar pode apresentar pequenas partículas de tecido. Este 

sistema é controlado por sensores, que dependendo das necessidades da secção de tinturaria 

podem fornecer água a 60 ⁰C, que é armazenada num tanque de 35 m3, ou água a 40 ⁰C que é 

armazenada nos tanques anteriormente mencionados. Para além disso, quando a água não se 

encontra na temperatura desejada, e não está a ser necessária para o processo, o sistema 

permite a recirculação de água do tanque. Na Figura 20 apresenta-se o esquema do segundo 

circuito de água. 

 

Mês 
Água 

(m3) 

Calor transferido 

(MWh) 

Poupanças 

(tep) 

Redução das 

Emissões (tCO2) 

Poupanças 

(€) 

Outubro a Março 8695 397 31 82 11 922 

Abril 3117 135 10 28 4 062 

Maio 4313 135 10 28 4 189 

Total 16125 667 51 143 20 173 
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Durante o estágio verificou-se um défice de água a 60 ⁰C para as necessidades da tinturaria. 

Para colmatar estas necessidades optou-se por recorrer à água de arrefecimento proveniente 

da tinturaria, sendo o controlo da operação efetuado por sensores de temperatura. Esta água 

provém dos Jets, depois de terminado o processo de tingimento, sendo agora admitida ao 

tanque de 60 oC e anteriormente era orientada para o tanque de 40 ⁰C mas, sem qualquer 

controlo de temperatura. Assim fez-se a ligação entre essa água e o tanque e deste modo 

conseguiu-se colmatar mais adequadamente as necessidades da tinturaria. O circuito final 

apresenta-se na Figura 21. 

Figura 20 - Circuito de água a 60 ⁰C. 
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Este sistema é controlado por sensores de temperatura que fecham ou abrem as válvulas 

dependendo da temperatura da água. Assim até 40 ⁰C, a água vai para o tanque T3 a 60 ⁰C, de 

40 ⁰C a 25 ⁰C para o tanque T2 e abaixo de 25 ⁰C para o tanque T1. É importante referir que o 

tanque T3 nunca se encontra à temperatura adequada de 60 ⁰C. 

Como não existem registos das poupanças associadas a estes permutadores, estas foram 

calculadas através de um estudo realizado sobre a quantidade de água utilizada na tinturaria 

por máquina Jet, com o qual se conclui que a quantidade de água utilizada a 60 ⁰C era 

semelhante à utilizada a 40 ⁰C. Assim foi usada, como referencia, a quantidade de água 

aquecida pelos permutadores água-água, considerando 44% a percentagem de água de 

arrefecimento. Os resultados estão presentes na Tabela 16. 

Tabela 16 - Valores poupados para o circuito de água a 60 ⁰C. 

Mês Água (m3) 
Calor transferido 

(MWh) 

Poupança 

(tep) 

Redução das 

Emissões (tCO2) 

Poupança 

(€) 

Abril 1870 123 9,5 25,6 3 821 

Maio 2370 156 12,1 32,41 4 841 

Total 4240 279 21,6 58,0 8 663 

*valores médios 

Figura 21 - Circuito de água a 60 ⁰C com a água de arrefecimento. 
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O calor transferido apresentado na Tabela 16 foi calculado pela Equação 2. 

𝑞 = 𝑚 × 𝑐𝑝 × ∆𝑇 × 𝜂                                                                                                           (2) 

Em que q representa o calor transferido, m representa a massa de água aquecida, cp representa 

o calor específico e tem um valor de 1,16x10-6 MWh kg-1 ⁰C-1, e ΔT representa a variação da 

temperatura da água, com temperatura de entrada de 16 ⁰C e a de saída a 57 ⁰C e η representa 

o rendimento do projeto que segundo o fornecedor é 98,7% (Anexo F). 

Com esta alteração já se obteve uma poupança estimada de 9 k€, considerando 0,03 €/kWh 

como o preço unitário de gás natural. Sendo que esta medida teve um investimento de 135 k€ 

até maio de 2017 a Samofil já recuperou 7% do seu investimento inicial. 

Esta medida apresenta uma poupança de 0,97% quando comparada com a totalidade energia 

consumida em 2016. E apresenta uma diminuição de 1,1% das emissões do ano de 2016.  

As poupanças na tabela acima são referentes unicamente à água aquecida pelos permutadores. 

A água de arrefecimento pode ser considerada cerca de 40% da água total do sistema de 

aquecimento descrito. Assim a poupança total do projeto de água a 60 ⁰C é 36,3 tep resultando 

em 15 k€ com uma redução nas emissões de 97,4 tCO2. Esta economia representa 1,6% do 

consumo total de 2016, e uma diminuição de 1,9% das emissões. 

4.5 Instalação de um economizador na Caldeira 1 

Em março de 2017, foi instalado na Samofil um economizador na Caldeira 1 de modo a poupar 

gás natural. Deste modo este economizador funciona como um permutador para aquecer a água 

à entrada da caldeira, havendo assim uma menor necessidade de queima do gás natural. 

De forma a verificar as poupanças inerentes ao economizador foi comparado o mês de maio de 

2017 com o mesmo mês de 2016. No entanto, no início de 2016, o consumo de gás natural estava 

muito elevado devido a obtenção de novas máquinas jets. Assim comparou-se também maio de 

2017 com setembro de 2016, mês em que o consumo específico sofreu uma ligeira diminuição 

quando comparado com o maio de 2016. Para maio de 2017, o consumo real da Caldeira 1 foi 

60 tep, no entanto, de forma a poder comparar com os meses sem economizador, foram 

considerados também os 22 tep poupados, no mês de maio, pelos dois projetos anteriormente 

descritos, pois estes constituem poupanças inerentes ao consumo da caldeira. O consumo da 

Caldeira 1 para os meses de 2016 foi calculado considerando este 64% do consumo de gás total. 

Na Tabela 17 são apresentados os resultados. 

 



Eficiência Energética na empresa Samofil – Têxteis, Lda 

32 Projetos Implementados 

Tabela 17 – Consumos totais e específicos da Caldeira 1 e produção de maio de 2016 e maio 

de 2017. 

Mês Consumo de GN - Caldeira 1 
(tep) 

Produção 
(t) 

Consumo específico 
(tep/t) 

Maio 2016 85 240 0,36 

Setembro 2016 77 238 0,32 

Maio 2017 90 295 0,31 

Para o cálculo das poupanças associadas ao economizador relacionou-se o consumo e a produção 

de maio de 2017 (tabela 17) com a produção de maio de 2016. Desta relação resultou um 

consumo de 73,5 tep, uma diferença em 11,7 tep para o valor real de 85 tep. Obtendo-se assim 

uma poupança de 13,8% no consumo da Caldeira 1. No entanto, comparando maio de 2017 com 

setembro de 2016, utilizando o mesmo processo descrito a cima, o consumo total teórico foi 

73, uma diferença de 4 tep para com o valor real. As poupanças de gás natural da Caldeira 1 

são, neste caso, 4,9% do consumo total deste equipamento. Como referido em cima os consumos 

em maio de 2016 estavam muito elevados e por isso será mais correto usar 4,9% do consumo da 

Caldeira 1 para calcular as poupanças inerentes ao economizador. 

Portanto, considerando o consumo real da Caldeira 1 e uma poupança de 4,9% no consumo de 

gás natural desta, as poupanças associadas a este projeto desde a sua implementação estão 

presentes na Tabela 18. 

Tabela 18 - Poupanças associadas ao economizador da Caldeira 1. 

Mês Poupanças (tep) Reduções de 
Emissões (tCO2) 

Poupanças (€) 

Março 3,0 8,1 1 213 

Abril 2,2 5,9 878 

Maio 3,0 8,1 1 216 

Total 8,2 22,1 3 307 

Pela tabela conclui-se que na totalidade a Samofil poupou 8,2 tep o que representa uma 

poupança de 3 k€. Este projeto já cobriu cerca de 7% do seu investimento inicial de 45 k€. 

Até ao momento, este projeto representa uma poupança de 0,37% dos consumos e uma redução 

de emissões de 0,42% usando como referencia o ano de 2016. 

4.6 Apreciação Final dos projetos 

De forma a fazer uma apreciação final dos projetos, foi comparado o consumo de gás natural e 

eletricidade do mês de maio de 2017 com o mesmo mês de 2016. Como referido anteriormente, 

devido aos elevados consumos dos meses iniciais de 2016 o mês de maio de 2017 foi comparado 

também com setembro de 2016. Na Tabela 19 apresentam-se essas comparações. 
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Tabela 19 - Consumos específicos, produção, consumos, emissões e emissões específcias de 

maio e junho de 2016 e maio 2017 para energia elétrica e gás natural. 

Mês Consumo 

(tep) 

Produção 

(t) 

Consumo 

específico (tep/t) 

Emissões 

(tCO2) 

Emissões 

específicas (tCO2/t) 

Maio 2016 199 240 0,83 472 1,97 

Setembro 2016 179 238 0,75 423 1,77 

Maio 2017 171 295 0,58 438 1,48 

Analisando a tabela acima de 2016 para 2017 no mês de maio os consumos diminuíram 7,6% 

com um aumento de 19 % na produção. Por sua vez, as emissões foram reduzidas em 7%. Por 

outro lado, comparando o consumo específico de maio de 2016 para o mesmo mês de 2017 este 

apresenta uma diminuição de 25%. Em termos de emissões específicas houve uma diminuição 

de 17%.   

Comparando, setembro de 2016 e maio de 2017, a produção aumentou em 19%, os consumos 

diminuíram em 5% e as emissões aumentaram em 3,4%. O consumo específico de setembro de 

2016 para maio de 2017 diminuiu em 22,7% e as emissões específicas por sua vez diminuíram 

16%. 

Para terminar a análise dos projetos, as poupanças, em termos energéticos e monetários, estão 

apresentadas na Tabela 20. Para a medida do economizador da caldeira considera-se uma 

poupança de 3 tep. 

Tabela 20 - Poupanças energéticas e monetárias no mês de maio de 2017 associadas as 

medidas implementadas na Samofil. 

Da tabela conclui-se os projetos da Samofil, no mês de maio, conseguiram diminuir os consumos 

energéticos em 36,5 tep, cerca de 18% do consumo do mês de maio de 2016 e 20,4% do consumo 

de setembro desse mesmo ano. Em termos de consumo específico, estas poupanças 

representam uma diminuição de 0,12 tep/t. Na totalidade, apenas neste mês, a Samofil poupou 

15 k€ com a implementação destes projetos. Destas poupanças, 91% constituem reduções do 

consumo de gás natural, enquanto 9% são poupanças em energia elétrica. As medidas que 

Projetos Poupança 
(tep) 

Redução (tCO2) Poupança 
(€) 

Peso (%) 

Iluminação LED 0,6 1,3 172 2% 

Painéis solares 2,6 5,6 1 320 7% 

Permutadores água-
água 

10,0 28 4 189 27% 

Permutadores ar-água + 
água de arrefecimento 

20,3 54,4 8 138 56% 

Economizador caldeira 3,0 8,1 1 216 8% 

Total 36,5 97,4 15 035 100% 
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representam um maior peso para a redução dos consumos são as referentes aos permutadores 

de calor, sendo que representam 83% das poupanças apresentadas. As economias do mês de 

maio de 2017 representam 1,6% do consumo total de 2016. Se se relacionar as poupanças e 

produção do mês de maio de 2017 com a produção total do ano de 2016, obtém-se uma 

estimativa das poupanças anuais dos projetos implementados. Assim, estima-se que 

anualmente a Samofil pode poupar cerca de 352 tep, o que corresponde a 143 k€ o que 

corresponde a uma redução nas emissões de 941 tCO2. 

Na totalidade, os projetos implementados na Samofil já pouparam 118 tep o que corresponde 

a 4% do consumo de 2016, correspondendo a uma poupança de 48 k€. Cobrindo, até maio, cerca 

de 12% do seu investimento inicial. E uma redução das emissões de 379 tCO2, 7% das emissões 

de 2016.  

4.6.1 Otimização dos projetos 

Apesar de já apresentar poupanças significativas nos consumos da Samofil é possível melhorar 

a eficiência dos projetos fazendo ligeiras mudanças na forma de operação. Deste modo foi 

estudada a possibilidade de um aumento ligeiro nas temperaturas dos tanques de 

armazenamento e as poupanças associadas a esta medida. 

Os tanques T2 (40 ⁰C) e T3 (60 ⁰C) estão normalmente a temperaturas mais baixas do que as 

definidas, como referido anteriormente, normalmente entre os 35 ⁰C e os 39 ⁰C no tanque de 

40 ⁰C e entre os 55 ⁰C e os 59 ⁰C, para o tanque a 60 ⁰C. Ao estarem abaixo das temperaturas 

desejadas faz com quando direcionada para os jets a água tenha de ser aquecida até á 

temperatura pretendida por meio de vapor de água continuando assim a haver gastos de gás 

natural. As poupanças associadas a estas diferenças das temperaturas foram calculadas usando 

o caudal de água permutado em maio para o tanque T2 e tanque T3. Como, para ambas as 

medidas, foi considerado o mesmo caudal permutado os resultados para as duas situações estão 

presentes na Tabela 21. 

Tabela 21 - Poupanças associadas ao aumento da temperatura do tanque T2 e T3. 

ΔT (⁰C) Produção (MWh) Poupança 

(tep) 

Redução das 

Emissões (tCO2) 

Poupança (€) 

1 7,0 0,50 1,44 216 

2 13,9 1,00 2,88 431 

3 20,9 1,50 4,33 647 

4 27,8 2,00 5,77 863 

5 34,8 2,49 7,21 1 078 

 Analisando a tabela conclui-se que, para qualquer um dos tanques, um aumento de ΔT de 1 ⁰C 

induz numa poupança de 216 € enquanto para um ΔT de 5 ⁰C, a poupança será de 1078 € em 



Eficiência Energética na empresa Samofil – Têxteis, Lda 

Projetos Implementados 35 

gás natural. Na totalidade as poupanças associadas a esta medida poderão variar entre os 432 

€ (1 tep) e os 2156 € (4,98 tep) referentes ao mês de maio de 2017. Considerando as poupanças 

e a produção do mês de maio de 2017 e relacionando estes com a produção de 2016, obtém-se 

uma estimativa da poupança anual pode variar entre 10 tep e 48 tep, ou seja, as poupanças 

obtidas podem variar entre os 4 k€ e os 19 k€ anuais. Esta economia corresponde entre 0,4% e 

2,2% consumo energético total de 2016. Esta medida apresenta também uma redução das 

emissões anual entre 27 tCO2 e 140 tCO2. Comparativamente com o ano de 2016 estas 

constituem entre 0,5% e 2,7% das emissões desse ano.  

Assim, se se aumentar as temperaturas dos tanques T2 e T3 para 40 ⁰C e 60 ⁰C, respetivamente, 

ou até ligeiramente acima para se contabilizar as perdas, poderiam haver poupanças 

significativas sem custos de investimento. 
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 Novas oportunidades de melhoria de eficiência 

energética 

5.1 Determinação dos consumos específicos por tipo de malha 

Nesta fase do projeto foram calculados os consumos específicos por tipo de malhas nos 4 

equipamentos mais consumidores e utilizados, as 3 Râmolas e a secadora. Foram monitorizadas 

32 partidas distribuídas uniformemente pelos 4 equipamentos. De forma a comparar os 

consumos dos equipamentos foi comparada a Râmola 1 com a Râmola 3, pois fazem operações 

de acabamento e termofixação, e a Râmola 2 e a Secadora que realizam operações de secagem.  

Foram analisados diversos tipos de malha sendo eles: jersey, interlock, peluche, p. americana, 

p. italiana, rib e piquet. Todos os tipos de malha correspondem a diferentes gramagens. Foram 

registados os consumos de gás natural e eletricidade, a velocidade do processo, a temperatura 

do processo e a operação realizada. É importante referir que malhas de iguais gramagens podem 

apresentar consumos específicos diversos, por diversas razões inclusive, diferentes 

temperaturas do processo dependendo da cor (cores mais claras temperaturas mais baixas), 

diferentes velocidades ou alguma paragem durante o processo. No Anexo G apresentam-se, em 

pormenor, as especificações das malhas estudadas. 

5.1.1 Râmola 1 e Râmola 3 

Começando por comparar e analisar os consumos específicos por tipo de malha das Râmolas 1 

e 3, sendo estas os equipamentos mais utilizados e os maiores consumidores. 

Assim, na Râmola 1, foram realizadas 6 medições de diferentes partidas (Figura 22).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 - Consumo específico das malhas estudadas na Râmola 1. 



Eficiência Energética na empresa Samofil – Têxteis, Lda 

37 Novas Oportunidades de Melhoria da Eficiência Energética 

Pela análise da figura verifica-se que na Râmola 1, a malha mais dispendiosa é a jersey 

co/elastano (ou jersey lycra) com um consumo específico de 0,16 kgep/kg e a mais económica 

é a malha peluche pes/co com um consumo de 0,06 kgep/kg. Estas diferenças devem-se, não 

só à temperatura de operação, mas também à velocidade do processamento das malhas. 

Na Râmola 3 foram medidas 8 partidas diferentes, sendo os consumos específicos os que se 

apresentam na Figura 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pela figura conclui-se que a malha mais económica que passou pela Râmola 3 foi a interlock 

100%,com um consumo específico de 0,11 kgep/kg, e a malha mais consumidora foi a malha 

jersey co/elastano (ou jersey lycra) com um consumo específico de 0,29 kgep/kg. 

De seguida realizou-se uma análise económica de forma a calcular as poupanças associadas com 

o tratamento da malha jersey 100% co (massa de 265,5 kg e cores mais escuras) e da malha 

jersey co/elastano (116 kg também de cores mais escuras) processadas pela Râmola 3 se estas 

fossem tratadas na Râmola 1. A Tabela 22 apresenta essas poupanças. 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 - Consumo específico das malhas estudadas na râmola 3. 
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Tabela 22 – Poupança associada à utilização da Râmola 1 em vez da Râmola 3 para o 

processamento deste tipo de malhas. 

Considerando que a percentagem de malha jersey co/elastano tratada na Samofil é 8% da 

produção total, as poupanças associadas ao tratamento deste género de malha se todas fossem 

tratadas na Râmola 1 é de 426 €, considerando as produções de maio de 2017. Em termos de 

consumos no mês de maio esta medida apresentaria uma poupança de 1,05 tep. 

Considerando a malha jersey 100% co, as poupanças associadas ao tratamento desta são 200 € 

considerando a produção de maio 2017, sendo que esta malha corresponde 24% de malha 

processada na Samofil. Esta medida apresentaria uma diminuição nos consumos de 1,05 tep. 

Pela tabela, a malha jersey 100% co quando processada na Râmola 3 em vez da Râmola 1 

apresenta uma de poupança 0,002 €/kg, por sua vez a jersey co/elastano apresenta uma 

economia de 0,02 €/kg. 

Desta forma poderiam ser poupados no total 626 €, apenas no mês de maio sem qualquer custo 

adicional. Apresenta também uma poupança de 2,1 tep e uma redução das emissões de 4,8 

tCO2. 

Ainda que a Râmola 2 seja maioritariamente utilizada na secagem das malhas, há situações em 

que esta é utilizada para a ramolagem. Assim foi analisada uma malha interlock pes/co (109,5 

kg) em operação de ramolagem. Os consumos foram comparados com os consumos referente à 

operação da malha com interlock 100% co processada na Râmola 3. A comparação está presente 

na Tabela 23. 

 

Malhas Parâmetros Râmola 1 Râmola 3 

Jersey 

co/elastano 

CE (kgep/kg) 0,16 0,22 

Consumo de GN (kgep) 15,7 15,3 

Consumo elétrico (kgep) 2,8 8,3 

Custo (€) 7,7 10,4 

Jersey 100% co 

CE (kgep/kg) 0,12 0,15 

Consumo de GN (kgep) 16,8 21,7 

Consumo elétrico (kgep) 15,9 14,9 

Custo (€) 14,8 16,2 
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Tabela 23 - Poupança associada à utilização da Râmola 3 em vez da Râmola 2 para o 

processamento deste tipo de malhas. 

Pela tabela, o processamento de uma malha em operação de ramolagem na Râmola 2 em vez 

da Râmola 3 custou à Samofil mais 0,11 €/kg de malha processada.  

5.1.2 Râmola 2 e Secadora 

Agora analisando os dois equipamentos destinados maioritariamente à secagem de malhas. 

Na Râmola 2 foram analisadas 9 malhas de diversas gramagens e géneros. Os consumos 

específicos das malhas analisadas estão na Figura 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Figura 24 - Consumo específico das malhas estudadas na Râmola 2. 

Pela figura conclui-se que a malha mais económica é a interlock 50/50 com um consumo 

específico de 0,10 kgep/kg enquanto a mais consumidora é a jersey pes/co com um consumo 

específico de 0,19 kgep/kg. 

Na secadora foram medidas 9 malhas. Os seus consumos específicos estão na Figura 25. 

 

Malhas Parâmetros Râmola 3 Râmola 2 

Interlock pes/co 

CE (kgep/kg) 0,12 0,26 

Consumo de GN (kgep) 7,3 19 

Consumo elétrico (kgep) 4,32 9,85 

Custo (€) 7,92 19,94 
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Pela figura, a malha com menor consumo é a piquet 100% co, com um consumo específico 0,12 

kgep/kg. Por outro lado, a malha jersey 94co/6el é a maior consumidora, com um consumo 

específico de 0,25.kgep/t. 

De forma a comparar os dois equipamentos foram comparadas 3 malhas diferentes, interlock 

100% co (de 167 kg), uma malha jersey 100% co (20,5 kg) e interock 50/50 (de 200 kg) que 

tinham sido processadas na Secadora e as poupanças obtidas se fossem processadas na Râmola 

2. Os resultados estão presentes na Tabela 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 - Consumo específico das malhas estudadas na Secadora. 
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Tabela 24– Poupança associada à utilização da Râmola 2 em vez da secadora para o 

processamento deste tipo de malhas. 

Pela Tabela 24, para a malha interlock 100% co, sabendo que esta constitui 7,9% da malha 

processada no mês de maio, se toda esta malha fosse processada pela Râmola 2 seria uma 

poupança de 362 €. Corresponderia a uma poupança de 0,5 tep nos consumos desse mês. 

Se a jersey 100% co fosse toda processada pela Râmola 2, sendo que esta constitui cerca de 24% 

da produção de maio, as poupanças totais nesse mês seriam de 1 050 €. Esta medida 

apresentaria uma redução nos consumos de 2,2 tep. 

Por fim, a poupança associada ao processamento da malha interlock 50/50 na Râmola 2, 

sabendo que esta constitui cerca de 15% da produção de maio é 597 €. E em termos de consumos 

seria uma poupança de 1,4 tep. 

Comparando entre si as 3 malhas quando processadas pela Râmola 2 em vez da Secadora, a 

malha interlock 100% co tem uma poupança de 0,015 €/kg, a malha jersey 100% co por sua vez 

0,014 €/kg e malha interlock 50/50 tem uma poupança de 0,013 €/kg. Sendo então vantajoso 

fazer processar a malha interlock 100% co sempre na Râmola 2 quando comparada com as outras 

2 malhas estudadas. 

Malhas Parâmetros Râmola 2 Secadora 

Interlock 100% 

co 

CE (kgep/kg) 0,12 0,14 

Consumo de GN (kgep) 16,2 12,7 

Consumo elétrico (kgep) 3,25 10,6 

Custo (€) 12,7 15,3 

Jersey 100% co 

CE (kgep/kg) 0,13 0,16 

Consumo de GN (kgep) 2,15 1,81 

Consumo elétrico (kgep) 0,51 1,49 

Custo (€) 1,9 2,2 

Interlock 50/50 

CE (kgep/kg) 0,098 0,13 

Consumo de GN (kgep) 16,1 14,5 

Consumo elétrico (kgep) 3,51 11,4 

Custo (€) 14,5 17,1 
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A utilização desta medida poderá obter uma poupança de 2 009 €, tendo como referência a 

produção do mês de maio de 2017. Uma redução total nos consumos de 4,1 tep e nas emissões 

de 8,5 tCO2. 

Com estas duas medidas poder-se-ia atingir uma poupança de 2 635 € no passado mês de maio. 

E uma redução nos consumos de 6,2 tep, 0,30% do consumo de gás natural consumido no ano 

anterior, e uma redução de 13,3 tCO2, que representa 0,25% das emissões de 2016.  

Se se considerar a produção de 2016, as poupanças atingidas pela implementação destas 

medidas seriam correspondentes a cerca de 26 k€ por ano, o que corresponderia a 61,4 tep, 

cerca de 2,7% do consumo total de energia, e a uma redução das emissões de 128 tCO2, o que 

corresponde a 2,4% das emissões de 2016.
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 Conclusões 

A Samofil utiliza maioritariamente energia elétrica e gás natural que representam 25% e 73% 

do consumo total, respetivamente. O gás propano e o gasóleo representam apenas 1% do 

consumo total de 2016.  

Através dos consumos de cada equipamento e secção pode-se concluir que a Secadora é o 

equipamento com o consumo específico mais elevado, seguida da Râmola 3 e da Râmola 2 

sendo, o equipamento com um menor consumo específico a Râmola 1. Foram também 

calculados e os preços médios de consumo de energia por tonelada de malha processada por 

equipamento em maio. A secadora tem custo energético de 163 €/t, a Râmola 1, 2 e 3 têm 

custos energéticos de 72 €/t, 95 €/t e 112 €/t, respetivamente. 

Quando analisados os projetos implementados na Samofil, foram calculadas as poupanças no 

mês de maio de 2017. Para a iluminação LED obtém-se uma poupança de 172 € e com os painéis 

solares poupa-se 1,3 k€. Em termos das instalações dos permutadores água-água, as poupanças 

correspondem a 4,2 k€, enquanto os permutadores instalados nas Râmolas fizeram a Samofil 

poupar 8,1 k€. Por fim, o projeto do economizador na Caldeira 1 poupou 1,2 k€. Na totalidade, 

estes projetos pouparam 15 k€ no mês de maio de 2017, o que corresponde a uma redução de 

1,6% da fatura energética total de 2016. Desde o seu início os projetos implementados já 

pouparam à Samofil 48 k€, 118 tep e reduziram as suas emissões em 379 tCO2. Anualmente 

estas medidas poderão poupar à Samofil 143 k€, o que corresponde a 352 tep e a uma redução 

nas emissões de 941 tCO2. 

No entanto, apesar das poupanças já associadas aos projetos podem ainda ser feitas melhorias 

de forma a otimizá-los. Nomeadamente, foi estudada a hipótese do aumento da temperatura 

dos tanques T2 e T3. As poupanças associadas a estas medidas correspondem a valores de 432 

€ aos 2156 € para o tanque T2 e T3, considerando valores de caudal idênticos. Podendo 

apresentar poupanças anuais entre 4 k€ e 19 k€, o que corresponde a poupanças entre os 10 

tep e 48 tep. E a uma redução das emissões entre 27 tCO2 e 140 tCO2. 

Na segunda parte do projeto foi estudado o consumo específico por malha e por equipamento 

e chegou-se à concussão que um simples planeamento de produção poderia levar a poupanças 

significativas para a Samofil. Inicialmente foi comparada a Râmola 1 e a Râmola 3, pois ambas 

realizam operações de ramolagem. As poupanças médias associadas ao processamento das 

malhas estudadas na Râmola 1 em vez da Râmola 3 são 0,002 €/kg e 0,02 €/kg para a jersey 

100% co e para a jersey co/elastano, respetivamente. Na totalidade podia-se economizar 626 

€ no mês de maio de 2017, sendo que, a malha jersey 100% co representa uma poupança de 

200 € enquanto a malha jersey co/elastano uma poupança de 426 €. Estas medidas levariam a 

uma redução nos consumos de 2,1 tep e nas emissões de 4,8 tCO2. 
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Foi também comparada a Râmola 2 com a Secadora, através do estudo de 3 tipos diferentes de 

malhas. As poupanças associadas com o processamento das malhas interlock 100% co, interlock 

50/50 e jersey 100% co, processadas na Râmola 2 em vez da Secadora, são 0,015 €/kg, 0,013 

€/kg e 0,014 €/kg, respetivamente. Na totalidade no mês de maio poderiam ser poupados 2009 

€ sendo que, a malha interlock 100% co corresponde a uma poupança de 362 €, a malha interlock 

50/50 a uma poupança de 597 € e a malha jersey 100% co poderia corresponder a uma poupança 

de 1050 €. Na totalidade estas medidas representam uma poupança de 2 009 €. O que 

corresponde a uma diminuição de 4,2 tep nos consumos e de 8,5 tCO2 nas emissões. 

Por fim, quando considerada a produção de 2016, a poupança associada a este controlo de 

produção poderá poupar cerca de 26 k€ à Samofil, com uma redução de 2,7% dos consumos 

totais, 61,4 tep, e de 2,4% das emissões, 128 tCO2. 

6.1 Objetivos Realizados 

Os principais objetivos deste trabalho foram analisar e validar os projetos implementados pela 

Samofil e a consequente otimização destes e outras oportunidades de melhoria da eficiência 

energética na empresa. 

Desta forma inicialmente foram analisados os projetos em que se chegou à conclusão que um 

aumento ligeiro da temperatura dos tanques de água poderia levar a uma poupança ainda mais 

significativa de gás sem qualquer custo para a empresa. Como uma nova oportunidade de 

melhoria da eficiência energética foi proposto um planeamento de produção na secção dos 

acabamentos que dependem do tipo de malha processada e do equipamento utilizado. Estas 

medidas também não apresentam qualquer custo para a empresa. 

6.2 Limitações e Trabalho Futuro 

A grande limitação deste trabalho foi a dispersão da informação e a dificuldade de obtenção 

de alguns dados devido às diversas variáveis deste tipo de indústria. 

Como trabalho futuro propõe-se uma análise pormenorizada de água utilizada nos jets para 

saber as necessidades de cada jet e por consequente perceber se existe forma de poupar água 

e assim diminuir o desperdício de energia térmica perdida.  

Outra proposta é um acompanhamento detalhado da energia gasta por equipamento 

juntamente com a produção de forma a perceber a se existe forma de otimizar ainda mais a 

produção de forma a gastar menos energia. Em particular perceber a razão do elevado consumo 

de energia elétrica da Râmola 3. Para além disso, um estudo detalhado sobre as restantes 

malhas processadas que não se teve oportunidade de estudar neste projeto. 
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6.3 Apreciação final 

Participar no projeto da Galp 21 foi uma mais-valia em termos profissionais, superando as 

expetativas. Pela forma de realização do projeto conseguiu-se obter diversos conhecimentos 

quanto à indústria têxtil e quanto a meio industrial. Trabalhar no sector energético foi uma 

experiencia bastante interessante e uma forma de consolidar os conhecimentos adquiridos. 
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Anexo A Layout da Empresa 
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Anexo B Intervalo de Confiança 

Para o cálculo do intervalo de confiança da ordenada na origem de uma regressão linear 

inicialmente começa-se pela estimativa mínima quadrada para as diferentes variáveis, estas 

estão presentes nas Equações C.1, C.2 e C.3. 

𝑆𝑥𝑥 = ∑ 𝑥𝑖
2𝑛

𝑖=1 − 𝑛�̅�2                                                                                  (B.1) 

𝑆𝑥𝑦 = ∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖 − 𝑛�̅��̅�𝑛
𝑖=1                                                                               (B.2) 

𝑆𝑦𝑦 = ∑ 𝑦𝑖
2 − 𝑛�̅�2𝑛

𝑖=1                                                                                 (B.3) 

Sxx é então referente á variável independente (produção), Sxy à relação entre as duas variáveis 

e Syy referente à variável dependente (neste caso são os consumos). Nas equações acima, n 

representa o valor da amostra, i o índice que vai de 1 a 12, x e y as duas variáveis e x̅ e y̅ são 

os valores médios para cada uma das variáveis. 

Depois de calculadas as estimativas mínimas calcula-se a soma dos quadrados dos resíduos dada 

pela Equação B.4. 

𝑆𝑆𝑅 =
𝑆𝑥𝑥𝑆𝑦𝑦−𝑆𝑥𝑦

2

𝑆𝑥𝑥
                                                                                      (B.4) 

De forma a confirmar os valores obtidos calcula-se a estimativa do declive, representada pela 

letra B, seguida da ordenada na origem, representada pela letra Ao. Estes cálculos são 

representados pela na Equação B.5 e Equação B.6. 

𝐵 =
𝑆𝑥𝑦

𝑆𝑥𝑥
                                                                                             (B.5) 

𝐴𝑜 = �̅� − 𝐵�̅�                                                                                               (B.6) 

Por fim calcula-se o intervalo de confiança de Ao através da Equação B.7. 

𝐴𝑜 ± √
(∑ 𝑥𝑖

2𝑆𝑆𝑅)𝑛
𝑖=1

𝑛(𝑛−2)𝑆𝑥𝑥
𝑡𝑎

2
,𝑛−2                                                   (B.7) 

Nesta equação, a é (100-α) em que α representa o intervalo de confiança, neste caso 

considerado 95% e t representa o valor da probabilidade para os dados apresentados. 

Para ambas as situações os resultados dos cálculos parciais encontram-se na Tabela B 1. 
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Tabela B 1 - Parâmetros calculados para a obtenção do intervalo de confiança. 

Assim obtém-se uma estimativa para a ordenada na origem de 16,71±14,76 para o consumo 

elétrico em função da produção e de 25,02±38,12 para o consumo de gás natural em função da 

produção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parâmetros Resultados (Eletricidade)  Resultados (Gás Natural) 

Sxx 38260,61 38260,61 

Sxy 4914,51 17955,38 

Syy 913,91 10311,56 

SSR 282,65 1885,25 

B 0,128 0,469 

Ao 16,71 25,02 

Intervalo de Confiança 14,76 38,12 
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Anexo C    Fatores de Conversão  

Os fatores de conversão de energia elétrica e térmica são estabelecidos pelo despacho nº 

17313/2008 de 26 de junho de 2008. 

Na tabela C 1 estão apresentados os valores (de peso calorífico inferior e fatores de emissão de 

gases de efeitos de estufa) referentes ao gás natural, gasóleo e metano (usado como referencia 

para o cálculo do propano). 

Tabela C 1 - PCI e FE de gás natural, gasóleo e metano. 

Combustível PCI (MJ/kg) PCI (tep/kg) FE (kgCO2e/GJ) FE (kgCO2e/tep) 

Gás Natural 45,1 1,077 64,1 2683,7 

Gasóleo 42,3 - 43,3 1,010 - 1,034 74,0 3098,2 

Metano 50 1,194 54,9 2298,6 

A eletricidade é uma forma de energia resultante da transformação de fontes primárias. Assim 

a conversão para tep da energia elétrica tem de ter em conta o rendimento de processos 

externos. Assim, a conversão em tep da energia elétrica é dada por: 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝐸𝑙é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 (𝑡𝑒𝑝 𝑘𝑊ℎ⁄ ) =  
𝜂𝑒𝑙é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜

86×10−6                                                                               (C.1) 

Sendo o valor do rendimento (ηelétrico) igual a 0,4, 1kWh=215x10-6. 
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Anexo D Painéis fotovoltaicos 

Para se ter uma noção das possíveis poupanças inerentes aos painéis fotovoltaicos é necessário 

saber a radiação solar incidente. Na Tabela D 1 está apresentada a radiação solar mensal para 

Vila Nova de Famalicão durante um ano [13]. 

Tabela D 1- Condições de Radiação solar para Vila Nova de Famalicão. 

Mês Hh (Wh/m2/dia) Hopt (Wh/m2/dia) H(90) (Wh/m2/dia) Iopt 

Janeiro 1860 3210 3260 64 

Feveriro 2910 4470 4070 57 

Março 4360 5530 4140 44 

Abril 5240 5690 3290 28 

Maio 6360 6150 2790 16 

Junho 7100 6480 2500 6 

Julho 7210 6770 2710 12 

Agosto 6550 6850 3460 23 

Setembro 5130 6340 4320 39 

Outubro 3400 4840 4100 52 

Novembro 2140 3580 3530 62 

Dezembro 1650 3010 3170 66 

Ano 4500 5250 3440 36 

  

Em que Hh é a radiação solar horizontal, Hopt é a radiação no ângulo ótimo, Iopt, e H(90) é a 

radiação a um ângulo de 90 ⁰. 

A Samofil conta com cerca de 2760 horas de trabalho, o que dá um total de 1516,9 kWh/m2. 

Na Figura D 1 são apresentadas as características dos painéis solares. 
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Figura D 1 - Especificações dos paineis solares implementados pela Samofil 
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Anexo E   Especificações dos permutadores 
água-água 

Para o cálculo do rendimento comparou-se as poupanças apresentadas pelo fornecedor e as 

poupanças teóricas calculadas através dos parâmetros dados pelo fornecedor utilizando a 

Equação 2, apresentam-se na Tabela E 1. 

Tabela E 1 - Dados para o cálculo da eficiência. 

 Caudal (m3/h) ΔT (⁰C) Poupança (Mcal/h) 

Reais 26 37 952 

Teóricas 26 37 962 

A partir dos valores apresentados calcula-se o rendimento pela Equação F1. 

𝜂 =
𝑃𝑜𝑢𝑝𝑎𝑛ç𝑎𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑃𝑜𝑢𝑝𝑎𝑛ç𝑎𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎
                                                                                                       (F.1) 

Isto resulta num rendimento de 98,96%. 

Na Figura F 1 apresentam-se algumas especificações referentes aos permutadores ar-água. 
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Figura E 1 - Especificaçõs para o permutador água-água. 
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Anexo F Especificações dos permutadores ar-água 

O cálculo do rendimento destes permutadores foi feito de forma idêntica à apresentada no 

Anexo F. Assim os parâmetros e poupanças associadas estão na Tabela F 1. 

Tabela F 1 - Dados para o cálculo da eficiência. 

 Caudal (m3/h) ΔT (⁰C) Poupança (Mcal/h) 

Reais 17 43 720,9 

Teóricas 17 43 731 

Aplicando a equação F 1, o rendimento é 98,6%. 

Na Figura G 1 seguinte apresentam-se algumas características dos permutadores ar-água. 
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Figura G 1 - Dados para os permutadores ar-água. 
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Anexo G Malhas Analisadas 

Na tabela seguinte apresentam-se os detalhes referentes às malhas estudadas. 

Tabela B 1 - Malhas analisadas na Samofil. 

 

 

 

 

 

 Consumo 

elétrico 

Consumo de 

GN 

Consumos específicos 

Equipamento Malha Massa T (⁰C) V 

(m/min) 

kWh tep M3 tep Eletricidade 

(tep/t) 

GN 

(tep/t) 

Tep/t 

Processo: Ramolagem 

1
  

jersey 100% co 500 150 29,5 140 30,1 35 32 0,05 0,07 0,12 

jersey 100% co 66,6 150 25,5 22 4,8 5 5 0,07 0,08 0,14 

jersey 100% pes 203,5 150 29 15 3,3 22 20 0,02 0,11 0,11 

jersey co/ 

elastano 

73,5 150 22 8 1,8 11 10 0,02 0,15 0,16 

jersey 

co/elastane 

100 140 22 10 2,2 14 13 0,02 0,14 0,15 

peluche 94,4 100 25 8,4 3 7 6 0,02 0,05 0,06 

3
 

jersey 100% co 448 130 16 102,9 22 44 39,8 0,05 0,10 0,15 

jersey 

co/elastano 

260 150 12 133,4 29 48 43,5 0,11 0,18 0,29 

jersey 100% co 403 130 13,5 111,5 24 48 43,5 0,06 0,12 0,18 

jersey 

co/elastano 

116 140 16 38,8 8 17 15,4 0,07 0,15 0,22 

jersey 100% co 333 140 22 91,54 20 37 33,5 0,06 0,11 0,17 

jersey 100% co 265,5 140 22 69,3 15 24 21,7 0,06 0,09 0,15 

jersey 100% co 597 140 22 218,2 47 92 83,3 0,08 0,15 0,23 

interlock 100% 122,2 100 22 22,41 5 9 8,2 0,04 0,07 0,11 

2
 interlock 

pes/co 

109,5 150 16 46 9,8 21 19 0,09 0,19 0,26 
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Tabela B 2- Malhas analisadas na Samofil (continuação). 

 Consumo 

elétrico 

Consumos de 

GN 

Consumo específico 

Equipamento Malha Massa T (⁰C) V (m/min) kWh tep m3 tep Eletricidade 

(tep/t) 

GN 

(tep/t) 

tep/t 

Processo: secagem 

2
 

interlock 

50/50 

371 100 17,5 30,32 6,5 33 30 0,018 0,089 0,10 

jersey 100% co 103 150 32 11,82 2,5 12 11 0,025 0,117 0,13 

jersey pes/co 79,5 150 15 18,70 4,0 12 11 0,051 0,151 0,19 

p. americana 61,5 100 18 7,44 1,6 6 5 0,026 0,098 0,11 

jersey 50/50 100 100 18 13,81 3,0 9 8 0,030 0,090 0,11 

rib 100% co 476 150 15 48,83 10,5 62 56 0,022 0,130 0,14 

jersey 100% co 205 150 15 21,00 4,5 27 24 0,022 0,132 0,14 

interlock 100% 

co 

616 150 40 55,72 12,0 66 60 0,019 0,107 0,12 

jersey 100% co 212 150 37 18,24 3,9 23 21 0,018 0,108 0,12 

S
e
c
a
d
o
ra

 

jersey 

co/elastane 

97 120 18 37,66 8,1 12 11 0,083 0,124 0,20 

piquet 100% co 396 120 18 88,92 19,1 31 28 0,048 0,078 0,12 

p. italiano 108,5 120 18 49,80 10,7 13 12 0,099 0,120 0,21 

jersey 100% co 20,5 120 15,5 6,92 1,5 2 2 0,073 0,098 0,16 

jersey 94co6el 9,5 120 18 2,47 0,5 2 2 0,056 0,211 0,25 

interlock 

100%co 

167 120 15 49,26 10,6 14 13 0,063 0,084 0,14 

interlock 

pes/co 

192 120 14,5 50,06 10,8 14 13 0,070 0,119 0,12 

interlock 

50/50 

200 120 14,5 53,00 11,4 16 14 0,068 0,118 0,13 

rib pes/co 

c/elastano 

118,5 120 14,5 41,50 8,9 13 12 0,072 0,125 0,17 


