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Resumo  
O presente trabalho visa relatar o estudo realizado sobre o tema “Modelo Energético da 
Somelos Acabamentos”, no âmbito da unidade curricular de dissertação do curso de Mestrado 
Integrado em Engenharia Mecânica, opção de Energia Térmica, da Faculdade de Engenharia 
da Universidade do Porto. 
 
O projecto decorreu na empresa Somelos Acabamentos, uma empresa do grupo Somelos 
localizada em Ronfe, Guimarães, que presta serviços na área dos acabamentos têxteis e é um 
consumidor intensivo de energia, responsável pelo consumo de 5.5 GWh/ano de electricidade 
e 30 GWh/ano de energia térmica. 
 
 
Numa fase inicial efectuou-se a desagregação dos consumos da empresa por vector 
energético, secção e máquina, tendo como ano de referência 2010. Calcularam-se depois os 
consumos em dois níveis de desagregação suplementares – por operação e por 
regulação/programa.  
 
Posteriormente utilizou-se a desagregação do consumo por regulação para construir um 
modelo energético relativo ao processamento dos produtos, o qual se implementou numa 
aplicação informática - JouleGest - que gere o processo de introdução de dados de produtos, 
arquivo de informação de regulações e apresentação dos resultados criados pela aplicação do 
modelo energético. 
 
Espera-se com este modelo energético e programa JouleGest que a empresa beneficie de uma 
ferramenta adequada para continuar a progredir na utilização racional e eficiente da energia 
que necessita para os seus processos produtivos. 
 
Concluiu-se que o modelo é funcional e identificou-se um conjunto de usos inovadores e 
úteis, nomeadamente o apoio à orçamentação, a avaliação de alternativas de processamento 
do produto e a avaliação do impacto de medidas de melhoria na eficiência dos equipamentos, 
assim como a identificação da pegada carbónica de cada produto. 
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Somelos Acabamentos Energy Model 

Abstract  

This work aims to report the study on "Somelos Acabamentos Energy Model" within the 
discipline of the Master thesis in Mechanical Engineering, Thermal Energy option, in the 
Faculty of Engineering of the University of Porto. 

 

The project was developed in the company Somelos Acabamentos, a company that belongs to 
Somelos SGPS located in Ronfe, Guimarães. This company provides services in the area of 
textile finishing and is an intensive consumer of energy, responsible for the consumption of 
5.5 GWh / year of electricity and 30 GWh/year of thermal energy. 

 

In a first stage it was made an energy consumption breakdown of the company by energy 
carrier, company’s sector and by with 2010 as a reference year. These consumptions were 
then calculated at two additional levels of disaggregation – operation level and 
regulation/program level.  

Then the disaggregation by regulation consumption was used to build an energetic model for 
the products processing, which was implemented into an informatics application – JouleGest 
– which manages the process of data input for products, data files from regulations and 
presentation of results given by the energetic model application. 

It is hoped that this energy model and JouleGest program benefits the company with a 
suitable tool for further progress on the rational and efficient use of energy they need for their 
production processes. 

It was concluded that the model is functional and it was identified a set of useful and 
innovative uses, including support for budgeting, product processing alternatives evaluation 
and improvement measures  impact evaluation on equipment efficiency, as well as carbon 
footprint identification for each product.  
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1  Introdução 

1.1. Caracterização energética do país 

A energia é um bem essencial ao desenvolvimento de uma sociedade, o que bem se comprova 
com a constatação do aumento dos consumos energéticos das economias emergentes e o facto 
de os países desenvolvidos serem os maiores consumidores de energia per capita.  

É por isso frequente a noção de que o consumo de energia é uma medida do bem-estar social, 
uma vez que é do conhecimento geral que as sociedades desenvolvidas são maiores 
utilizadoras de energia. Contudo tal não será verdade se esse consumo se dever a ineficiência 
no uso – poderá até dar-se o caso em que um alto consumo (sobretudo uma alta intensidade 
energética do PIB) venha no futuro a ser interpretado como um sinal de desenvolvimento 
pouco inteligente. 

Portugal não é auto-suficiente a nível energético. As fontes primárias de energia mais 
consumidas, à semelhança do resto do mundo desenvolvido, são as energias fósseis. O país 
não possui recursos próprios, reconhecidos como comercialmente viáveis (carvão), destas 
energias, pelo que, está totalmente dependente das importações e, por consequência, 
vulnerável às flutuações do mercado. 

Como se pode observar na Figura 1, o consumo de energia primária em Portugal tem vindo a 
alterar-se, com diminuição significativa dos usos de petróleo e carvão e aumento do uso de 
gás natural e energias renováveis. 
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No entanto, este progresso não acompanha (ou compensa) o aumento generalizado dos preços 
de importação de todos os produtos energéticos nos mercados internacionais, pelo que a 
factura energética do país tem vindo a crescer.  

Na Figura 2 ilustra-se a evolução do custo da dependência energética face ao exterior, 
expresso no valor de importação bruta de energia, ao longo da última década, sobretudo no 
que diz respeito ao petróleo e ao gás natural. 

Figura 1 - Evolução do consumo de energia primária em Portugal 

 (Fonte: DGEG, 2011) 
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As emissões de gases de efeito de estufa, nomeadamente CO2, resultantes da utilização de 
combustíveis fósseis, são também uma dificuldade para a salvaguarda do ambiente que urge 
resolver. 

Torna-se assim fundamental reduzir a emissão de poluentes tornando mais eficientes as 
tecnologias de uso de energias fósseis, substituir as energias mais poluentes por outras menos 
poluentes e ampliar a utilização das fontes primárias de energias renováveis. 

É pois necessário consumir menos e melhor, e procurar formas alternativas, menos poluentes 
de produzir energia, e as obrigações legais introduzidas pelas Directivas Comunitárias e pelo 
Protocolo de Quioto, vêm fortalecer essa necessidade. 

 

Segundo a Direcção Geral de Energia e Geologia (DGEG), no ano de 2009 o peso do 
consumo energético final por sectores de actividade teve a seguinte expressão: 

• 38,4% foram consumidos nos transportes; 

• 27,5% na Indústria; 

• 18,3% no sector doméstico;  

• 12,2% nos Serviços;  

• 3,6% nos outros sectores, nomeadamente, Agricultura, pescas Construção e Obras 
Públicas. 

Figura 2 – Evolução da importação bruta de energia 

 (DGEG, 2011) 
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Pelos dados recolhidos no sítio da DGEG, verifica-se que a indústria é o segundo maior sector 
consumidor, nacional, de energia final. Tal vem reforçar a opção pelo tema Modelo 
Energético em ambiente empresarial para o presente estudo, incidindo, sobre uma empresa 
Têxtil, ramo da indústria com forte implantação na zona norte do país. 

Acresce que, sendo a indústria têxtil intensiva em uso de energia, como à frente se 
comprovará, a gestão da energia actua aqui como um importante factor na competitividade 
económica das empresas do sector. 

 

1.2. Caracterização energética do sector têxtil 

Em termos energéticos, o sector têxtil em 2009 representou 6.3% do total de energia 
consumida nas indústrias transformadoras de Portugal, que por sua vez representaram 27.5% 
do consumo de energia final em Portugal (DGEG, 2011).  

 

Como se pode concluir da Figura 3, a componente térmica da energia (fuelóleo, gás natural, 
calor e lenhas e resíduos vegetais) é superior à eléctrica. A electricidade é consumida em 
motores eléctricos, sistemas de climatização, iluminação, escritórios, etc. Já na vertente 
térmica as fontes de energia são utilizadas essencialmente em caldeiras de produção de vapor, 
depois utilizado em diversos processos de aquecimento e lavagem, e em máquinas que 
utilizam a queima directa desses combustíveis em queimadores (ex.: gaseadeira, râmulas, etc.) 
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Os sectores produtivos têxteis com maior peso no consumo de energia são os acabamentos e o 
tingimento (RECET, 2007), quando comparados com outros (como sectores da fiação, 
tecelagem e confecção). Os sectores dos acabamentos e tingimento têm uma forte componente 
térmica, o que permite actuar no sentido de reduzir os desperdícios nos sistemas actuais e nos 
casos em que são aceitáveis maiores investimentos que, ou consigam minimizar as limitações 
da Segunda Lei da Termodinâmica, ou permitam a recuperação e utilização do calor 
actualmente rejeitado para o ambiente (Pinho, 2010). 

No sector industrial a gestão de energia é frequentemente negligenciada, gerando 
significativos desperdícios de energia e contribuindo para a redução da competitividade das 
empresas (Gaspar, 2004). Contudo a energia tem vindo a ganhar uma relevância crescente 
quer na estrutura de custos, e logo na competitividade, quer na avaliação ambiental das 
empresas, pelo que tendo em vista uma Utilização Racional de Energia (URE) esta deve ser 
gerida contínua e eficazmente, fomentando a contínua redução da energia utilizada por 
unidade de produto processado sem prejudicar a qualidade da produção. O parâmetro deste 
desafio designa-se por gestão de energia (Gaspar, 2004).  

 

É assim importante gerir o consumo de energia para que este seja racional e eficiente, por 
forma a evitar consumos excessivos que derivam de processos produtivos ineficientes, redes 

Figura 3 - Balanço energético provisório para 2009 

(Fonte: DGEG, 2011) 
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de distribuição de energia com perdas, etc. Só assim se dará uma contribuição relevante para o 
desempenho energético-ambiental mas também económico das empresas.  

 

1.3. Objectivos 

Este projecto tem como principal objectivo a criação de um modelo energético para a empresa 
Somelos Acabamentos. Analisando os consumos de cada equipamento e o consumo 
específico (em cada um dos seus vectores) espera-se conseguir caracterizar os fluxos de 
energia na empresa e usar essa caracterização para desenvolver uma plataforma que permita 
assistir a gestão de energia na empresa, quer ligando as necessidades energéticas à produção 
prevista quer permitindo analisar o impacto energético de diferentes alternativas de produção.  

Pretende-se assim explorar os conhecimentos que advêm do modelo energético para, por 
exemplo: avaliar os impactos da implementação de medidas de eficiência energética; 
orçamentação energética consoante o mix de produção; comparação dos consumos 
específicos de produtos diferentes, ou iguais mas com percursos alternativos na linha de 
fabrico. 

1.4. Organização da dissertação 

Este documento está organizado em seis capítulos. 

No Capitulo 1, Introdução, apresenta-se o panorama energético nacional e em particular do 
subsector da indústria têxtil. Descrevem-se os principais objectivos do trabalho e por fim 
apresenta-se de forma sucinta as diferentes secções constituintes do documento. 

No Capítulo 2, A Ultimação Têxtil, faz-se uma breve apresentação da empresa em estudo, 
bem como do seu processo produtivo e as noções básicas deste ramo de actividade. 

No Capitulo 3, Estimativa de desagregação energética, descreve-se todo o procedimento de 
cálculo e respectiva análise de resultados ao nível de cada uma das desagregações efectuadas. 
Por fim sugere-se e justifica-se a monitorização detalhada de algumas máquinas identificadas 
como prioritárias em cada. 

No Capítulo 4, Criação de um Modelo Energético, apresenta-se a plataforma informática que 
suporta o modelo energético e descreve-se sucintamente o funcionamento do mesmo. 

No Capitulo 5, Aplicação do Modelo Energético, apresentam-se três utilizações identificadas 
como úteis para o gestor de energia da empresa e que resultam da aplicação do Modelo 
energético. 

No Capítulo 6, Conclusões e perspectivas de trabalho futuro, analisam-se os resultados do 
trabalho e identificam-se oportunidades de trabalhos futuros. 
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2  A Ultimação Têxtil 

2.1. Apresentação da Empresa Somelos Acabamentos 

O projecto envolve duas empresas, que integram o grupos Somelos SGPS, complementares e 
totalmente interdependentes do ponto de vista energético. Localizadas no Parque Industrial do 
Grupo Empresarial, em Ronfe – Guimarães, são duas unidades fabris juridicamente 
independentes. 

O grupo Somelos é constituído por doze empresas, com gestão autónoma, decompostas pelo 
ramo de actividade exercida. Das empresas subjacentes ao caso de estudo: 

• A Seva dedica-se à produção, em regime especial de cogeração, de energia eléctrica 
(25 GWh/ano) e térmica (15 GWh/ano) e; 

• A Somelos Acabamentos presta serviços de tinturaria e acabamentos de fios e tecidos. 
É um consumidor intensivo de energia eléctrica (5.5 GWh/ano) e térmica (30 
GWh/ano) 

Assim, a Seva produz e vende, à Rede Eléctrica Nacional, toda a energia eléctrica que produz 
na central de cogeração a fuelóleo, e à Somelos Acabamentos toda a energia térmica, que a 
utiliza no seu processo de transformação fabril.  

O estudo deste trabalho incide sobre a empresa consumidora de energia – Somelos 
Acabamentos, empresa abrangida pelo RGCE. 

A Somelos Acabamentos S.A. entrou em funcionamento em 1974 e é uma empresa 
vocacionada para a prestação de serviços de tinturaria e acabamentos diferenciados, que ao 
longo dos seus quase 30 anos de existência consolidou uma imagem de competitividade e 
confiança, apresentando-se hoje como uma empresa experiente no tratamento de produtos de 
alta tecnologia e moda. Os seus serviços são especialmente dirigidos para camisaria e 
vestuário exterior, para artigos com texturas, composições, acabamentos e aplicações 
especiais. A Somelos Acabamentos dispõe de uma área fabril de 13500m2 e caracteriza-se 
pela estrutura de custos operacionais ilustrada pela Erro! A origem da referência não foi 
encontrada.. 
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Como se pode verificar, a energia significa uma parcela de 22% nos custos operacionais da 
empresa, assumindo uma importância do mesmo calibre que a matéria-prima (mercadoria) e 
quase comparável às despesas com mão-de-obra (pessoal). 

 

2.2. Processo produtivo da empresa 

Neste capítulo aborda-se de forma sumária o tema da ultimação têxtil, com o intuito de 
explicar e caracterizar energeticamente algumas operações importantes neste processo. Como 
é esperado todas as operações utilizam electricidade para alimentar motores eléctricos que, no 
mínimo, garantam a locomoção do tecido ao longo da máquina. Por outro lado, etapas que 
exigem água quente, frequentemente utilizam vapor para a aquecer ou, noutros casos, fazem 
uso directo da água quente como vector energético disponível (da cogeração). Neste capítulo 
não serão diferenciadas em detalhe as operações que utilizam uma ou a outra forma de 
energia, uma vez que são características de cada máquina. Esta caracterização será feita no 
Capítulo 3, aquando da inventariação dos equipamentos. 

Segundo Araújo e Castro (1987), o termo Ultimação Têxtil, ou enobrecimento têxtil, engloba 
o conjunto de operações a que um “tecido” é submetido após a sua fabricação até estar pronto 
para a confecção. Estas operações podem ser subdivididas da seguinte forma: 

� Preparação, conjunto de operações necessárias para preparar o material para ser 
tingido, estampado ou receber um determinado acabamento; 

� Tingimento, operação de coloração uniforme do material têxtil; 

22%

22%

30%

8%

18%

Estrutura de custos da Somelos Acabamentos

energia

mercadoria

pessoal

água, efluentes, manutenção

outros

Figura 4 - Estrutura de custos da Somelos Acabamentos para 2010 
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� Estamparia, que consiste na aplicação de um desenho colorido no material (não será 
abordada esta fase, pois não se realiza este trabalho na Somelos Acabamentos); 

� Acabamentos propriamente ditos. São efectuados sobre o tecido já branqueado, 
tingido ou estampado, de forma a torná-lo mais adequado para o fim em vista; 

� Revista e Medição do tecido para verificar se cumpre as exigências do cliente. 

Nas fases de ultimação têxtil intervêm como matérias-primas não só o material têxtil como 
também diversos produtos desde a água, corantes, detergentes e outros químicos. 

 

2.2.1. Preparação 

A fase de preparação tem como objectivos eliminar de impurezas que as fibras contêm e 
melhorar a estrutura do material para que este esteja apto a receber as operações das fases 
posteriores. 

 
2.2.1.1. Enrolamento 

As peças de tecido são recepcionadas em armazém, provenientes da empresa de tecelagem 
que pertence ao grupo Somelos, ou de outras empresas caso se trate de trabalho para clientes 
externos. Antes das peças serem enviadas à produção, são agrupadas de acordo com as 
operações a que serão submetidas, sendo cosidas as extremidades daquelas destinadas ao 
mesmo tratamento e enroladas em rolos. No caso de preparação de fios o procedimento é 
análogo, mas serão bobinados em vez de enrolados. A operação de enrolamento (ou 
bobinagem) é um trabalho que apenas necessita de força motriz, pelo que se utilizam motores 
eléctricos. Assim o vector energético consumido nesta secção é unicamente a electricidade. 

 
2.2.1.2. Gasagem 

Depois de enrolado e montado num cavalete o tecido segue para a operação de gasagem, na 
gaseadeira, onde o tecido percorre um caminho segundo o qual as faces passam muito 
próximo de uma chama que deverá queimar as pilosidades das fibras, reduzindo a sua 
tendência para formar borboto (Figura 5). Esta operação gasta gás natural para queima directa 
mas, por outro lado, o tecido pode passar por um pré-aquecimento no qual é eliminada a 
humidade residual das fibras, consumindo vapor. Por vezes faz-se a gasagem depois do 
tingimento, para evitar a fusão de resinas sintéticas ou de poliéster, consoante o artigo que se 
processa. Logo à saída da câmara é fundamental apagar todos os pontos de ignição. Isso pode 
ser feito, por introdução do tecido em água ou, se não for conveniente molhar o tecido, por 
ejecção de vapor ou esmagamento entre dois rolos. 
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O controlo desta operação pode ser feito actuando sobre os parâmetros seguintes: 

- Pré-aquecimento 

- Velocidade do tecido 

- Altura da chama 

 
2.2.1.3. Desencolagem 

Após a gasagem é habitual efectuar-se uma desencolagem para remover os amidos/outras 
substâncias (goma) adicionadas durante a encolagem (para facilitar a tecelagem). Neste 
processo as substâncias insolúveis, o amido principalmente, são transformadas em substâncias 
solúveis (açúcares mais simples). Esta operação exige água quente, que é frequentemente 
obtida à custa de vapor. 

 
2.2.1.4. Mercerização 

A mercerização é um tratamento em que se impregna uma solução concentrada de soda 
cáustica (cerca de 300 g/L), sob tensão e normalmente à temperatura ambiente, conferindo um 
aumento de brilho, da resistência à tracção (estabilização dimensional) e da absorção de 
corantes. Melhora também a hidrofilidade da fibra e dá uma aparência mais lustrosa e toque 
mais macio (Figura 6). 

 

Figura 5 - Tecido antes de gasar (esquerda); tecido depois de gasar (direita) 

(Fonte: Troficolor, 2011) 
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Este tratamento pode ser efectuado em diferentes etapas da preparação, obtendo-se vantagens 
e inconvenientes consoante a alternativa (ex.: antes da desencolagem; entre desencolagem e 
fervura; entre branqueio e fervura; depois do branqueio) 

De notar que nos próximos capítulos agrega-se a esta operação a recuperação de soda cáustica 
gasta no processo, uma vez que são processos dependentes um do outro. 

 
2.2.1.5. Fervura 

As gorduras, ceras, pectinas e sais minerais contidos nas fibras de algodão cru constituem um 
obstáculo às operações de ultimação. A sua remoção eficaz é feita na operação designada por 
fervura, que consiste num tratamento em solução alcalina a uma temperatura próxima da 
temperatura de ebulição, conseguida à custa da energia do vapor. Caso o tecido não tenha sido 
desencolado, a fervura pode ser suficiente para eliminar parte dos produtos de encolagem 
amiláceos. 

 
2.2.1.6. Branqueio 

O branqueio, ou branqueamento, do algodão tem por fim eliminar o corante natural que se 
encontra nas fibras, bem como os restos de cascas. Até ao século XVIII o branqueamento era 
efectuado apenas pela luz solar. Hoje em dia empregam-se diversos agentes oxidantes para 
eliminar o corante natural do algodão ou adicionando produtos fluorescentes ao algodão – 
branqueio óptico. É frequentemente utilizada água quente neste processo. 

 
2.2.1.7. Lavagem 

Antes de seguir para o tingimento o tecido passa habitualmente por uma lavagem em água 
quente com detergentes.  

 

2.2.2. Tingimento 

Figura 6 - Tecido antes de mercerizar (esquerda); tecido depois de mercerizar (direita) 

(Fonte: Troficolor, 2011) 
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O tingimento é uma operação destinada a colorir uniformemente os materiais têxteis. É 
conhecido e praticado desde os tempos pré-históricos, mas a verdadeira industrialização data 
apenas do final do século XIX, deixando progressivamente de ser uma arte para ser uma 
tecnologia cada vez mais avançada. O tratamento prévio, como foi já referido é um factor 
determinante no resultado obtido na coloração. Existem três processos distintos de 
tingimento, onde se utilizam os quatro vectores energéticos principais considerados, são eles: 
descontínuos, contínuos e semi-contínuos. 

 
2.2.2.1. Descontínuo, ou por Esgotamento 

O movimento do corante em direcção ao interior das fibras é provocado pela 
substantividade/afinidade1 do corante. Pode-se nestes casos distinguir as seguintes etapas:  

- Desagregação dos agregados de corante no banho; 

- Difusão no banho; 

- Absorção superficial na fibra; 

- Difusão na fibra; 

- Fixação. 

 

Este tipo de tingimento executa-se em foulards de tingimento (Figura 7). 

 

 

 

                                                 
1 Poder que o corante possui de rápida penetração na fibra 

Figura 7 - Tipos de foulard de tingimento 

(Fonte: Texima, 2011) 
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Para que ocorram estas etapas, é essencial que haja agitação mecânica, temperatura regulada e 
que o banho possua produtos auxiliares adequados ao conjunto corante/fibra. Convém ter em 
conta que o tingimento não deve ser muito rápido, para não provocar faltas de uniformidade, 
designadas por igualação, nem muito lento, porque seria antieconómico e conduziria a 
degradação das fibras.  

 
2.2.2.2. Contínuo, ou por Fulardagem 

Nos processos contínuos (e semi-contínuos) o fenómeno da substantividade é indesejável, 
pois não se pretende que haja esgotamento do banho no balseiro do foulard de impregnação, 
mas sim que haja uma repartição, o mais uniforme possível, do corante à largura e ao 
comprimento do tecido. 

As etapas neste caso são:  

- Impregnação das fibras com o banho; 

- Expressão para uniformização do banho nas fibras; 

- Tratamentos posteriores adequados que envolvem a difusão do corante no interior da 
fibra e a fixação. 

 
2.2.2.3. Semi-contínuo, ou pad-batch 

Para efeitos de análise energética considera-se idêntico ao descrito anteriormente. 

 

2.2.3. Acabamentos 

Todas as operações que foram até aqui descritas estão directamente relacionadas com a 
coloração do artigo têxtil, incluindo neste termo o próprio branco. Essas operações podem 
inclusivamente anteceder a fiação ou a tecelagem. Mas antes do tecido ser enviado para a 
confecção, é necessário proceder ao melhoramento de certas propriedades que até aqui não 
haviam sido consideradas como essenciais: aspecto, brilho, toque, amarrotamento, 
estabilidade dimensional, etc. Todas estas propriedades são determinantes no valor que o 
consumidor atribui ao tecido, constituindo o objectivo fundamental duma série de operações 
incluídas no acabamento propriamente dito.  

Ao acabar um tecido é necessário ter em conta toda a sua “história”, ou seja, por que fibras e 
fios é constituído, como foi tecido, como foi branqueado e que tipo de corantes foram 
utilizados. Caso se trate de uma empresa vertical, toda esta informação é facilmente 
transmitida ao sector dos acabamentos, controlado pelo mesmo departamento técnico central. 
Mas se por outro lado se manda acabar a (ou se recebe de) terceiros, é igualmente conveniente 
transmitir todos os dados possíveis sobre o tecido. 

As operações de acabamento podem ser divididas em dois grandes grupos:  

• Acabamentos mecânicos e; 
• Acabamentos químicos.  
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Os primeiros alteram as propriedades do tecido apenas por acções mecânicas, incluindo todas 
as operações que são efectuadas sobre o tecido seco, abrangendo a própria secagem. Os 
acabamentos químicos baseiam-se na aplicação de substâncias que vão reagir com as fibras ou 
cuja simples presença no tecido actua sobre as propriedades.  

Esta divisão é puramente artificial, uma vez que na maior parte dos casos combina-se a acção 
mecânica com a acção química, mas é útil a sistematização das operações. 

 
2.2.3.1. Cardação 

Esta operação tem por fim “levantar o pêlo “ ou seja, fazer sobressair certo número de fibras 
individuais à superfície dos tecidos de forma a obter um melhor toque e uma retenção do 
calor, devido à camada de ar que é retido pelas fibras. Para cardar tecidos do tipo algodão, 
utilizam-se máquinas de cardar, onde as cardas propriamente ditas, ou puados, são pequenos 
rolos com diâmetros de 60 a 100mm à superfície dos quais se encontram os picos metálicos 
que “puxam” as fibras.  

Pode conseguir-se um efeito muito ligeiro de pêlo utilizando um espécie de lixa, numa 
operação designada então por esmerilagem. 

 

 
2.2.3.2. Decatissagem 

Etimologicamente, esta operação serve para eliminar o brilho (“cati” em francês), mas actua 
também sobre o toque e sobre a estabilidade dimensional dos tecidos. Existem diversos tipos 
de máquina, mas o princípio geral consiste em enrolar o tecido num tambor perfurado 
revestido a algodão, fazendo passar vapor e depois ar frio.  

 
2.2.3.3. Calandragem 

A calandragem é essencialmente uma “passagem a ferro” em contínuo, passando o tecido 
entre um rolo metálico aquecido (por vapor) e um rolo com uma certa elasticidade. O efeito 
de calandragem depende de diversos parâmetros tais como o número de rolos, o diâmetro e o 
revestimento dos rolos, pressão, temperatura, tensão e velocidade do tecido. 

Em muitos casos combina-se a acção mecânica com a presença de produtos químicos. 

 
2.2.3.4. Encolhimento por Compressão 

Os tecidos têm normalmente tendência a encolher na lavagem, devido ao relaxamento das 
tensões introduzidas na fiação e sobretudo na tecelagem. Para que o encolhimento do tecido 
seja mínimo após confecção existem duas possibilidades ou seja: aplicam-se produtos 
químicos que de certa forma fixam as dimensões ou se permite ou obriga o tecido a encolher 
na fase de acabamento.  
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O método mais eficaz é o designado por sanfor2, e que, com uma regulação correcta 
(temperatura e humidade), garante que as variações dimensionais dos tecidos na lavagem não 
ultrapassem 1%. A essência desta máquina é uma tela de borracha que, graças ao seu 
arqueamento, obriga o tecido, previamente humidificado, a comprimir-se. 

 
2.2.3.5. Secagem 

A secagem é uma operação que intervém normalmente mais do que uma vez na ultimação de 
um artigo têxtil. Dada a subida vertiginosa do preço da energia na última década, esta 
operação tem vindo a ser objecto de diversos estudos com vista à minimização da energia 
necessária e à recuperação da energia residual. 

A água existente num têxtil molhado está sob diversas formas: 

- Água em excesso, ou seja, água que não apresenta qualquer ligação com as fibras e 
como tal é facilmente removida por processos mecânicos; 

- Água aderente, isto é, água que se apresenta ligada às moléculas superficiais das 
fibras; é possível a sua remoção, pelo menos parcial, recorrendo a processos 
mecânicos fortes; 

- Água de inchamento, ou humidade por capilaridade, que é a água retida no espaço 
intermicelar das fibras e que é responsável pelo inchamento destas quando molhadas; 
a sua remoção só é possível por evaporação; 

- Água de cristalização ou humidade higroscópica, que é a água que as fibras retêm 
normalmente em equilíbrio com a humidade atmosférica. A sua remoção só é possível 
por sobre-secagem, é de todo indesejável, por ser antieconómica e por poder provocar 
uma alteração das propriedades do tecido. 

Assim pode facilmente compreender-se que: 

- Se deve remover o máximo possível de água por processos mecânicos (mais 
económicos); 

- Se terá de recorrer a uma secagem por evaporação, secagem essa que deverá ser 
cuidadosamente controlada de forma a não remover a água de cristalização. 

A râmula é o secador mais utilizado no acabamento final dos tecidos, pois permite processar 
com flexibilidade a largura e mesmo o comprimento (ou peso/m2) pretendido.  

 

2.2.4. Revista e Medição 

Quando todo o processo está concluído, o artigo têxtil passa obrigatoriamente por uma 
inspecção, na qual se avaliam os diversos parâmetros de qualidade.  

                                                 
2 Sanfor – Marca da máquina que realiza a operação 
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Na realidade é feita também uma primeira revista ao artigo têxtil logo após o tingimento, para 
que se possa corrigir o processo antes do acabamento. 

Este sector só consome energia eléctrica em motores que permitem o 
desenrolamento/enrolamento do tecido a ser examinado e medido.  
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3  Estimativa de desagregação energética  

Duas das ferramentas essenciais do auditor de energia para avaliar completamente uma 
instalação são a caracterização da procura de energia e o inventário dos equipamentos onde 
esta é consumida. Estas duas ferramentas são complementares na medida em que descrevem 
com carácter quantitativo os sistemas que consomem energia numa instalação (CIPEC, 2009). 

Para reunir as ferramentas propostas anteriormente, fez-se um inventário de todas as máquinas 
consumidoras de energia e que estão directamente ligadas à produção de artigos têxteis, bem 
como os respectivos detalhes no que respeita a potência eléctrica nominal, caudais de gás 
natural, vapor e água quente e horas de serviço em 2010. De seguida codificou-se a planta da 
fábrica, dividindo-a em sectores distintos de produção, com os seguintes códigos de cores: 

 

 

Tinturaria de Tecido 

Preparar 

Tingir 

Acabar 

Revistar e Medir 

 

Tinturaria de Fio 

Descarapuçar 

Tingir 

Secar 

 

O resultado da codificação supra-referida encontra-se na Figura 27 do Anexo G. Este 
procedimento permitiu concretizar o agrupamento das máquinas nos respectivos sectores e 
posteriormente identificar as que mais energia consomem. 

 

3.1. Desagregação energética por máquinas consumido ras de energia  

A desagregação energética por máquina é importante para, por um lado, permitir identificar as 
máquinas maiores consumidoras, que deverão portanto receber maior atenção de 
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monitorização e para, por outro lado, permitir (quando possível) efectuar benchmarking de 
máquinas, inclusive face a máquinas novas que vão sendo introduzidas no mercado. 

Com recursos a informação existente na empresa e a observação complementar, foi possível 
sistematizar os seguintes dados: 

- Potências Nominais de cada máquina (electricidade; gás natural; vapor; água quente) e horas 
de serviço de cada máquina no ano de 2010 (Anexo B: Tabela 4); 

- Facturas energéticas relativas ao ano de 2010 (Anexo C: Tabela 5); 

- Propriedades do vector energético utilizado (Anexo C:Tabela 6). 

 

Num primeiro momento estimou-se o consumo eléctrico da máquina i no ano de 2010 através 
do produto entre a sua potência eléctrica nominal e o número de horas que esta esteve em 
serviço (Equação 1).  

 

 

Onde, 

��,� – Consumo estimado de electricidade na máquina i  [kWh] 

)�,� – Potência eléctrica nominal da máquina i [kW] 

∆�� – Número de horas de serviço da máquina i [h] 

 

Efectuado este cálculo, verificou-se que o consumo estimado a partir da equação 1 era muito 
superior à energia efectivamente paga pela empresa (Figura 8). Este resultado era já esperado 
uma vez que se sabe que os equipamentos não funcionam sempre à potência máxima – quer 
pela natureza dos ciclos de operação quer porque a solicitação de carga às máquinas não é 
sempre máxima.   

 

 ��,� = )�,�	∆�� Equação 1 
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A diferenciação entre o consumo estimado a partir das potências nominais e o consumo real 
foi expressa através da introdução de um parâmetro que se denominou “factor de carga”. 
Assim, para a electricidade calculou-se o referido factor de carga, como sendo a razão entre a 
electricidade que a empresa pagou à rede e o somatório dos consumos de cada máquina caso 
estas trabalhassem à carga nominal (Equação 2).  

 

����,� – Consumo real de electricidade (recolhido na factura energética) [kWh] 

)�,� – Potência eléctrica nominal da máquina i [kW] 

∆�� – Número de horas de serviço da máquina i [h] 

 

Naturalmente que invertendo o cálculo, este factor de carga multiplicado pelos consumos 
calculados na Equação 1 permite obter uma estimativa de consumos corrigida (Equação 3). 

 

 ��� = ����,�
∑ )�,�� 	∆�� 

 

Equação 2 

 ��,� = )�,�	∆��	��� Equação 3 

Figura 8 - Estimativa de consumos inicial vs. Factura energética da empresa para 2010 
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Sendo, 

��,� – Consumo estimado de electricidade na máquina i  [kWh] 

����,� – Consumo real de electricidade (recolhido na factura energética) [kWh] 

)�,� – Potência eléctrica nominal da máquina i [kW] 

∆�� – Número de horas de serviço da máquina i [h] 

��� – Factor de carga médio para a electricidade [%] 

 

Na realidade este factor de carga, que deveria ser diferenciado para cada máquina, 
compreende um factor de simultaneidade e um coeficiente de utilização da máquina, para os 
quais se tentaram estimar valores por via empírica, consultando cada um dos operadores de 
cada máquina. Chegou-se porém à conclusão que estas variáveis não seriam possíveis de 
determinar, senão por via experimental, o que seria um processo bastante moroso e até 
impossível para a duração do estágio. Decidiu-se assim identificar a monitorização detalhada 
por um período significativo de tempo como um trabalho de interesse futuro na empresa e 
avançar, neste primeiro modelo, com factores de carga diferenciados por vector energético 
mas não por máquina. 

De forma idêntica ao cálculo anterior, estimou-se o consumo de gás natural como sendo o 
produto entre o caudal instalado deste vector energético, o poder calorífico inferior (PCI) do 
gás natural dividido pelo factor de conversão de 3.6 [MJ/kWh], e o número de horas que a 
máquina esteve em serviço. Tal como na anterior estimativa, corrigiu-se o gasto multiplicando 
este consumo pelo factor de carga médio (Equação 5) deste vector energético - Equação 4. 

 

Onde:   

 FC�� = C����,��
∑ m& ��,5	PCI�� ∆t53.65

 Equação 5 

Sendo, 

�	
,� – Consumo estimado de gás natural na máquina i  [kWh] 

C����,�� – Consumo real de gás natural (recolhido na factura energética) [kWh] 

%& 	
,� – Caudal mássico nominal de gás natural na máquina i [kg/h] 

)�!	
 – Poder calorífico inferior do gás natural [MJ/kg] 

∆�� – Número de horas de serviço da máquina i [h] 

 �	
,� = %& 	
,�	)�!	

∆��
3.6��	
 Equação 4 
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��	
 – Factor de carga médio para o gás natural [%] 

 

Da mesma forma o consumo de vapor por máquina será: 

 

 �����,� = %& ����,�
<ℎ���� − ℎ����>∆��

3600 ������ Equação 6 

Onde,   

 

 

������ = ����,����
∑ %& ����,� <ℎ���� − ℎ����>∆��

3600�
 

Equação 7 

 

Sendo, 

�����,� – Consumo estimado de vapor na máquina i  [kWh] 

����,���� – Consumo real de vapor (recolhido na facturas energética) [kWh] 

%& ����,� – Caudal mássico nominal de vapor na máquina i [kg/h] 

ℎ���� – Entalpia do vapor produzido [kJ/kg] 

ℎ���� – Entalpia dos condensados [kJ/kg] 

∆�� – Número de horas de serviço da máquina i [h] 

������ – Factor de carga médio para o vapor [%] 

 

Finalmente para o consumo de água quente: 

 ���,� = -��
0&��,�@ℎ� − ℎ A∆��

3600 	���� Equação 8 

Onde,   

 ���� = ����,��
∑ -�� 0&��,�@ℎ� − ℎ A∆��

3600�
 Equação 9 

Sendo, 

���,� – Consumo estimado de água quente na máquina i  [kWh] 

����,�� – Consumo real de água quente (recolhido na factura energética) [kWh] 

-�� – Massa volúmica da água quente [kg/m3] 

0&��,� – Caudal volúmico nominal de água quente na máquina i [m3/h] 
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ℎ�- Entalpia da água quente de entrada [kJ/kg] 

ℎ  – Entalpia da água quente de saída [kJ/kg] 

∆�� – Número de horas de serviço da máquina i [h] 

���� – Factor de carga médio para a água quente [%] 

 

 

Como se pode verificar na Figura 9 a máquina de branquear e a mercerizadeira + recuperação 
de soda são nitidamente os maiores consumidores do sector de preparação com 1561.8 MWh 
e 2683.1 MWh respectivamente. A mercerizadeira e a central de recuperação de soda cáustica 
são agrupadas, uma vez que entram em funcionamento em conjunto. Como seria de esperar 
este facto aumenta o seu consumo ainda que esta trabalhe menos horas que a máquina de 
branquear. 

Figura 9 - Estimativa de consumos energéticos no sector de preparação em 2010 

 

 

Da Figura 10 destacam-se como consumidores intensivos de energia no sector de tingimento a 
Biancalani3 1 com 772.4 MWh e a Biancalani 2 com 1256.1 MWh. Estes gastos energéticos 

                                                 
3 Biancalani - é a marca da máquina, mas é também o nome de identificação atribuído a este equipamento no 

inventário da empresa. 
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devem sobretudo às potências de funcionamento das máquinas uma vez que não produziram 
mais horas do que as outras do mesmo sector (Anexo B: Tabela 4). 

 

Figura 10 - Estimativa de consumos energéticos no sector de tingimento em 2010 

 

No sector de acabamento o grupo de máquinas Râmula 1, 2, 3 e 4 distinguem-se também por 
serem os maiores consumidores de energia – ver Figura 11.  

Como se pode verificar na Tabela 4 do anexo B estas máquinas representam o gargalo4 de 
produção deste sector, uma vez que laboraram mais tempo que as outras. Isto significa que 
estes consumos não só se devem a potências de máquina altas, mas também a muitas horas de 
produção comparativamente às outras máquinas. 

                                                 
4 Gargalo – estrangulamento na linha de produção, uma vez que grande parte dos artigos são obrigatoriamente 

processados naquelas máquinas e sem alternativa. 
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Figura 11 - Estimativa de consumos energéticos no sector de acabamento em 2010 

 

No sector de revista e medição (Figura 12) os consumos apenas se devem a motores eléctricos 
e nunca ultrapassam os 16 MWh, pelo que não se destaca nenhum dos equipamentos.  

 

  Figura 12 - Estimativa de consumos energéticos no sector de revista e medição em 2010 
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Analisando as horas de serviço de cada máquina neste sector (Anexo B: Tabela 4) apercebeu-
se que todas elas estiveram em operação exactamente o mesmo número de horas, pelo que se 
justifica facilmente que os consumos sejam iguais entre máquinas com a mesma potência 
eléctrica. 

Na Figura 13 representam-se as estimativas de consumo das máquinas no sector de 
tingimento da tinturaria de fio, de onde se destaca a máquina de tingir 8 com um consumo de 
2.37 GWh no ano de 2010. 

 

Os resultados desta análise podem ser consultados também na Tabela 7 do Anexo D. 

 

Nesta altura, agregando os consumos das máquinas apresentados acima, caracterizaram-se 
também os consumos por sector, obtendo a distribuição ilustrada na Figura 14. Verifica-se 
assim que os sectores de acabamento (tinturaria de tecido) e de tingimento (tinturaria de fio) 
são responsáveis por 70% do consumo final de energia, com 33% e 37%, respectivamente. 

Figura 13 - Estimativa de consumos energéticos na tinturaria de fio em 2010 
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3.2. Desagregação energética por operação 

A desagregação da energia por operação constitui um passo importante na compreensão da 
repartição do uso de energia na fábrica, mas também na preparação da construção do modelo 
energético assente nas unidades de produção – metro ou quilograma. 

Assim sendo, a Somelos Acabamentos forneceu os mapas com informações relativas às 
operações que cada máquina realizou no ano de 2010, considerado um ano típico de laboração 
da fábrica. Após reunir e organizar toda a informação obtiveram-se as horas de trabalho e 
respectivos metros de tecido processado em cada operação que cada máquina executou 
(Anexo E: Tabela 8). Foi então possível decompor os consumos energéticos de cada máquina 
em gastos por operação. Este processo, realizado para todas as secções da fábrica, é aqui 
exemplificado com detalhe para a Tinturaria de Tecido, que representa o sector fabril mais 
complexo e com mais maquinaria. 

 

 

 

Considerando que em cada máquina todas as operações são executadas com o mesmo factor 
de carga médio por vector energético, o consumo estimado para a operação j na máquina i 
será igual ao produto entre a potência dessa máquina pelo tempo que demorou a processar 1 
metro de tecido.  

 

17%

11%

33%
1%

0%

37%

1%

Distribuição dos consumos por sector

Preparação

Tingimento (T. Tecido)

Acabamento

Revista&Medição

Descarapuçar

Tingimento (T. Fio)

Secagem

Figura 14 - Distribuição dos consumos de energia por sector em 2010 
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Assim, o consumo de energia por vector energético k será: 

 

 ��,�,� =
��,�
∆�� . ���.

∆��,�
$�,� × 1000 Equação 10 

Sendo, 

��,�,� – Consumo estimado do vector energético k, da operação j na máquina i  [Wh/m] 

��,� – Consumo estimado do vector energético k, da máquina i  [kWh] 

∆�� – Número de horas de serviço da máquina i [h] 

��� – Factor de carga médio do vector energético k [%] 

∆��,� – Número de horas que a máquina i executou a operação j [h] 

$�,� – Número de metros que a máquina i produziu na operação j [m] 

 

A título de exemplo representam-se na Tabela 1 parte dos resultados desta desagregação, 
nomeadamente para o sector de preparação:  

 

Tabela 1 - Estimativa de desagregação de consumos energéticos por operação para o ano de 2010 

  
  

# Máquina Operação Electricidade GN Vapor Água 
Q 

Wh/m Wh/m Wh/m Wh/m 

P
re

p
ar

aç
ão

 

1 Enrolador 2 ENROLAR 4,38 0,00 0,00 0,00 

2 Enrolador 3 ENROLAR 4,41 0,00 0,00 0,00 

3 Enrolador 4 ENROLAR 4,64 0,00 0,00 0,00 

4 Enrolador 5 ENROLAR 2,73 0,00 0,00 0,00 

5 Gasead+Matur GASAR 4,25 14,03 7,45 0,00 

6 Máq Branquear DES/LAVAR 32,15 0,00 124,07 0,00 

BRANQUEAR 39,71 0,00 153,27 0,00 

CAUSTIFICAR 27,76 0,00 107,14 0,00 

LAVAR 43,76 0,00 168,91 0,00 

Totais 35,61 0,00 137,42 0,00 

7 Máq Lavar DES/LAVAR 9,21 0,00 62,61 0,00 

LAVAR 10,31 0,00 70,08 0,00 

Totais 10,15 0,00 68,96 0,00 

8 Merc+Rec Soda MERCERIZAR 38,04 0,00 378,79 51,41 

9 Foulard Prep DESENCOLAR 8,40 0,00 29,67 0,00 

IMPREGNAR 8,51 0,00 30,07 0,00 

Totais 8,45 0,00 29,83 0,00 

 



Modelo Energético da Somelos 

28 

Como se pode verificar na tabela acima, existem máquinas com consumos diferentes para a 
mesma operação, o que se justifica pelas diferentes potências nominais de máquina para 
máquina, mas também pelo número de horas e metros que estas processaram. 

 

3.3. Desagregação energética por Regulação 

Como já referido na Secção 3.1, o ideal seria monitorizar cada uma das regulações de 
máquina, para assim chegar a um consumo real da máquina em determinado 
programa/regulação. 

Porém, tal metodologia quer pela instrumentação necessária, quer sobretudo pela perturbação 
que causaria na produção (uma vez que seria necessário ensaiar todas as regulações possíveis) 
revelou-se inviável e é incompatível com a duração deste trabalho. Decidiu-se por isso 
abordar o problema de forma idêntica ao referido em 3.1 e 3.2, com a nuance de que a 
modelação das variáveis de cada regulação será diferente de máquina para máquina, já que as 
máquinas são diferentes entre si. 

À falta de histórico/registos da quantidade de produção (em metros e horas), por regulação de 
máquina, a desagregação dos consumos energéticos por regulações fez-se partindo do valor 
por operação. Assim dividiu-se a produção (metros e horas) de uma operação em partes iguais 
por cada uma das suas regulações. 

O consumo de energia térmica é proporcional a determinados parâmetros que definem uma 
regulação de máquina (temperaturas e caudais de água utilizada no processo, velocidade de 
avanço, caudal de exaustão de ar húmido). O consumo diferenciado por regulação considerar-
se-á então: 

- Directamente proporcional às temperaturas que é preciso manter em cada uma das 
caixas da máquina;  

- Directamente proporcional ao caudal de água quente introduzido em cada uma das 
caixas da máquina; 

- Inversamente proporcional à velocidade de passagem do tecido pela máquina; 
- Directamente proporcional ao caudal de exaustão de ar húmido (ex. operações de 

secagem) 
 

O consumo de electricidade varia independentemente da velocidade do processo, porém 
existem algumas regulações que obrigam a que determinados ventiladores estejam 
ligados/desligados o que influenciará directamente o consumo eléctrico. 

Assim, a título de exemplo, para as Ramulas (ver Anexo F: Figura 26) admitiu-se que o 
consumo de electricidade da regulação r é igual ao consumo da operação em causa menos o 
consumo dos ventiladores desligados (na coluna “Vent.” os valores “10” e “0” correspondem 
ao ventilador ligado e desligado, respectivamente) - Equação 11. Sabe-se ainda que a potência 
nominal eléctrica de cada ventilador é 11 kW e no total cada râmula é composta por 8 
ventiladores. Assim o consumo eléctrico estimado da regulação r será: 
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 ��,�,�,� = ��,�,� − '. )�,���*
∆��,�
$�,� 	��� × 1000	 Equação 11 

Sendo, 

��,�,�,� – Consumo estimado de electricidade da regulação r, da operação j na 
máquina i  

[Wh/m] 

��,�,� – Consumo estimado de electricidade, da operação j, na máquina i  [Wh/m] 

' – Número de ventiladores desligados  

)�,���* – Potência eléctrica nominal por ventilador [kW] 

∆��,� – Número de horas que a máquina i executou a operação j [h] 

$�,� – Número de metros lineares que a máquina i produziu na operação j [m] 

��� – Factor de carga médio para a electricidade [%] 

 

Desta forma o consumo eléctrico da regulação é máximo nas regulações em que todos os 
ventiladores estão ligados e será mínimo nas regulações em que todos estejam desligados. 

 

Os restantes vectores energéticos foram agregados em energia térmica para a definição de um 
factor de intensidade de energia térmica associada à regulação. Assim, o consumo relacionado 
com cada vector energético é proporcional a intensidade energética da regulação: 

 

 ��,�,�,� = !�
!"é���

	��,�,� Equação 12 

Onde: 

 !� = D<.��,� − 15>Q�
/

F

�GH
 Equação 13 

e   

 !"é��� = ∑ !���GH
'�  Equação 14 

 

Sendo, 

��,�,�,� – Consumo estimado da energia térmica k, da regulação r, da operação j 
na máquina i  

[Wh/m] 

!� – Intensidade energética da regulação r [ºCmin/m] 

!"é��� – Intensidade energética média da operação [ºCmin/m] 
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.��,� – Temperatura de operação da caixa l [°C] 

Q�	– Caudal de exaustão de ar húmido da caixa l  

/ – Velocidade de passagem do tecido [m/min] 

'� – Número de regulações para a operação j   

 

Na Equação 13 considerou-se que para se obter a temperatura de operação é necessário 
fornecer energia ao fluido térmico (água) para elevar a sua temperatura desde 15ºC 
(temperatura ambiente) até à temperatura de operação. 

O controlo do caudal de exaustão é feito por uma válvula de obstrução que pode estar em uma 
de cinco posições alternativas pelo que não tem unidades. Para efeitos de cálculo considerou-
se que a variação de posição corresponde a uma variação linear de caudal de exaustão, uma 
vez que não existem valores medidos/estimados para esta grandeza. 

A título de exemplo, apresentam-se na Figura 15 os resultados para a desagregação dos 
consumos energéticos por regulação da operação “Acabar” da máquina “Râmula 2”. Os 
valores dos consumos de todas as regulações estudadas podem ser encontrados no programa 
JouleGest. 

 

 

 

Figura 15 - Estimativa de desagregação energética por regulações, para a operação "Acabar" 

da máquina "Râmula 2". 
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É de notar que a regulação “3214” se caracteriza por uma intensidade energética muito 
superior às outras regulações e, cerca de 175% superior à operação “Acabar”. Tal facto 
justifica-se pelas temperaturas de caixa exigidas (da ordem dos 180ºC) e por uma velocidade 
de avanço muito baixa (15 m/min) quando comparadas com as das outras regulações (ver 
Anexo F: Figura 26). 

3.4. Prioridades de Monitorização de Consumos de Má quinas 

Nesta fase do trabalho existe já uma estimativa dos consumos de energia por máquina. 
Reconhece-se contudo que tal estimativa poderia, através de medição de potências e/ou 
caudais ao longo do tempo, ser apurada com maior rigor, uma vez que os valores actuais 
resultam da aplicação de um “factor de carga” a cada vector energético mas que na verdade 
pode ser diferente por vector e por máquina. 

Surge então aqui a primeira sugestão para implementar medidas de optimização, como sendo 
a monitorização dos gastos energéticos de máquinas com consumos elevados. Obtêm-se assim 
factores de carga por máquina mais próximos da realidade.  

Tendo em conta que os aparelhos de monitorização de cada um dos vectores energéticos têm 
preços elevados, sugeriu-se que para máquinas idênticas e que realizam as mesmas operações 
(por exemplo Biancalani 1 e 2) bastaria monitorizar uma delas, pelo que a outra seria afectada 
pelo mesmo “novo” factor de carga. Na tinturaria de fio à semelhança dos outros sectores e 
seguindo o mesmo critério, sugeriu-se que a máquina de tingir 8 fosse monitorizada, para ter 
uma estimativa de consumo mais representativa da realidade. 

Com a implementação desta medida os gastos das referidas máquinas consumidoras 
intensivas de energia poderão ser controlados, permitindo por um lado a afinação das 
estimativas de consumo (que poderão ser utilizadas no software desenvolvido neste trabalho a 
ser apresentado à frente) e por outro facilitar desde já a decisão sobre 
investimentos/desinvestimentos em nova maquinaria ou maquinaria já existente. Assinalam-
se portanto a biancalani 2, a râmula 2 e a máquina de tingir 8 como potenciais máquinas a 
serem controladas. 
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4  Criação de um Modelo Energético 

4.1. Desenvolvimento da ferramenta informática JouleGEST 

4.1.1. Contexto  

Pelo que antes se referiu ficou evidente a necessidade de conhecer e controlar os fluxos e 
gastos energéticos no processo produtivo que influem, em grande medida, nos resultados da 
empresa, na economia e no ambiente. 

Para a análise dos consumos e fluxos de energia da empresa, considerou-se ser uma mais-
valia o desenvolvimento de um modelo energético e de uma aplicação informática que o 
implemente e permita efectuar simulações de cenários. 

A aplicação informática desenvolvida recebeu o nome de JouleGest, pela sua índole de gestão 
energética. Pela sua polivalência e facilidade de uso e divulgação junto dos potenciais 
utilizadores, adoptou-se o programa MS Excel para o seu desenvolvimento. 

Com recurso a este programa torna-se possível calcular o consumo específico de energia na 
empresa Somelos Acabamentos. Oferece-se ao utilizador a capacidade de configurar 
diferentes processos de fabrico consoante o artigo pretendido e também comparar os custos 
energéticos, assim como as emissões de CO2, associadas ao fabrico de um artigo com 
percursos alternativos possíveis nas linhas de processamento. Possibilita também de forma 
directa a orçamentação da empresa (em termos energéticos) para um dado mix de produção. 

4.1.2. Descrição 

Este instrumento funciona com a recolha dos valores energéticos consumidos por cada 
máquina em cada uma das (diversas) regulações possíveis, permitindo, a todo o momento, a 
leitura do custo energético total (ou por unidade de produção) incorporado na produção de 
cada artigo. 

Ao longo do programa existem vários botões de navegação entre folhas de cálculo, que serão 
descritos de seguida: 
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 - Permite ao utilizador iniciar a aplicação 

 

 - Permite ao utilizador encerrar a aplicação 

 

 - Permite ao utilizador voltar à folha de 
apresentação 

 

 - Permite ao utilizador voltar à página 
anterior 

 

 - Permite ao utilizador avançar para a página 
seguinte 

 

 - Permite ao utilizador saber os consumos 
relativos a cada produto 

 

 - Permite ao utilizador alterar os factores de 
emissão de CO2 em cada um dos vectores 
energéticos 

 

 - Permite ao utilizador visualizar os 
resultados em forma de gráficos 
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Este programa é constituído por 8 folhas de cálculo. 

A primeira folha (Figura 16) contém página de apresentação, onde está identificado o autor e 
o seu contacto e as instituições envolvidas no projecto. 

 

 

Na folha ilustrada pela Figura 17 introduziram-se os dados fornecidos pela empresa relativos 
às potências nominais de cada máquina, às propriedades de cada vector energético, bem como 
o seu custo por kWh (células coloridas de verde claro) e os consumos energéticos no ano de 
referência (células coloridas de azul claro), que poderão ser substituídos em qualquer altura, 
permitindo assim rectificar alterações a nível de equipamento ou inserir dados de outro ano de 
referência. 

Figura 16 – Folha de apresentação do JouleGest 
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Na folha de cálculo “Dados Operações” (Figura 18) é calculado o consumo energético por 
operação partindo dos dados quantitativos de produção disponíveis no Anexo E: Tabela 8. 
Nas células a verde-claro deverá ser introduzido o histórico de produção da empresa 
permitindo assim uma melhor calibração dos consumos por operação. Este cálculo é 
explicado na Secção 3.2. 

 

 

Figura 17 - Folha de introdução de dados ao nível de potências nominais por máquina e 

propriedades de cada vector energético 

Figura 18 - Folha de introdução de dados ao nível de consumos por operações 
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Na Figura 19 está ilustrada a folha de cálculo “Regulações” que se encontra oculta pois estes 
dados são fixos e só deverão ser alterados pelo programador. O programa recorre a esta 
página para calcular a intensidade energética da regulação, como explicado na Secção 3.3.  

 

 

 

Na Figura 20 apresenta-se a folha de cálculo “Consumos Regulações” que é de preenchimento 
opcional. As células contêm o cálculo dos consumos por operação (laranja-claro) a partir dos 
dados de 2010, conforme o processo descrito no Capítulo 3. Estas células podem ser 
preenchidas manualmente com dados resultantes de futura monitorização detalhada aos 
consumos energéticos em cada par operação/regulação. Se tal for feito perder-se-á a ligação 
com os cálculos efectuados anteriormente, mas por outro lado obter-se-á uma afinação mais 
exacta do modelo. 

Figura 19 - Folha (oculta) que contem os dados ao nível da modelação das regulações 
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De notar que ao actualizar os consumos específicos estimados para valores medidos, a 
consideração inicial de que todos os consumos energéticos da empresa são imputados à 
maquinaria de produção deixa de existir, pelo que estes consumos poderão não ser 
reproduzidos pelo modelo. Tal limitação poderá ser facilmente ultrapassada, com vantagem 
de exactidão, criando uma máquina fictícia “outros consumos” (por exemplo os do edifício 
administrativo). 

Finalmente, o utilizador deverá configurar aquilo que é o processo de fabrico de um 
determinado produto preenchendo com o valor numérico 1 as células a verde-claro que 
pertencem ao processo produtivo desse artigo (Figura 21). Uma vez que todos os consumos 
estão reduzidos à quantidade de energia gasta por metro linear5 de tecido, o utilizador deverá 
preencher também os campos relativos às propriedades desse artigo, definindo a sua 
quantidade e a sua densidade em quilogramas por metro linear. 

Assim teremos o número total de metros a processar como sendo: 

 ( = ) 	� Equação 15 

Onde, 

( – Número de metros do artigo a processar do artigo a [m] 

) – Quantidade a processar do artigo a  [kg] 

� – Densidade do artigo a [kg/m] 

                                                 
5 Metro linear – denominação corrente da empresa que corresponde ao comprimento de referência do tecido 

equivalente ao quociente entre a sua área e a sua largura 

Figura 20 - Folha de introdução de dados ao nível de consumos por regulações 
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Depois de premir o botão “Calcular consumos” o utilizador visualizará a folha de cálculo 
ilustrada na Figura 22 onde consta o consumo de energia, a emissão de CO2 e o custo por cada 
um dos produtos previamente configurados. 

 

Figura 21 - Folha de introdução de dados ao nível da configuração de um dado artigo 
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Neste caso consideraram-se os factores de emissão de gases de efeito de estufa para a 
electricidade e gás natural como sendo 0.47 [kgCO2e/kWh] e 64.1 [kgCO2e/GJ] 
respectivamente (Despacho nº 17313/2008, de 26 de Junho). Para o vapor e água quente 
considerou-se que o factor de emissões é 50% do indicado na mesma legislação, dado que 
50% desses fluídos térmicos são produzidos em regime de cogeração, pelo que, à falta de 
critério legalmente estabelecido ou unanimemente aceite, se considerou ser o peso carbónico 
atribuído em partes iguais à produção de electricidade e à de vapor. De qualquer forma, 
seleccionando o botão “Alterar factores de emissão de CO2”, o utilizador poderá, a qualquer 
momento, alterar estes valores para que reflictam diferentes realidades de operação, de mix 
eléctrico nacional ou, no que se refere à cogeração, de critério de repartição do peso carbónico 
entre electricidade e energia térmica (Figura 23). 

 

 

 

 

Figura 22 - Folha de apresentação dos resultados 

Figura 23 - Ambiente de inserção dos factores de emissão 

de CO2 
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5  Aplicação do Modelo Energético 

5.1. Utilização para apoio à orçamentação 

 

Um orçamento é uma estimativa de custos e benefícios de um projecto com múltiplas 
variáveis onde a unidade de referência pode ser outra que não a monetária. 

Os custos com energia são um dos principais factores de produção da empresa sendo que, até 
ao momento, a orçamentação dos seus custos era efectuada, essencialmente, com base nas 
tendências de anos anteriores, não existindo qualquer ferramenta que permitisse identificar, 
com base técnica, os custos energéticos previstos para um dado mix de produção. 

O programa JouleGest vem colmatar esta lacuna, uma vez que introduzindo a quantidade e o 
tipo de artigos que se vai processar, é possível calcular/prever o custo energético associado. 
Esta acção proporciona assim um conjunto de informações com potencial impacto nas 
políticas de gestão. Permite ao gestor a tomada de decisões fundadas numa antevisão de 
custos, de processos e de oportunidade: 

1. Configuração dos processos produtivos para cada artigo; 
2. Programação e calendarização da produção por forma a controlar os picos de 

consumo;  
3. Desactivação ou minimização do uso de máquinas ineficientes e cujas operações 

possam rendidas por outras já existentes mais eficientes. 
 

O ponto 1 permite ao utilizador estabelecer um procedimento operativo em função das 
características exigidas para o artigo, fruto das fichas de procedimento pré-existentes na 
empresa. 

Do ponto de vista da factura energética a empresa pode programar/calendarizar a sua 
produção (ponto 2). Evitar os picos de consumo eléctrico permite à empresa cumprir os 
valores de potência contratada. Por outro lado, o controlo dos picos de consumo de vapor 
minimiza o funcionamento das caldeiras de produção deste fluido térmico, i.e., distribuindo a 
actividade de máquinas com recurso a vapor, mantendo o consumo constante. Ou seja, a 
Somelos Acabamentos deverá manter um perfil de consumo de vapor que se sustente com o 
funcionamento mínimo possível de caldeiras, privilegiando o uso do vapor da cogeração. 
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Com o deslastre de cargas eléctricas, pretende-se que numa instalação nunca sejam 
alcançados ‘picos’ de consumo, por exemplo, no arranque simultâneo de diversos 
equipamentos, pois o superar de determinados limites contratados iria provocar uma 
indexação do tarifário a um escalão superior. 

A medida de programação/calendarização da produção imita o sistema de deslastre de cargas, 
o que se traduz numa redução da factura de energia eléctrica.  

 

5.2. Utilização para avaliação de alternativas de p rocessamento de produtos 

 

O layout da fábrica permite processar um mesmo produto com diferentes percursos de 
máquinas, logo com diferentes consumos - ponto 2. Por exemplo: A operação “Lavar” pode 
ser executada na máquina de lavar, na máquina de branquear ou em jiggers, cada uma com 
consumos diferentes para a mesma operação.  

Assim, o decisor poderá optar pelo percurso que mais lhe convém em termos de custos 
energéticos/ambientais, traduzindo-se numa redução de consumos. 

A título de exemplo “criou-se” um produto hipotético “XPTO” que exige determinadas 
características para ser vendido. Para essas características lhe serem conferidas o produto 
“XPTO” tem que realizar as seguintes operações: enrolar; gasar; desencolar/lavar; branquear; 
lavar; mercerizar; tingir; lavar; amaciar; acabar; secar; revistar e; medir. A encomenda contém 
1000 kg de um artigo 100% algodão com 300 gramas por comprimento de referência (metro 
linear), isto significa que terão que ser processados 3333 metros (lineares) de tecido. 

Ao configurar o processo produtivo no JouleGest foi-se comparar os consumos do mesmo 
produto com percursos por máquinas diferentes (“XPTO 1” e “XPTO 2”). Ao calcular os 
consumos o programa devolveu os resultados da Tabela 2.  

Os resultados (Tabela 2) confirmam que o mesmo produto “XPTO” terá custos de produção 
diferentes consoante as máquinas que o processaram e contribui assim para a identificação das 
alternativas de processamento mais económicas. 

 

Tabela 2 - Resultados do JouleGest para 2 produtos iguais com percursos diferentes 

    XPTO 1 XPTO 2 

Electricidade Wh/m 901.59 1137.87 
Gás Natural Wh/m 13.78 515.36 

Vapor Wh/m 2942.64 3913.46 
Água Quente Wh/m 372.35 288.36 

Total Wh/m 4230.36 5855.04 
Emissão CO2 KgCO2e/m 0.86 1.76 

Custo €/m 0.69 0.96 
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Electricidade MWh 0.301 0.379 
Gás Natural MWh 0.005 0.172 

Vapor MWh 0.981 1.304 
Água Quente MWh 0.124 0.096 

Total MWh 1.410 1.952 
Emissão CO2 tonCO2e 2.861 5.875 

Custo € 2315 3204 

 

5.3. Utilização para avaliação de medidas de melhor ia 

 

Como se viu na secção anterior, comparando diferentes cenários de produção é possível 
melhorar o desempenho energético da empresa. Por outro lado, pode também avaliar-se o 
impacto nos custos e nas emissões específicas da eventual implementação de medidas de 
eficiência energética nas diferentes vertentes (consumo energético, emissões de GEE, custo 
monetário). A alteração dos dados de consumo específico por operação/regulação que 
suportam o funcionamento do JouleGest, por exemplo por substituição ou modificação de 
máquinas, traduzir-se-á numa alteração dos consumos por produto final.  

Assim, pode-se considerar que o aumento da eficiência é proporcional à diminuição dos 
consumos e o utilizador do JouleGest deverá então alterar o valor do consumo da operação 
que foi afectada pela medida de eficiência energética a simular.  

A título de exemplos pode considerar-se a substituição de motores eléctricos convencionais 
por outros de alto rendimento, a instalação de variadores electrónicos de velocidade (VEV’s) 
e a substituição de máquinas por outras mais eficientes, que representem uma diminuição do 
consumo de energia por metro produzido.  

Como exemplo virtual, para o anterior artigo “XPTO1” que tem actualmente os consumos 
energéticos e custos de produção indicados na Tabela 2 simular-se-ão os novos 
consumos/custos se todas as máquinas que o processam sofrerem alterações que melhorem a 
sua eficiência eléctrica e térmica em 30%. Neste exemplo o JouleGest produziu os resultados 
da Tabela 3: 

 

Tabela 3 - Resultados do JouleGest para a simulação de medidas de eficiência energética 

    XPTO 1 

Electricidade Wh/m 631.12 
Gás Natural Wh/m 9.64 

Vapor Wh/m 2080.65 
Água 

Quente 
Wh/m 260.64 

Total Wh/m 2982.05 
Emissão KgCO2e/m 0.60 



Modelo Energético da Somelos 

44 

CO2 

Custo €/m 0.49 

      

Electricidade MWh 0.210 
Gás Natural MWh 0.003 

Vapor MWh 0.694 
Água 

Quente 
MWh 0.087 

Total MWh 0.994 
Emissão 

CO2 
tonCO2e 2.012 

Custo € 1632 

 

Como se pode observar houve um significativo decréscimo nos consumos de energia para o 
mesmo produto, pelo que se pode avaliar o impacto destas hipotéticas medidas de melhoria 
directamente nos custos energéticos e emissões de gases de efeito de estufa. 
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6  Conclusões e perspectivas de trabalho futuro  

 

Este trabalho permitiu numa primeira fase efectuar uma estimativa realista da desagregação 
de usos de energia na fábrica da Somelos Acabamentos por vector energético, por secção, por 
máquina, por operação e por regulação. 

Partindo da análise da factura energética de 2010 conclui-se que a procura de energia na 
empresa é representada por 19% da energia na forma de electricidade e 81% na forma de 
energia térmica. Desta última, a maior “fatia”(73%) corresponde a vapor, 5% a água quente e, 
finalmente, 3% a gás natural. 

Quanto à desagregação por sector produtivo, os sectores de tingimento (Tinturaria de Fio) e 
acabamento (Tinturaria de Tecido) são responsáveis por cerca 70% dos consumos da fábrica 
(37% e 33% respectivamente), enquanto o sector de Preparação consome 17% , o de 
Tingimento (Tinturaria de Tecido) consome 11% e o sector de Revista e Medição cerca de 1% 
da energia final consumida. 

Relativamente à desagregação dos consumos energéticos por máquina, concluiu-se que cerca 
de 70% da energia é consumida em apenas onze máquinas (das setenta e uma existentes). 
Estes consumos justificam-se em alguns casos pela intensidade da carga energética, noutros 
pelo número de horas de laboração e outros, ainda, pela conjugação de ambos os factores. 

Aquando da desagregação dos consumos por operação concluiu-se que por vezes a mesma 
operação se pode realizar em máquinas diferentes, obtendo-se nesses casos  consumos 
também diferentes.  

A desagregação energética por regulações revelou-se um desafio interessante de modelação, 
donde se concluiu que programas que exigem elevadas temperaturas de operação, elevados 
caudais de água quente ou de exaustão de ar, correspondem a regulações de elevada 
intensidade energética, pelo que são processos altamente consumidores de energia. Verificou-
se ainda existir, para cada operação, uma grande variação de consumos conforme a regulação. 
Por exemplo na operação “Acabar” da “Râmula 2” a regulação “3214” tem um consumo 
específico 415% superior à regulação “TF(001)”. 

O modelo energético desenvolvido foi implementado no software JouleGest, o qual permite as 
seguintes utilizações: 

• Apoio à orçamentação; 
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• Avaliação de alternativas de processamento do produto; 
• Avaliação do impacto de medidades de melhoria. 

Finalmente o trabalho permitiu também identificar acções que poderão ser desenvolvidas no 
futuro de modo a melhorar a precisão do modelo e a aumentar a eficiência energética na 
empresa. Entre essas pontênciais acções destacam-se: 

• Monitorização contínua dos consumos em cada sector fabril; 
• Monitorização detalhada dos equipamentos identificados como consumidores 

intensivos de energia, com prioridade às máquinas “biancalani 2”, “râmula 2” e a 
“máquina de tingir 8” como potenciais máquinas a serem controladas. 

. 
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ANEXO A: Fluxogramas da empresa Somelos Acabamentos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modelo Energético da Somelos 

50 

 

 

 

Figura 24 - Fluxograma do processo (acabamento de tecido) 
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 Figura 25 - Fluxograma do processo (acabamento de fio) 
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ANEXO B: Dados recolhidos por máquina 

 

Tabela 4 - Potências nominais e horas de serviço por máquina em 2010 

i Máquina Electricidade Gás Vapor Água Quente Serviço 
[kW] [kg/h] [kg/h] [m^3/h] [h] 

1 Enrolador 2 6,00       3541 
2 Enrolador 3 6,00       2354 
3 Enrolador 4 6,00       2511 
4 Enrolador 5 4,50       3521 
5 Gaseadeira+Maturação 38,00 15,00 230,00  1687 
6 Máq Branquear 180,00   2400,00   2912 
7 Máq Lavar 46,00   1080,00   1864 
8 Mercerizadeira+Recup 

Soda 
150,00   5160,00 24,30 2370 

9 Foulard Preparação 35,00   427,00   1110 
10 Jigger  300 A 1,50   21,43 1,00 4637 
11 Jigger  300 B 1,50   21,43 1,00 4760 
12 Jigger 0 2,50   100,00 1,00 1960 
13 Jigger 1400 (1) 17,00   100,00 1,00 4478 
14 Jigger 1400 (2) 17,00   100,00 1,00 4515 
15 Jigger 1150 (3) 17,00   100,00 1,00 2658 
16 Jigger 1150 (4) 1,50   100,00 1,00 1495 
17 Jigger 1400 (5) 17,00   100,00 1,00 4531 
18 Jigger 1400 (6) 17,00   100,00 1,00 4314 
19 Barca 2,50   100,00 3,00 1461 
20 Jigger 800 (7) 10,00   57,14   5117 
21 Jigger 800 (8) 10,00   57,14 1,00 5072 
22 Jigger 800 (9) 10,00   57,14 1,00 5054 
23 Jigger 800 (10) 10,00   57,14 1,00 4838 
24 Foulard Tingimento 10,00     2,00 4 
25 Biancalani 1 112,00   940,00 3,00 3079 
26 Biancalani 2 189,00   1400,00   3447 
27 Calandra 14,00 3,00     2210 
28 Hotflue 57,00   1350,00   520 
29 Râmula 1 167,00   2400,00   4422 
30 Râmula 2 167,00 33,00 2200,00   4446 
31 Râmula 3 167,00   2400,00   4927 
32 Râmula 4 195,00   3600,00   1256 
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33 Abridor 5,50       2884 
34 Thumbler 32,50   600,00   1478 
35 Esmeril 2 40,00       1877 
36 Carda 7,50   12,00   82 
37 Esmeril 1 40,50       34 
38 Sanfor 1 35,00   455,00   1972 
39 Polimerizador 16,00   500,00   705 
40 Sanfor 2 25,00   440,00   2872 
41 Máq Revistar 0 5,50       3664 
42 Máq Revistar 1 5,50       3664 
43 Máq Revistar 2 5,50       3664 
44 Máq Revistar 3 5,50       3664 
45 Máq Revistar 4 5,50       3664 
46 Máq Medir 1 7,00       3664 
47 Máq Medir 2 7,00       3664 
48 Máq Medir 3 7,00       3664 
49 Máq Medir 4 7,00       3664 
50 Máq Medir 5 7,00       3664 
51 Máq Medir 6 7,00       3664 
52 Enrolador 1,50       3664 
53 Máq Embalar 5,50       3664 
54 Máq Descarapuçar 0,75       2387 
55 Máq Tingir 1 5,50   100,00 0,15 7110 
56 Máq Tingir 2 5,50   100,00 0,15 7191 
57 Máq Tingir 3 12,50   250,00 0,67 7158 
58 Máq Tingir 4 9,00   200,00 0,31 7279 
59 Máq Tingir 5 23,50   500,00 1,35 7236 
60 Máq Tingir 6 23,50   500,00 1,35 7229 
61 Máq Tingir 7 31,50   500,00 2,70 6901 
62 Máq Tingir 8 76,50   1500,00 5,40 6960 
63 Secador Pressão 132,00   300,00   5821 
64 Máq Tingir 15 23,50   500,00 1,35 7224 
65 Máq Tingir 14 12,50   250,00 0,67 7304 
66 Máq Tingir 10 30,00   1000,00 3,00 4596 
67 Máq Tingir 13 9,00   200,00 0,31 7272 
68 Máq Tingir 12 12,50   250,00 0,67 7275 
69 Máq Tingir 11 45,50   1200,00 4,80 4773 
70 Centrifugadora 2 18,50       1362 
71 Secador RF 80,00       4243 
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ANEXO C: Consumos energéticos reais da Somelos Acab amentos e 
propriedades dos vectores energéticos 

 

Tabela 5 - Energia Comprada pela Somelos Acabamentos 

 Electricidade  GN Vapor Água 

Quente 

 kWh kWh kWh kWh 

Carga Nominal 9118325 2237996 79454032 9176397 

Energia Paga 5591289 916294 21498729 1345391 

Factor de 

Carga 

61,3% 40,9% 27,1% 14,7% 

 

Tabela 6 - Propriedades do vapor, água quente e gás natural 

Propriedades do vapor 
h_vapor(T=180ºC;P=10bar)= 2.780,00 kJ/kg 

h_cond(T=100ºC)= 418,50 kJ/kg 

Propriedades da água quente 
h_água (T=80ºC)= 335,00 kJ/kg 
h_água (T=50ºC)= 209,40 kJ/kg 

Propriedades do Gás Natural 
PCI GN= 45,10 MJ/kg 
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ANEXO D: Estimativa de consumos energéticos por máq uina 

Tabela 7 - Estimativa de consumos energéticos por máquina 

i Máquina Electricidade Gás Natural Vapor Água Quente 
kWh kWh kWh kWh 

1 Enrolador 2 13028,2 0,0 0,0 0,0 
2 Enrolador 3 8659,1 0,0 0,0 0,0 
3 Enrolador 4 9237,1 0,0 0,0 0,0 
4 Enrolador 5 9716,9 0,0 0,0 0,0 
5 Gaseadeira+Maturação 39307,0 129786,7 68865,1 0,0 
6 Máq Branquear 321390,1 0,0 1240385,2 0,0 
7 Máq Lavar 52591,1 0,0 357407,6 0,0 
8 Mercerizadeira+Recup 

Soda 
217980,8 0,0 2170511,1 294577,7 

9 Foulard Preparação 23818,9 0,0 84113,7 0,0 
10 Jigger  300 A 4264,9 0,0 17635,9 23718,4 
11 Jigger  300 B 4377,9 0,0 18103,1 24346,7 
12 Jigger 0 3005,4 0,0 34797,4 10028,3 
13 Jigger  1400 (1) 46684,2 0,0 79488,8 22908,0 
14 Jigger  1400 (2) 47065,7 0,0 80138,5 23095,2 
15 Jigger  1150 (3) 27712,3 0,0 47185,6 13598,5 
16 Jigger  1150 (4) 1375,2 0,0 26538,5 7648,2 
17 Jigger  1400 (5) 47234,6 0,0 80426,0 23178,1 
18 Jigger  1400 (6) 44972,2 0,0 76573,9 22067,9 
19 Barca 2240,1 0,0 25936,2 22423,8 
20 Jigger 800 (7) 31379,5 0,0 51903,1 0,0 
21 Jigger 800 (8) 31100,8 0,0 51442,1 25944,0 
22 Jigger 800 (9) 30990,7 0,0 51260,0 25852,2 
23 Jigger 800 (10) 29663,2 0,0 49064,3 24744,8 
24 Foulard Tingimento 26,1 0,0 0,0 43,6 
25 Biancalani 1 211445,9 0,0 513682,1 47246,4 
26 Biancalani 2 399511,2 0,0 856605,0 0,0 
27 Calandra 18971,5 34005,4 0,0 0,0 
28 Hotflue 18183,4 0,0 124657,9 0,0 
29 Râmula 1 452795,0 0,0 1883570,2 0,0 
30 Râmula 2 455257,8 752501,9 1735997,2 0,0 
31 Râmula 3 504524,0 0,0 2098756,2 0,0 
32 Râmula 4 150172,4 0,0 802496,8 0,0 
33 Abridor 9726,1 0,0 0,0 0,0 
34 Thumbler 29451,5 0,0 157384,1 0,0 
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35 Esmeril 2 46032,6 0,0 0,0 0,0 
36 Carda 375,9 0,0 174,1 0,0 
37 Esmeril 1 846,4 0,0 0,0 0,0 
38 Sanfor 1 42324,3 0,0 159264,2 0,0 
39 Polimerizador 6913,4 0,0 62535,4 0,0 
40 Sanfor 2 44024,9 0,0 224283,2 0,0 
41 Máq Revistar 0 12357,1 0,0 0,0 0,0 
42 Máq Revistar 1 12357,1 0,0 0,0 0,0 
43 Máq Revistar 2 12357,1 0,0 0,0 0,0 
44 Máq Revistar 3 12357,1 0,0 0,0 0,0 
45 Máq Revistar 4 12357,1 0,0 0,0 0,0 
46 Máq Medir 1 15727,2 0,0 0,0 0,0 
47 Máq Medir 2 15727,2 0,0 0,0 0,0 
48 Máq Medir 3 15727,2 0,0 0,0 0,0 
49 Máq Medir 4 15727,2 0,0 0,0 0,0 
50 Máq Medir 5 15727,2 0,0 0,0 0,0 
51 Máq Medir 6 15727,2 0,0 0,0 0,0 
52 Enrolador 3370,1 0,0 0,0 0,0 
53 Máq Embalar 12357,1 0,0 0,0 0,0 
54 Máq Descarapuçar 1097,5 0,0 0,0 0,0 
55 Máq Tingir 1 23978,9 0,0 126197,8 5455,4 
56 Máq Tingir 2 24252,1 0,0 127635,5 5517,5 
57 Máq Tingir 3 54865,4 0,0 317624,5 24605,1 
58 Máq Tingir 4 40170,9 0,0 258394,9 11616,9 
59 Máq Tingir 5 104270,9 0,0 642171,2 49968,4 
60 Máq Tingir 6 104170,1 0,0 641550,0 49920,1 
61 Máq Tingir 7 133296,7 0,0 612441,1 95310,2 
62 Máq Tingir 8 326488,3 0,0 1853031,4 192250,1 
63 Secador Pressão 471160,0 0,0 309956,8 0,0 
64 Máq Tingir 15 104098,0 0,0 641106,3 49885,6 
65 Máq Tingir 14 55984,5 0,0 324103,0 25106,9 
66 Máq Tingir 10 84547,0 0,0 815759,8 70528,5 
67 Máq Tingir 13 40132,2 0,0 258146,4 11605,7 
68 Máq Tingir 12 55762,2 0,0 322816,2 25007,2 
69 Máq Tingir 11 133168,0 0,0 1016611,4 117191,5 
70 Centrifugadora 2 15450,6 0,0 0,0 0,0 
71 Secador RF 208142,1 0,0 0,0 0,0 
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ANEXO E: Dados por operação 

 

Tabela 8 - Número de metros e horas de trabalho por operação em cada máquina 

i Máquina Operação 
Metros Horas 

m h 
1 Enrolador 2 ENROLAR 2.973.139 3.541 
2 Enrolador 3 ENROLAR 1.963.302 2.354 
3 Enrolador 4 ENROLAR 1.990.572 2.511 
4 Enrolador 5 ENROLAR 3.562.605 3.521 
5 Gaseadeira+Maturação GASAR 9.249.097 1.687 

6 Máq Branquear 

DES/LAVAR 4.960.014 1.445 
BRANQUEAR 2.639.821 950 
CAUSTIFICAR 333.297 84 

LAVAR 1.094.359 434 
Totais 9.027.491 2.912 

7 Máq Lavar 
DES/LAVAR 776.491 254 

LAVAR 4.406.187 1.611 
Totais 5.182.678 1.864 

8 Mercerizadeira+Recup Soda MERCERIZAR 5.730.137 2.370 

9 Foulard Prep 
DESENCOLAR 1.538.912 602 
IMPREGNAR 1.276.952 507 

Totais 2.817.789 1.109 

10 Jigger  300 A 

AFINAR 17.797 1.172 
BRANQUEAR 9.203 253 
DESENCOLAR 222 10 
DES/LAVAR 776 60 
IGUALIZAR 944 34 

LAVAR 2.369 82 
RETINGIR 1.871 172 

TINGIR 49.241 2.855 
Totais 82.423 4.637 

11 Jigger  300 B 

AFINAR 21.310 1.457 
BRANQUEAR 1.736 78 

Fixar 198 4 
DES/LAVAR 1.020 40 

DESMONTAR 120 12 
LAVAR 441 18 

RETINGIR 873 91 
TINGIR 53.599 3.060 
Totais 79.297 4.760 

12 Jigger 0 
AFINAR 1.646 28 

BRANQUEAR 3.226 76 
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i Máquina Operação 
Metros Horas 

m h 
DESENCOLAR 536 6 
DES/LAVAR 108.498 954 
ENSABOAR 160 8 

FERVER 1.789 27 
LAVAR 48.560 853 
TINGIR 1.814 9 
Totais 166.229 1.960 

13 Jigger  1400 (1) 

AFINAR 70.728 1.192 
BRANQUEAR 103.155 604 
DESENCOLAR 3.425 13 
DES/LAVAR 50.951 257 
DESM/ACAB  879 8 
DESMONTAR 6.422 113 

FERVER 5.327 18 
LAVAR 23.357 192 

RETINGIR 27.604 519 
TINGIR 133.076 1.545 

DESM/RET 879 17 
Totais 425.803 4.478 

14 Jigger  1400 (2) 

AFINAR 60.256 918 
BRANQUEAR 178.445 880 
DESENCOLAR 2.033 9 
DES/LAVAR 47.069 239 

DESMONTAR 2.665 52 
ENSABOAR 640 5 

FERVER 1.018 1 
LAVAR 58.792 280 

RETINGIR 10.287 351 
TINGIR 167.108 1.774 

FIXAÇÃO 319 6 
Totais 528.632 4.515 

15 Jigger  1150 (3) 

AFINAR 28.791 631 
BRANQUEAR 8.259 72 
DESENCOLAR 1.134 9 
DES/LAVAR 90.818 437 

DESMONTAR 1.696 26 
FERVER 205 5 
LAVAR 91.897 693 

RETINGIR 1.126 14 
TINGIR 53.549 773 
Totais 277.475 2.658 

16 Jigger  1150 (4) 

AFINAR 11.174 322 
BRANQUEAR 3.566 25 
DES/LAVAR 25.961 187 

DESMONTAR 745 23 
LAVAR 61.478 544 
OXIDAR 8.561 150 

RETINGIR 2.675 50 
TINGIR 9.951 195 
Totais 124.111 1.495 

17 Jigger  1400 (5) 
AFINAR 61.771 968 

BRANQUEAR 141.904 704 
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i Máquina Operação 
Metros Horas 

m h 
DES/LAVAR 77.153 344 

DESMONTAR 3.679 61 
ENSABOAR 1.360 5 

FERVER 1.112 1 
LAVAR 58.620 331 

RETINGIR 12.874 399 
TINGIR 227.912 1.718 
Totais 586.385 4.531 

18 Jigger  1400 (6) 

AFINAR 62.997 1.014 
BRANQUEAR 201.802 1.079 
DES/LAVAR 62.709 294 

DESMONTAR 2.355 40 
ENSABOAR 570 11 

FERVER 570 3 
LAVAR 78.433 367 

RETINGIR 6.484 185 
TINGIR 107.252 1.298 

DESM/RET 713 24 
Totais 523.885 4.314 

19 Barca 

BRANQUEAR 12.446 162 
DES/LAVAR 80.037 753 

DESENCOLAR 1.203 50 
LAVAR 41.754 507 

AMACIAR 2.863 21 
Totais 138.303 1.493 

20 Jigger 800 (7) 

AFINAR 48.864 1.350 
BRANQUEAR 25.890 231 
DES/LAVAR 3.977 53 

DESMONTAR 63 11 
IGUALIZAR 2.168 22 

LAVAR 8.878 86 
RETINGIR 3.396 145 

TINGIR 184.393 3.221 
Totais 277.629 5.117 

21 Jigger 800 (8) 

AFINAR 47.958 1.172 
BRANQUEAR 26.503 270 
DESENCOLAR 142 6 
DES/LAVAR 10.177 77 

DESMONTAR 498 25 
FERVER 230 2 

IGUALIZAR 2.352 49 
LAVAR 13.333 170 

RETINGIR 5.433 136 
TINGIR 151.222 3.160 
FIXAR 992 6 
Totais 258.840 5.072 

22 Jigger 800 (9) 

AFINAR 41.750 1.071 
BRANQUEAR 41.903 476 
DESENCOLAR 610 7 
DES/LAVAR 7.303 108 

DESMONTAR 1.435 35 
FERVER 1.253 6 
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Metros Horas 

m h 
IGUALIZAR 3.563 52 

LAVAR 12.065 126 
RETINGIR 11.180 320 

TINGIR 166.849 2.854 
Totais 287.911 5.054 

23 Jigger 800 (10) 

AFINAR 53.849 1.251 
BRANQUEAR 36.600 353 
DES/LAVAR 5.472 75 

DESMONTAR 1.254 41 
ENSABOAR 540 4 

LAVAR 9.562 109 
RETINGIR 8.128 352 

TINGIR 129.029 2.644 
TRATAR 366 0 

Totais 244.800 4.831 

24 Foulard Ting 
TINGIR 8.307 4 

RETINGIR 608 41 
Totais 8.915 45 

25 Biancalani 1 

AMACIAR 10.844 83 
DES/LAVAR 94.527 965 

MOLHAR / SECAR 26.991 168 
POLIMERIZAR 111.130 435 

QUEBRAR 91.567 368 
AMACIAR/SECAR 72.658 443 

SECAR 9.056 96 
TRATAR 40.858 435 

DES/LAV/SECA 6.951 84 
LAVAR 70 1 
Totais 464.652 3.079 

26 Biancalani 2 

AMACIAR 4.981 18 
DES/LAVAR 41.561 212 

MOLHAR / SECAR 31.146 170 
POLIMERIZAR 39.033 87 

QUEBRAR 39.454 93 
AMACIAR/SECAR 45.618 154 

SECAR 6.274 49 
TRATAR 405.247 2.637 

DES/LAV/SECA 4.874 24 
LAVAR 234 3 
Totais 618.422 3.447 

27 Calandra 
CALANDRAR 4.032.144 2.150 

CHINTZ 54.589 59 
Totais 4.086.733 2.210 

28 Hotflue 
TINGIR 0 0 

POLIMERIZAR 552.964 520 
Totais 552.964 520 

29 Râmula 1 

ACABAR 5.408.640 2.811 
AMACIAR 140.839 96 
ENVIEZAR 2.070 2 
RAMOLAR 755.666 548 
REACABAR 148.756 108 

SECAR 953.077 537 
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i Máquina Operação 
Metros Horas 

m h 
SECAR / AMACIAR 548.615 313 

POLIMERIZAR 39.299 30 
Totais 7.959.546 4.418 

30 Râmula 2 

ACABAR 43.084 41 
AMACIAR 4.173 3 
ENVIEZAR 34.022 29 
RAMOLAR 169.461 113 
REACABAR 6.955 8 

SECAR / AMACIAR 778.436 348 
SECAR 4.374.545 2.447 

POLIMERIZAR 60.890 27 
TERMOFIXAR 1.674.162 1.430 

Totais 7.145.728 4.446 

31 Râmula 3 

ACABAR 2.124.686 1.600 
AMACIAR 359.652 298 
RAMOLAR 1.311.685 1.062 
REACABAR 135.254 112 

SECAR / AMACIAR 479.982 318 
SECAR 1.528.162 1.125 

POLIMERIZAR 183.354 271 
ENVIEZAR 108.039 94 
RETINGIR 1.300 3 

TINGIR 15.758 44 
VAPORIZAR 0 0 

Totais 6.247.872 4.927 

32 Râmula 4 

ACABAR 2.814 2 
AMACIAR 47.364 31 
RAMOLAR 33.309 16 
REACABAR 0 0 

SECAR / AMACIAR 550.918 229 
SECAR 2.187.225 946 

POLIMERIZAR 0 0 
ENVIEZAR 34.434 20 
RACLAR 5.896 11 

Totais 2.861.960 1.254 
33 Abridor ABRIR 878.447 2.884 

34 Thumbler 

ABRIR 62.713 291 
SECAR 185.961 914 

TUMBLER 29.637 188 
QUEBRAR 21.314 84 

Totais 299.625 1.478 
35 Esmeril 2 ESMERILAR 1.299.903 1.861 
36 Carda CARDAR 84.467 82 
37 Esmeril 1 ESMERILAR 39.754 50 
38 Sanfor 1 SANFORIZAR 3.781.224 1.972 

39 Polimerizador 
POLIMERIZAR 1.055.957 696 
MERCERIZAR 10.001 9 

Totais 1.065.958 705 
40 Sanfor 2 SANFORIZAR 6.216.935 2.872 
41 Máq Revistar 0 REVISTAR 0 3.664 
42 Máq Revistar 1 REVISTAR 131.120 3.664 
43 Máq Revistar 2 REVISTAR 953.385 3.664 
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Metros Horas 

m h 
44 Máq Revistar 3 REVISTAR 68.733 3.664 
45 Máq Revistar 4 REVISTAR 6 3.664 
46 Máq Medir 1 MEDIR 2.182.044 3.664 
47 Máq Medir 2 MEDIR 1.595.197 3.664 
48 Máq Medir 3 MEDIR 1.664.453 3.664 
49 Máq Medir 4 MEDIR 1.501.665 3.664 
50 Máq Medir 5 MEDIR 1.342.545 3.664 
51 Máq Medir 6 MEDIR 612.313 3.664 
52 Enrolador ENROLAR 0 3.664 
53 Máq Embalar ENROLAR 1.058.409 3.664 
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ANEXO F: Exemplo de Regulação de Máquina 
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 Figura 26 - Exemplo de regulação de máquina 
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ANEXO G: Planta codificada da Somelos Acabamentos 
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Figura 27 - Planta codificada da Somelos Acabamentos 


