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0. Introdução
0.1 Apresentação do guia

Este guia foi desenvolvido no âmbito de uma das atividades do projeto Competitividade Responsável
(CR), um dos projetos âncora da APCM (Associação Pólo de Competitividade da Moda). Este projeto
assenta nas seguintes 5 áreas de intervenção, que respondem a importantes fatores de diferenciação das
empresas, numa perspetiva social, ambiental e económica:
Competitividade Responsável (CR)
Responsabilidade
Social

Desenvolvimento
sustentável

Eficiência
energética

Certificação de
empresas e de
produtos

Ferramentas para
a produtividade

Globalmente o projeto CR visa potenciar as sinergias existentes entre empresas industriais e instituições
das fileiras têxteis, vestuário e calçado, contribuindo para a sua sustentabilidade e competitividade à
escala mundial. Trata-se de um projeto que tem por base a situação atual e os planos estratégicos
definidos para o desenvolvimento das capacidades das pessoas e das empresas, assim como das suas
responsabilidades perante a sociedade e o ambiente, assumindo, por isso, um papel fundamental e
estruturante na responsabilidade social e no desenvolvimento sustentável e competitivo para o setor das
indústrias da moda.
A gestão da energia é um fator determinante na competitividade de uma empresa. Quanto mais altos
forem os custos com a energia, maiores serão os custos imputados ao produto e consequentemente a
empresa terá menor fator concorrencial para com os seus adversários.
Assim, o presente guia apresenta um conjunto de medidas e boas práticas para a eficiência energética no
setor Têxtil e do Vestuário (STV).
Na introdução é apresentada, resumidamente, a principal legislação no que diz respeito ao Sistema de
Gestão dos Consumos Intensivos de Energia (SGCIE), bem como, algumas definições inerentes ao sistema
e também a principal legislação relativa ao SCE - Sistema Nacional de Certificação Energética e da
Qualidade do Ar interior nos Edifícios.
A parte A é relativa ao processo industrial do setor Têxtil e do Vestuário contemplando a descrição dos
processos produtivos da Indústria Têxtil e do Vestuário com as principais operações da fileira têxtil, a
caraterização energética de um grupo de empresas do STV e as boas práticas energéticas.
A caraterização energética das empresas foi efetuada com base no levantamento da situação energética
a um grupo de empresas, consideradas Consumidoras Intensivas de Energia (CIE), onde se efetuou o
levantamento dos consumos de energia, desagregação dos consumos de energia por setores e
identificação de medidas de racionalização dos consumos de energia. A caraterização energética das
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empresas teve em conta as fontes de energia e respetivos consumos, tendo-se determinado os consumos
específicos de energia, bem como intensidade carbónica para os vários setores industriais encontrados
nas empresas.
As boas práticas de eficiência energética no processo produtivo têxtil abrangem, entre outros, tópicos
relativos a contabilidade energética, ar comprimido, gerador de calor, iluminação, recuperação de calor,
etc.
A parte B é relativa aos edifícios de serviços do STV e subdivide-se basicamente em três, os tipos de
envolvente, os sistemas energéticos e de renovação de ar, normalmente encontrado no setor Têxtil e do
Vestuário e um conjunto de boas práticas e medidas para a eficiência energética tanto no tocante à
envolvente como aos mais variados sistemas energéticos.

0.2 Principal legislação (SGCIE / SCE)

0.2.1 Legislação SGCIE

Decreto - Lei 71/2008 (2008-04-15)
Regula o Sistema de Gestão dos Consumos Intensivos de Energia (SGCIE) com o objetivo de promover a
eficiência energética e monitorizar os consumos energéticos de instalações consumidoras intensivas de
energia (CIE).
Portaria 519/2008 (2008-06-25)
Aprova os requisitos de credenciação dos técnicos e entidades responsáveis, previstos no Decreto-Lei nº
71/2008, de 15 de Abril, que criou o sistema dos consumos intensivos de energia (SGCIE).
Despacho N.º 17313/2008 (2008-06-26)
Publica os fatores de conversão para tonelada equivalente petróleo (tep) de teores em energia de
combustíveis selecionados para utilização final, bem como dos respetivos fatores para cálculo da
Intensidade Carbónica pela emissão de gases com efeito de estufa, referidos a quilograma de CO2
equivalentes (kgCO2e).
Despacho N.º 17449/2008 (2008-06-27)
Considerações sobre os elementos a considerar na realização de auditorias energéticas, na elaboração
dos planos de racionalização do consumo de energia (PREn) e nos relatórios de execução e progresso
(REP).
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Conceitos gerais sobre o SGCIE
Uma empresa consumidora intensiva de energia – empresa CIE é uma empresa com consumos de energia
anuais superiores a 500 tep (tonelada equivalente de petróleo).
tep - unidade de energia, é aproximadamente equivalente à quantidade de calor existente numa
tonelada de petróleo, por convenção, é igual a 10 000 Mcal. Um tep é igual a 1000 kgep (quilogramas
equivalentes de petróleo).
Alguns fatores de conversão para a unidade tep:
Forma de Energia

Coeficiente

Unidade

Energia Elétrica

0,000215

tep/KWH

Thick Fuelóleo

0,955-0,965

tep/ton

Gás Natural

1,077

tep/ton

Gasóleo

1,010-1,034

tep/ton

Gás Propano

1,099-1,130

tep/ton

Caso a empresa ou instalação seja considerada consumidora intensiva de energia, a Auditoria Energética
e Plano de Racionalização deverão ser efetuados pelo menos uma vez em cada período de 6 anos, se a
empresa tiver consumos totais anuais de energia superiores a 1000 tep, ou em períodos de 8 anos se a
empresa tiver consumos totais anuais de energia entre 500 a 1000 tep.
A auditoria energética consiste em examinar com detalhe as condições de utilização de energia numa
instalação. No relatório de Auditoria Energética consta a compilação da informação sobre energia, análise
do processo produtivo, medições e registos da empresa, análise face à legislação em vigor, análise dos
grandes consumidores de energia, e dos serviços auxiliares, avaliação das potenciais economias de
energia (Medidas de Racionalização do Consumo de Energia), isto é, propostas de modificações a
introduzir e suas análises técnico - económicas, bem como os prazos de execução que constam no Plano
de Racionalização dos Consumos de Energia (PREn).
O PREn deve estabelecer metas relativas à intensidade energética e carbónica e consumo específico.
Intensidade Energética - É igual ao quociente entre o consumo total de energia (considerando apenas
50% da energia resultante de resíduos endógenos e de outros combustíveis renováveis) e o valor
acrescentado bruto (kgep/€) das atividades empresariais diretamente ligadas a essas instalações
industriais com consumos intensivos de energia.
Consumo Específico de Energia - Consumo total de energia (considerando apenas 50% da energia
resultante de resíduos endógenos e de outros combustíveis renováveis) por unidade de produto ou
serviço prestado.
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Intensidade Carbónica - É igual ao quociente entre o valor das emissões de gases com efeitos de estufa
referidos a quilogramas de CO2 equivalente, e o consumo total de energia (kgCO2e/tep ou GJ).
As metas devem ser no mínimo uma melhoria de 6% dos indicadores intensidade energética e consumo
específico, em 6 anos, quando estamos a falar de instalações com consumos de energia superiores ou
igual a 1000 tep, ou melhoria de 4%, em 8 anos, para as instalações com consumos totais anuais entre
500 e 1000 tep. Relativamente à intensidade carbónica, esta no mínimo deve-se manter constante.
Durante a execução do Plano de Racionalização, deverão ser elaborados relatórios bienais para o
acompanhamento do Plano de Racionalização dos Consumos de Energia de modo a verificar se os seus
objetivos foram atingidos, com vista a determinar a eficácia das medidas tomadas e avaliar os eventuais
desvios aos resultados esperados. Estes relatórios chamam-se REP – Relatórios de Execução e Progresso.

0.2.2 Legislação SCE

Decreto-Lei n.º 78/2006 de 4 de Abril
Aprova o Sistema Nacional de Certificação Energética e da Qualidade do Ar Interior nos Edifícios (SCE) e
transpõe parcialmente para a ordem jurídica nacional a Diretiva n.º 2002/91/CE, do Parlamento Europeu,
de 16 de Dezembro, relativa ao desempenho energético dos edifícios.
Segundo a Adene (www.adene.pt), o SCE é um dos três pilares sobre os quais assenta a nova legislação
relativa à qualidade térmica dos edifícios em Portugal e que se pretende venha a proporcionar economias
significativas de energia para o país em geral e para os utilizadores dos edifícios, em particular. Em
conjunto com os regulamentos técnicos aplicáveis aos edifícios de habitação (RCCTE, DL 80/2006) e aos
edifícios de serviços (RSECE, DL 79/2006), o SCE define regras e métodos para verificação da aplicação
efetiva destes regulamentos às novas edificações, bem como, numa fase posterior aos imóveis já
construídos.
Decreto-Lei n.º 79/2006 de 4 de Abril
O Regulamento dos Sistemas Energéticos de Climatização em Edifícios (RSECE) veio definir um conjunto
de requisitos aplicáveis a edifícios de serviços e de habitação dotados sistemas de climatização, os quais,
para além dos aspetos relacionados com a envolvente e da limitação dos consumos energéticos, abrange
também a eficiência e manutenção dos sistemas de climatização dos edifícios, impondo a realização de
auditorias energéticas periódicas aos edifícios de serviços. Neste regulamento, a qualidade interior surge
também com requisitos relativamente aos caudais mínimos do ar interior por tipo de atividade e a
concentrações máximas dos principais poluentes (edifícios existentes).
Decreto-Lei n.º 80/2006 de 4 de Abril
O Regulamento das Características de Comportamento Térmico dos Edifícios (RCCTE) estabelece
requisitos de qualidade para os novos edifícios de habitação e de pequenos edifícios de serviços sem
sistemas de climatização, nomeadamente ao nível das características da envolvente, limitando as perdas
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térmicas e controlando os ganhos solares excessivos. Este regulamento impõe limites aos consumos
energéticos para climatização e produção de águas quentes, num claro incentivo à utilização de sistemas
eficientes e de fontes energéticas com menor impacte em termos de energia primária. Esta legislação
impõe a instalação de painéis solares térmicos e valoriza a utilização de outras fontes de energia
renovável.
Âmbito de aplicação regulamentar
Até 2006 a regulamentação energética aplicável à indústria, o RGCE – Regulamento de Gestão do
Consumo de Energia publicado em 1982, não tinha aplicação direta aos edifícios de serviços uma vez que
os coeficientes a aplicar eram predominantemente dominados pelo consumo para a produção. Assim, a
nível da intervenção eram focados os sistemas produtivos e seus auxiliares ficando para segundo plano as
intervenções ao nível da envolvente e climatização dos edifícios de serviços de modo a atingir os
objetivos de redução propostos no regulamento.
Com a publicação do SCE – Sistema de Certificação de Edifícios, ficam então abrangidos os edifícios de
serviços da indústria desde que verificadas as condições de aplicação. No quadro seguinte encontra-se
plasmado o âmbito de aplicação do RSECE:
De acordo com o previsto no nº 1 do Artigo 2º do RSECE, este regulamento aplica-se a:

a)

Grandes edifícios ou frações autónomas de serviços, existentes e novos, com área útil
superior a 1.000 m2, ou no caso de edifícios do tipo centros comerciais, supermercados,
hipermercados e piscinas aquecidas cobertas, com área superior a 500 m2;

b)

Novos pequenos edifícios ou frações autónomas de serviços com sistemas de climatização
com potência instalada superior a 25 kW;

c)

Novos edifícios de habitação ou cada uma das suas frações autónomas com sistemas de
climatização com potência instalada superior a 25 kW;

d)

Novos sistemas de climatização a instalar em edifícios ou frações autónomas existentes, de
serviços ou de habitação, com potência instalada igual ou superior a 25 kW em qualquer
tipologia de edifícios;

e)

Grandes intervenções de reabilitações relacionadas com a envolvente, as instalações
mecânicas de climatização ou os demais sistemas energéticos dos edifícios de serviços;

f)

Ampliação dos edifícios existentes em que a intervenção não atinja o limiar definido para ser
considerada uma grande intervenção de reabilitação.
Retirado da publicação da ADENE, “Perguntas & Respostas sobre o RSECE Energia”, Versão 2.0 de Maio de 2011.

Âmbito aplicação RSECE
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A partir do quadro anterior e de uma forma simplista, pode afirmar-se que a zona administrativa de um
edifício industrial que tenha uma área útil superior a 1.000 m2 ou mais de 25 kW de potência instalada
para climatização, está abrangida pelo regulamento. No entanto, devido a uma série de situações que
condicionam a aplicação regulamentar, veio a Agencia para a Energia (ADENE) clarificar o âmbito de
aplicação. Assim, para além do indicado deve o edifício responder ao seguinte;
As zonas administrativas em edifícios industriais ou agrícolas estão sujeitas às exigências
regulamentares previstas no RSECE?
As zonas administrativas em edifícios industriais ou agrícolas estão sujeitas ao RSECE, desde que
se verifiquem cumulativamente as seguintes condições:
I)

Independência entre leituras energéticas (existência de diferentes contadores
individuais) das áreas socio-administrativas em relação às áreas destinadas às
atividades de produção;

II)

Separação, por uma barreira física contínua, entre as áreas socio-administrativas e as
zonas destinadas a atividades de produção;

III)

Existência de acesso direto ao exterior ou a uma circulação comum do edifício.

O não cumprimento de um dos pressupostos anteriores, implica a impossibilidade prática da
aplicação do RSECE a este tipo de espaços.
Retirado da publicação da ADENE, “Perguntas & Respostas sobre o RSECE Energia”, Versão 2.0 de Maio de 2011.

RSECE, clarificação para a indústria

Com esta clarificação, a quantidade de edifícios do tecido empresarial têxtil abrangidos pelo regulamento
foi substancialmente reduzida. No entanto, hoje mais do que nunca, é necessária uma ação pró-ativa de
racionalização energética pelo que a aplicação voluntária da análise técnica prevista no regulamento,
principalmente nas instalações existentes mais antigas, é todo importante para a melhoria do conforto,
para a redução do consumo, das emissões de gases de efeito estufa e consequentemente da fatura
energética.
A análise e consequentes medidas de melhoria propostas nos regulamentos passam assim por três
vertentes que são complementares:




A envolvente do edifício;
Os sistemas energéticos;
A qualidade do ar interior.
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PARTE A- PROCESSO PRODUTIVO TÊXTIL
A1. Descrição de processos produtivos têxteis
O setor Têxtil e do Vestuário compreende o processamento de diversos tipos de matérias-primas
(naturais e não naturais) como por exemplo: algodão, lã, poliéster, poliamida, acrílica, entre outros. O
processo de transformação destas fibras pode ser efetuado de forma singela (uma só fibra) e na forma de
misturas. O processamento de cada matéria-prima é específico da mesma, no entanto as várias
operações podem organizar-se em: fiação, tecelagem e/ou tricotagem, enobrecimento (tinturaria,
estamparia e acabamento) e confeção, segundo o esquema a seguir apresentado:

FIBRAS TÊXTEIS

FIAÇÃO

TECELAGEM

TRICOTAGEM

ENOBRECIMENTO

CONFECÇÃO

Esquema representativo da fileira têxtil

Genericamente:
 Fiação: etapa de obtenção do fio a partir das fibras têxteis que pode ser enviado para a
ultimação ou diretamente para a tecelagem ou para a tricotagem;
 Tecelagem e/ou Tricotagem: etapas de fabrico de tecido plano, tecidos de malha circular
ou retilínea, a partir dos fios têxteis (em cru ou já previamente submetidos ao
enobrecimento);
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Enobrecimento: etapa de tratamento prévio (também denominada de preparação),
tingimento, estamparia e acabamento de fibra, fio, tecidos, malhas ou artigos
confecionados;
Confeções:
ções: etapa de união de painéis para dar origem a peças finais.

•Tecido
•Malha

PEÇA CONFECIONADA

•Penteado
•Cardado

ESTRUTURA TÊXTIL

•Naturais
•Não
naturais

FIO

FIBRAS

Os principais produtos resultantes do processo de transformação têxtil são:

•Vestuários
•Têxtil lar
•Outras
aplicações

Segundo a Diretiva 96/74/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Dezembro de 1996 “Fibra é
um elemento caraterizado
terizado pela sua flexibilidade, finura e grande comprimento relativamente à dimensão
transversal máxima, que o tornam apto para fins têxteis”.
As fibras têxteis naturais são aquelas que a natureza proporciona ao homem e que este aproveita como
tal. As fibras têxteis não-naturais
naturais são todas as fibras produzidas por processos químicos, a partir de
polímeros naturais ou a partir de polímeros obtidos por síntese química (sinteticamente) ou mesmo de
origem inorgânica.
As fibras têxteis naturais dividem
dividem-se em três subgrupos, de acordo com a sua origem, designadamente,
fibras de origem vegetal quando são extraídas das plantas; fibras origem animal quando são obtidas a
partir dos animais, quer através dos pêlos de alguns mamíferos quer pela secreção glandular das larvas
de alguns insetos; e fibras de origem mineral, quando são provenientes de rochas com estrutura fibrosa.
As fibras naturais de origem vegetal podem ser obtidas do caule, da folha, da semente e do fruto das
plantas.
O fluxograma a seguir apresenta eesquematicamente
squematicamente a divisão das fibras naturais e as respetivas fibras.

Página 11 de 90
maio 2012

Guia de boas práticas para a eficiência energética no Setor
Têxtil e do Vestuário (M3d)

By Citeve

FIBRAS NATURAIS

VEGETAIS

MINERAIS

ANIMAIS

Amianto

Caule

Folha

Semente

Fruto
Coco

Pêlo
s

Filamento
s

Linho

Sisal

Algodão

Lã

Seda

Juta

Abacá

Sumaúma

Mohair

Seda selvagem

Ramie

Alfa

Akund

Caxemira

Cânhamo

Henequen

Lama

Kenaf

Maguey

Alpaca

Sunn

Vicunha

Giesta

Camelo

Maurício

Coelho angorá

Aloé

Coelho comum
Castor
Lontra
Boi
Vison
Cavalo

Divisão das fibras naturais
Fonte: CITEVE - tex@net

Alguns exemplos de fibras naturais:

Algodão em corte transversal

Lã em vista longitudinal

As fibras têxteis não-naturais dividem-se em dois subgrupos: as que são obtidas a partir de polímeros
naturais e as fibras obtidas a partir de polímeros sintéticos.
O fluxograma a seguir apresenta esquematicamente a divisão das fibras não-naturais e as respetivas
fibras, polímeros ou copolímeros.
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FIBRAS NÃO-NATURAIS

POLÍMERO NATURAL

Celulose

Celulose

regenerada

modificada

Viscose

Acetato

Modal

Triacetato

POLÍMERO SINTÉTICO

Proteicas

Outros

Caseína

Orgânicas

Inorgânicas

Alginato

Vidro

Elastodieno

Carbono

Cupro

Boro

Liocel

Silício
Metálicas
Metalizadas

Poliamidas

Poliésteres

Polivinílicas

Poliolefinas

Poliamida 6

PET Poli (tereftalato de

Polietileno

Poliamida 6.6

etileno)

Polipropileno

Poliamida 7

PBT Poli (tereftalato de

Poliamida 6-10

butileno)

Poliamida 11

PCHDT

Poliuretano
Elastano

Outros
Policarbamida
Policarboratos

Aramidas

Poliacrilonitrilo

Clorofibras

Álcool

Fluorofibras

Trivinilo

Outras

Polivinilico

Acrílicas
Modacrílicas

Poli (tetrafluoroetileno)

3 monómeros

Poli-dinitrilo

vinilo)

Poli (fluoreto de

vinilicos, não

de vinilideno

Copolímero de

vinilideno)

ultrapassando

Poliestireno

cloreto de vinilo e

Copolímero de

qualquer um

de acetato de vinilo

tetrafluroetileno e de

50%

Copolimero de

hexafluoropropileno

Vinilal

Poli (cloreto de

cloreto de vinilo e
de cloreto de
vinilideno

Divisão das fibras não-naturais
Fonte: CITEVE - tex@net

Alguns exemplos de fibras não naturais:

Poliéster em corte transversal

Viscose em vista longitudinal
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Fiação
A fiação é o conjunto de operações mecânicas necessárias à transformação das fibras, que, na maioria
dos casos, se apresentam de uma forma desordenada, entrelaçadas e carregadas de impurezas, em fios
de seção o mais circular possível, cujas fibras se encontram individualizadas, com um certo grau de
paralelismo e com uma coesão que lhes é conferida por operações como a torção, a vaporização, a
retorção, entre outros.
Os tipos de fios obtidos são classificados segundo a sua construção de acordo com o fluxograma a seguir:

FIOS

Fios fantasia

Fio simples
(singelos)

Fios ajuntados

Fios fiados

Fios
algodão

Fios lã
penteados

Fios lã
semipenteados

Fios retorcidos

Fios fantasia

Fios filamentos

Fios lã
cardados

Fios não
convencionais

Fios filamentos
contínuos

Fios texturizados

Tipo de fios

Normalmente, uma fiação de fios fiados é classificada em função:



Da natureza das fibras com que trabalha;
Do comprimento das fibras com que trabalha.

É o comprimento médio das fibras que define o processo tecnológico em que elas vão ser transformadas.
A fibra curta, por excelência, é o algodão e a fibra longa é a lã. As fibras artificiais e sintéticas serão
classificadas como fibra curta ou fibra longa de acordo com o comprimento com que forem cortadas.
Na fiação de fibras curtas (sistema algodoeiro) existem dois processos de fiação convencional para
produzir um fio, designadamente: processo de fio cardado e processo de fio penteado. Cada um dos
processos englobará mais ou menos operações consoante o tipo de fio que estamos a produzir, ou seja,
caso se trate de fios cardados ou de fios penteados, de acordo com o esquema a seguir:
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Matéria-prima
em fardos

Abertura

Cardação

Fita

Fita

Cardado

Penteado

Paralelização e
homogeneização

Paralelização e
homogenização

Fita

Fita

Preparação para
a penteação
Manta

Penteação
Fita

Acabamento de
penteação
Fita

Preparação para
fiação
propriamente
dita

Preparação para
a fiação
propriamente
dita

Mecha

Mecha

Fiação propriamente dita
(Fiação de anel)

Fio em canelas

Fiação de fibras curtas
Fonte: CITEVE - tex@net

Devido às limitações apresentadas pelo processo de fiação convencional (velocidade do viajantes e dos
fusos, tamanho de canelas, limitações da estiragem, entre outros), houve a necessidade de desenvolver
novas técnicas de fiação, designadas por não convencionais, das quais se destacam a fiação open-end ou
por rotor e a fiação por jato de ar. O processo utilizado apresenta-se a seguir:
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Matéria-prima
em fardos

Abertura

Cardação

Fita

Open-end
Paralelização e
homogeneização
das fitas
Fita

Fiação propriamente dita
(contínuo open-end)

Fio em bobinas

Fiação não convencional
Fonte: CITEVE - tex@net

Na fiação de fibras longas (sistema laneiro) existem três processos de fiação convencional para produzir
um fio: processo de fio cardado; processo de fio semipenteado; processo de fio penteado.
Cada um dos três processos de fiação englobará mais ou menos operações consoante o tipo de fio que se
pretende produzir, ou seja, caso se trate de fios cardados, de fios semipenteados ou de fios penteados,
como se demonstra no esquema seguinte:
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Lavagem
Abertura
Mistura

Matéria-prima
em fardos

Cardação

Mecha

Fita

Cardado

Fita

Penteado

Semipenteado

Preparação para
a penteação
(Desfeltragem)
Fita

Penteação
Fita

Acabamento de
penteação
Fita

Mistura
Fita

Repenteação
Fita

Baixa
preparação para
a fiação
Fita

Fita

Alta preparação
para a fiação
Mecha

Baixa
preparação para
a fiação
Fita

Alta preparação
para a fiação
Mecha

Fiação propriamente dita
(Fiação de anel)
Fio em canelas

Fiação de fibras longas
Fonte: CITEVE - tex@net

O processo de lavagem e penteação tem lugar em empresas específicas que irão fornecer a matériaprima (lã) no formato adequado para cada um dos três processos de fiação possíveis: Em rama (processo
cardado e semipenteado); Em fita de penteado (processo penteado).
As fibras não naturais são obtidas a partir da dissolução (em solvente adequado) ou da fusão de um
polímero. No seu processo produtivo obtêm-se: filamentos contínuos, fibra cortada, filamentos
texturizados.
O processo de fabrico do filamento designa-se por extrusão, podendo ser considerados vários tipos de
extrusão (via húmida, via seca e via de fusão).
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A fim de produzir filamentos (fios contínuos) do polímero, são utilizados vários processos. O polímero é
pressionado através dos pequenos orifícios da fieira. À saída desta, os filamentos ou são reunidos e
bobinados ou são formadas fitas.

Legenda: 1-bomba doseadora; 2- fieira; 3- produção do filamento; 4- dispositivo para aglomerar e bobinar o
filamento.
Fonte: Man-made fibres – the way from production to use, Industrievereinigung Chemiefaser e.V.

No processo de fiação por via seca o polímero à saída da fieira flui para um canal com ar aquecido, o que
provoca a evaporação do solvente e a solidificação do filamento.

Fonte: Man-made fibres – the way from production to use, Industrievereinigung Chemiefaser e.V.

No processo de fiação por via húmida, o polímero é pressionado para o que chamamos banho de
coagulação que garante que o filamento coagula.

Fonte: Man-made fibres – the way from production to use, Industrievereinigung Chemiefaser e.V.
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Este processo é utilizado para a fusão da matéria-prima das fibras. O aquecimento forma uma matéria
fundida que é forçada a fluir através dos orifícios da fieira.

Fonte: Man-made fibres – the way from production to use, Industrievereinigung Chemiefaser e.V.

Fluxo de produção do Poliéster:

1

Petróleo bruto

2

Dimetil teraftalato/ácido teraftalónico

3

Glicol

4

Teraftalato de polietileno

5

Fusão

6

Produção de fios de poliéster, numa etapa

7

Produção de fios de poliéster, multi-etapas

8

Produção de fibras descontínuas de
poliéster

9

Solidificação Rápida

10

Estiragem

11

Filamentos de poliéster

12

Bobina de fiação

13

Mechas

14

Estiragem

15

Texturização

16

Fitas de poliéster

17

Fibra cortada de poliéster

Fonte: Man-made fibres – the way from production to use, Industrievereinigung Chemiefaser e.V.
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Fluxo de produção da Poliamida:

1

Petróleo bruto

2

Compostos aromáticos

3

Produção de poliamida 6.6

4

Produção de poliamida 6

5

Ácido adípico

6

Hexametileno diamina

7

Caprolactama

8

Polímero poliamida 6 ou poliamida 6.6

9

Fusão

10

Produção de fios de poliamida, numa
etapa

11

Produção de fios de poliamida, multietapas

12

Produção de fibras de poliamida

13

Solidificação Rápida

14

Estiragem

15

Filamentos de poliamida

16

Bobina de fiação

17

Mechas

18

Estiragem

19

Texturização

20

Poliamida

21

Fibras cortadas de poliamida

Fonte: Man-made fibres – the way from production to use, Industrievereinigung Chemiefaser e.V.
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Fluxo de produção de Acrílica

1

Petróleo bruto

2

Propileno

3

Acrilonitrilo

4

Poliacrilonitrilo

5

Solução de Fiação

6

Fiação via seca

7

Fiação via húmida

8

Mechas de acrílico

9

Estiragem

10

Lavagem

11

Secagem

12

Texturização

13

Mechas de acrílico

14

Fibras cortadas de acrílico

15

Lavagem

16

Secagem

17

Estiragem

Fonte: Man-made fibres – the way from production to use, Industrievereinigung Chemiefaser e.V.

Processo de tecelagem
A tecelagem é a operação de cruzamento ortogonal de dois sistemas de fios de modo a produzir um
tecido e realiza-se
se em máquinas denominadas por teares ou, mais modernamente, por máquinas de
tecer. Por tecido entende-se
se como sendo um corpo têxtil laminar mais ou menos elástico, resistente e
flexível.

Tecido
Fonte: CITEVE – Tex@net
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São construídos pelo cruzamento ortogonal de dois sistemas de fios produzidos a partir de fibras têxteis:
 Um sistema de fios posicionados na direção do comprimento do tecido e designados por Teia;
 Um sistema de fios introduzidos na direção da largura do tecido e designados por Trama.

Esquema representativo da formação de um tecido
Fonte: CITEVE – Tex@net

A classificação mais comum dos tecidos baseia-se no número de teias e de tramas utilizado:
 Tecidos simples: possuem uma teia e uma trama;
 Tecidos múltiplos: formados por duas ou mais teias ou por duas ou mais tramas, ou então
as duas situações conjuntamente. Estes podem subdividir-se em:
o Forrados por trama: uma teia e duas tramas;
o Forrados por teia: duas teias e uma trama;
o Duplos: duas teias e duas tramas;
o Triplos: três teias e três tramas.
 Especiais: tecidos que necessitam de teares especiais para a sua produção, como por
exemplo, veludos, carpetes, gazes, etc.
A forma como os dois sistemas de fios se irão cruzar será em função do ligamento ou debuxo do tecido,
podendo construir-se um número quase ilimitado de diferentes ligamentos (debuxos).
O ligamento (debuxo) de um tecido é um elemento muito importante, pois, dele depende a estrutura
final do tecido.
As propriedades dos tecidos tais como a aparência, o toque, a capacidade de moldagem, a flexibilidade,
entre outros, dependem da estrutura do tecido e do tipo de fios utilizados.
Um tecido é, portanto, o produto resultante de três componentes fundamentais:




Fios de teia;
Fios de trama;
Estrutura.
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Para a formação de um tecido será necessário efetuar o cruzamento dos fios de teia com os fios de
trama. Para isso, e uma vez que a teia é previamente preparada com a totalidade dos fios e o
comprimento necessário à produção da quantidade desejada de tecido, só existe uma solução para se
realizar o respetivo cruzamento dos dois sistemas de fios: a divisão dos fios de teia em dois planos
diferentes, de forma a criar a possibilidade de se inserir um fio de trama entre eles.
O diagrama a seguir representado mostra todos os elementos constituintes de um tear necessários para
se produzir um tecido.

Diagrama esquemático do processo de tecelagem
Fonte: CITEVE – Tex@net

Em termos de fluxo produtivo o processo de tecelagem organiza-se da seguinte forma:
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BOBINAGEM
Eventualmente CANELAGEM

URDISSAGEM

ENCOLAGEM
Eventualmente ENSIMAGEM

MONTAR LAMELAS

REMETER / EMPEIRAR

REMETER / EMPEIRAR

PICAR PENTE

PICAR PENTE

MONTAR LAMELAS

MONTAGEM NO TEAR
ATAR TEIAS

Montagem de todo o
conjunto no tear

TECELAGEM

Fluxo de Tecelagem

Do esquema constata-se que, após a encolagem, duas situações podem surgir:



O tecido a produzir no tear possui as mesmas características técnicas do anteriormente tecido e,
assim, limitamo-nos a efetuar uma operação de atar as duas teias;
O tecido a produzir no tear é diferente do anterior e, então, há que montar lamelas, remeter a
teia nos liços dos quadros e picar o pente.

A importância de cada uma das operações de preparação é indiscutível, pois a qualidade final do artigo
será o somatório dos níveis de qualidade utilizados nas várias fases do processo.
O aumento no consumo de fibras sintéticas, sobretudo em misturas com fibras naturais, veio acrescer a
importância das operações de preparação. As operações de preparação à tecelagem deverão rodear-se
dos maiores cuidados e rigor, pois possuem uma importância crítica na qualidade do produto final.
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Tear de pinças
Fonte: www.lindauer-dornier.com

Processo de tricotagem
O processo de tricotagem consiste na produção de malhas (malhas de trama ou malhas de teia) através
do entrelaçamento de fios utilizando técnicas de formação de laçadas. Muitas laçadas juntas compõem
fileiras (linha horizontal de laçadas produzida por agulhas adjacentes) e colunas (linha vertical de laçadas
produzida pela mesma agulha).

Fileira

Coluna

Representação esquemática de fileiras e colunas
Fonte: CITEVE – tex@net

Existem duas famílias de malhas, as malhas de trama e as malhas de teia. As malhas de trama são
produzidas a partir de um ou mais fios de trama que são transformados, através de laçadas, formando
uma linha horizontal.

(a)

(b)

Malha de trama
Fonte: RAZ, S. – “Warp Knitting Production”. Heidelberg: Melliand Textilberichte. 547 p. ISBN 3-87529-022-4;
SPENCER, David J – “Knitting Technology - A comprehensive handbook and pratical guide”. Third edition. Cambridge:
Woodhead Publishing Limited, 2001. 386 p. ISBN 1-85573-333-1.
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As principais características deste tipo de malhas são:





Um único fio de trama é suficiente para alimentar todas as agulhas de um tear;
O fio é alimentado transversalmente relativamente ao comprimento da malha;
É possível desfiar (desmalhar);
As agulhas podem trabalhar separada ou coletivamente (de acordo com o tipo de equipamento
utilizado).
As malhas de teia são produzidas a partir dos fios provenientes de, pelo menos, uma teia que são
transformados em malha pela formação de uma linha vertical.

(a)

(b)

Malha de teia
Fonte: RAZ, S. – “Warp Knitting Production”. Heidelberg: Melliand Textilberichte. 547 p. ISBN 3-87529-022-4;
SPENCER, David J – “Knitting Technology - A comprehensive handbook and pratical guide”. Third edition.
Cambridge: Woodhead Publishing Limited, 2001. 386 p. ISBN 1-85573-333-1.

As principais caraterísticas das malhas teia são:





Cada agulha tem de ser alimentada por pelo menos um fio de teia, sendo que uma teia terá
no mínimo tantos fios quantas as agulhas;
Os fios são alimentados na direção do comprimento da malha;
Geralmente é indesmalhável, isto é, não desfia;
As agulhas trabalham sempre em conjunto.

As máquinas utilizadas na produção de malhas são teares existindo uma grande diversidade no
mercado. Cada tipo de máquina carateriza-se pelo seu equipamento, funcionamento e sua
funcionalidade, isto é, o género de malha que pode produzir.
Um tear é constituído por três seções fundamentais:


Sistema de alimentação – tem como função fazer o transporte do fio até às agulhas. É entre
outros elementos constituído por guias e tensores;
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Sistema de formação da malha - constituído pelos diversos elementos intervenientes na
produção das laçadas. Os principais elementos são agulhas, platinas, jacks, cames e
transferidores;
Sistema de tiragem da malha - tem como função tensionar a malha de forma a ajudar a
agulha a fazer a descarga das laçadas velhas, sem que estas subam, quando a agulha sobe
para agarrar o fio da nova laçada, e ainda acomodar a malha, de forma a ser mais fácil retirala do tear. Este sistema inclui elementos de tensionamento e enrolamento ou acomodação
da malha.

As principais famílias de teares para malha trama, podem ser visualizadas no fluxograma a seguir:

Teares - Malha trama

Tear circular
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As principais famílias de teares para malha teia, podem ser visualizadas no fluxograma a seguir:

Teares – Malha teia

Tear Raschel
Fonte: www.liba.de

Processo de enobrecimento
O processo de enobrecimento ou de ultimação têxtil é um conjunto de operações às quais se submete
um substrato têxtil após o seu fabrico e até estar pronto para a sua confeção. As principais etapas deste
processo são: Tratamento prévio, Tingimento, Estamparia e Acabamentos.
Uma vez que é possível efetuar este processo em quase todos os estados de transformação, desde o
início do processo (rama), até ao seu estado de transformação mais avançado (peça confecionada), o seu
posicionamento não é fixo, podendo aparecer ao longo de todo o processo produtivo.
Com o tratamento prévio ou a preparação de substratos têxteis pretende-se retirar as impurezas que as
fibras contêm e melhorar a estrutura do material de forma a torná-lo apto às operações de ultimação
posteriores de tingimento, estamparia e acabamento. As impurezas podem ser inerentes às próprias
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fibras ou então são introduzidas ao longo do processamento têxtil (fiação, tecelagem ou tricotagem).
Assim, estas impurezas devem ser devidamente eliminadas, para que não interferirem nas operações
subsequentes, de modo a evitar os defeitos de não uniformidade, manchas várias, etc.
Genericamente, o que se pretende com esta operação é conferir ao artigo têxtil:






Uniformização das propriedades;
Melhor poder de absorção;
Baixo conteúdo de produtos químicos;
Estabilidade dimensional;
Melhorar, eventualmente, o grau de branco.

Os principais processos de tratamento prévio são:





Gasagem (Chamuscagem) - em que pretende eliminar as fibrilas da superfície do material têxtil,
por meio de queima de forma a melhorar a regularidade da superfície do fio ou do tecido;
Desencolagem/ desensimagem - consiste em eliminar os agentes encolantes introduzidos nos fios
da teia ou os produtos de ensimagem que são aplicados nos fios;
Fervura - tem como objetivo remover materiais oleosos e impurezas através de reações de
saponificação, emulsão e dissolução de forma a tornar os artigos hidrófilos;
Mercerização e Caustificação - tratamento alcalino do material têxtil com objetivo de melhorar
propriedades físico-químicas da fibra (brilho, aumento da afinidade tintorial, estabilidade
dimensional etc.). A diferença básica entre a mercerização e caustificação é que a primeira é
efetuada com maior concentração de álcali, sob tensão, à temperatura ambiente e em
equipamento específico (mercerizadeira).

Equipamento de mercerização
Fonte: www.benninger.de
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Branqueamento (químico e ótico) - tratamento em que se pretende remover a coloração
amarelada (natural) do material têxtil através da oxidação dos seus pigmentos amarelados, bem
como, eliminar as restantes impurezas vegetais;
Termofixação - tem como objetivo estabilizar as tensões internas das fibras sintéticas, evitando
que nas operações posteriores a molhado não ocorram deformações dimensionais,
encolhimentos e enrugamentos.

O objetivo da operação de tingimento é conferir ao substrato têxtil uma cor uniforme em toda a sua
extensão, dando aos têxteis um aspeto mais agradável (valorizando os artigos) e dar resposta às
necessidades da moda ou da tradição. Para tal são utilizados produtos que conferem cor aos substratos
têxteis denominados corantes.
Os corantes podem ser substâncias naturais ou compostos sintéticos. Para o tingimento de fibras têxteis
quase só se utilizam corantes sintéticos sendo a utilização dos corantes naturais reservada
essencialmente aos produtos alimentares.
Um composto deve ter as seguintes caraterísticas para ser utilizado como um corante têxtil:
 Cor
 Afinidade para com as fibras a que se destina
 Solidez aos agentes presentes no ambiente a que o artigo irá ser submetido após o tingimento
(luz, lavagem, branqueamento, entre outros)
Existem várias formas de classificar os corantes, por exemplo, de acordo com a sua constituição química
(azo, antraquinona, di-triaril metano), com a forma como se ligam às fibras (reversíveis e irreversíveis)
sua aplicação, solidez em geral, tipo de excitação eletrónica, quando exposto à luz, entre outros. A
classificação adotada pelo Colour Index, publicado pela The Society of Dyers and Colourists, divide os
corantes de acordo com o quadro seguinte:
Classe Corantes

Tipo de fibras

Ácidos

Lã e Poliamida

Catiónicos ou Básicos

Acrílico e alguns tipos de poliéster

Diretos

Fibras celulósicas

Dispersos

Poliéster, Acetato e outras fibras sintéticas

Reativos

Fibras celulósicas, proteicas e poliamida

Sulfurosos (Enxofre)

Algodão e outras fibras celulósicas

Cuba

Algodão e outras fibras celulósicas

Corantes Vs. Fibras

O processo e equipamento utilizado no tingimento varia em função do tipo de artigo, do fim a que esse
artigo se destina e da instalação fabril. Os mecanismos de tingimento utilizados são o descontínuo
(esgotamento), o contínuo (impregnação / foulardagem) ou o semi-contínuo.
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Nos processos descontínuos também denominados processos de esgotamento, o processamento do
material têxtil é efetuado de forma descontínua, por imersão no banho e permanência durante
determinado tempo com movimentação (esgotamento) do banho e respetivo artigo. As operações
subsequentes são efetuadas noutras máquinas ou na mesma após mudança de banho.
A designação de processo por esgotamento deve-se ao facto de o corante ser transferido gradualmente,
ao longo de um determinado tempo, do banho de tingimento para o substrato.
Neste tipo de processo têm de se considerar as seguintes etapas:
1234-

Uniformização do corante no banho;
Difusão do corante no banho;
Absorção superficial da fibra;
Difusão do corante na fibra e por fim fixação do corante à fibra.

No entanto, para que estas etapas se processem, é essencial que haja agitação mecânica, que a
temperatura seja suficiente e que o banho possua produtos auxiliares adequados ao sistema
corante/fibra.

2- difus ão no banho

1- desa gre ga çã o do cora nte

3- a bsorção superficial na fibra

4- difusã o na
fibra

5- fixação

Etapas do processo de tingimento por esgotamento
Fonte CITEVE – finishing@net

Para que ocorra o tingimento, é necessário que o sistema banho-fibra cumpra um ciclo de tingimento
(evolução da temperatura ao longo do tempo). Em função da matéria-prima a tingir, da cor pretendida e
do tipo de corantes utilizados, utiliza-se um ciclo de tingimento distinto.
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Processo de Tingimento
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Em que: A- Pré Lavagem; B- Branqueamento; C- Neutralização com ácido; D- Neutralização com enzima; ETingimento; F- Neutralização após tingimento; G- 1ª Lavagem após tingimento; H- 2ª Lavagem após tingimento; IEnsaboamento; K- Lavagem após Ensaboamento; L- Amaciamento.
Ciclo de tingimento de um substrato celulósico numa cor média, por esgotamento
Fonte: CITEVE

Jet de tingimento (tingimento por esgotamento) e esquema de funcionamento
Fonte: www.then.de

Nos processos contínuos ou de foulardagem, o processamento do material têxtil é efetuado de uma
forma contínua, com impregnação prévia em foulard, pré-secagem, secagem por vaporização ou com
calor seco e lavagens subsequentes na mesma máquina, em unidades distintas.
Este processo tem a vantagem de ser utilizado quando existe a necessidade de tingir grandes
quantidades, uma vez que evita o inconveniente de separar o “trabalho” por partidas/banhos e repetir o
processo várias vezes. Nesta situação, o processamento é planeado como uma sequência contínua de
acontecimentos desde o início até ao fim. A peça em processamento move-se a uma velocidade
constante ao longo do equipamento de tingimento e no final do processo são retiradas mecanicamente
através da extremidade do equipamento.
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São normalmente utilizadas máquinas muito compridas (uma fileira de tingimento em contínuo pode
conter 4-12 unidades em linha), que necessitam de bastante quantidade de artigo para serem “enfiadas”
(só de rastilho podem ser necessários cerca de 100 m).
A maioria dos processos de tingimento em contínuo pode ser dividida em quatro etapas:
1- Aplicação do corante por impregnação (padding);
2- Fixação do corante, usualmente por ar quente ou vapor;
3- Lavagem final para eliminar o corante e os produtos químicos auxiliares que não se encontram
devidamente ligados ao substrato têxtil;
4- Secagem, usualmente efetuada em cilindros aquecidos por vapor.
Nos processos semi-contínuos o processamento do material têxtil é efetuado de forma semi-contínua,
combinação de contínuo (impregnação) com descontínuo (tratamento posterior), por exemplo: pad-bach
(maturação a frio), pad-roll (maturação a “quente”).

Principais processos de tingimento por impregnação
Fonte: J. Morgado, Manual de Têxtil II, FEUP

Normalmente, por motivos de estrutura, o fio, os artigos de malha e as peças confecionadas são tratados
em processos descontínuos. Os tecidos podem ser processados por processos descontínuos, contínuos ou
semi-contínuos.
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A operação de estamparia tem como objetivo conferir coloração ao substrato têxtil de forma localizada
(tipo tingimento localizado) a uma ou várias cores, através da transferência de uma pasta colorida para o
artigo têxtil, utilizando para tal um intermediário (quadro plano/ rotativo).
O processo de estamparia segue um fluxo constituído pelas seguintes fases:

Processo de estamparia

Os processos de estamparia atualmente consistem em técnicas tradicionais e digitais, como:








Estampagem ao rolo de cobre;
Estampagem ao quadro plano;
Estampagem ao quadro rotativo;
Quadro estampar semiautomático (Charriot);
Estampagem por transferência;
Estamparia digital;
Estampagem peça a peça.
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Equipamento de estamparia ao quadro rotativo
Fonte: www.zimmer-austria.com

A palavra “acabamento” define uma série de processos pelos quais um artigo têxtil poderá passar com o
objetivo de conferir aos artigos propriedades e caraterísticas válidas quer do ponto de vista estético, quer
do ponto de vista funcional, satisfazendo as necessidades do mercado e de uma forma particular as
exigências técnicas da indústria da confeção.
O artigo ao chegar a esta fase necessita de ser tratado de forma a:




Eliminar as substâncias estranhas ao tecido (sujidade, ensimagens e outros produtos);
Desenvolver as caraterísticas do artigo nas componentes toque e aspeto;
Conferir ao artigo propriedades que assegurem um bom comportamento na confeção e durante
o uso.

De forma a assegurar estes requisitos, o substrato têxtil tem de ser sujeito a uma sequência bastante
complexa de operações (fluxo de acabamento), que varia segundo o tipo de artigo a acabar e as
propriedades e caraterísticas que se pretendem conferir durante esta fase do processo.
Esta operação pode ser executada sobre os mais diversos tipos de substratos, fio, tecido/ malha, peça
confecionada.
Dependendo do tipo de matéria têxtil e do tipo de aplicação final, o acabamento poderá ser processado
mediante os métodos:




Mecânico: envolve a aplicação de princípios físicos, como a fricção, temperatura, pressão, tensão,
entre outros.
Químico: envolve a aplicação de produtos químicos naturais ou sintéticos, que fixam na fibra de
uma forma permanente ou temporária.
Combinação de processos: envolve a utilização de processos químicos e mecânicos.

Os principais objetivos dos processos de acabamentos são:


Eliminar as substâncias estranhas ao tecido (impurezas, poeiras, sujidade, corante/ outros
produtos que não estabeleceram ligações fortes com a fibra têxtil, entre outros.)
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Reconstituição de efeitos perdidos - O toque e a resistência da fibra são diminuídos durante os
tratamentos prévios de fervura, branqueamento, tingimento, estamparia. Neste caso o objetivo
do acabamento é recuperar as caraterísticas iniciais através da aplicação de produtos químicos.
Suporte para novos processos de acabamento - Muitos dos efeitos obtidos por processos
mecânicos exigem o uso de produtos químicos (obtenção de brilho, a cardação, esmerilagem,
entre outros), por outro lado, o processamento de fios, malhas, tecido, necessita da aplicação de
produtos específicos para aumentar a sua resistência e para melhorar por exemplo a sua aptidão
para operações posteriores como a costura na confeção, por exemplo.
Transmissão de novos efeitos - Proporcionar aos artigos têxteis (constituídos por fibras naturais
ou sintéticas) que garantam um comportamento ótimo face aos vários estímulos externos que
podem condicionar o seu ciclo de vida (água, lavagem, luz solar, fogo, UV, micro-organismos,
etc.), de forma a aumentar o seu tempo de vida médio.

Um acabamento mecânico é identificado pela modificação do artigo têxtil através de processos de ação
mecânica sem a adição de produtos químicos usual nos acabamentos químicos.
O acabamento mecânico pode ser efetuado no estado seco (calandragem, esmerilagem, cardação,
laminagem) ou no estado húmido (calandragem em húmido, sanforização, decatissagem).
Principais operações de acabamento mecânico:








Cardação (Perchagem) - Consiste na operação de “levantar o pêlo” dos artigos, nomeadamente
em tecidos de lã e nas flanelas de algodão, com o objetivo de melhorar o toque e promover a
retenção de calor. As máquinas utilizadas nesta operação denominam-se por Cardas/Perchas
Esmerilagem - A operação de esmerilagem traduz-se num efeito muito ligeiro de levantamento
de pêlo, menor que na cardação, sem alterar a estrutura do artigo. São utilizados rolos de esmeril
(tipo “lixa”) que, por ação mecânica, atuam à superfície das fibras (malhas, tecidos ou couro
artificial) provocando um efeito aveludado ao artigo. O acabamento vulgarmente conhecido por
“pele de pêssego” é o exemplo mais conhecido neste tipo de operação. Operação efetuada em
meio seco ou húmido em máquinas denominadas de esmeril.
Laminagem (tesouragem) - A operação de laminagem, também vulgarmente denominada por
tesouragem, consiste no corte do pêlo em excesso dos artigos (por meio de uma lâmina
helicoidal), de forma a conferir-lhes uma superfície mais lisa. Este processo fará com que a
superfície peluda de um artigo têxtil fique uniforme, relativamente à altura do pêlo. Pode ser
utilizada para igualar a altura do pêlo após a cardação ou para cortar as argolas. Pode ser
utilizada em alguns artigos em que não seja aconselhado fazer gasagem (artigos de lã e misturas).
Esta operação é efetuada em equipamentos denominados “máquina de laminar” ou tesouras.
Decatissagem - A operação de decatissagem tem como principal objetivo eliminar o lustro,
fixando o brilho (“cati” em francês), atuando ainda sobre a estabilidade dimensional dos
substratos têxteis, na melhoria substancial do toque e na promoção de volume. Processo de
acabamento principalmente utilizado para melhorar estas caraterísticas de artigos de lã e suas
misturas, sendo ainda frequente a sua aplicação em artigos poliéster/viscose.
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Calandragem - É uma operação de “passagem a ferro” em contínuo, podendo também “dar
brilho”, modificar o toque, modificar a transparência, aumentar a resistência de substratos
têxteis não-tecidos e promover outros efeitos especiais (chintz, moiré, gofragem...). A
calandragem é efetuada em máquinas denominadas calandras constituídas por múltiplos rolos
(2-16 rolos) que, por ação mecânica, pneumática ou hidráulica, se movem deixando passar o
tecido por entre eles.
Compactação - Processos de estabilidade dimensional, usados para garantir uma deformação
residual mínima em tecidos e malhas durante as lavagens. Estes processos de estabilidade
dimensional incluem processos de fixação de forma (lã), tratamento de permanent-press (artigos
celulósicos), sanforização (algodão), termofixação (fibras sintéticas).
Termofixação - A termofixação é um processo que confere estabilidade dimensional ao artigo
têxtil composto à base de fibras sintéticas (termoplásticas). Estas fibras, por ação do calor seco,
amolecem e estabelecem pontos de contacto entre elas, formando uma rede tridimensional.

Um acabamento químico é identificado pela modificação do artigo têxtil através de processos de adição
de produtos químicos de forma a lhes conferir novas características / funcionalidades. Os principais tipos
de acabamentos químicos são: amaciamento e melhoria de toque, fácil cuidado, estabilidade
dimensional, aumento de brilho, hidrofilidade, hidrofogação, oleofugação, repelência à água e à sujidade,
antifogo, antimicrobiano, outros técnicos e funcionais.
Os processos mais usuais de aplicação de acabamentos químicos, são: Impregnação (foulardagem);
Raclagem; Pulverização; Spray; Esgotamento.
A râmula, juntamente com um foulard, é o equipamento mais utilizado para efetuar acabamentos
químicos, cujo processo consiste numa impregnação (por foulard), secagem e eventualmente
“polimerização” (no caso de acabamentos com resinas), pad – dry - cure.

Râmula
Fonte: www.textil.monforts.com

Confeção
O objetivo da Indústria da confeção é transformar materiais têxteis planos em artigos de vestuário,
têxteis-lar ou outros.
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A grande maioria das empresas têxteis não têm o ciclo completo das etapas de produção o que obriga
muitas vezes a subcontratar algumas das etapas do processo a outras empresas. Este sistema de trabalho
por subcontratação é ainda mais frequente nas indústrias de confeção.
As principais fases de fabricação:










Modelagem - Consiste em elaborar os moldes base a partir do esboço idealizado pelo estilista e
os respetivos escalados para os diferentes tamanhos da peça. Este processo pode ser efetuado
em papel ou recorrendo a sistemas computadorizados.
Estendimento - Consiste em empilhar folhas de tecido ou outro material numa mesa,
corretamente alinhadas à largura e comprimento e sem tensão, formando o colchão, de forma
que, possam ser cortadas simultaneamente em componentes para processamento posterior. Os
principais equipamentos e ferramentas são as mesas, os sistemas de estender e as ferramentas
de controlo do tecido. O objetivo da estendida é preparar os materiais para o corte, formando o
colchão com as folhas.
Corte - Tem como objetivo cortar as matérias-primas nos componentes requeridos. O corte pode
ser efetuado basicamente por duas formas: em blocos ou em moldes. O corte em moldes origina
componentes com o perfil exato para utilizar no processo seguinte, enquanto que, o corte em
blocos secciona o colchão, sendo depois necessário o recorte em moldes. Os principais
equipamentos e ferramentas são as ferramentas de corte que podem ser de comando manual
(tesoura de lâmina circular ou vertical e serra de fita) ou automático (máquina de corte
automático).
Costura - Consiste em unir os diferentes componentes de uma peça de vestuário pela formação
de uma costura, utilizando técnicas mecânicas (costura), físicas (solda ou termofixação), ou
química (por meio de resinas).
Acabamento - Consiste no remate das peças (sistema manual), a revista para verificação da
qualidade da costura, limpeza (no caso de peças com sujidades) a passagem a ferro e/ou
prensagem e eventualmente a lavandaria de peças (peças lavadas após confeção).

A2. Caraterização energética
2.1 Amostra de empresas

Para a caraterização energética associada ao processo produtivo foi estudada uma amostra de 33
empresas do setor Têxtil e Vestuário. Da amostra de empresas consideradas no estudo cerca de 30%
localizam-se em Guimarães, 15% em Vila Nova de Famalicão e 9% estão localizadas na Covilhã. No gráfico
seguinte está representada a distribuição das empresas por localidade.
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Localização das empresas
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tor Têxtil e do Vestuário ab
abrangidas neste estudo aproximadamente 30%
30
Das empresas do setor
correspondem a empresas com aatividade de branqueamento e tingimento, 15% apresentam atividade
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de
tecelagem de fio do tipo algodão, 9% são de tecelagem de fio do tipo lã, 9% fabricam tecidos de malha,
9% fabricam
bricam outros têxteis, 6% têm aatividade
tividade de preparação, fiação da seda e preparação e texturização
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2.2 Caraterização energética das empresas

Do total das 33 empresas da amostra verifica-se que todas consomem energia elétrica, 16 consomem gás
natural, 4 consomem gás propano, 11 consomem thick fuelóleo (TFO), no processo produtivo. Os
combustíveis são utilizados diretamente nas máquinas ou são utilizados em caldeiras para a geração de
vapor ou para aquecimento de termofluido.
O valor máximo de consumo total de energia, por empresa, é 11.961,1 tep correspondendo a 26.147,5
tCO2e, e o valor mínimo é 114,9 tep que corresponde a 307,2 tCO2e. Sendo o valor médio de consumo
total de energia nas empresas de 2.796,0 tep que corresponde a 7.000,6 tCO2e.
O valor máximo de produção total da amostra de empresas é 14.344,8 ton e o valor mínimo 189,4 ton,
sendo o valor médio 2.938,9 ton.
O consumo específico e a intensidade carbónica das empresas estudadas são representados nos gráficos
seguintes:

Consumo Específico

Intensidade Carbónica

Caraterização energética por seções
Torção
Na torção as fontes de energia consumida pela amostra de empresas estudadas são energia elétrica, gás
propano e TFO. A energia elétrica é utilizada para iluminação e geração de força motriz, o gás e o TFO são
utilizados nas caldeiras para geração de vapor.
O consumo total máximo de energia neste setor é de 1.291,9 tep, representando 2.824,0 tCO2e. O
consumo total mínimo de energia é 74,7 tep, representando 211,0 tCO2e. Sendo o valor médio de
consumo total de energia 475,7 tep, representado 1.051,8 tCO2e.
A produção total máxima neste setor corresponde a 2.240,2 ton e a mínima a 455,9 ton.
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O consumo específico neste setor
tor representa
representa-se no gráfico seguinte,, sendo que o consumo específico
médio é de 281,8 Kgep/ton:
Consumo Específico - Torção
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A intensidade carbónica no setor
tor da torção encontra
encontra-se representada no gráfico,, sendo que a intensidade
carbónica média é de 2,3 tCO2e/tep
/tep:

Intensidade Carbónica
(kgCO2e/tep)
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Texturização
Na texturização a fonte de energia consumid
consumida pela amostra de empresas é a energia elétrica
elé
utilizada
para geração da força motriz e iluminação.
O consumo total máximo de energia na texturização é 1.632,7 tep, representando 3.569,1 tCO2e. O
consumo total mínimo de energia é 691,9 tep, representando 1.512,6 tCO2e, sendo o valor médio 979,5
tep, representando 2.146,1 tCO2e.
A produção total máxima neste se
setor é 2.554,3 ton e a mínima 701,4 ton.

Página 41 de 90
maio 2012

Guia de boas práticas para a eficiência energética no S
Setor
Têxtil e do Vestuário (M3d)

By Citeve

O consumo específico na texturização apresenta
apresenta-se no gráfico seguinte,, sendo que o consumo específico
médio é de 636,2 Kgep/ton:

Consumo Específico
(kgep/ton)

Consumo Específico - Texturização
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A intensidade carbónica no se
setor está representada no gráfico a seguir,, sendo que a intensidade
carbónica média é de 2,2 tCO2e/tep
e/tep:
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Fiação
rgia consumida são energia elétrica, gás natural e TFO.
TFO A energia elétrica é
Neste setor as fontes de energia
usada para geração de força motriz e iluminação. O gás natural e TFO são utilizados para produção de
vapor, utilizado na climatização e estufas.
O consumo total
otal máximo de energia neste se
setor é de 2.902,6 tep representando 6.345,3 tCO2e. O
consumo
mo total mínimo de energia é 10,7 tep que corresponde a 31,4 tCO2e. Sendo o valor médio de
1.371,9 tep que representa 3.027,9
7,9 ttCO2e.
A produção total máxima é, na fiação
fiação, de 4.061,0 ton e a mínima de 9,3 ton.
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O consumo específico na fiação apresenta
apresenta-se no gráfico seguinte,, sendo que o consumo específico médio
é de 916,3 Kgep/ton:
Consumo específico - Fiação
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A intensidade carbónica demonstra
demonstra-se no gráfico que se segue,, sendo que a intensidade carbónica média
é de 2,2 tCO2e/tep:

Intensidade carbónica na Fiação

Tricotagem
rgia utilizada é energia elétrica,
trica, esta é utilizada para geração de força motriz e
Neste setor a fonte de energia
iluminação.
umo total máximo de energia na ttricotagem é 300,6 tep correspondendo a 657,0 tCO2e. O
O consumo
consumo total mínimo de energia é 55,1 tep correspondendo a 11,2 tCO2e. O valor médio de
d consumo
total neste caso é 151,5 tep e 3311,2 tCO2e.
A produção total máxima neste se
setor é de 936,9 ton e a mínima 43,0 ton.
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O consumo específico e a intensidade carbónica da tricotagem estão representados, respetivamente nos
gráficos que se seguem, sendo que o consumo específico médio é de 380,2 Kgep/ton e a intensidade
carbónica média de 2,2 tCO2e/tep.

Consumo específico na tricotagem

Intensidade carbónica na tricotagem

Tecelagem
As fontes de energia utilizadas na tecelagem são energia elétrica, gás natural e TFO. A energia elétrica é
utilizada em força motriz e iluminação. O gás natural e o TFO são utilizados para geração de vapor
utilizado, por exemplo, nas encoladeiras.
A energia total máxima consumida é 2.304,6 tep correspondendo a 5.037,9 tCO2e. A energia total mínima
consumida é 16,0 tep, correspondendo a 37,9 tCO2e. A energia total média consumida é de 698,2 tep
correspondendo a 1.584,5 tCO2e.
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Na tecelagem a produção total máxima é 2.851,9 ton e a mínima é 72,2 ton.
O consumo específico e a intensidade carbónica da tecelagem apresentam-se, respetivamente nos
gráficos seguintes sendo que o consumo específico médio é de 502,9 Kgep/ton e a intensidade carbónica
média de 2,3 tCO2e/tep.

Consumo específico na tecelagem

Intensidade carbónica na tecelagem

Tratamento Prévio
A amostra de empresas com tratamento prévio consome, nesse setor, energia elétrica, gás natural, gás
propano e TFO. A energia elétrica é utilizada para geração de força motriz e iluminação. Os combustíveis
são utilizados diretamente nas máquinas (por exemplo: gaseadeiras) ou indiretamente através de vapor.
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O consumo total máximo de energia é 2.205,1 tep representando 6.362,8 tCO
CO2e e o consumo mínimo
corresponde a 84,9 tep, representando 211,1 tCO2e, assim o consumo total médio
dio é de 1.145,0
1
tep, isto
é, 3.287,0 tCO2e.
setor é no máximo 6.015,0
015,0 ton e no mínimo 894,8
Para a amostra apresentada a produção total neste se
ton.
O consumo específico e a intensidade carbónica
carbónica, do setor, estão
o representados a seguir, respetivamente.
Sendo que o consumo específico médio é d
de 230,7 Kgep/ton e a intensidade
de carbónica
carbó
média de 2,7
tCO2e/tep.

Consumo Específico
(kgep/ton)

Consumo Específico - Tratamento prévio

400
200
0
E25

E29
Empresas

Consumo específico no tratamento prévio

Intensidade Carbónica
(kgCO2/tep)

Intensidade Carbónica - Tratamento prévio

2900
2800
2700
2600
2500
2400
2300
2200
E25

E29

Empresas
Intensidade carbónica no tratamento prévio
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Tinturaria de Fio
as neste se
setor são energia elétrica, gás natural,, TFO. A energia elétrica é
As fontes de energia consumidas
utilizada para geração da força motriz e iluminação, o gás natural e o TFO são utilizados para a geração de
vapor dos equipamentos de tingir.
O consumo total máximo de energia na tinturaria de fio é de 1.683,6 tep representando 4.642,4 tCO2e. O
consumo total
otal mínimo de energia neste se
setor é 34,9 tep representando 87,3 tCO
t 2e. O valor médio de
consumo
o total de energia é 610,6 tep, isto é, 1.582,6 tCO2e.
A produção total máxima no setor
tor da ttinturaria de fio é 1.951,0
951,0 ton e a mínima 31,8 ton.
O consumo específico e a intensidade carbónica da ttinturaria de fio representam-se,
representam
respetivamente nos
gráficos a seguir,, sendo que o consumo específico médio é de 11.070,2
070,2 Kgep/ton e a intensidade carbónica
média de 2,6 tCO2e/tep:

Consumo Específico
(kgep/ton)

Consumo Específico - Tinturaria de Fio
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0
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Consumo específico na tinturaria de fio

Intensidade Carbónica
(kgCO2e/tep)

Intensidade Carbónica - Tinturaria de Fio
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Tinturaria de Malha
tor da tinturaria de malha as fontes de energia usadas para a amostra de empresas selecionada
sele
são
No setor
energia elétrica, gás natural e TFO. A energia elétrica é utilizada para geração de força motriz e
iluminação, o gás natural e o TFO são utilizados para geração de vvapor
apor utilizado nos equipamentos de
tingir.
otal máximo de energia neste se
setor é 2.833,3
,3 tep correspondendo a 7.257,4 tCO2e e o
O consumo total
mínimo 254,1 tep que corresponde a 646,8 tCO2e. O consumo
mo total médio de energia é 1.162,8
1
tep, ou
seja, 3.010,7 tCO2e.
A produção total máxima na tinturaria de malha é 33.088,6
088,6 ton a mínima é 404,8 ton.
O consumo específico e a intensidade carbónica na tinturaria de malha representam-se,
representam
respetivamente
nos gráficos a seguir,, sendo que o consumo específico médio é de 671,5 Kgep/ton e a intensidade
intensida
carbónica média de 2,6 tCO2e/tep
/tep:
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Tinturaria Tecido
estudadas,, as que apresentam tinturaria de tecido utilizam as seguintes
Para a amostra de empresas estudadas
fontes de energia - energia elétrica,
trica, gás natural, gás propano e TFO. A energia elétrica
e
é utilizada para
geração de força motriz e iluminação e os combustíveis são utilizados nas caldeiras para geração de vapor
que é utilizado nos aparelhos de tingir.
O consumo total máximo de energia é de 2.898,6 tep correspondendo a 8.744,5
,5 tCO
t 2e. O consumo total
mínimo
ínimo de energia é de 182,4 tep que corresponde a 531,5 tCO2e. O valor do consumo total médio é
1.124,6 tep, isto é, 3.114,8 tCO2e.
A produção total máxima neste se
setor é 6.512,4 ton e a mínima é 76,5 ton.
O consumo específico e a intensidade carbónica na tinturaria de tecido representam-se,
representam
respetivamente
nos gráficos seguintes,, sendo que o con
consumo específico médio é de 1.235,4
4 Kgep/ton e a intensidade
carbónica média de 2,7 tCO2e/tep
/tep:
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Estamparia
tor as fontes de energia utilizadas são energia elétrica e gás natural. A energia elétrica é utilizada
Neste setor
para a geração de força motriz, o gás natural é utilizado diretamente nas estufas das máquinas de
estampar.
O consumo total máximo de energia é de 487,8 tep representando 1.217,5 tCO2e. O consumo total
mínimo de energia é de 53,8 tep que corresponde a 136,0 tCO2e. O valor do consumo médio total é 201,1
tep, ou seja, 501,4 tCO2e.
A produção total máxima neste se
setor é 1.068,0 ton e a mínima é 129,3.
O consumo específico e a intensidade carbónica na estamp
estamparia
aria estão representados, respetivamente
respe
nos
gráficos seguintes,, sendo que o consumo específico médio é de 411,
411,1
1 Kgep/ton e a intensidade carbónica
média de 2,5 tCO2e/tep:
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Acabamentos
elétrica,
trica, gás natural e TFO. A energia elétrica
A amostra de empresas com acabamentos consome energia elé
é utilizada para geração da força motriz e iluminação
iluminação,, os combustíveis são utilizados para geração de
vapor
apor ou aquecimento de termoflui
termofluido
do que são utlizados nas máquinas produtivas ou diretamente nas
máquinas (exemplo: râmulas, secadores
secadores, tumblers, entre outros).
O consumo total máximo de energia é 4.181,3 tep representando 12.368,4 tCO
CO2e e o consumo mínimo
corresponde a 140,6 tep que representa 355,6 tCO2e, assim o consumo total médio é de 1.210,9 tep, isto
é, 3.218,6 tCO2e.
ntada a produção total neste se
setor é no máximo 6.512,4
512,4 ton e no mínimo 404,8
Para a amostra apresentada
ton.
setor, estão
o representadas a seguir, respetivamente,
respe
O consumo específico e a intensidade carbónica do se
sendo que o consumo específico médio é de 534,7 Kgep/ton e a intensidade carbónica média de 2,6
tCO2e/tep:

Consumo Específico
(kgep/ton)

Consumo Específico - Acabamentos
1000
800
600
400
200
0

Empresas
Consumo específico nos acabamentos

Intensidade Carbónica
(kgCO2e/tep)

Intensidade Carbónica - Acabamentos
3000
2800
2600
2400
2200

Empresas
Intensidade carbónica nos acabamentos

Página 51 de 90
maio 2012

Guia de boas práticas para a eficiência energética no Setor
Têxtil e do Vestuário (M3d)

By Citeve

A3. Boas práticas para a eficiência energética

Neste ponto são apresentadas um conjunto de medidas e boas práticas para redução dos consumos e
custos energéticos, que podem ser implementadas pelas empresas do setor Têxtil e do Vestuário ao nível
do processo produtivo.

3.1 Contabilidade energética



Elaboração de indicadores energéticos para conhecer e comparar a performance energética
global e/ou de determinados setores, equipamentos e etapas do processo. Habitualmente, na
contabilidade energética, os indicadores mais utilizados são:
o

o
o

Consumo específico, que é o quociente entre o consumo de energia e a produção. Aqui, o
consumo total de energia abarca todos os tipos de energia consumidos globalmente/por
setor/equipamento/etapa do processo. A produção poderá ter a unidade utilizada
habitualmente na sua contabilização, no entanto a contabilização por unidade de massa é
a que cria menos desvios;
Intensidade carbónica, que é o quociente entre as emissões de CO2 e o consumo de
energia;
Intensidade energética, que é o quociente entre o consumo de energia e o valor
acrescentado bruto (VAB). Neste caso em particular, a utilização do VAB apenas tem
significado quando a análise é global. Assim, tem mais sentido utilizar como
denominador, o custo associado à produção de um produto ou atividade na análise de
um determinado setor, linha ou máquina.

O conhecimento do processo e dos seus consumos associados simplifica a adoção de medidas. As
empresas devem ainda:





Rever e adequar a tarifa contratada de fornecimento de gás, em função do consumo da empresa.
Analisar o tarifário de eletricidade contratado, verificando se é o mais adequado ao perfil de
consumo da empresa.
Verificar se é possível desviar o consumo de energia elétrica das horas de ponta para as horas de
baixo custo, privilegiando um tarifário que beneficie os consumos nestes horários.
Implementar sistemas eficazes de monitorização e controlo, como contadores de energia e
tratamento de dados, para apoio à decisão na tomada de medidas.
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3.2 Ar comprimido






















Deve-se verificar se a utilização do ar comprimido é adequada evitando a sua utilização para
operações de limpeza, no caso de ser inevitável aplicar redutores de pressão de fim de linha com
bicos silenciadores nas pistolas.
Deve-se verificar a pressão de produção do ar comprimido sendo que deverá ser a mais baixa
possível.
Os equipamentos devem trabalhar com a pressão mínima que assegura o seu correto
funcionamento.
O consumo de ar comprimido deve ser bem gerido, isto é, deslocar o consumo para horas fora de
ponta e evitar a simultaneidade de funcionamento dos grandes consumidores.
As tubagens de ar comprimido obsoletas ou fora de utilização devem ser eliminadas ou
seccionadas.
O ar de admissão ao compressor deve ser o mais frio possível, assim, a sua captura deve ser feita
diretamente ao exterior e preferencialmente na fachada norte. Do mesmo, modo o ar de
arrefecimento do compressor deve ser encaminhado, por intermédio de conduta, para o exterior
da sala dos compressores. Como regra geral a sala de compressores deve ser o mais fria e arejada
possível.
Devem ser analisados os locais na empresa nas quais as exigências de utilização (horário, pressão,
dimensão da rede, etc.) são diferentes do resto da instalação, e ponderada a instalação de um
compressor para esses locais.
Deve-se garantir que os compressores são desligados, não permanecendo em stand-by.
É preferível a instalação de dois compressores de modo a colmatar picos de necessidade à
utilização de um só equipamento sobredimensionado.
Periodicamente devem ser verificadas e retificadas as tubagens e acessórios do circuito com o
objetivo de detetar e reparar possíveis fugas, assim como os depósitos de armazenamento.
Deve-se verificar periodicamente o estado de limpeza dos pré e pós filtros de ar.
Deve-se assegurar um correto dimensionamento dos depósitos de armazenamento e respetivas
purgas.
Sempre que possível, deve-se verificar se é viável, técnica e economicamente, a substituição das
ferramentas pneumáticas pelos seus equivalentes elétricos, em função do posto de trabalho.
Deve-se estudar a utilização de secadores de ar, entre o sistema de compressão e antes da
distribuição.
Deve-se estudar a possibilidade de recuperar o calor residual do compressor (o calor do
refrigerante — água, ar, óleo) e utilizá-lo para aquecer ar ou água, ou para o aquecimento de
naves industriais.
Na fase de construção da rede de ar comprimido devem ser limitadas o número de mudanças de
direção e de seção.
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3.3 Caldeiras





















Revisão da sala de caldeiras, assegurando-se que as aberturas de ventilação estão desimpedidas,
não existindo restrições no abastecimento de ar, e de que a ventilação é a adequada, não se
acumulando gases.
Realizar, por pessoal especializado, uma revisão e limpeza periódica das caldeiras e dos
queimadores, visto que a acumulação dos depósitos produzidos pela combustão aumenta a
temperatura dos fumos na chaminé, produzindo perdas consideráveis de calor e consequente
diminuição da eficiência. Ainda assim, devem rever-se os depósitos calcários devido à água, que
são igualmente origem de perdas de calor pelo aumento da temperatura dos fumos.
A revisão anterior deve incluir um teste da eficiência de combustão e o ajuste da proporção da
mistura ar / combustível do queimador para obter a eficácia ótima, já que uma combustão mal
ajustada reduzirá a eficiência da caldeira.
O excesso de ar na combustão diminui a temperatura de combustão, e um excesso de
combustível gera combustão incompleta, aumentando com isto as emissões e o consumo de
combustível. Ambas as situações diminuem a eficiência da combustão. Realizar um controlo de
redução de oxigénio, mediante sistemas de monitorização do nível de O2 dos gases de
combustão, que comparam os níveis reais de O2 com os níveis desejados em função da carga da
caldeira. As válvulas secundárias de ar dos queimadores são ajustadas para que a concentração
de O2 esteja nos níveis requeridos. Isto minimiza a quantidade de excesso de ar dentro da
caldeira, o que reduz as perdas pelos gases de combustão.
Analisar a possibilidade de instalar desgaseificador nos sistemas de vapor. A utilização de água
desgaseificada na alimentação de águas às caldeiras resulta numa diminuição de reparações e
aumento de vida útil destas, devido à inexistência de corrosão provocada pela ação dos gases. A
existência do desgaseificador oferece várias vantagens, nomeadamente economia dos produtos
químicos no tratamento da água; diminuição da taxa de purgas da caldeira e recuperação integral
do calor dos condensados e portanto economia de combustível.
Retificar o modo de operação das caldeiras, não permitindo que se liguem em momentos em que
não haja necessidade de calor.
Verificar se o tamanho da caldeira é adequado para satisfazer as necessidades atuais da empresa,
considerando trocá-la por uma mais pequena se for demasiado grande ou instalar uma
suplementar mais pequena para os momentos de menor exigência.
Analisar a antiguidade da caldeira e a eficiência associada à tecnologia, e no caso de ser
demasiado antiga analisar a possibilidade de modernizá-la ou substituí-la. Estudar a possibilidade
de instalar uma caldeira de elevada eficiência energética.
Deve ser definido um plano de manutenção, inspeção, reparação e substituição para as caldeiras
e todos os seus elementos.
Deve-se colocar um permutador de calor adicional à saída dos gases de combustão, que permita
efetuar o pré aquecimento da água da caldeira ou do processo produtivo.
Deve-se procurar reduzir o caudal de purga das caldeiras.
Devem ser recolhidos os condensados para reutilização nas caldeiras.
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Todas as tubagens (distribuição de vapor e retorno de condensados), válvulas e flanges devem
possuir isolamento térmico.

3.4 Secadores / râmulas













Evitar que os equipamentos estejam a funcionar mais tempo do que o necessário a partir da
otimização da velocidade de passagem do material. Evitar os tempos de carga mortos.
Nos tempos de espera entre as cargas superiores a um determinado período de tempo deve-se
desligar o equipamento, pois se este estiver bem isolado conservar-se-á o calor, e quando for
necessária a sua utilização conseguir-se-á novamente a temperatura desejada com menor
esforço de energia.
Otimizar carga na utilização operando o maior número de vezes possível a 100% de capacidade.
Desta forma, reduz-se o número de cargas do equipamento e consequentemente o consumo
energético já que as perdas não dependem da quantidade introduzida em cada carga.
Levar a cabo revisões periódicas de carácter preventivo, detetando possíveis anomalias e
garantindo a otimização energética dos equipamentos. Realizar uma limpeza periódica
melhorando a transferência de calor e com isso o rendimento energético.
Realizar um controlo contínuo e uma manutenção dos queimadores, pois uma otimização da
combustão implica uma poupança considerável em combustível.
Substituição/conversão de secadores elétricos ou a vapor por sistemas de queima direta, pois
reduzem o consumo e custo energético.
Verificar a estanquicidade e isolamento dos equipamentos, inclusive a substituição periódica das
juntas. Com este procedimento minimizam-se as perdas térmicas.
Aproveitar o calor dos gases de exaustão para pré aquecimento do ar de combustão, de água
para o processo industrial e de água quente sanitária.

3.5 Iluminação







Deve-se diminuir a necessidade de utilização de iluminação artificial, aproveitando ao máximo a
iluminação natural. Complementarmente deverá assegurar-se uma limpeza periódica das janelas
e outras superfícies opacas, assim como devem ser removidos todos os obstáculos à propagação
da iluminação natural.
Se não existirem condicionantes técnicas ou legais, as paredes e tetos devem ser de cores claras e
opacas (não brilhantes).
Optar por armaduras com refletores espelhados de modo a aumentar a intensidade luminosa das
luminárias.
Periodicamente deverá ser verificado o estado de limpeza dos sistemas de iluminação.
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Devem ser verificados os tipos de lâmpadas e a sua eficiência adotando como critérios de seleção
os seguintes:
o Nas lâmpadas fluorescentes, deverá existir pré-aquecimento.
o Preferencialmente, devem ser utilizadas lâmpadas fluorescentes de 26 mm ou de 16 mm
de diâmetro, em vez das de 38 mm.
o Devem-se substituir as lâmpadas incandescentes por lâmpadas fluorescentes compactas
(LFC) de baixo consumo.
o Nas lâmpadas fluorescentes de alta-frequência devem ser utilizados balastros
eletrónicos, em comparação aos sistemas de iluminação fluorescentes com balastros
convencionais. Esta medida costuma ser recomendada quando o sistema funciona mais
de 1500 h/ano.
o Em locais com tetos altos, devem ser instaladas lâmpadas de vapor de sódio de alta
pressão.
o Equacionar a substituição de lâmpadas fluorescentes por lâmpadas do tipo LED.
Devem ser efetuadas medições nos níveis de iluminação nos locais de trabalho, de forma a
identificar locais com iluminação excessiva.
Deve-se garantir que os interruptores sejam facilmente identificados, e se encontrem em lugares
acessíveis.
Deve-se verificar se a iluminação está corretamente distribuída por zonas, tendo em conta
fatores como a ocupação e horários. Esta distribuição pode ser controlada, por exemplo, através
de sensores de iluminação.
Quando não existem dispositivos de controlo do sistema, deve-se analisar a possibilidade de os
instalar, em função da zona, por exemplo:
o Em zonas de utilização pouco frequente (casas de banho, vestiários), podem ser
colocados detetores por infravermelhos que permitam a ligação automática da
iluminação.
o Em zonas de utilização presencial (armazéns e refeitórios), podem ser colocados
interruptores temporizados.
Em zonas exteriores de utilização obrigatória (parque de estacionamento, iluminação periférica),
podem ser colocados controlos automáticos programados à hora ou através de células sensíveis
ao movimento e foto células.

3.6 Recuperação de calor em gases de combustão





Quando é necessária a utilização de vapor no processo produtivo, deve-se analisar a possibilidade
de produzi-lo através de caldeiras de recuperação a partir do calor dos gases de combustão de
alta e média temperatura de secadores ou de outras caldeiras de vapor.
Quando é necessário pré-aquecer a água de alimentação das caldeiras ou para o processo de
fabrico, isto pode fazer-se através da instalação de economizadores que permitem aquecer a
água recuperando o calor dos gases de combustão de temperatura média e baixa. De um modo
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geral, por cada 1ºC de aumento da temperatura da água de alimentação obtém-se uma
diminuição de 4ºC da temperatura dos gases de combustão, sempre e quando se mantenham os
caudais de massa de ambas correntes — água e ar — constantes.
Quando for necessário aquecer água, deve-se analisar a possibilidade de instalar condensadores
de vapor residual.
Quando é necessário aquecer o ar comburente, processo que aumenta a temperatura da câmara
de combustão e diminui o excesso de ar e que é necessário para alguns combustíveis, pode fazerse a partir do calor dos gases de combustão, instalando permutadores de ar comburente na
conduta de saída dos gases de combustão de râmulas, secadores ou caldeiras.
Deve-se analisar a formação de fuligens, as quais atuam como isolantes reduzindo a eficiência do
equipamento. Para evitar a formação de fuligens, pode-se estudar a possibilidade de instalar
sopradores para as limpezas das superfícies de permuta. Para além disso deve-se acompanhar
esta medida com aditivos ao combustível para reduzir os problemas de sujidade e corrosão nos
equipamentos de recuperação.

3.7 Recuperação de calor em condensados











Deve ser avaliada a possibilidade e rentabilidade de aproveitar de forma direta os condensados
através de um sistema de injeção direta de condensados no circuito de alimentação às caldeiras,
e se necessário com adequado tratamento prévio das águas.
Quando não é possível o aproveitamento direto dos condensados, deve-se estudar a
rentabilidade de um aproveitamento indireto através de permutadores.
Deve ser avaliada a possibilidade de aproveitar o calor dos circuitos de arrefecimento tendo em
conta a sua temperatura e nível de contaminação:
o Pode-se recuperar o calor das águas de arrefecimento, injetando-o diretamente na
caldeira ou misturando-o com a água de compensação no depósito de alimentação, no
caso de águas não contaminadas, ou após tratamento adequado no caso de estarem
contaminadas.
o No caso de águas contaminadas também se pode dimensionar o seu aproveitamento
pelo recurso a permutadores.
Deve ser analisada a possibilidade de instalar secadores recuperativos que permitem recuperar
calor aproveitando-o para processos de secagem de produtos.
Deve-se avaliar a possibilidade de substituir as torres de refrigeração por circuitos fechados e
aproveitar, através deles, a energia térmica dissipada, por exemplo, em sistemas de
aquecimento.
Para que o aproveitamento dos condensados seja maximizado deve-se evitar perdas de calor,
assegurando para isso que o isolamento das tubagens de fluido térmico é o correto e que não
existem fugas em tubagens, válvulas e acessórios.
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3.8 Recuperação de calor – Outros




Sempre que possível deve ser equacionada a utilização de bombas de calor, ponderando
cuidadosamente as suas vantagens e desvantagens.
Deve-se equacionar a colocação de permutadores de calor em equipamentos como râmulas e
secadores.

3.9 Motores e bombas















Desligar todos os motores, mesmo em momentos de stand-by, pois mesmo assim estes
consomem energia.
De forma a diminuir o valor máximo de consumo, deve ser evitado o arranque e funcionamento
simultâneo de motores de média e grande capacidade.
Verificação das horas de funcionamento dos motores:
o Deve-se analisar a eficiência do motor, verificando se é adequado ao tempo da operação.
o Deve-se identificar os motores que podem ser substituídos por outros de maior eficiência
energética.
Caso sejam substituídos alguns dos motores existentes na empresa deve-se:
o Escolher motores trifásicos.
o Caso sejam necessários motores de grande potência e baixa velocidade, deve-se optar
por motores síncronos em vez de motores de indução.
o Perante um motor danificado, deve-se analisar se é preferível substituir todo o motor ou
apenas as peças danificadas. Regra geral, motores com menos de 5 kW devem ser
substituídos, motores com mais de 30 kW deve-se substituir as peças danificadas, e para
os restantes deve ser analisado caso a caso. Ter em mente que, em geral, 97% dos custos
totais na vida de um motor trifásico são devidos ao consumo de energia, os restantes 3%
incluem a aquisição, instalação e manutenção.
Verificar se o arranque dos motores é sequencial e planificado.
Deve-se verificar o dimensionamento dos cabos e a existência de variações de tensão.
O equilíbrio entre fases deve ser verificado, devendo ser inferior a 5%, e preferencialmente
inferior a 1%.
Deve ser verificado o dimensionamento dos motores, garantindo que operam com fator de carga
entre os 65% e os 100%.
Deve-se analisar o fator de potência e, em caso de não estar próximo da unidade, analisar a
possibilidade de instalar baterias de compensação de energia reativa.
Deve ser verificada a existência de possíveis perdas por más ligações ou na distribuição da
energia.
Deve-se retificar o alinhamento do motor com a carga da alimentação, e a lubrificação dos
motores para evitar de igual forma perdas por atritos ou fricções.
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O número de arranques do motor deve ser verificado, e se estes forem excessivos, deve-se
analisar a possibilidade de instalar motores de arranque de tensão reduzida.
Devem ser instalados equipamentos de controlo de temperatura do óleo de lubrificação dos
rolamentos de motores de grande capacidade a fim de minimizar as perdas por fricção e elevar a
eficiência.
Deve-se verificar a correta ventilação dos motores, pois um sobreaquecimento traduz-se em
maiores perdas, danificando isolamentos e originando uma diminuição da eficiência.
Devem ser utilizados arrancadores estrela – triângulo ou de arranque suave em alternativa aos
arrancadores convencionais, quando a carga não necessitar de um elevado binário de arranque.
O motor deve ser inspecionado periodicamente.
Deve-se verificar a utilização de variadores de velocidade em motores de indução.
Se os motores possuírem variadores de velocidade, e estes forem antigos, deve-se proceder à sua
substituição por variadores eletrónicos.
Deve-se estabelecer uma periodicidade para a limpeza do motor, com o propósito de eliminar
sujidade, pó e objetos estranhos que impeçam o seu bom funcionamento.
Deve-se verificar o sobredimensionamento dos motores, desligando-os quando estes não estão a
ser utilizados e aplicando variadores eletrónicos de velocidade.
Sempre que possível devem ser substituídos os motores convencionais por motores de alta
eficiência.
Optar por transmissão direta ou utilizar correias trapezoidais dentadas em vez das planas e lisas
para a transmissão indireta. A utilização deste tipo de correia reduz, em geral, o consumo em 3%
e também os procedimentos de afinação e aperto.
Deve-se verificar o correto dimensionamento das bombas, uma vez que o
sobredimensionamento das bombas é a maior fonte de desperdício de energia em sistemas de
bombagem, e sempre que possível deve-se substituir as bombas sobredimensionadas.
Deve ser utilizada uma pequena bomba auxiliar de aumento de pressão, de forma a reduzir as
necessidades energéticas do sistema.
De forma a corrigir o sobredimensionamento das bombas, deve-se limpar ou modificar o
diâmetro dos impulsores, de acordo com as indicações dos fabricantes.
Devem-se verificar e repor as folgas internas das bombas, quando existem folgas excessivas
aumentam as fugas internas, o que leva a uma diminuição da capacidade e do rendimento das
bombas.
Deve-se aplicar revestimentos na bomba de forma a reduzir as perdas por atrito.
Sempre que as bombas não estão a ser necessárias devem ser desligadas.
Deve-se verificar a possibilidade de instalar variadores eletrónicos de velocidade nos motores
elétricos das eletrobombas, e quando a sua aplicação não for aconselhável pode-se verificar a
possibilidade de otimizar o estrangulamento dos caudais de descarga.
Sempre que possível, deve-se optar pela utilização de várias bombas em paralelo, podendo estas
funcionar de acordo com as necessidades.
Devem ser efetuadas medições periódicas, para monitorizar o desempenho do sistema, através
da instalação de contadores volumétricos e elétricos.
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3.10 Energia reativa




Verificar na fatura de eletricidade se existem custos com energia reativa, e corrigir o fator de
potência, mantendo-o o mais elevado possível, caso existam estes custos.
Caso existam custos com energia reativa devem ser instaladas baterias de condensadores.

3.11 Climatização/ ventilação

















Deve-se assegurar que a temperatura de termóstatos não ultrapassa os 20ºC no inverno e 25ºC
no verão.
Evitar o uso excessivo dos termóstatos, preferencialmente o controlo deverá ser centralizado.
Deve-se reduzir a temperatura de aquecimento durante os períodos em que não há utilização dos
espaços ou naquelas zonas onde não é preciso um nível elevado de aquecimento.
Otimizar a localização dos termóstatos e sensores de temperatura, assegurando-se de que
estejam numa zona livre, longe de janelas, fontes de calor ou correntes. Quando se trata de um
sensor de temperatura externa, comprovar que se encontra numa parede virada a norte, fora da
luz solar direta e de qualquer fonte de calor.
Deve-se substituir os termóstatos bimetálicos por termóstatos eletrónicos, e verificar a
possibilidade de instalação de válvulas termostáticas, as quais incorporam válvulas de
seccionamento nos radiadores daquelas zonas onde se precisa de um controlo mais preciso da
temperatura.
Quando não existir possibilidade de programar temporalmente os sistemas de climatização,
devem-se instalar crono termóstatos eletrónicos que permitam ajustes semanais, diários e
horários. Quando estes já existam, garantir que o ajuste dos temporizadores de programação
corresponde aos tempos de ocupação reais (jornada laboral, fins de semana, férias, etc.) e que os
seus parâmetros de operação (hora e dia) são corretos.
Quando é utilizado aquecimento elétrico, deve-se verificar se a fatura elétrica está otimizada,
assim como se deve analisar a possibilidade de trocar o sistema de aquecimento por outro a gás.
Periodicamente deve ser verificado se as superfícies de calor estão desobstruídas e limpar os
filtros dos aparelhos de ventilação.
Deve-se verificar o correto funcionamento das válvulas e dos ventiladores dos equipamentos de
aquecimento e ventilação.
Deve-se verificar a existência de fontes de calor indesejadas, tais como tubagens mal isoladas,
que originam um maior gasto em ar condicionado.
Quando se realiza a extração de ar quente das zonas de trabalho, deve-se analisar a possibilidade
de recuperar este calor.
Deve-se assegurar que os equipamentos de ar condicionado e aquecimento não estão a
funcionar de forma simultânea no mesmo espaço.
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Quando o sistema de ventilação dispõe de ventiladores monofásicos, deve-se analisar a
possibilidade de substituí-los por ventiladores trifásicos, se a instalação e o caudal de ar a evacuar
o permitirem.
Deve ser verificado e otimizado o sistema de ventilação, ajustando os variadores dos ventiladores
à velocidade adequada e realizar inspeções e limpezas periódicas com a finalidade de minimizar
possíveis resistências.
Deve-se procurar incorporar no sistema de ventilação a recirculação de ar.
Deve-se analisar a possibilidade de instalar de bombas de calor, em função das características do
local a climatizar.
Deve-se ponderar a possibilidade de instalar cortinas de ar nas portas que permanecem de forma
habitual abertas e que pressupõem uma zona de separação entre uma zona climatizada e outra
não climatizada.
Deve-se colocar a hipótese de refrigeração Free Cooling no sistema de climatização.

3.12 Outros









Sempre que exista a necessidade de calor no processo pode-se equacionar a possibilidade de
instalar um sistema de cogeração com venda de energia elétrica à rede, ou para consumo
próprio.
Recorrer ao uso de energias renováveis, como por exemplo:
o Recorrer a coletores solares planos.
o Recorrer a painéis solares fotovoltaicos em regime de subvenção ou de autoconsumo.
Deve-se procurar a otimização de funcionamento dos banhos através de:
o Adoção de máquinas de tingimento com relações de banho reduzidas;
o Otimização de processos de tingimento e acabamento em processos descontínuos, por
eliminação de algumas etapas ou banhos;
o Utilização de substratos (produtos químicos, corantes, produtos auxiliares têxteis,
enzimas, entre outros) que promovam uma maior eficiência para se obter os mesmos
resultados com menores temperaturas, quantidades de água e tempos de processo.
Deve-se procurar a otimização dos processos de produção têxtil através de:
o Utilização de tecnologias emergentes, por exemplo, tecnologia plasma, tecnologia e
ozono, tingimento por ultrassons, preparação enzimática, branqueamento catalítico,
tecnologia jacto de tinta (estamparia digital), aplicação de nanotecnologias,
polimerização por ultravioletas, fluidos dióxido de carbono – supercrítico (CO2), para
tingimento sem água;
o Utilização de novas tecnologias para produção de estruturas filiformes (fiação, extrusão e
retorcedura) e para a produção de estruturas têxteis (tecidos, malhas, não tecidos,
entrançados e híbridos) mais eficientes.
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PARTE B- EDIFÍCIOS NA TÊXTIL
B1. Envolvente dos edifícios de serviços

O parque edificado existente no setor Têxtil e de Vestuário (STV) é tipicamente um parque envelhecido já
que muitas das unidades datam dos anos 60 e inícios de 70, resultado do crescimento do setor,
especialmente após a adesão de Portugal à EFTA – Associação Europeia de Livre Comércio. Mais
recentemente, após o 25 de Abril e também após a adesão à CEE - Comunidade Económica Europeia é
considerável o parque edificado do final dos anos 70 e nos anos 80.
Muitos destes edifícios carecem de intervenções de fundo que visam melhorar as suas características de
habitabilidade uma vez que apresentam uma deficiente qualidade térmica e energética, que se traduz
essencialmente, em envolventes com um isolamento térmico insatisfatório.
As características dos edifícios que podem conduzir a uma redução do seu desempenho térmico e a
consumos de energia elevados, quer na estação fria, quer na estação quente, a mencionar, são as
seguintes:


Isolamento térmico insuficiente nos elementos opacos da envolvente (ex. paredes e coberturas).
A figura seguinte apresenta um pormenor de fachada de uma ampliação, datada dos anos 80, de
uma empresa têxtil da zona de V. N. Famalicão. A solução apresentada é do tipo parede simples
com isolamento pelo exterior. O edifício original contíguo à ampliação tem a mesma solução
construtiva com exceção da existência do isolamento.
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Pormenor de fachada

Para se ter uma ideia da influência do isolamento, o coeficiente de transmissão térmica, que representa
genericamente uma perda por unidade de área, da solução sem o isolamento é cerca de 3,7 W/m2ºC, já
com a aplicação do isolamento o valor da perda passa para cerca de 0,9 W/m2ºC, ou seja, sofreu uma
redução de 76%.


Existência de pontes térmicas, pontos localizados na envolvente do edifício onde há maior
transferência de calor em relação às restantes áreas dos elementos da envolvente (ex. pilares,
vigas e caixas de estores);
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Pontes térmicas, pilares e vigas



Presença de humidade (afetando o desempenho energético e a durabilidade);

Humidade em paredes e teto



Baixo desempenho térmico de vãos envidraçados e portas (perdas de calor elevadas por
transmissão térmica e por infiltrações de ar excessivas);

Fachada com envidraçados simples



Falta de proteções solares adequadas nos vãos envidraçados, dando origem a sobreaquecimento
no interior dos edifícios ou aumento das cargas térmicas e das necessidades energéticas no caso
de habitações com sistemas de arrefecimento ambiente;
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Fachadas envidraçadas com e sem sombreamento



Ventilação não-controlada, criando maiores necessidades energéticas para o aquecimento no
Inverno, ou pelo contrário, ventilação insuficiente, conduzindo a maiores níveis de humidade
relativa no Inverno e sobreaquecimento no Verão, e o consequente desconforto dos ocupantes,
fenómenos de condensação e baixo nível de qualidade do ar interior.

B2. Sistemas Energéticos
Com o passar dos anos e consequente evolução tanto da tecnologia como das necessidades empresariais,
a quantidade de consumidores de energia tem vindo a aumentar, exemplo disso é a massificação dos
sistemas informáticos e a crescente instalação de sistemas de climatização para conforto dos ocupantes,
entre outros.
Hoje podemos encontrar nos edifícios do setor administrativo do setor Têxtil e do Vestuário,
praticamente, todos os seguintes grupos consumidores:





Sistemas de climatização, renovação do ar e águas quentes sanitárias;
Sistemas de iluminação;
Sistemas informáticos e de reprografia;
Outros sistemas (auxiliares, laboratórios, etc.)

Tipicamente os sistemas mais intensivos energeticamente são os de climatização que no geral são
também dos mais heterogéneos, sendo possível encontrar simultaneamente equipamentos de
funcionamento a água com equipamentos de expansão direta e entre estes, equipamentos novos e
outros em fim de vida. Esta realidade advém do facto da maioria dos edifícios serem bastante antigos
sem estruturas de base e da implementação de sistemas não ter uma programação mas sim de instalação
à medida das necessidades. Assim, é comum encontrar-se simultaneamente, entre outros, alguns dos
seguintes sistemas:
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Aquecimento por intermédio de radiadores a água;

Radiadores
Fonte da imagem:www.baxiaquecimento.com



Ar condicionado do tipo split (expansão);

Sistema AC split
Fonte da imagem:www.lg.com



Ar condicionado do tipo multi-split (expansão);

Sistema AC multi-split
Fonte da imagem:www.lg.com



Ar condicionado do tipo Volume de Refrigerante
Variável (expansão);

Sistema VRV
Fonte da imagem:www.wikipedia.com
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Ar condicionado água/ar com ventiloconvetores;

Chiller e ventiloconvetores
Fonte da imagem:www.lennox.com



Ar condicionado ar/ar com distribuição por conduta;

Rooftop com conduta e grelha
Fonte da imagem:www.lennox.com,
www.decflex.com



Insuflação e/ou extração de ar;

Extrator com conduta e válvula
Fonte da imagem: www.decflex.com

Na prática sucede que esta variedade simultânea de equipamentos, quando desnecessária, permite-se a
um excesso no consumo, essencialmente devido aos seguintes fatores:




A produção de energia não é centralizada. Os vários sistemas independentes não trabalham para
a climatização no global mas apenas local ou à zona, tal situação generaliza o on-off dos diversos
sistemas individuais em oposição ao ideal de regime continuo;
O controlo da temperatura está na mão do utilizador. Esta liberdade de controlo vai criar
assimetrias térmicas no edifício uma vez que a sensação de conforto varia de pessoa para pessoa
e também da roupa que usa;
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A utilização de equipamentos em fim de vida conjuntamente com novos provoca um sobre
esforço no equipamento novo para compensar o menor rendimento do equipamento em fim de
vida;
Tempos de funcionamento superiores ao necessário. O horário de funcionamento dos
equipamentos não ajustado aos períodos de ocupação.

Também a deficiente ou inexistente manutenção e limpeza dos sistemas é fator de excesso de consumo e
menor conforto.
No tocante à produção de águas quentes sanitárias, é usual encontrar produtores diretos como cilindros
elétricos e/ou esquentadores a gás havendo também, quando interligado, o aproveitamento de
recuperações de calor da produção ou by-pass da rede de vapor ou água quente.
A iluminação é outro dos sistemas indispensáveis ao funcionamento dos edifícios do setor administrativo
da têxtil e do vestuário de modo a colmatar uma deficiente iluminação natural ou mesmo substitui-la.
Atualmente as lâmpadas mais comuns são:



Fluorescentes tubulares;

Fluorescente tubular circular e reta
Fonte das imagens: www.philips.com



Halogéneo;
Halogena com refletor e de bolbo
Fonte das imagens: www.philips.com
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Fluorescentes compactas (LFC);

LFC linear e de bolbo
Fonte das imagens: www.philips.com



Díodo Emissor de Luz (LED)

LED em bolbo e em tubo
Fonte das imagens: www.philips.com

Apesar de se encontrarem todos estes tipos e ainda outros não indicados, é sem dúvida a lâmpada
fluorescente que lidera por larga maioria, no entanto, as luminárias continuam a ter balastro eletrónico e
a clássica tubular T8, apesar de já se notar a progressiva substituição pelos correspondentes mais
eficientes. O halogéneo tem normalmente uma aplicação mais restrita e localizada às zonas de receção,
atendimento e reunião de clientes. As fluorescentes compactas têm vindo a crescer, no entanto
localizam-se normalmente nos corredores e áreas de acesso, bem como substitutas do halogénio nas
zonas de receção, atendimento e reunião de clientes. A tecnologia LED, devido à sua eficiência,
longevidade e flexibilidade para adotar diferentes formas, tem vindo a crescer e a ganhar relevo em
praticamente todas as utilizações onde se encontram os outros tipos de lâmpada, tem no entanto a sua
utilização é ainda limitada devido aos custos de aquisição.
Em termos de utilização, apesar da crescente preocupação, continuam a existir situações em que a
consciencialização é importante, tais como a sobre iluminação, deixar equipamentos a funcionar sem
serem necessários ou a não automatização da iluminação em zonas pouco frequentadas.
No tocante aos restantes sistemas energéticos:




Informática e reprografia, é muito comum a utilização de equipamentos menos eficientes tais
como monitores CRT, impressoras de agulhas, etc. É também comum deixar equipamentos em
stand-by ou mesmo ligados durante as horas fora de expediente.
Confeção e/ou preservação alimentar, auxiliares e de laboratório, a maior problemática passa por
situações em que se mantém os equipamentos ligados sem necessidade de utilização e a
utilização de equipamentos elétricos em detrimento dos combustíveis como o gás.
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B3. Sistemas de renovação e limpeza do ar

Estes sistemas podem estar intimamente ligados à climatização em que o tratamento e climatização são
integrados no mesmo sistema ou como sistema independente onde se extrai ar viciado ou se insufla ar
novo já tratado, natural ou mecanicamente.
Os problemas da Qualidade do Ar Interior têm sido classificados como os principais riscos ambientais
para a saúde pública, sendo necessário solucioná-los para benefício das pessoas. Para além dos efeitos na
população geral, a poluição do ar interior, afeta grupos que são particularmente vulneráveis, devido ao
estado de saúde e/ou idade. Os edifícios devem proporcionar condições ambientais que não
comprometam o estado de saúde dos seus ocupantes e assegurem conforto e bem-estar para as
atividades a desenvolver.
Verifica-se, frequentemente, que a utilização dos edifícios não é a mais adequada (comportamento
térmico e sistema de ventilação), com consequente degradação do ambiente interior, devido à
acumulação de poluentes. É fundamental haver uma conveniente manutenção de todos os sistemas e
componentes do edifício. Dado o elevado tempo de permanência das pessoas no interior do edifício o
bem-estar dos ocupantes está diretamente associado ao sistema de AVAC, afetando o seu desempenho,
produtividade e saúde. A ventilação do edifício (natural e/ ou mecânica) é fundamental para a renovação
do ar interior, impedindo a acumulação de poluentes.
Os problemas com a Qualidade do Ar Interior têm surgido quando os vários ocupantes (mais de 20%)
apresentam queixas ou sintomas de mau estar, nomeadamente a irritação dos olhos, nariz e garganta,
dores de cabeça, fadiga mental, secura das mucosas, irritação e secura da pele, rouquidão, espirros,
náuseas, vertigens, sonolência, sangramento do nariz, etc. Esta sintomatologia é designada
frequentemente por “Síndrome do Edifício Doente” - Conjunto de sintomas relacionados com a exposição
a químicos, a partículas ou a material biológico, que não podem ser relacionados com nenhuma causa
específica, mas que é aliviada quando o ocupante sai do edifício.
Os efeitos na saúde devido a uma má qualidade do ar são muito variados, dado que inúmeros fatores
podem estar presentes. A natureza dos agentes ambientais podem ser físicos, químicos e
microbiológicos.
No âmbito dos agentes ambientais físicos destacam-se:




O ambiente térmico: O conforto térmico é um estado de espírito no qual a pessoa sente
satisfação com o ambiente térmico. Os fatores que afetam o conforto térmico são a temperatura
do ar, a temperatura radiante média, a estratificação, a velocidade do ar, a humidade relativa, o
nível de atividade e o vestuário.
O ruído: O ruído é um fator ambiental que tem efeitos na saúde e qualidade de vida das pessoas,
pelo que é fundamental uma política de redução dos níveis sonoros. Os níveis sonoros no interior
dos edifícios devem ser ajustados à utilização dada aos locais e permitir o conforto aos seus
ocupantes.
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A iluminação: Os sistemas de iluminação são importantes para criar condições de conforto no
ambiente interior, devendo ser adequados às atividades desenvolvidas nos locais, bem como às
características individuais. Os sistemas de iluminação, para que estejam verificadas situações de
conforto, devem satisfazer parâmetros de quantidade, que são condicionados pelo pormenor da
tarefa a executar e pela envolvente, e parâmetros de qualidade.
As radiações ionizantes: Todos nós estamos permanentemente expostos à radioatividade natural.
Esta tem origem na radiação radioativa que vem do espaço (radiação cósmica) e, na
radioatividade natural dos elementos que podem ser encontrados no meio ambiente (radiação
terrestre). O ser humano está completamente adaptado a este nível natural de radiação,
portanto, na maioria dos casos, a radioatividade natural não representa um risco para a saúde. O
gás radão é diferente no que diz respeito ao que ocorre naturalmente. O gás radão é radioativo e
é continuamente produzido pelo decaimento natural do urânio que se encontra em quase todos
os solos e, que está presente em toda a parte, solo, água e ar. Níveis particularmente elevados de
radão ocorrem em regiões onde os solos ou rochas são ricos em urânio. Dado que o radão é um
gás, a fração de radão produzido no solo pode entrar num edifício através de rachas nas
fundações, afrouxamento das penetrações das tubagens, abertura de fossas/reservatórios, etc.,
e, acumular-se em áreas mal ventiladas. De notar, que é nas zonas de maior implantação das
unidades têxteis que se encontram os solos mais ricos em urânio.
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Cartografia do radão em Portugal

De forma resumida, as principais alterações na saúde provocadas pelos agentes físicos podem ser
visualizadas no quadro seguinte:
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Agente Físico

Efeito

Ambiente térmico

Sensação de frio ou calor
Corrente de ar
Dificuldade de concentração

Ruído

Dificuldade de comunicação e de concentração
Irritabilidade
Fadiga

Iluminação

Fadiga visual
Dificuldade de concentração

Campos
eletromagnéticos
Radão

Alterações comportamentais
Efeitos no aparelho reprodutor
Cancro
Agentes físicos, efeitos na saúde

A contaminação, por agentes ambientais químicos, do ar no interior dos edifícios, tem origem nos
processos de combustão, nas emissões de materiais e nos ocupantes, pelo que a poluição química é
muito variada. Entre os poluentes que com mais frequência se encontram nos ambientes interiores
destacam-se:






Os gases: Os gases que mais contribuem para a contaminação do ar interior são os que resultam
de processos de combustão de fontes de aquecimento e das reações de metabolização dos seres
vivos (humanos e animais), com destaque para o Monóxido de carbono, Dióxido de carbono,
Dióxido de enxofre e Óxidos de azoto.
As partículas e fumos: As partículas que com maior frequência se encontram nos ambientes
interiores são as poeiras, as fibras provenientes da desagregação de materiais utilizados nos
edifícios (cimento, têxteis, isolamentos) e os aerossóis.
Os vapores de compostos orgânicos voláteis: O termo composto orgânico cobre todos os
compostos químicos que contêm átomos de carbono e de hidrogénio. Todos os edifícios contêm
uma grande variedade de fontes de compostos orgânicos voláteis tais como, produtos de
acabamento (tintas, vernizes, solventes, colas, plásticos), revestimentos (alcatifas, isolamentos
acústicos e térmicos), mobiliário (aglomerado de madeira, espumas, material plástico), produtos
de limpeza doméstica e desinfeção (cera do chão), produtos de tratamento de móveis produtos
de higiene pessoal que na sua composição contêm solventes orgânicos (cremes, perfumes, lacas,
gel, etc.), produtos para aromatizar o ambiente (perfumes e desodorizantes), líquidos para
limpeza a seco, produtos de impressão e de fotocópia, substâncias associadas á combustão, fumo
de tabaco, etc.

De forma resumida, as principais alterações na saúde provocadas pelos agentes químicos podem ser
visualizadas no quadro seguinte:
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Agente Químico

Efeito

Gases

Dor de cabeça
Fadiga
Efeitos no aparelho respiratório

Partículas / fumo
ambiental de tabaco

Irritação das mucosas
Efeitos crónicos no aparelho respiratório
Efeitos cardiovasculares
Cancro

Compostos orgânicos
voláteis / formaldeído /
odores / pesticidas

Irritação dos olhos, nariz e garganta
Dores de cabeça
Fadiga, sonolência
Alterações no comportamento
Efeitos neurotóxicos hepáticos
Agentes químicos, efeitos na saúde

Consideram-se os seguintes agentes ambientais microbiológicos:






Vírus: Os micro-organismos são naturalmente ubíquos, existem no solo, na água, no ar, na
superfície das plantas, nos animais. Para além de micro-organismos, o ar interior pode ainda
conter grãos de pólen, ácaros e os seus produtos de excreção, e fragmentos de insetos. Os
principais fatores que favorecem a proliferação de microrganismos no ar interior são, o nível
elevado de humidade, a ventilação reduzida, a disponibilidade de nutrientes, a temperatura
adequada ao seu desenvolvimento, a existência de fontes de contaminação interiores (sistemas
AVAC que incluam condensação de água ou possuam água no seu processo de funcionamento,
materiais de construção e de decoração, infiltrações de água, ocupantes do espaço) e a existência
de fontes de contaminação exteriores (tomadas de ar).
Bactérias: As bactérias são organismos unicelulares, procariontes que podem ser encontradas de
forma isolada ou em colónias. A maioria das bactérias existentes no ar interior de edifícios é
proveniente da pele e trato respiratório humano. Como indicadores da contaminação
microbiológica do ar, são analisadas as concentrações de Bactérias e Fungos. Como indicador de
contaminação da água é analisada a concentração de Legionella sp.
Fungos: Os fungos são organismos heterotróficos (necessitam de uma fonte externa de carbono
para produzir o seu alimento) incluindo um grande número de organismos decompositores e
parasitas. Têm na sua maioria, origem no exterior. As espécies de fungos toxico
génicos/patogénicos mais comuns são o Stachybotrys chartarum, algumas espécies de Fusarium e
de Aspergillus, o Histoplasma capsulatum e o Cryptococcus neoformans. Estas duas últimas
espécies encontram-se relacionadas com a presença de excrementos de aves, daí a necessidade
de evitar a presença de ninhos junto das tomadas de ar exterior. Outras fontes de contaminação
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estão nos materiais/estruturas com infiltrações de água (visíveis ou não), plantas naturais em
vasos, partículas em suspensão no ar e materiais de origem biológica (alimentos, resíduos, etc.).
De forma resumida, as principais alterações na saúde provocadas pelos agentes microbiológicos podem
ser visualizadas no quadro seguinte.
Agente Microbiológico

Efeito

Agentes infeciosos

Doenças infeciosas (doença do legionário, tuberculose)

Alergénios

Alergias
Dificuldades respiratórias
Asma

Toxinas

Irritação das mucosas
Sintomatologia respiratória
Agentes microbiológicos, efeitos na saúde

B4. Boas práticas para a eficiência energética e garantia da
qualidade do ar interior nos edifícios de serviços

Seguidamente apresentam-se medidas para a racionalização energética e para a garantia da qualidade do
ar interior nos edifícios de serviços. As medidas propostas vão desde as mais simples, de implementação
direta e de baixo custo, até as mais complexas, de maior investimento e cuja implementação poderá só
ser justificável se estão previstas outras ações de reabilitação do edifício.

4.1 Eficiência energética da envolvente e sistemas energéticos

No geral as medidas de eficiência energética a aplicar na envolvente podem realizar-se através do:





Reforço da sua proteção térmica: O reforço da proteção térmica pode concretizar-se através do
aumento do isolamento térmico dos elementos da envolvente e controlando os ganhos solares
através dos vãos envidraçados.
Controlo das infiltrações de ar: O controlo das infiltrações de ar consiste na reparação e na
eventual reabilitação da caixilharia exterior, bem como de outras medidas complementares.
Recurso a tecnologias solares passivas: Para além da integração de tecnologias solares passivas
nos vãos envidraçados podem ser aplicadas a edifícios existentes, sistemas de arrefecimento
evaporativo, a redução dos ganhos solares utilizando cores claras nas fachadas e na cobertura e a
melhoria do arrefecimento passivo e da ventilação natural.
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4.1.1 Paredes exteriores

O reforço do isolamento térmico das paredes exteriores tem como principais vantagens a diminuição do
consumo de energia e o aumento
o do conforto térmico. Pode ser concretizado através de três grandes
opções, caracterizadas pela posição relativa do isolante térmico a aplicar, estas são:




Revestimentos independentes com interposição de um isolante térmico no espaço de ar;
Sistemas compósitos
itos de isolamento térmico pelo exterior, ETICS (ex. Capoto);
Revestimentos isolantes (ex. revestimentos prefabricados isolantes descontínuos e rebocos
isolantes).

As figuras seguintes representam as soluções mais correntemente utilizadas.

Revestimento independente descontínuo com isolante térmico na caixa-de-ar
caixa

Sistema de isolamento compósito exterior com revestimento espesso

4.1.2 Pavimentos

A intervenção ao nível dos pavimentos é fundamental quando estes estão em contacto direto com o
exterior ou com espaços interiores não
não-aquecidos (garagens, cave não-habitável,
habitável, etc.). Para o reforço do
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isolamento térmico dos pavimentos existem três grandes opções, dependentes da localização desse
isolamento:


Isolamento térmico inferior;

Pavimentos sobre espaço exterior ou não aquecido – Isolamento térmico inferior



Isolamento térmico intermédio (limitado ao caso de pavimentos com vazios);

Pavimentos sobr
sobre espaço não aquecido – Isolamento térmico intermédio



Isolamento térmico superior;

Pavimentos sobre espaço exterior ou não aquecido – Isolamento térmico inferior

4.1.3 Coberturas

A cobertura é o elemento construtivo do edifício que está sujeito às maiores amplitudes térmicas. O
isolamento térmico de uma cobertura considera-se uma intervenção de eficiência energética prioritária,
face aos benefícios imediatos em termos da diminuição das necessidades energéticas. Além disso, uma
intervenção numa cobertura, realizada para resolver um problema de impermeabilização, facilmente
poderá ser "alargada" para incluir a aplicação de isolamento térmico.
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Em relação às coberturas inclinadas consid
consideram-se
se dois procedimentos de reforço de isolamento que se
diferenciam pelo elemento da cobertura no qual se aplica o isolante térmico:


Isolamento da esteira horizontal (cas
(caso o desvão não seja habitável): Sempre que possível, isto é,
quando o espaço debai
debaixo
xo da cobertura não é utilizado para habitação ou lazer (desvão não
habitável), é preferível aplicar a camada de isolamento térmico sobre a esteira horizontal,
eventualmente protegida superiormente, se o desvão for acessível, e assegurar uma franca
ventilação
ção do desvão. Este tipo de soluções, quando comparado com o isolamento das vertentes,
usa menos isolante e a sua aplicação é em geral mais fácil, e por outro lado, haverá um menor
consumo de energia para aquecimento durante a estação fria, pois o desvão não
n necessita ser
aquecido. Na estação quente também haverá um melhor desempenho térmico devido à
dissipação do calor permitida pela ventilação do desvão.

Cobertura inclinada com desvão não habitável – Isolamento térmico na esteira horizontal

As soluções de isolamento térmico aplicado sob a esteira são menos aconselháveis que as anteriores, em
particular quando existe laje de esteira, por não protegerem a estrutura contra as variações térmicas de
origem climática e favorecerem as condensações internas.


Isolamento
olamento das vertentes (caso o desvão seja habitável): As soluções de isolamento térmico
aplicado segundo as vertentes das coberturas devem ser apenas reservadas para as situações em
que o desvão seja habitável. Entre as soluções possíveis, o isolamento té
térmico
rmico sobre a estrutura
da cobertura (vertentes) é do ponto de vista energético preferível, sobretudo quando existe uma
estrutura de laje. Na sua aplicação deve ser assegurada a existência de uma lâmina de ar
ventilada, entre o revestimento exterior da cob
cobertura
ertura (ex. telha) e o isolante térmico, para evitar
a degradação dos materiais.
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Cobertura inclinada com desvão habitável – Isolamento térmico nas vertentes

Em relação às coberturas horizontais existem basicamente, para o reforço do isolamento térmico, três
grandes opções caracterizadas pela posição relativa do isolante térmico a aplicar em cada uma delas:


Isolamento térmico superior: Neste tipo de solução, o isolamento térmico, sob a forma de placas,
é aplicado sobre a impermeabilização (com eventual in
interposição
terposição de uma camada de separação),
e protegido superiormente pela aplicação duma proteção pesada, que as impede de se
deslocarem sob ação do vento ou e flutuações de água, que entretanto se possa ter acumulado
acidentalmente na cobertura, e que as pro
protege
tege da radiação solar, cuja componente ultravioleta
provoca a sua degradação. Nas figuras seguintes apresentam-se
se várias soluções possíveis para
isolamento térmico superior sendo que as melhores são as de cobertura invertida.

Cobertura invertida sobre impermeabilização existente ou nova

Cobertura invertida sobre isolante suporte de impermeabilização

Página 79 de 90
maio 2012

Guia de boas práticas para a eficiência energética no S
Setor
Têxtil e do Vestuário (M3d)

By Citeve

Cobertura invertida sobre proteção pesada rígida existente

Aplicação sobre uma impermeabilização existente

Aplicação sobre uma solução de isolante suporte de impermeabilização
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Aplicação de nova solução (isolante + impermeabilização) sobre proteção pesada rígida existente





Isolamento térmico intermédio: No que se refere às soluções em que o isolamento térmico se
localiza em posição intermé
intermédia
dia (entre a esteira horizontal e a camada de forma) embora
possíveis, exigem a reconstrução total das camadas sobrejacentes à laje de esteira, requerendo
especiais cuidados de conceção e execução para evitar que ocorram fenómenos de choque
térmico nas camadas
adas acima do isolante térmico e a sua consequente degradação.
Isolamento térmico inferior: Em relação à aplicação dum isolante térmico em posição inferior à
laje de esteira apenas se aceita quando integrado num teto
teto-falso
falso desligado da esteira e, mesmo
assim,
im, tem a desvantagem de não proteger termicamente a estrutura. A direta aplicação desse
isolante na face inferior da laje de esteira deve ser totalmente evitada porque, além de ser
termicamente menos eficiente, aumenta o risco de deformações de origem térmica
tér
da estrutura
do edifício e a consequente degradação.

4.1.4 Vãos envidraçados

Quando a caixilharia se encontrar em bom estado de conservação, pode ser ponderada a substituição do
vidro simples por um vidro duplo, caso o caixilho assim o permita. Uma solução
s
de referência a
considerar na apreciação de potenciais ações de reabilitação deve ser a solução de janela de alumínio
com vidro duplo. A espessura da lâmina de ar do vidro deve ser tanto maior quanto possível,
preferencialmente de 16 mm. De frisar q
que
ue a adoção de vidros duplos, para além de reduzir as perdas
térmicas e as necessidades de climatização, diminui a possibilidade de ocorrência de fenómenos de
condensação e melhora o conforto térmico e acústico, bem como a qualidade de construção.
No caso de ser absolutamente necessário manter a caixilharia original voltada para o exterior, pode ser
ponderada a instalação de uma segunda janela pelo interior, afastada da primeira cerca de 10 cm para
também assegurar um maior isolamento acústico.
Se as caixilharias
harias se encontrarem degradadas a um ponto tal que a sua reparação não seja viável, deverá
ser ponderada a aplicação de janelas novas. Por exemplo, em alternativa às caixilharias metálicas, podem
ser utilizadas caixilharias de madeira, devendo existir a p
preocupação
reocupação em especificar madeira de boa
qualidade e seca, para que não venham a empenar, o que poderia implicar um aumento indesejável das

Página 81 de 90
maio 2012

Guia de boas práticas para a eficiência energética no S
Setor
Têxtil e do Vestuário (M3d)

By Citeve

taxas de infiltração. Outras alternativas à normal caixilharia de alumínio são as caixilharias de PVC 8, ou
em alternativa,
nativa, caixilharia de alumínio com corte térmico, associadas a vidros duplos.
Outro especto interessante é a redução da permeabilidade ao ar dos dispositivos de oclusão. Assim, nos
sistemas com persianas exteriores enroláveis, pode ser compensador substit
substituir
uir as calhas existentes por
outras que incorporem perfis de vedação.
Outra medida importante é o isolamento térmico das caixas de estore. Apesar de na reabilitação, devido
às dimensões das caixas de estores existentes, o isolamento térmico poder ser difícil
difí de aplicar, deverá
sempre tentar-se
se encontrar uma solução que minimize as perdas através deste elemento, de preferência
a solução do tipo a) ou b) da figura seguinte, que minimize a ponte térmica correspondente.

Pormenores sobre o isolamento da caixa de estore

No tocante á permeabilidade ao ar, caso a caixilharia se encontre em bom estado, a permeabilidade ao ar
da caixilharia pode ser reduzida através da afinação de caixilhos, com ajustamentos eventuais das
respetivas posições, da interposição de perfis vedantes nas juntas móveis e/ou pela substituição de
materiais vedantes envelhecidos das juntas vidro
vidro-caixilho.
caixilho. Pode também ser ponderada a aplicação de
uma segunda janela, essa de baixa permeabilidade ao ar e que será a principal responsável por reduzir
re
as
infiltrações incontroláveis de ar. A caixa de estore deve também ser tratada com particular cuidado, pois
as infiltrações por este componente podem ser iguais ou superiores às existentes pelas janelas. Em geral,
verifica-se
se que as janelas giratóri
giratórias
as apresentam cerca de metade da permeabilidade ao ar das janelas de
correr e sob esse ponto de vista são mais eficientes.
Relativamente as ganhos solares, nos vãos que não disponham de dispositivos de proteção solar, deve ser
ponderada preferencialmente a aplicação de proteções exteriores. Caso seja possível a aplicação de
persianas ou portadas de baixa permeabilidade ao ar, tal também contribui para uma aumento do
isolamento térmico do vão envidraçado. Nos vãos expostos no quadrante Sul, pode ser igualmente
igualmen
benéfica a aplicação de palas ou lâminas, as quais além de reduzirem os ganhos solares também podem
contribuir para alterar a estética exterior do edifício. Os dispositivos de proteção interiores são menos
recomendáveis, dado serem menos eficazes na red
redução
ução dos ganhos solares, podendo no entanto ser
importantes no controlo da luz natural.
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4.1.5 Outras medidas solares passivas

Para além das medidas solares passivas já anteriormente descritas, existem outras medidas de aplicação
não tão generalizadas, mas nem por isso menos eficazes, que são possíveis de aplicar na reabilitação de
edifícios:






Criação de sistemas de arrefecimento evaporativo:
o Através da “colocação” de plantas (arbustos ou árvores) junto (ou em contacto com) da
envolvente do edifício;
o Através da criação de espelhos de água ou fontes com repuxo junto das fachadas (ou
outros processos relacionados com água).
Redução dos ganhos solares utilizando cores claras nas fachadas e na cobertura:
o Pintando paredes com cores claras;
o Pintando, se possível, coberturas com cores claras.
Melhoria do arrefecimento passivo e da ventilação natural:
o Criando correntes de ar naturais através da remoção de paredes interiores ou criando
aberturas adequadas em fachadas ou em paredes interiores;
o Criação de aberturas na cobertura por cima da caixa de escadas (efeito chaminé).

4.1.6 Sistemas energéticos

Nos pontos anteriores foram explicitadas medidas para a conservação da energia no edifício com o
objetivo da obtenção das condições de conforto de modo a minimizar a utilização de equipamentos para
o efeito. No entanto, mesmo com a otimização da envolvente, o edifício de serviços necessitará sempre
de utilizar sistemas energéticos AVAC, iluminação e, obviamente, dos sistemas produtivos. Podemos
então dividir os sistemas energéticos nos edifícios de serviços do setor têxtil e do vestuário em três
grupos:
Sistemas de climatização, renovação do ar (AVAC) e águas quentes sanitárias (AQS)
Para avaliar as oportunidades de racionalização energética no AVAC e AQS é importante determinar se as
seguintes oportunidades existem para um determinado local. Cada item representa uma oportunidade
para a poupança de energia, seguido de sugestões sobre como melhor a aproveitar.


Reduzir a operação do sistema AVAC, quando edifício ou espaço está desocupado:
o Reduzir as horas operacionais de AVAC para reduzir necessidades elétricas de
aquecimento e refrigeração;
o Eliminar o AVAC em vestíbulos e espaços desocupados;
o Minimizar a climatização de áreas desocupadas, desligando ventiloconvetores, unidades
de aquecimento/arrefecimento e fechando as aberturas ou difusores de ar;
o Desligar ventiladores;
o Fechar registos de ar no exterior;
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Instalar controlo automático para redução de aquecimento/arrefecimento de espaços
desocupados.
Reduzir o horário de funcionamento do AVAC:
o Desligar o AVAC mais cedo ou quando não é necessário;
o Instalar controladores noturnos de AVAC (mantém o local climatizado mas com menor
gradiente de temperatura);
o Ajustar configuração dos termostatos para a mudança da estação;
o Ajustar o horário das limpezas de modo a minimizar o uso da climatização.
o Agendar reuniões fora-de-horas em locais que não exijam que toda a instalação AVAC
esteja em funcionamento;
o Instalar controlo por zonas;
o Instalar equipamentos de aquecimento/arrefecimento locais para servir áreas pouco
usadas e/ou localizadas longe do centro do sistema de climatização;
o Instalar controladores para variar a temperatura da água quente/fria com base na
temperatura doar exterior;
o Instalar acionamentos de velocidade variável (VEV) e controlos digitais diretos nos
motores das bombas de água de circulação.
Ajustar áreas que muito quentes ou muito frias:
o Ajustar registos das condutas de ar;
o Instalar ventiladores de teto;
o Criar zonas com controlo separado.
Reduzir o aquecimento ou arrefecimento desnecessário:
o Fixar termostatos em 25ºC (mínimo) na estação de arrefecimento e em 20ºC (máximo) na
estação de aquecimento;
o Ajustar o controlo do aquecimento e arrefecimento quando as condições meteorológicas
o permitam ou quando as instalações estão desocupadas;
o Ajustar o fornecimento de ar da unidade climatizadora para coincidir com o requerido
para o espaço;
o Eliminar o reaquecimento para controlo de humidade (muitas vezes o ar é arrefecido ao
ponto de orvalho para remover a humidade excessiva e, em seguida, é reaquecido até à
temperatura e humidade desejada).
Instalar um sistema free-cooling em vez de operar com fornecimento mínimo fixo do fluxo de ar.
Este permite que o sistema de climatização utilize o ar exterior variando o fluxo de ar de
abastecimento de acordo com as condições deste, geralmente usando um sensor de temperatura
externa de bulbo seco ou, melhor ainda, um sensor entálpico do ar de retorno (comutador
entálpico).
Instalar recuperação de calor. Os tipos mais comuns de permutadores de calor são o rotativo, de
placas, de serpentina e sistema de recuperação de óleo quente:
o Instalar ventiladores de recuperação de calor em que a troca se situe entre os 50 e 70%
da energia entre o ar de entrada (fresco) e o ar de retorno (climatizado).
Minimizar a quantidade de ar fornecido ao espaço a climatizar. A quantidade de ar fornecido a
um espaço é dependente do aquecimento/arrefecimento, mudanças de carga térmica,
o
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temperatura de fornecimento, requisitos de ventilação e/ou mudanças na circulação de ar. Em
média o ar deve renovar a cada 5-10 minutos.
Com a redução do caudal de ar reduz-se o consumo (sem prejuízo dos requisitos específicos a
considerar para cada espaço):
o Prolongar o tempo de circulação de ar por intermédio de um registo de descarga do
ventilador ou variador de velocidade no motor do ventilador.
Minimizar o ar de exaustão e de compensação/insuflação:
o Selar as condutas que atravessem espaços não climatizados (até 20% de ar condicionado
pode ser perdido ao longo das condutas de distribuição);
o Manter as portas fechadas quando o ar condicionado está a funcionar;
o Isolar condutas de ar, tubos de água fria, água quente e de vapor;
o Coordenar o funcionamento da extração com a atuação da iluminação (se possível e se
permitido);
o Verificar a existência de fugas nos registos / garantir uma boa vedação;
o Desligar exaustores desnecessários e reduzir o seu uso sempre que possível;
o Minimizar o volume de ar perdido com a redução da exaustão ao mínimo;
Implementar um plano regular de manutenção:
o Verificar a estanqueidade dos registos;
o Limpar as superfícies de permuta das unidades terminais;
o Verificar a existência de sujidade ou outras causas de caudal reduzido nos ventiladores;
o Calendarizar afinações dos sistemas;
o Verificar e calibrar regularmente os termostatos;
o Substituir regularmente os filtros de ar;
o Inspecionar tubagem;
o Proceder à reparação de fugas;
o Desligar as bombas de água quente quando o clima está ameno;
o Reduzir a velocidade dos ventiladores e ajustar correias de transmissão;
o Verificar válvulas, registos, ligações e motores;
o Verificar/manter purgadores de vapor, sistemas de vácuo e descargas em sistemas de
vapor a um tubo;
o Reparar, calibrar ou substituir controlos;
o Limpar regularmente as superfícies das serpentinas de arrefecimento, permutadores de
calor, evaporadores e unidades de condensação;
o Ajustar a temperatura da fonte de ar frio do ar condicionado ou bomba de calor ou a
água fria fornecida pelo chiller (um ajustamento de 2-3ºC pode trazer poupanças de 35%).
o Testar e reparar fugas em linhas e equipamentos com fluido frigorigénico;
o Substituir chillers ineficientes;
o Limpar e afinar caldeiras ou fornalhas;
o Verificar a eficiência da combustão através da medição das concentrações de dióxido de
carbono e de oxigênio e da temperatura dos gases de queima, fazendo as afinações e
ajustes necessários;

Página 85 de 90
maio 2012

Guia de boas práticas para a eficiência energética no Setor
Têxtil e do Vestuário (M3d)

By Citeve

Remover a fuligem acumulada nos tubos da caldeira e superfícies de transferência de
calor;
o Determinar, no controlo, se o fornecimento de ar ou água quente pode ser diminuído;
o Verifique se o ventilador de ar forçado ou água bomba de circulação permanece ligado
por um período de tempo apropriado após a unidade de aquecimento, ar condicionado
ou chiller se desligar, de modo a garantir a distribuição da energia presente nas
condutas/tubagem.
Implementar um sistema de gestão de energia (SGE) para monitorizar e controlar
automaticamente o AVAC e outros equipamentos (ex. iluminação). Um SGE é um sistema
projetado para otimizar e ajustar as operações de AVAC com base nas condições ambientais,
utilização e mudança de tempo:
Atualizar os equipamentos de queima de combustível:
o Instalar um queimador mais eficiente;
o Instalar um controlador automático na combustão de modo a parar o fornecimento de
combustível quando o equipamento não está a queimar;
o Instalar sistemas de turbulência para melhorar a eficiência da transferência de calor em
caldeiras mais de tubos de fogo mais antigas;
o Instalar um sistema de controlo automático de combustão para monitorizar a combustão
nos gases de saída e ajustar a entrada de ar em as caldeiras de grandes dimensões.
o Isolar as superfícies quentes da caldeira;
o Substituir os pilotos nos queimadores por ignições elétricas;
Verificar o funcionamento dos termostatos e sua localização:
o Instalar termostatos programáveis;
o Bloquear termostatos para evitar adulterações;
o Certificar-se do local adequado do termostato de modo a que a climatização no espaço
seja equilibrada (evitar a proximidade do termostato ao equipamento terminal e a
janelas/portas ou fortes correntes de ar).
Verificar o funcionamento de produtores térmicos:
o Promover o pré-aquecimento da água de alimentação da caldeira através de
recuperações térmicas;
o Ajustar o controlo das caldeiras e ar condicionado de modo que não haja simultaneidade
no arranque entre queimadores e compressores (sem prejuízo das necessidades);
Usar torres de arrefecimento existentes para fornecer água fria em vez ou em conjunto com a
refrigeração mecânica;
Instalar controlos nas bombas de calor (se possuir elementos de aquecimento com resistência
elétrica) para minimizar o seu uso;
Instalar um sistema de volume de ar variável (VAV), a partir da instalação de variadores de
velocidade nos motores dos ventiladores. Um sistema de VAV é concebido para proporcionar
apenas o volume de ar necessário para retirar ou fornecer a carga térmica real;
Adquirir equipamentos de alta eficiência energética;
Aumentar o tamanho das condutas de ar para reduzir a queda de pressão e velocidade do
ventilador;
o
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Substituir motores sobredimensionados por outros equipados com variadores de velocidade;
Associar painéis solares para produção de águas quentes sanitárias em detrimento de
aquecimento elétrico;
Usar o ar quente de arrefecimento de compressores de ar para climatização no período de
aquecimento.

Sistemas de iluminação
A par com a otimização dos equipamentos em si deve-se ter otimizar também o aproveitamento da luz
natural, não só pelos vãos envidraçados e com utilização de cores claras na pintura das paredes mas
também com a instalação, se possível, de sistemas de transmissão e transporte de luz, pelo que é
aconselhável a execução de um ensaio luminotécnico, ensaio este que pode até revelar um excesso de
potência luminosa.

Sistema de transporte e passagem de luz
Fonte das imagens:www.velux.pt

Relativamente às medidas ativas de otimização energética da iluminação temos então:









Desligar a iluminação quando desnecessária através da sensibilização dos utilizadores, sensores
de intensidade luminosa, sensores de presença e relógios programáveis;
Utilização de reguladores de fluxo;
Limpeza dos sistemas (luminárias, refletores, difusores, etc.);
Optar, sempre que possível, por lâmpadas de elevada eficiência luminosa (ex. incandescentes e
halogéneo por fluorescentes compactas, fluorescentes T8 por T5 ou tubo LED);
Aplicação de balastros eletrónicos em detrimento de balastros convencionais;
Reorganização dos locais de trabalho para otimização da luz natural;
Substituição em série de lâmpadas ao atingir os 80% do tempo de vida útil, a partir desse ponto a
qualidade da luz diminui progressivamente mantendo o consumo;
Prever o seccionamento adequado dos pontos de luz.
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Outros (informática, reprografia, confeção/preservação alimentar, etc.)
A racionalização da energia nestes equipamentos passa essencialmente pela aquisição de
equipamentos de classe energética superior (ex. frigoríficos, computadores, impressoras, monitores,
etc.), boa escolha na sua dimensão (tipicamente quanto maior o equipamento maior o consumo) e
pela sua utilização, aqui o fator humano é determinante pelo que o utilizador deve sempre desligar
esquipamentos quando não estiverem em uso, evitar o stand-by, concentrar a utilização (ex.
utilização da mesma impressora por várias pessoas), retirar carregadores das tomadas, em suma
utilizar senso comum de não potenciar consumos que não são necessários. No caso de ensaios
laboratoriais utilizar, quando possível, os equipamentos consumidores fora das horas de ponta e
eventualmente, no trabalho a vários turnos, evitar também as horas de cheias.

4.2 Qualidade do ar interior

No geral, a qualidade do ar interior é garantida pela correta renovação de ar nos espaços e pela limpeza,
limpeza não só dos espaços habitados mas também nos locais onde se possam dar acumulações ou
elevações de concentração dos vários agentes, nos sistemas de transporte do ar e dos sistemas de
filtragem, nomeadamente:







Limpeza/substituição de filtros e permutadores das unidades de tratamento e climatização do ar
tais como rooftops;
Limpeza/substituição de filtros e permutadores das unidades interiores terminais como splits e
ventiloconvetores;
Limpeza das condutas de transporte e grelhas do ar climatizado;
Limpeza das bandejas de condensados dos produtores de frio e unidades terminais de
arrefecimento;
Limpeza dos pontos de admissão do para o interior especialmente devido a excrementos
Etc.

O quadro seguinte apresenta um resumo das medidas corretivas e preventivas a implementar nos
edifícios de modo a garantir que os parâmetros de qualidade se mantêm em níveis seguros:
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Parâmetro
Partículas
suspensas no ar
PM10

Dióxido de
carbono
CO2
Monóxido de
carbono
CO
Ozono
O3
Formaldeído
HCHO

Compostos
orgânicos voláteis
COV's
Bactérias

Fungos

Legionella

Radão
Temperatura
Humidade
relativa

Ações Corretivas
- Executar manutenção preventiva AVAC;
- Limpeza adequada dos espaços;
- Evitar pavimentos em alcatifas ou outros
materiais semelhantes onde possa existir
acumulação de poeiras.
- Executar manutenção preventiva AVAC;
- Evitar sobrelotação dos espaços;
- Evitar plantas nos espaços

- Executar manutenção preventiva AVAC;
- Assegurar admissão de ar novo longe de
garagens.
- Executar manutenção preventiva AVAC;
- Evitar fotocopiadoras nos espaços;

- Executar manutenção preventiva AVAC;
- Assegurar eficiente ventilação dos espaços
após obras de remodelação (tintas, vernizes e
revestimentos).
- Executar manutenção preventiva AVAC;
- Utilizar produtos de limpeza não agressivos
ou apos limpeza assegurar boa ventilação do
espaço.
- Executar manutenção preventiva AVAC;
- Remover qualquer tipo de material biológico
e fontes de água do interior;
- Evitar a presença de excrementos de
pássaros junto às tomadas de ar.
- Executar manutenção preventiva AVAC;
- Remover qualquer tipo de material biológico
e fontes de água do interior;
- Evitar a presença de excrementos de
pássaros junto às tomadas de ar.
- Realização regular de choques térmicos.

Ações Preventivas
- Admitir ar novo tratado;
- Assegurar eficiente ventilação dos espaços;
- Limpeza do espaço;
- Alterar tipo de pavimento.
- Admitir ar novo tratado;
- Assegurar e verificar eficiente ventilação dos
espaços;
- Adequar o número de ocupantes à área
disponível.
- Admitir ar novo tratado;
- Assegurar eficiente ventilação dos espaços.

- Admitir ar novo tratado;
- Assegurar eficiente ventilação dos espaços;
- Deslocalizar excesso de equipamentos dos
espaços.
- Admitir ar novo tratado;
- Assegurar eficiente ventilação dos espaços
antes da sua ocupação.
- Assegurar eficiente ventilação dos espaços;
- Efetuar limpeza fora das horas de utilização
dos espaços.

- Assegurar eficiente ventilação dos espaços;
- Eliminar fissuras na envolvente dos espaços.
- Climatizar o espaço.

- Admitir ar novo tratado;
- Assegurar eficiente ventilação dos espaços;
- Limpeza e desinfeção do espaço;
- Eliminar eventuais pontes térmicas
existentes.
- Admitir ar novo tratado;
- Assegurar eficiente ventilação dos espaços;
- Limpeza e desinfeção do espaço;
Eliminar eventuais pontes térmicas
existentes.
- Limpeza e desinfeção do depósito de
armazenamento da água;
- Evitar estagnação de águas;
- Evitar acumulação de resíduos, sujidade e a
corrosão.
- Assegurar eficiente ventilação dos espaços;
Eliminar fissuras na envolvente dos espaços.
- Climatizar o espaço.

- Humidificar/Desumidificar o espaço.

- Humidificar/Desumidificar o espaço.

Ações corretivas e preventivas para a QAI
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