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Abstract  

 

According to the current situation, the improvement of processes that reduce operational costs 

and guarantee continuous development on the energetic and environmental level are extremely 

important. In this sense, companies are looking for an efficient management of the supply chain 

in order to maximize their competitiveness in the global market. 

This master thesis revolves around this situation, where Galp Energia seeks to ensure a good 

performance in terms of its supply chain, from the existing palm plantations in northern Brazil to 

the incorporation of biodiesel in Portugal, specifically in the level of palm oil transportation. The 

ultimate aim of Galp Energia is to ensure that there will be sustainable feedstock for future 

production of biodiesel plant at national level (Portugal), and also analyzed alternative scenarios 

for the palm oil reception in Brazil. 

Thus, we applied a methodology for assessing different scenarios, to identify the economic 

scenario, environmentally and energetically more favorable for palm oil transportation to the 

domestic market. 

The scenarios were analyzed in economic, environmental and energy which resulted in a more 

favorable global alternative, both for the domestic market and for export and reception of the 

product in Portugal. It was found that the scenarios benefited in economic and environmental 

terms not only of increased transport capacity as well as of the alternatives that were explored 

shipping instead of road. 
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Resumo  

Segundo a atual conjuntura, é de extrema importância a melhoria de processos, que visem a 

redução de custos operacionais e simultaneamente garantam melhorias contínuas do ponto de 

vista ambiental e energético. Neste sentido, as empresas procuram uma gestão eficiente das 

suas cadeias de abastecimento, de forma a maximizarem a sua competitividade nos mercados 

globais. 

É neste contexto que surge o problema em estudo, onde a empresa Galp Energia pretende 

garantir um bom desempenho ao nível da sua cadeia de abastecimento, desde as plantações 

de palma existentes no Norte do Brasil até à incorporação do biodiesel em Portugal, mais 

concretamente a nível do transporte de óleo de palma. O objectivo final da Galp Energia é 

garantir que existirá matéria-prima sustentável para uma futura produção de biodiesel de 

origem vegetal a nível nacional (Portugal), tendo este projecto também analisado cenários 

alternativos relativamente à recepção do óleo de palma no Brasil. 

Assim, aplicou-se uma metodologia de avaliação de diferentes cenários, para identificação do 

cenário economicamente, ambientalmente e energeticamente mais favorável para o transporte 

de óleo de palma para o mercado nacional.  

Os cenários foram analisados em termos económicos, ambientais e energéticos de onde 

resultou uma alternativa global mais vantajosa, tanto para o mercado interno, como para a 

exportação e recepção do produto em Portugal. Verificou-se que os cenários beneficiavam em 

termos económicos e ambientais não só do aumento da capacidade de transporte como 

também das alternativas em que era explorado o transporte marítimo em substituição do 

rodoviário. 

Palavras-Chave: Energia, Biodiesel, Cadeias de Abastecimento, Sustentabilidade, Transportes 
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1. Introdução 

1.1 Contextualização 

A energia tem sido fundamental no desenvolvimento e crescimento socioeconómico a nível mundial. 

Vários estudos demostram que as necessidades energéticas irão crescer de 12 milhões de toneladas 

de óleo equivalente em 2008, para 18 milhões de toneladas de óleo equivalente em 2035, com um 

aumento médio de 0,3% para os países da Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) e cerca de 2% para os restantes (Ossai et al., 2014, Krewitt et al., 2009).  

A maioria da energia é conseguida através de fontes convencionais, nomeadamente carvão, gás 

natural e derivados de petróleo. No entanto devido à constante pressão social relativa a questões 

ambientais, os países mais industrializados e mais desenvolvidos têm vindo a aumentar o seu 

interesse por energias renováveis, diminuindo desta forma as emissões atmosféricas e contribuindo 

para a diminuição de problemas como o efeito de estufa e assegurando, a longo prazo, fontes viáveis 

de fornecimento energético alternativas (Salim et al., 2014). 

Numa estratégia de desenvolvimento sustentável, o problema energético torna-se crucial tendo a 

maioria dos países mais industrializados e desenvolvidos já adoptado políticas de redução 

energética, estando sempre patente a importância entre as reduções alcançadas e o respetivo 

impacto económico das mesmas (Esseghir & Haouaoui Khouni, 2014). Actualmente, o programa 

climatérico e energético de 2008, que estabelece os objectivos a atingir em 2020, assim como as 

respectivas regulamentações, afirma-se como um dos principais pontos de referência nesta área 

(Śmiech e Papież, 2014). 

Em 2020, estima-se que cerca de 54% de todas as energias renováveis provenham de Biomassa, 

representando cerca de 12% das necessidades energéticas da União Europeia. Para tal acontecer 

terá de se verificar um aumento de cerca de 44% em bioenergia com um aumento relativo de cerca 

de 129% na área dos Biocombustíveis (Hoefnagelset al., 2014). 

Os óleos vegetais têm revelado características interessantes no desenvolvimento de 

Biocombustíveis, nomeadamente para motores diesel. O óleo de palma é uma dessas alternativas, no 

entanto devido à sua alta viscosidade, uma utilização deste sem tratamentos e cuidados ao nível do 

transporte e armazenagem ao longo do processo de produção, poderão originar problemas de 

carácter técnico que influenciarão o desempenho final do biocombustível. (Ndayishimiye e Tazerout, 

2011). 

A Galp Energia é hoje o único grupo integrado de produtos petrolíferos e gás natural de Portugal, com 

atividades que se estendem desde a exploração e produção de petróleo e gás natural, à refinação e 

distribuição de produtos petrolíferos, à distribuição e venda de gás natural e à geração de energia 

elétrica. 
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A necessidade de proteger o ambiente, de cumprir com as especificações ambientais e de prolongar 

a cadeia de valor do sector da energia levou a Galp Energia a apostar na produção de 

biocombustíveis. Sendo um produtor integrado de biodiesel, com presença em toda a cadeia de 

produção, desde a matéria-prima até à comercialização, será possível garantir a sustentabilidade 

ambiental e social dos projetos agrícolas e maximizar a redução de emissões ao longo do ciclo de 

vida do produto. Este projeto contribuirá igualmente para aumentar a segurança do abastecimento 

através da diversificação das origens da matéria-prima (Galp Energia, 2014). 

1.2 Objectivos 

Para a elaboração da dissertação de mestrado foram traçados alguns objectivos de modo a atingir os 

resultados esperados. Dado que o problema em estudo está localizado maioritariamente na parte a 

montante da cadeia de abastecimento, mais especificamente nas melhores alternativas de transporte 

do óleo tanto no mercado interno como na exportação do mesmo, o principal objectivo do trabalho 

prende-se com o desenvolvimento de vários cenários ao nível económico, ambiental e energético que 

mostrem alternativas viáveis ao desenvolvimento do presente trabalho. De modo a atingir os 

resultados esperados, foram traçados alguns objectivos intermédios: 

 Identificação do problema 

 Análises dos consumos energéticos mundiais e a importância das energias 

renováveis 

 Levantamento de algumas das directivas em vigor no âmbito da dissertação 

 Caracterização das gerações de biodiesel 

 Importância dos biocombustíveis para o negócio Galp e a necessidade de inovar 

 

 Revisão de literatura 

 Gestão de Cadeias de Abastecimento 

 Design de Redes de Cadeias de Abastecimento 

 Sustentabilidade em Cadeias de Abastecimento 

 Cadeias de Abastecimento de Biocombustíveis 

 Análises de impactes Ambientais em Cadeias de Abastecimento de biocombustíveis 

 

 Recolha de dados para caracterização do problema em estudo  

 Níveis de produção 

 Distâncias e meios de transporte 

 Custos associados ao desenvolvimento dos cenários 

 Entradas e saídas energéticas do sistema 

  

 Caracterização dos diferentes cenários 

 Desenvolvimento dos cenários 

 Análise dos cenários em termos económicos, ambientais e energéticos. 
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 Selecção da melhor alternativa  

 Avaliação das melhores alternativas 

 Proposta de melhores alternativas  

1.3 Metodologia 

Nesta secção pretende-se apresentar a metodologia seguida na elaboração da presente dissertação 

de mestrado. 

1. Caracterização do problema em estudo  

2. Revisão do estado da Arte 

3. Aplicação de metodologia de análise de cenários, relativos ao transporte do óleo para 

mercado interno, externo e recepção do produto em Portugal  

4. Recolha de dados  

5. Avaliação económica dos vários cenários propostos 

6. Avaliação de impactes ambientais dos vários cenários propostos 

7. Avaliação energética para estudo da viabilidade das propostas selecionadas 

8. Selecção do cenário mais favorável para a Galp Energia 

9. Determinação de preços competitivos à saída das fábricas no Brasil  

Na primeira fase do Projecto pretende-se analisar os principais desafios e oportunidades de negócio 

em cadeias de abastecimento de biocombustíveis, nomeadamente de biodiesel derivado de óleo de 

palma proveniente do Brasil. Com esta análise obtém-se informação relevante, que será aplicada no 

desenvolvimento dos cenários relativos ao transporte do óleo de palma tanto para o mercado 

Brasileiro como para o mercado Ibérico a partir das plantações existentes no Norte no Brasil. 

Numa segunda fase foi realizada uma revisão da literatura existente na área de gestão, design e 

sustentabilidade em cadeias de abastecimento de biocombustíveis, com o objectivo de integrar na 

dissertação alguns dos temas previamente estudados por autores nestas áreas, de modo a utilizar 

técnicas e métodos que já mostraram ser aplicáveis à resolução deste tipo de problemática, não só 

em termos académicos como em termos industriais. 

No terceiro passo da metodologia serão sugeridos vários cenários alternativos de transporte tendo 

em conta rotas, capacidades e meios de transporte variados, tanto no mercado interno brasileiro 

como para exportação para posterior transformação em Portugal do óleo em biodiesel de origem 

vegetal. Serão ainda estudadas algumas alternativas de recepção do óleo em Portugal. 

Posteriormente, no decorrer da dissertação de mestrado foi realizada uma recolha de dados 

exaustiva no âmbito do sector de transporte do óleo de palma, tanto a nível rodoviário como marítimo. 

Foi também feito um levantamento dos níveis de produção, preços de produção, procura do produto e 

preços de venda bem como locais alternativos de fornecimento de matéria-prima. Todos os dados 

necessários para a avaliação das alternativas de recepção do óleo em Portugal serão igualmente 
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levantados. Foi ainda feito um levantamento das principais entradas e saídas energéticas ao longo da 

cadeia de abastecimento, que serviram de base para o desenvolvimento das conclusões ambientais e 

energéticas realizadas. 

De seguida será realizada uma análise económica relativa aos vários cenários desenvolvidos 

anteriormente, estabelecendo desta forma um método comparativo entre os mesmos, tendo como 

principal medida de comparação os custos associados a cada tipo de cadeia de transporte 

desenvolvida. 

Após a análise económica, serão realizadas análises ambientais e energéticas aos cenários 

desenvolvidos, ou seja, avaliar e quantificar os níveis de emissões decorrentes do processo de 

transporte da matéria-prima e uma análise da quantidade de energia gasta por unidade de produto 

transportado, de modo a verificar se esta não excede a energia produzida através da utilização dos 

biocombustíveis. 

O oitavo ponto pretende desenvolver uma metodologia iterativa em que, recorrendo às alternativas de 

transporte de óleo existentes a nível mundial, se defina um preço de venda do óleo que seja 

competitivo à saída das empresas de extração existentes no norte do Brasil.  

Por fim será realizada a seleção dos melhores cenários relativamente aos critérios aplicados na sua 

avaliação. 

1.4 Estrutura do Trabalho 

A presente dissertação de mestrado encontra-se dividida em oito capítulos distintos. O primeiro 

capítulo inclui uma contextualização ao problema em estudo, os principais objectivos a atingir bem 

como a metodologia para a execução do trabalho. O segundo capítulo compreende um 

enquadramento ao projecto desenvolvido, abordando temáticas como energia, mercado do biodiesel, 

políticas energéticas, gerações de produção de biodiesel e ainda uma pequena introdução à empresa 

Galp Energia onde será desenvolvido o trabalho. No terceiro capítulo é apresentada uma revisão de 

literatura, que tem como objectivo recolher informação que servirá de base para a elaboração do 

trabalho. Neste capítulo são estudados temas como Gestão e Design de Cadeias de Abastecimento, 

Sustentabilidade em Cadeias de Abastecimento e Cadeias de Abastecimento sustentáveis de 

biocombustíveis. No quarto capítulo são caracterizados os cenários que serão posteriormente 

avaliados, incluindo os cenários de transporte no mercado interno e externo, bem como os cenários 

de recepção do produto em Portugal. No quinto capítulo são recolhidos todos os dados necessários 

para uma posterior análise dos cenários. No sexto capítulo é realizada uma análise exaustiva dos 

cenários em termos económicos, ambientais e energéticos. No sétimo capítulo são definidos os 

preços competitivos à saída das fábricas de extracção no Brasil. Por fim, no oitavo capítulo são 

apresentadas as principais conclusões do trabalho proposto.  
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2.Enquadramento 

Neste capítulo será apresentado um breve enquadramento referente aos biocombustíveis, mais 

especificamente ao biodiesel que será o tema alvo da presente dissertação. Na secção 2.1 

apresenta-se o panorama energético actual com uma referência final aos biocombustíveis. Na secção 

2.2 foi caracterizado o mercado global do Biodiesel apresentando os principais produtores e 

consumidores mundiais. Nesta secção analisa-se ainda o mercado de Biodiesel derivado de óleo de 

palma no Brasil, apresentando drivers, desafios e oportunidades de negócio do produto e da 

respectiva cadeia de abastecimento. Na secção 2.3 algumas das políticas/directivas referentes ao 

uso de biocombustíveis, mais actuais e dominantes no mercado, são apresentadas e discutidas. Na 

secção 2.4 são apresentadas as principais tecnologias de produção de biodiesel existentes no 

mercado em estudo, bem como a necessidade da produção de HVO (Hydrogenated Vegetable Oil). 

Na secção 2.5 é explorado o mercado global do óleo de palma não só em termos de consumo como 

também em termos de produção. Por fim na secção 2.6 introduz-se a empresa em estudo, a Galp 

Energia, destacando-se a importância dos biocombustíveis no negócio da mesma bem como a 

definição do problema em causa para a elaboração da dissertação de mestrado.  

2.1 Energia 

A Energia é um dos aspectos fundamentais em termos socio económicos das sociedades 

contemporâneas. Tudo o que conhecemos actualmente depende directa ou indirectamente da 

utilização de algum tipo de energia e muitos autores consideram a mesma como um dos drivers 

fundamentais no desenvolvimento económico a nível mundial (Reid et al., 2014). 

De acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE), cerca de 64% do consumo de energia 

mundial em 2035 será fruto de actividade de países fora da OCDE, o que implica uma extrema 

necessidade de englobar cada vez mais países nesta organização de modo a evitar problemas 

futuros em termos energéticos (Khatib, 2012). 

A procura por energia primária aumentará cerca de 90% até 2035 e a China assumirá cada vez mais 

a posição de maior consumidor energético mundial. O recurso a energias fósseis diminuirá de 81% 

para cerca de 75% e o recurso a energias renováveis estima-se que terá um acréscimo de 5% 

passando, em 2035, a representar cerca de 18% do consumo mundial. Em 2035 espera-se que 10% 

da energia mundial para o sector dos transportes provenha de biocombustíveis (Khatib, 2012). 

De acordo com o cenário de revolução energética, em 2050 cerca de metade do consumo energético 

mundial poderá ser suportado por energias renováveis, como pode ser visualizado na Figura 1, 

aumentando desta forma a importância de estabelecer políticas e directivas que apoiem e 

desenvolvam cada vez mais este tipo de energias alternativas (Krewitt et al., 2009). 
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Figura 1 – Consumo Energético Mundial (Krewitt et al., 2009) 

O presente trabalho enquadra-se na produção de biocombustíveis, apresentando-se de seguida a 

caracterização dos biocombustíveis existentes no mercado. 

2.1.2 Biocombustíveis 

Existem dois tipos essenciais de biocombustíveis, os primários, provenientes de fontes naturais de 

biomassa que não são sujeitos a qualquer tipo de processamento, como por exemplo a madeira 

utilizada directamente para aquecimento ou produção de electricidade e os biocombustíveis 

secundários que são modificações de combustíveis primários e que sofreram algum tipo de 

processamento (bioetanol, biodiesel e bio óleo). Estes são utilizados como biocombustíveis no sector 

dos transportes ou como fonte energética em processos industriais que envolvam altas temperaturas 

(Nigam e Singh, 2011). 

Entende-se como biocombustível a fonte de combustível alternativo ao combustível de origem fóssil, 

produzido a partir de gordura animal e de alguns óleos de origem vegetal (Eijck et al., 2014). 

Podemos separar os biocombustíveis em dois grandes grupos sendo estes o bioetanol, responsável 

pela geração de biocombustíveis para incorporar na gasolina e o biodiesel que é o biocombustível 

utilizado nos motores diesel, o qual consiste numa mistura de percentagem variável de 

biocombustível derivado de óleos vegetais ou gorduras animais com diesel convencional (Nigam e 

Singh, 2011). A Figura 2 ilustra a actual produção de biocombustíveis bem como previsões futuras do 

desenvolvimento deste sector. 

Como se pode verificar pela Figura 2, o crescimento de produção de biocombústiveis tem aumentado 

significativamente, tendo o biodiesel um papel preponderante neste mercado. 



7 

 

 

Figura 2 - Produção global de Biocombustíveis (Scovronick e Wilkinson, 2014) 

Uma vez que o objectivo deste trabalho se prende com o estudo da Cadeia de abastecimento do 

biodiesel, será dada especial atenção ao mesmo. Actualmente o biodiesel mostra-se como um dos 

mais promissores substitutos de combustíveis de origem fóssil no sector dos transportes, sendo a sua 

produção realizada actualmente em vários países (Masjuki e Shahabuddin, 2013).  

2.2 Mercado Global do Biodiesel 

A produção de Biodiesel a nível mundial tem vindo a crescer consideravelmente. De acordo com os 

dados da International Energy Agency, nos últimos anos verificou-se uma evolução gradual crescente 

de todos os continentes com excepção do continente Africano. Como pode ser observado na Figura 

3, o continente Europeu assume a liderança com cerca de uma produção de 180 mil barris diários, 

seguindo-se a América central e do sul com uma produção a chegar aos 100 mil baris diários, no ano 

de 2011 (OECD/IEA, 2011) .  

 

Figura 3- Produção Mundial de Biodiesel (OECD/IEA, 2011) . 

Na Figura 4 apresenta-se de forma mais detalhada os principais produtores de Biodiesel mundial, 

verificando-se de logo uma supremacia dos Estados Unidos da América e da Alemanha seguidos por 

países como Argentina Brasil e França (OECD/IEA, 2011) .  
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Figura 4- Produção Mundial de Biodiesel (OECD/IEA, 2011). 

Relativamente ao consumo mundial de Biodiesel verifica-se pela Figura 5 uma tentativa por parte de 

alguns países de utilizarem recursos energéticos renováveis em detrimento de energias de origem 

fóssil. Neste caso a diferença do continente Europeu para os restantes é superior, o que demonstra 

que a Europa continua a ser um continente pioneiro neste tipo de iniciativa e é actualmente detentora 

de directivas muito bem estabelecidas no que respeita ao uso obrigatório deste tipo de combustível. 

Como se pode ver pela Figura 5 os consumos no ano de 2011 chegaram a valores de 250 mil barris 

por dia no continente Europeu, seguindo-se com apenas 60 mil barris por dia a América Central e do 

Sul (OECD/IEA, 2011). 

 

Figura 5- Consumo Mundial de Biodiesel (OECD/IEA, 2011). 

 

Figura 6- Consumo Mundial de Biodiesel (OECD/IEA, 2011). 

Como se pode observar nas Figuras 4 e 6, o Brasil tem vindo a assumir-se como um dos principais 

players a nível mundial no que respeita ao consumo e produção de biodiesel. De modo a incentivar 

tanto o consumo como a produção de biodiesel e outros combustíveis renováveis, algumas políticas 
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têm vindo a ser implementadas. De seguida serão apresentadas algumas das principais políticas a 

nível mundial referentes à utilização de biocombustíveis. 

2.3 Principais políticas energéticas mundiais ao nível dos biocombustíveis 

O consumo de biocombustíveis Europeu tem crescido a um ritmo significativo, no entanto de modo a 

atingir os objectivos e metas traçados para 2020, serão necessários esforços e políticas que 

dinamizem e incitem as boas práticas neste sector de forma a alcançar os objectivos específicos de 

cada país de uma forma sustentável. Por outro lado é de extrema importância produzir 

biocombustíveis que cumpram a legislação em termos técnicos e estruturais, de modo a poder 

incorporar as percentagens traçadas por lei para 2020 (Wiesenthal et al., 2009).Como se pode ver na 

Figura 6 a necessidade imposta pelas directivas Europeias de utilização de Biodiesel está bem 

patente no consumo dos países Europeus. Nos últimos anos tem-se vindo a acompanhar um 

aumento significativo da utilização de biodiesel em países como o Brasil e os Estados Unidos da 

América, onde as políticas associadas ao uso deste combustível são cada vez mais rigorosas e têm 

padrões cada vez mais parecidos com os Europeus (OECD/IEA, 2011). 

No Mercado dos biocombustíveis Europeu as metas a atingir e políticas a serem adoptadas são 

regidas pelo Renewable Energy Directive (RED) e pela Fuel Quality Directive (FQD). A RED impõe 

que até 2020 todos os estados membros recorram a 20% de energias renováveis para satisfazer o 

seu consumo interno e um obectivo secundário de 10% de incorporação energética de 

biocombustíveis no sector de Transportes. De acordo com a FQD obriga-se a uma redução de 6% 

nos Gases de efeito de estufa até 2020 com uma meta indicativa de 4% até 2017 (Reid et al., 2014). 

Em Portugal o Decreto-Lei 117/2010 definiu o cronograma de incorporação de energia renovável no 

setor dos transportes no horizonte temporal de 2020 em 10%. A utilização de biocombustíveis, em 

maior escala, efetua-se em Portugal desde 2006 através da incorporação de biodisel proveniente da 

tecnologia de produção Fatty Acid Methil Ester (FAME) (descrito em maior detalhe na próxima 

secção) no gasóleo nas Refinarias da Galp Energia. O FAME exibe várias características que não 

satisfazem a especificação oficial do gasóleo, designadamente a massa volúmica, a estabilidade à 

oxidação e as propriedades que medem o comportamento do combustível a baixas temperaturas.  

Por este motivo a utilização de FAME como componente do gasóleo rodoviário é atualmente 

restringida pela Norma Europeia de qualidade deste produto (EN 590), situando-se num patamar 

máximo de 7% em volume, o que corresponde a pouco mais de 6% do conteúdo energético daquele 

combustível, dado o inferior poder calorífico que exibe. Tendo em conta essas limitações, a meta dos 

10% até 2020 será cumprida utilizando Hydrogenated Vegetable Oil (HVO) (descrito em detalhe na 

próxima secção), como substituto principal do gasóleo rodoviário mineral.  

De acordo com J.W Vidal (Secretária da Ciência e tecnologia responsável pelo programa de 

biocombustíveis no Brasil), o Brasil tem tudo para se tornar líder na transformação e produção de 

combustíveis líquidos renováveis dando inicio a uma nova geração biocombustíveis contribuindo 
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desta forma para um fornecimento de energia mais sustentável e competitivo (Garcez e Vianna, 

2009). 

Em 2003 o Grupo de Trabalho Interministerial Biodiesel (GTIB) autorizou uma mistura de cerca de 5% 

de biodiesel com diesel de origem fóssil. De Acordo com o relatório de medidas provisorias nº 214-

2004 os principais pontos referentes à política de incorporação de biodiesel no diesel fóssil são as 

seguintes: (1) no início de 2012 a % mínima de incorporação fixou-se nos 5%; (2) estabeleceu-se um 

período intermédio onde a incorporação de 2% seria obrigatória; (3) definiu-se a responsabilidade de 

controlar o processo ao Concelho Nacional de Política Energética (CNPE); (4) definiu-se biodiesel 

como um biocombustível derivado de gordura animal ou vegetal; (5) definiu-se como entidade 

reguladora de todo o processo a Agencia Natural de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (Garcez e 

Vianna, 2009). 

No Brasil destaca-se ainda o Programa Nacional para Produção e Utilização de Biodiesel (PNPB), 

que tem como principais objetivos a diversificação das matérias-primas possíveis bem como a 

inclusão social. De entre todas as matérias-primas existentes no país, o óleo de palma foi identificado 

como sendo o mais rentável e favorável para a zona norte do Brasil. No entanto, a participação do 

óleo de palma é ainda pouco representativa no mercado Brasileiro de Biodiesel, sendo o nível de 

produção insuficiente para satisfazer as necessidades do país. Limitações tecnológicas, 

infraestruturais, custos de transação e elevados investimentos, são alguns dos estrangulamentos no 

que respeita ao desenvolvimento próspero de cadeias de abastecimento de biodiesel de óleo de 

palma no Brasil (César et al., 2013). Alguns dos principais incentivos para promover o óleo de Palma 

no desenvolvimento de biodiesel no Brasil são: 1) A vantagem competitiva em termos produtivos 

relativamente a outras oleígenas, uma vez que é a planta com maior rendimento em termos de 

extração de óleo vegetal (3-6 ton por hectare); 2) melhor adaptação geográfica à zona do Amazonas 

para cultivo (Mekhilef et al., 2011). 

No Brasil estima-se que apenas 109 mil dos 32 milhões de hectares disponíveis sejam actualmente 

utilizados para a plantação de palma (Programa de Produção Sustentável, 2010). Desta forma e 

juntando ao alto rendimento por hectare em termos de produção de óleo, a produção de palma ganha 

cada vez mais enfâse como alternativa viável de produção de biodiesel no Brasil (KFG, 2006). 

As Cadeias de Abastecimento de produção de biodiesel beneficiam de isenções de algumas taxas, 

aumentando assim a sua competitividade em termos de custos operacionais e logísticos. O programa 

de financiamento e suporte em investimentos em biodiesel no Brasil tem vindo a financiar vários 

sectores de toda a cadeia de abastecimento deste tipo de produto. Os fundos previstos chegam a 

atingir 90% do investimento total para empresas certificadas com taxas de juro a rondar os 3%. Desta 

forma pode-se concluir que o fácil financiamento e os incentivos fiscais contribuirão em muito para o 

aumento da competitividade das cadeias de abastecimento de biodiesel no Brasil (JC, 2006). 
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A viabilidade económica dos óleos vegetais como matéria-prima para produção de biodiesel depende 

do seu preço de mercado uma vez que cerca de 80% do custo final deste tipo de combustível deriva 

dos mesmos (Furlan Jr J, Kaltner FJ, de M Alves S, 2004).Outro factor a ter em conta é o facto dos 

combustíveis fósseis, apesar de todos os incentivos apresentados, continuarem a ser uma opção 

mais favorável em termos económicos relativamente ao biodiesel e por conseguinte tende-se a 

utilizar apenas as quantidades mínimas que respeitem as directivas em vigor (Mekhilef et al., 2011).   

De seguida são apresentados na Tabela 1 os resultados de uma pesquisa realizada sobre os 

principais problemas ao desenvolvimento de cadeias de abastecimento para produção de biodiesel 

de óleo de palma no Brasil bem como algumas propostas simples de melhoria. 

Tabela 1- Principais desafios na produção e desenvolvimento de Cadeias de Abastecimento de biodiesel 
de óleo de palma no Brasil (César et al., 2013) 

Principais 

Problemas 

Situação Propostas de Melhoria 

Preço dos 

combustíveis 

fósseis 

Preços do combustível fóssil influenciam 

negativamente o desenvolvimento da 

indústria de biodiesel. 

Manutenção e melhoramento de 

incentivos governamentais como forma 

de reforçar este sector. 

Utilização do óleo 

de palma como 

recurso alimentar 

Substituição do óleo de palma pelo óleo de 

soja o que aumenta o valor do mesmo no 

mercado internacional e diminui as 

reservas para fins de produção energética. 

Tentar aumentar a área regulamentada 

para plantação do óleo de palma 

juntamente com fundos para novas 

técnicas de cultivo e sustentabilidade. 

Custos para 

projectos sociais e 

pequenos 

produtores 

Ainda existem poucas cooperativas que 

estabelecem e promovam os processos de 

produção e marketing para pequenos 

produtores e famílias de agricultores. 

Investimento e treino de pequenas 

comunidades e de lideres para que 

estes possam representar os interesses 

das famílias em causa. Estas famílias 

devem ter a motivação de desenvolver 

novas organizações. 

Condições 

infraestruturais 

(estradas) 

O sistema actual de estradas é 

considerado um dos principais obstáculos 

ao desenvolvimento deste sector. A falta de 

infraestruturas de transporte afecta assim o 

desenvolvimento económico desta 

actividade. 

Investimento em caminhos-de-ferro e 

caminhos marítimos que unam as 

principais zonas de comércio. 

Manutenção exaustiva das estradas 

existentes e criação de novas vias. 

Principais 

Problemas 

Situação Propostas de Melhoria 

Elevadas barreiras 

à entrada e saída 

Os elevados investimentos para a 

produção de óleos vegetais tendem a 

afastar potenciais investidores privados do 

negócio. 

Melhoramento dos programas de 

financiamento para incentivar novos 

investidores. 

Linhas de crédito Os pequenos produtores enfrentam sérios 

problemas no que respeita a financiamento 

e linhas de crédito. 

Melhoramento do financiamento para 

pequenos produtores e famílias de 

agricultores. 
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Para acompanhar a evolução das políticas impostas a nível mundial, surge a necessidade de 

melhorar as tecnologias de produção de biocombustíveis, como se verá de seguida na secção 2.4. 

2.4 Gerações de biodiesel e tecnologias de produção 

De seguida serão apresentados os dois principais tipos de produção de biodiesel existentes, um dos 

quais actualmente em vigor (Fatty Acid Methil Ester) (FAME) bem como o produto que será 

desenvolvido a partir do óleo de palma (Hydrogenated Vegetable Oil) (HVO), que será a alternativa 

que permitirá responder às alterações impostas pelo mercado. Posteriormente uma breve explicação 

referente às tecnologias de produção destes dois produtos será realizada. 

Fatty Acid Methil Ester – Tecnologia de Produção 

O FAME é obtido através da reação de um lípido com um álcool que produz um éster e um 

subproduto, o glicerol. Os lípidos podem ser provenientes de óleos vegetais, e de matérias residuais 

como a gordura animal e óleos de fritura usados. A reação ocorre na presença de um catalisador 

(fortemente ácido ou básico), a temperaturas entre 20 °C e 80 °C. De entre várias aplicações que 

podem ser associadas a este produto, destacam-se a incorporação no diesel convencional para 

produção de biodiesel tornando-se assim uma fonte de combustível. A reacção que dá origem ao 

FAME pode ser observada na Figura 7 onde um triglicerídeo (C55H98O6) juntamente com metanol 

(CH4O) dará origem ao éster metílico denominado FAME (CH3(CH2)nCOOCH3) juntamente com um 

subproduto que é o glicerol (C3H8O3) (Pullen & Saeed, 2014).  

 

Figura 7 – Reacção química de obtenção de FAME (Adaptado de Pullen e Saeed, 2014). 

O processo de produção subjacente ao produto FAME é ilustrado na Figura 8, onde se pode ver o 

processo de uma forma esquemática. 

Inicialmente a matéria-prima é preparada extraindo-se o óleo tanto de algumas plantas como a soja, 

palma, girassol, jatropha entre outras, como a partir de gorduras animais ficando assim o óleo pronto 

para se iniciar o processo. Seguidamente o óleo é sujeito a uma transesterificação. Este processo 

químico compreende três reacções reversíveis e consecutivas. Na primeira fase é formado uma 

molécula de diglicéridos, a partir da molécula de triglicéridos. Na segunda fase, forma-se uma 

molécula de monoglicéridos, a partir da molécula de diglicéridos. Na última fase, obtém-se a glicerina, 

produto secundário da reacção através do monoglicérido. Em todas estas fases são formados ésteres 

(Letters, 2010).Seguidamente os ésteres são separados da glicerina, obtendo assim a fase pesada 
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da fase leve através de um processo de decantação. Ambas as fases sofrerão posteriormente a 

recuperação de algum do álcool remasnescente nas mesmas, de modo a aumentar a eficiência do 

processo (Letters, 2010). Por fim um processo de purificação dos ésteres origina o FAME. Este passo 

engloba uma lavagem, e uma secagem que remove vestígios de catalisador e excesso de metanol 

existente no produto (Letters, 2010).  

 

Figura 8 – Processo de produção de FAME (Galp Energia, 2013) 

Hydrogenated Vegetable Oil – Tecnologia de Produção  

O diesel renovável ou avançado é um biocombustível para motores diesel, com características 

semelhantes a um gasóleo fóssil, derivado da hidrogenação de óleos vegetais, gorduras animais ou 

de subprodutos como os da produção da pasta de papel (tall oil). É também designado por HVO 

(Hydrogenated Vegetable Oil), ou Green Diesel. A reação dos óleos vegetais com hidrogénio, na 

presença de catalisador, dá-se via dois mecanismos, como se pode observar na Figura 9 sendo os 

mesmos:      

 Hidrodesoxigenação, com formação de hidrocarbonetos e H2O; 

 Descarboxilação, com formação de hidrocarbonetos e CO2. 

 

Figura 9 – Reacções químicas para a formação de HVO 
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A tecnologia existente para produzir gasóleo a partir da transformação dos óleos vegetais, está 

altamente focada no processo anteriormente descrito. Contudo, um novo método para produzir 

biodiesel tem vindo a ser desenvolvido, mostrando algumas vantagens competitivas quando 

comparado com o método utilizado para produzir biodiesel FAME, nomeadamente a possibilidade de 

aumentar a percentagem de incorporação no diesel convencional, respeitando desta forma as futuras 

directivas europeias. 

O óleo vegetal começa por sofrer um pré tratamento para retirar impurezas. Terminado o pré-

tratamento, o óleo entra no processo misturado com diesel convencional iniciando-se a fase de 

produção de biodiesel. De seguida o produto é sujeito a uma hidrogenação seguido de uma 

isomerização, produzindo um biodiesel sem limites de incorporação e ainda água e como produto 

secundário. O processo engloba 4 secções fundamentais sendo estas um reactor de remoção de 

partículas, um reactor de hidrogenação, um reactor de isomerização e por fim uma área de separação 

conforme o ponto de ebulição dos produtos (gás, GPL, nafta e HVO (Hydrogenated Vegetable Oil)). 

De seguida será feita uma descrição do Processo de produção de HVO, através da intrepertação da 

Figura 10, facilitando assim a compreensão do processo em causa. Inicialmente, a mistura de diesel 

convencional com o óleo vegetal é bombeada desde a zona de armazenagem para uma zona de 

mistura, onde é integrada com o gás de reciclo, constituído essencialmente por hidrogénio quente 

(H2). A mistura reaccional entra no primeiro reactor (R - 1401), onde ocorre a reacção de 

hidrogenação, que consiste basicamente numa reacção química na qual os óleos vegetais reagem 

com o hidrogénio e que posteriormente é submetido a uma reacção de isomerização. Antes de entrar 

no reactor de isomerização, o efluente proveniente do primeiro reactor (R - 1401), é misturado com 

hidrogénio fresco (H2), e é aquecido através de um permutador de calor, até atingir a temperatura 

necessária para a reacção de isomerização (Naik et al., 2010). De seguida e para finalizar o processo 

e obter biodiesel a corrente entra no reactor 2 (R – 3201) onde é isomerizada alterando a estrutura 

base (Prelhaz, 2009). Na saída do reactor de isomerização (R – 3201), o efluente é arrefecido e 

encaminhado para uma unidade de separação, onde os gases e os líquidos são separados. Desta 

forma, obtemos GPL (gás de petróleo liquefeito), que é constituído maioritariamente por propano 

(C3H8) e butano (C4H10), componentes de nafta ligeira e o HVO como se pode visualizar no canto 

suerior direito da Figura 9. Este último é obtido no fundo do separador, e após a refinação está em 

condições de ser enviado para a armazenagem (Naik, Goud, Rout, & Dalai, 2010b). 
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Figura 10- Processo da produção de HVO (Galp Energia , an integrated energy player, 2014) 

De acordo com a especificação Europeia de 2010 relativa a combustíveis diesel pode verificar-se que 

a percentagem em volume máxima permitida por lei de incorporação de FAME, que é um biodiesel de 

1ª geração, não poderá ultrapassar os 7%, valor este que fica bastante distanciado dos objectivos de 

10% de incorporação energética estabelecidos pela União Europeia para 2020. Assim existe uma 

necessidade em termos legais do desenvolvimento de outro tipo de Biodiesel (Reid et al.,2014). 

Outra questão essencial que reforça a necessidade de desenvolver um biodiesel como o HVO é o 

facto de a viabilidade dos biocombustíveis menos avançados, nomeadamente o biodiesel FAME, ser 

questionável uma vez que a eficiência do processo é reduzida provocando elevados desperdícios, 

criando alguns conflitos com cadeias de abastecimento de áreas alimentares associadas às matérias-

primas utilizadas no processo (Nigam e Singh, 2011).  

Por outro lado a eficiência deste processo é mais elevada, quando comparada com os 

biocombustíveis de primeira geração, o que originará menos conflitos no mercado global de óleos 

alimentares, nomeadamente para este trabalho no mercado do óleo de palma, uma vez que a 

eficiência em termos de ocupação de terra para plantações será em média menor comparativamente 

ao processo de primeira geração (Nigam & Singh, 2011). 

Desta forma, de seguida será realizado um pequeno levantamento relativo ao mercado global do óleo 

de palma, referenciando os principais produtores e consumidores deste produto bem como as 

principais utilizações do mesmo. 

2.5 Mercado Global do óleo de palma 

O óleo de Palma é uma gordura vegetal obtida a partir da polpa da fruta da palmeira de óleo. O óleo é 

obtido pela extração ou prensagem, e a sua cor difere de acordo com o processamento a que foi 

submetido (Barbosa et al., 2014). Dois tipos de óleo são obtidos dos frutos da palmeira oleaginosa: o 
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óleo de palma (extraído da polpa e utilizado actualmente para produção de biodiesel) e o óleo de 

palmiste (extraído da amêndoa). O rendimento do óleo representa aproximadamente 22% do peso 

dos cachos para o óleo de palma e 3% para o óleo de palmiste. Devido a sua alta produtividade, mais 

de 6 toneladas por hectare ao ano, o óleo de palma mostrou-se uma excelente opção na produção 

mundial de óleos e gorduras vegetais. (Barbosa et al., 2014). A produção de energia a partir de óleos 

vegetais foi impulsionada pelas diretrizes da União Europeia que estimulam a mistura de 

biocombustíveis aos combustíveis convencionais. O mercado europeu de biocombustíveis era 

dominado pela utilização de óleo de colza (canola). O aumento da procura do óleo de colza por parte 

dos produtores de biodiesel associado ao aumento da sua procura no mercado alimentar, originou 

aumentos nos preços desse óleo, forçando os produtores de biocombustível a optarem pelos óleos 

doutras oleígenas, tal como a palma (Barbosa et al., 2014).De acordo com a Oil World Statistics, no 

último ano os principais produtores de óleo de palma estão localizados no continente asiático, 

nomeadamente Malásia e Indonésia, representando cerca de 90% da produção mundial com um total 

de 52 Milhões de toneladas de CPO (Crude Palm Oil). No que respeita a importações a nível Mundial, 

podemos ver através da Tabela 2 que a Europa e a China ocupam uma posição relevante no 

mercado importando cerca de 14 milhões de toneladas de óleo o que corresponde a cerca de metade 

do total de importações a nível mundial. Na área das exportações a Malásia e Indonésia voltam a ser 

preponderantes com mais de 90% das exportações mundiais deste óleo, somando um total de 40 

milhões de toneladas exportadas. Na Tabela 2 pode-se ver com mais detalhe os principais valores de 

mercado do ano corrente (Oil Wordl Statistics, 2014). 

Tabela 2- Mercado Mundial de óleo de palma (1000T) (Oil Wordl Statistics, 2014) 

País Produção  

(10
3
 ton CPO) 

% 

Mundial 

Importação (10
3
 

ton CPO) 

% 

Mundial 

Exportação (10
3
 

ton CPO) 

% 

Mundial Indonésia 32000 54   22500 53 

Malásia 19900 34   17700 42 

Brasil 352 1 250 1 75 0,25 

Nigéria 1013 2 1020 3   

Colômbia 1220 2   265 1 

Europa   7100 23   

U.S.A   1340 4   

China   6650 22   

Rússia   655 2   

Restantes 

Países 

4400 7 9527 31 2012 5 

Tabela 3- Mercado Mundial de óleo de palma (1000T) (Oil Wordl Statistics, 2014) 

Ao contrário do que acontece com a produção e consumo de biodiesel que está directamente 

relacionado com o nível de desenvolvimento dos países, verificando-se uma forte aposta por parte 

dos continentes Europeu e Americano na utilização e produção deste tipo de biocombustível, a 

produção da matéria-prima que irá ser estudada neste trabalho (óleo de palma) tem a sua produção 

limitada à faixa equatorial, limitando os locais onde é possível produzir este óleo vegetal. Quanto ao 

consumo de óleo de palma é importante referir que actualmente apenas 4% do óleo é utilizado para a 
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produção de biodiesel (Mekhilef et al., 2011), sendo o restante utilizado na indústria cosmética e 

alimentar.  

Na secção seguinte apresentar-se-á a empresa Galp Energia para a qual será realizado um estudo 

de viabilidade da sua cadeia de abastecimento de biodiesel. 

2.6 Galp Energia 

A Galp Energia é uma empresa Portuguesa do sector energético, com cerca de três séculos de 

existência, representando o único grupo integrado de produtos petrolíferos e gás natural de Portugal 

e com uma vasta área de negócios destacando-se a E&P (exploração e produção de petróleo e gás 

natural), (R&D) refinação e distribuição de todo o tipo de produtos petrolíferos, distribuição e venda de 

gás Natural e mais recentemente à geração de energia eléctrica (G&P (Gás & Power)) e por fim a 

área de A&P (Aprovisionamento e Traiding). Estas áreas de negócio podem ser visualizadas no 

organograma presente na Figura 11. (Galp Energia , an integrated energy player, 2014). 

 

Figura 11 – Organograma das áreas de negócio da Galp Energia, E&P (Exploração e produção), R&D 
(Refinação e distribuição), G&P (Gás & Power), A&T (Aprovisionamento e Trading) (Autoria Própria) 

A Galp Energia foi constituída em 22 de abril de 1999 com o nome de GALP – Petróleos e Gás de 

Portugal, SGPS, S. A. e com o objetivo de explorar os negócios do petróleo e do gás natural na 

sequência da reestruturação do setor energético em Portugal. A Galp Energia agrupou a Petrogal, a 

única empresa refinadora e a principal distribuidora de produtos petrolíferos em Portugal, e a Gás de 

Portugal (GDP), empresa importadora, transportadora e distribuidora de gás natural em Portugal(Galp 

Energia , an integrated energy player, 2014).  

A missão da Galp Energia prende-se com criar valor para os clientes, colaboradores e acionistas, 

atuando nos mercados energéticos com ambição, inovação e competitividade, promovendo o respeito 

pelos princípios da ética e da sustentabilidade. As práticas de sustentabilidade estão apoiadas nos 

quatro valores fundamentais da empresa sendo os mesmos: (Growing together, Action, Looking into 

the future, Passion). 

Em termos estratégicos a Galp Energia visa apostar na área de exploração e produção uma vez que 

só assim conseguirá tirar maior partido da crescente procura de petróleo e gás natural, beneficiando 

de um crescimento financeiro próspero e saudável. No entanto a Galp Energia considera essencial 

manter o negócio de refinação e distribuição competitivo uma vez que dotam a empresa de 
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conhecimentos e experiência na área de logística e trading, actividades muito valorizadas pelos 

players do sector de E&P (Exploração e Produção), os quais serão essenciais para o sucesso do 

negócio. Assim, reforçando as actividades de exploração e produção apoiados por um negócio de 

refinação e distribuição eficiente e competitivo esperam continuar a ser um operador integrado no 

sector energético de referência (Relatório de Contas Galp 2013, 2013) 

Exploração e produção 

A área de exploração da Galp Energia teve início no ano de 1982 com o início da exploração em 

Angola e desde então registou-se uma grande expansão, com negócios em mais de 60 países. A 

maior parte da actividade desta área centra-se em países como Brasil, Angola e Moçambique 

havendo no entanto um esforço para diversificar o portefólio de projectos (Namíbia, Marrocos, Timor-

Leste entre outros). Na área de produção a Galp teve uma produção média de working interest de 

24,5 kboepd (kilo of barrels of oil equivalent per day), sendo 12,5 kboepd provenientes do Brasil. Em 

termos de recursos prospectivos, ou seja,  quantidades de petróleo estimadas, numa determinada 

data, como sendo potencialmente recuperáveis a partir de jazidas desconhecidas, pela aplicação de 

projetos de desenvolvimento futuro, a Galp conta actualmente com cerca de 2.495 mboe (million of 

barrels of oil equivalent), tendo o brasil mais uma vez um papel crucial neste valor representando 

cerca de 68% do mesmo (Galp Energia , an integrated energy player, 2014). 

Refinação e distribuição 

O negócio de refinação e distribuição é extremamente importante para os objectivos estratégicos da 

Galp. Este segmento possui duas grandes refinarias, uma situada no norte de Portugal em 

Matosinhos e outra a sul no maior porto de águas profundas da Europa, em Sines. Distribui os seus 

produtos refinados predominantemente para o mercado Ibérico e mais recentemente para África. O 

principal objectivo deste sector prende-se com consolidar a posição de excelência no mercado ibérico 

em termos de distribuição de produtos petrolíferos, conseguindo-o aumentando a eficácia do negócio 

de refinação e melhorando a fiabilidade das suas refinarias. Em termos de distribuição a Galp vende 

combustível a empresas concorrentes e ainda dispõe de um leque de estações de serviço próprias 

(cerca de 1500) espalhadas por Portugal, Espanha e África que asseguram a venda dos produtos 

refinados. De referir ainda que a Galp distribui e comercializa gás propano e butano produzido nas 

suas refinarias e recorre ao mercado para completar as necessidades do mercado Português (Galp 

Energia , an integrated energy player, 2014). 

Gás & Power 

A área de gás natural da Galp Energia engloba o aprovisionamento, a exploração e a comercialização 

a clientes ibéricos em regime livre e regulamentado. A empresa tem ainda vindo a tentar uma 

expansão internacional com a actividade de trading de GNL (Gás Natural Liquefeito) (Galp Energia , 

an integrated energy player, 2014). 
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Aprovisionamento e Trading 

A Galp Energia tem um conjunto diversificado de fornecedores de crude em 15 países, assegurando 

assim fontes diversificadas de aprovisionamento de crudes, o que se reveste de especial importância 

perante os acontecimentos com impacto no aprovisionamento de crudes nos mercados internacionais 

(Galp Energia , an integrated energy player, 2014). 

Dentro da área da refinação, a Galp tem apostado recentemente na produção de combustíveis 

sustentáveis, destacando-se para o âmbito deste projecto a produção de biodiesel de segunda 

geração a partir de óleo de palma como fonte alternativa ao FAME, actualmente produzido nas 

instalações da Galp Energia em Sines. 

 2.6.1 Importância dos biocombustíveis no negócio da Galp 

A pressão política existente, a regulamentação a nível ambiental, e a necessidade de prolongar a 

cadeia de valor no sector da energia, força empresas como a Galp a apostar cada vez mais na 

produção e incorporação de biocombustíveis. Assim, a sustentabilidade ambiental da cadeia de 

abastecimento, redução de emissões e ainda a diversificação da origem da matéria-prima das suas 

fontes de energia serão garantidas. Para o negócio e necessidades actuais da empresa o biodiesel 

utilizado tornou-se uma alterativa com pouco valor uma vez que as directivas Europeias obrigam a 

uma incorporação de cerca de 10% em teor energético no sector dos biocombustíveis até ao ano de 

2020 e esta geração, que tem como produto final FAME (Fatty Acid Methil Ester), apenas está 

autorizada a ser incorporada até 6%. Uma vez que o mercado ibérico tem uma procura diesel muito 

superior à gasolina (Relatório de Contas Galp , 2013), é pouco viável pensar que se conseguiria 

atingir valores de cerca de 3% na incorporação de biocombustíveis no sector da gasolina para 

alcançar a meta global de 10%.Tornou-se assim fundamental a aposta numa nova geração de 

biocombustíveis bem como o desenvolvimento de fontes de desenvolvimento do mesmo. Por outro 

lado, caso seja viável o transporte para Portugal do óleo de palma e se venha a produzir HVO, a Galp 

será a única empresa a fazê-lo, o que a longo prazo será uma mais-valia antecipando as futuras 

imposições europeias. A integração vertical de toda a cadeia de valor é um objectivo primário da 

empresa neste sector. 

A Figura 12 representa de uma forma esquemática a cadeia de abastecimento do biodiesel com 

recurso ao FAME (processo actualmente implementado). Inicialmente, a Galp compra matéria-prima, 

nomeadamente alguns óleos vegetais bem como gorduras animais, provenientes de alguns países 

europeus como Espanha e Holanda. Estes produtos são transportados para as instalações da 

Enerfuel em Sines, pertencentes à Galp Energia, onde sofrem o processo referido anteriormente para 

obtenção de FAME. Posteriormente, o produto é transportado para a refinaria da Galp em Sines onde 

é misturado com o diesel convencional, obtendo-se assim o biodiesel actualmente utilizado para 

comercialização. Findo o processo de obtenção de biodiesel, este poderá ser expedido para três 

locais diferentes sendo estes: 1) Alguns postos de abastecimento na zona centro/sul de Portugal 

através de camião cisterna. 2) Via pipeline para Aveiras para um parque de armazenamento da Galp 
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onde será posteriormente distribuído via Cisterna para postos de abastecimento na zona centro de 

Portugal. 3) Direcionado para o terminal de Sines onde será transportado via Navio para a refinaria de 

Matosinhos e posteriormente distribuído via camião cisterna pela zona Norte de Portugal. 

                 

Figura 12 – Cadeia de abastecimento da produção de biodiesel a partir de FAME, actual processo em 
vigor na Galp (Autoria Própria) 

2.6.2 Definição do Problema em estudo 

Tendo como objectivo principal garantir a continuidade e sustentabilidade da produção de biodiesel 

respeitando as novas directivas europeias, a Galp entrou em parceria com a Petrobras num projecto 

a médio/longo prazo que tem como principal objectivo a produção, comercialização e distribuição de 

biodiesel de óleo de palma nos mercados brasileiro, português e europeu. O Programa Belém, como 

é conhecido, é constituído por três projectos, sendo estes o Projecto Agrícola, Projecto Agroindustrial 

e Projecto Industrial. Trata-se da verticalização da produção de biodiesel através da criação de duas 

empresas, uma no Norte do Brasil, a Belém Bioenergia Brasil, responsável pelos Projectos Agrícola e 

Agroindustrial, e outra em Portugal, a Belém Bioenergia Portugal, responsável pelo Projecto Industrial 

(Progama Belém, Relatório Fase III (Galp/PBIO), 2013).  

O Projeto Agrícola tem como objetivo a plantação de 60.000 hectares de palmares, nos polos de 

Tailândia, Tomé-Açu e Pólo 3, este último ainda em fase de desenvolvimento que compreende os 

municípios de São Domingos do Capim, São Miguel do Guamá, Irituia, Aurora do Pará, Capitão Poço 

e Mãe do Rio. A produtividade média destas plantações será de 22,8 tcff/ha ano (toneladas de 

cachos de frutos frescos de palma por hectare)(Programa Belém, Relatório Fase III (Galp/PBIO), 

2013).O Projeto Agroindustrial tem como objetivo a produção de 270.000 toneladas de óleo de palma, 

com o auxílio de três fábricas de extração com uma capacidade de processar cerca de de 135 tcff/h, 

localizadas nos municípios de Tailândia, Tomé-Açu e Mãe do Rio, perto dos locais de plantação da 
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matéria-prima, que serão implementadas em módulos de 45 tcff/h sensivelmente (Progama Belém, 

Relatório Fase III (Galp/PBIO), 2013).  

O Projeto Industrial tem por objetivo a produção de 270.000 toneladas de biodiesel por ano a partir do 

óleo produzido pelo Projeto Agroindustrial. O óleo será recebido no Porto de Sines. (Progama Belém, 

Relatório Fase III (Galp/PBIO), 2013). O processo em causa, de carácter inovador e pioneiro consiste 

na produção integrada de um substituto do gasóleo, através do hidrotratamento e isomerização de 

óleo de Palma proveniente do Projeto Belém, assim como de outras matérias-primas provenientes de 

outros continentes. Este processo, tecnologicamente mais avançado que o FAME vai ser a primeira 

unidade a ser construída na Península Ibérica e vai ser integrado na refinaria da Galp Energia de 

Sines. 

Os principais passos actualmente existentes ou em desenvolvimento associados ao Projecto e à 

tentativa de verticalização e controlo do mesmo por parte da Galp Energia são: 

1. Arrendamento por 30 anos dos terrenos no estado do Párá para plantação de Palma. 

2. Plantação da planta de palma nos respectivos terrenos. 

3. Controlo e manutenção dos plantios. 

4. Recolha mensal da matéria-prima (CFF) 

5. Transporte do CFF para as zonas de transformação em óleo de Palma (fábricas de extracção 

perto dos polos) 

6. Transporte do óleo tanto para o mercado Interno (Brasil), bem como para exportação 

(Portugal) 

7. Pré tratamento do óleo bem como produção de Biodiesel de HVO para o caso da exportação  

8. Integração do biodiesel no diesel convencional de acordo com as legislações em vigor, 

podendo também ser vendido o excedente para o mercado Ibérico caso não se necessite de 

toda a quantidade Produzida. 

Dos pontos anteriormente referidos, o único que implicará subcontratação por parte das duas 

empresas parceiras será o transporte do óleo, uma vez que não seria economicamente viável 

comprar uma frota dos mais variadíssimos meios de transporte. Deste modo, este trabalho pretende 

analisar diferentes alternativas logísticas para o transporte de óleo de palma ou já biodiesel, de modo 

a identificar a cadeia logística com melhor desempenho. Na medida em que se trata de um projecto 

embrionário e pioneiro, o objectivo da dissertação de mestrado do presente trabalho passa por definir 

toda a logística de transporte e armazenamento associada à Cadeia de abastecimento do óleo de 

palma para produção de biodiesel, estudando também a viabilidade em termos económicos do 

projecto, uma vez que a exportação deverá ocorrer quando a produção de óleo vegetal atingir 

dimensão suficiente, que justifique o investimento logístico, tendo como destino até essa data o 

mercado interno brasileiro, estruturalmente deficitário em CPO (Crude Palm Oil). Deste modo 

destacam-se de seguida os principais pontos de trabalho, de modo a atingir os objectivos traçados 

para este projecto: 
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 Análise económica, ambiental e energética aos vários cenários de transporte desenvolvidos, 

com o objectivo de evidenciar a alternativa global mais viável. 

 Desenvolvimento de alternativas ao nível de recepção do óleo em Portugal com o mesmo fim. 

A Figura 13 ilustra esquematicamente a futura cadeia de abastecimento de biodiesel derivado de óleo 

de palma que será estudada nesta dissertação de mestrado. As entidades principais são: 1) Os 

produtores de plantas oleígenas que darão origem ao óleo para produção do biocombustível 

respectivo; 2) zonas de armazenagem intermédia e temporária dos cachos de fruta fresca (CFF) 

antes de serem transferidos para qualquer outro lugar; 3) fábricas para transformação e produção do 

óleo vegetal, refinarias para produção do biocombustível; 4) transporte rodoviário e marítimo tanto do 

óleo como do biocombustível 5) retalho para venda ao consumidor final (Awudu & Zhang, 2012).  

Figura 13 – Cadeia de abastecimento Para Produção de biocombustíveis (Autoria Própria) 

2.7 Conclusões 

A Energia é um dos aspectos fundamentais em termos socio económicos das sociedades 

contemporâneas. Espera-se em 2035 que 10% da energia mundial para o sector dos transportes 

provenha de biocombustíveis. A produção de Biodiesel mundial tem vindo a crescer 

consideravelmente. O continente Europeu assume a liderança de produção e em termos de consumo, 

a Europa continua a ser também um continente pioneiro neste tipo de iniciativa, sendo actualmente 

alvo de directivas muito bem estabelecidas no que respeita ao uso obrigatório deste tipo de 

combustível. A Galp Energia representa um grupo integrado de produtos petrolíferos e gás natural de 

Portugal que é afectado pelas legislações nacionais anível de produção energética. Com as pressões 

políticas existentes relativamente às questões ambientais, regulamentações e a necessidade de 

prolongar a cadeia de valor no sector da energia, empresas como a Galp são forçadas a apostar cada 

vez mais na produção e incorporação de biocombustíveis. Tendo como objectivo principal garantir a 

continuidade e sustentabilidade da produção de biodiesel respeitando as novas directivas europeias, 

a Galp entrou em parceria com a Petrobras num projecto a médio/ longo prazo que tem como 

principal objectivo a produção, comercialização e distribuição de Biodiesel de óleo de palma nos 
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mercados brasileiro, português e europeu. Assim o problema em estudo passa pela caracterização de 

uma rede logística de transporte do Brasil para Portugal, bem como internamente no Brasil, para o 

óleo de palma para futura produção de biodiesel, determinando a melhor alternativa em termos 

económicos, ambientais e energéticos.   
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3. Estado da arte 

No capítulo 3 será apresentada uma revisão da literatura referente a alguns dos aspectos teóricos 

relacionados com o problema em estudo. Na secção 3.1 são apresentados alguns dos conceitos da 

literatura referentes a gestão de cadeias de abastecimento. Na secção 3.2 descreve-se o design de 

redes de cadeias de abastecimento. Na secção 3.3 a sustentabilidade em cadeias de abastecimento 

é estudada e a literatura existente é revista. Na secção 3.4 apresenta-se uma revisão de literatura 

relativa às cadeias de abastecimento sustentáveis de biocombustíveis. Por fim na secção 3.5 são 

apresentadas algumas conclusões. 

3.1 Gestão de Cadeias de Abastecimento  

O mercado industrial tem aumentado significativamente a sua competitividade e dinâmica com a 

entrada de cada vez mais actores no sector. A crescente globalização associada a um rápido 

crescimento tecnológico faz com que as expectativas dos clientes e os tipos de mercados mudem 

constantemente. Para fazer face a estas rápidas alterações as empresas têm apostado cada vez 

mais na competitividade das suas Cadeias de Abastecimento (Ã & Yang, 2008).O princípio da 

actividade numa cadeia de abastecimento passa por receber um determinado input de fornecedores, 

acrescentar valor ao mesmo e por fim entregar o output aos consumidores. A cadeia de 

abastecimento engloba todas as partes envolvidas, directa ou indirectamente, na satisfação dos 

requisitos do cliente final ( Simchi-Levi D., Kaminsky P., 2009). 

A cadeia de abastecimento inclui operações de fornecimento, produção, transporte, armazenagem, 

retalho que inculem as seguintes funções fundamentais: desenvolvimento do produto, marketing, 

gestão de operações, distribuição, requisitos financeiros e ainda serviço de apoio ao cliente final 

(Chopra, 2003). 

O desempenho de uma cadeia de abastecimento está intimamente ligado com uma boa gestão e 

interação de elementos chave ao nível da partilha da informação entre as partes integrantes da 

cadeia. Para tal acontecer, a implementação de bons sistemas de informação ao longo do processo 

tornaram-se cada vez mais indispensáveis na dinamização das Cadeias de Abastecimento (Qrunfleh 

& Tarafdar, 2014). As cadeias de abastecimento têm vindo a revelar-se de extrema importância no 

que respeita a optimização de operações e processos industriais. Estas desempenham um papel 

fundamental na vantagem competitiva de uma indústria ou serviço e representam um dos mais 

importantes sectores de estudo e desenvolvimento de Gestão Industrial. A gestão de cadeias de 

abastecimento estuda como maximizar o valor global de uma determinada empresa, utilizando de 

uma forma rentável e sustentável os recursos disponíveis e necessários ao longo do processo (Sukati 

et al., 2012). 
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cadeia de abastecimento. Um dos pontos essenciais e de enorme relevância numa boa gestão de 

uma cadeia de abastecimento prende-se com o design da mesma. De seguida este conceito é 

explicado de uma forma mais detalhada.  

3.2 Design de Redes de Cadeias de Abastecimento 

O design de redes de Cadeias de Abastecimento estabelece a dinâmica da cadeia, afectando 

factores importantes como o custo e a performance da mesma. O design da cadeia lida com decisões 

cruciais para um desenvolvimento sustentável da mesma tais como determinar o número, capacidade 

e localização de fábricas e pontos de stock ao longo da Cadeia de abastecimento (Chopra, 2003). 

Após as decisões de caracter estratégico devem ser incluídas decisões tácticas como distribuição, 

transporte e gestão de inventário e ainda decisões de carácter operacional tal como cumprir os 

requisitos estabelecidos pelo consumidor final (Farahani et al., 2014). Decisões estratégicas são 

decisões tomadas a longo prazo. Numa cadeia de biocombustíveis podem-se destacar a selecção de 

energias de produção, contratos de abastecimento e de encomendas e o assegurar da 

sustentabilidade de toda a cadeia. As decisões tácticas são tomadas a médio prazo, sensivelmente 

entre seis meses a um ano. Numa cadeia de produção de biocombustíveis podem-se destacar o 

planeamento da produção e níveis de inventário bem como toda a logística associada ao transporte 

da matéria-prima decisões ao nível táctico, como veremos de seguida na secção 3.4.3. Por fim, ao 

nível operacional estão incluídas as operações contínuas de todos os processos da cadeia. Estas 

decisões são normalmente diárias e influenciam o fluxo de material bem como os prazos de entrega 

aos clientes finais (Awudu & Zhang, 2012). 

O design da rede de cadeias de abastecimento é considerado por muitos como um dos passos 

principais para controlar os custos globais da cadeia uma vez que a estrutura da mesma tem um 

grande impacto na sua performance, resiliência, custos e competitividade (Simchi-Levi & Kaminsky, 

2009). Com o desenvolvimento industrial nos países mais desenvolvidos um dos principais problemas 

que actualmente está na base de frequentes discussões, directivas e políticas prende-se com o 

desenvolvimento sustentável e a poluição ambiental. Para reduzir este desperdício foi essencial uma 

integração de diferentes politicas ambientais que tradicionalmente eram aplicadas por diferentes 

departamentos e comissões. Como resultado muitos estudos na área começaram a ser 

desenvolvidos para fomentar este tipo de práticas (Farahani et al., 2014)  

O design de uma cadeia de abastecimento é uma operação bastante dispendiosa em termos 

monetários devido aos enormes investimentos necessários em termos infraestruturais. Normalmente 

uma das principais dificuldades no desenvolvimento deste tipo de projectos prende-se com a falta de 

capital para construir tudo o que foi planeado de uma só vez. Nestes casos aplicar uma metodologia 

incremental seria uma alternativa a ter em conta, uma vez que alguns módulos podem ser 

construídos com o lucro proveniente da parte da cadeia já construída. Outra área de interesse para 

estudos futuros será o design dinâmico de Cadeias de Abastecimento, considerando alterações 
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temporais no futuro da cadeia e tendo assim a oportunidade de adaptar a mesma a novos desafios e 

objectivos (Farahani et al., 2014).  

Uma das principais funções na definição e implementação de um design adequado para uma 

determinada Cadeia de abastecimento passa por garantir a sustentabilidade da mesma. Na secção 

3.3 é dada especial atenção a esta temática. 

3.3 Sustentabilidade em Cadeias de Abastecimento 

De acordo com a Comissão Ambiental do Ambiente e Desenvolvimento define-se sustentabilidade 

como a satisfação das necessidades de um determinado indivíduo, negócio ou indústria usando os 

recursos disponíveis para esse efeito de determinada maneira que gerações futuras não tenham 

dificuldades para satisfazer essas mesmas necessidades (Report of the World Commission on 

Environment and Development - Our Common Future, Oslo., 1987). Um desenvolvimento sustentável 

efectivo deve sempre englobar três vertentes fundamentais, a vertente económica, a vertente 

ambiental e ainda a vertente social conjugando e interligando sempre que possível estas três 

variáveis de modo a optimizar de um modo global a sustentabilidade de todo o processo (Gimenez et 

al., 2012) 

Assim, podemos afirmar que um negócio sustentável utiliza os recursos financeiros, sociais e 

ambientais sem comprometer gerações futuras de explorar e utilizar os mesmos. Uma vez que a 

gestão de cadeias de abastecimento lida com aspectos como design, produção e distribuição os 

quais consomem inúmeros recursos ao longo de todo o processo, a sustentabilidade da cadeia 

poderá ter a longo prazo um papel fundamental na preservação de recursos para as próximas 

gerações (Farahani et al., 2014).A sustentabilidade de cadeias de abastecimento permite às 

empresas a implementação de práticas de responsabilidade corporativa, atingindo assim uma maior 

eficiência em termos logísticos e de utilização de recursos levando a melhorias de performance a 

longo prazo essenciais ao crescimento económico, financeiro e social das empresas (Diabat et al., 

2014).Uma gestão sustentável de uma cadeia de abastecimento pode ser definida como a gestão de 

material, informação e fluxos económicos assim como a cooperação entre as várias entidades ao 

longo da Cadeia de abastecimento, enquanto as três dimensões do desenvolvimento sustentável são 

considerados (Social Económica e Ambiental), de forma a cumprir os requisitos tanto dos 

consumidores como dos principais acionistas de uma determinada indústria (Seuring & Muller, 2008). 

Alguns estudos têm vindo a ser desenvolvidos nesta área. De entre a literatura revista para a 

elaboração deste projecto destacam-se então, de seguida, alguns dos mesmos. 

Seuring e Muller, (2008) realizaram uma revisão de literatura exaustiva acerca de sustentabilidade em 

Cadeias de Abastecimento onde estabeleceram resumidamente a investigação neste campo. A 

principal conclusão que retiraram foi a supremacia da problemática ambiental e económica 

relativamente à vertente socia bem como a falta de integração entre as mesmas quando 

referenciadas em estudos.Chee Tahir e Darton, (2010) Desenvolveram um método para avaliar o 
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nível de sustentabilidade de negócios operacionais, contemplando indicadores do domínio ambiental, 

social e económico. De acordo com o Brundtland Report e a respectiva definição de sustentabilidade, 

concluiu-se que estes indicadores relacionam-se em duas perspectivas distintas: 1) Eficiência de 

recursos, a qual avalia a efectividade de conversão de capital natural, financeiro e social. 2) Equidade 

em benefícios que descreve o equilíbrio de distribuição dos três domínios entre os accionistas. 

Brandenburg et al. ( 2014) realizaram uma revisão do estado da arte, em que analisaram mais de 

uma centena de artigos relacionados com a temática da sustentabilidade em Cadeias de 

Abastecimento. Como principal conclusão destaca-se o facto de ser perceptivel a necessidade de 

expandir o leque de ferramentas e factores existentes nos modelos de sustentabilidade existentes até 

à data, de forma a garantir resultados mais robustos e fiáveis. 

Mota et al. (2014) conceberam um modelo matemático de planeamento de Cadeias de 

Abastecimento que veio responder ao problema referenciado anteriormente por Seuring e Muller, 

(2008) integrando as três dimensões de sustentabilidade. Os resultados mostraram que o modelo 

permitiu melhoramentos consideráveis nas três dimensões de sustentabilidade, quando se analisava 

o design de uma rede de uma cadeia de abastecimento (Ambiental Social e Económica). 

A literatura relativa a Cadeias de Abastecimento ambientalmente sustentáveis é cada vez mais 

relevante. Vários métodos têm surgido nos últimos anos de modo a avaliar a performance ambiental 

de uma Cadeia bem como os principais impactes originados pela mesma. No entanto a Análise do 

Ciclo de Vida tem sido referenciada como sendo o método com maior fiabilidade em termos 

científicos para estudar os impactes ambientais de um certo produto ou processo (Štreimikien et al., 

2009), adequando-se assim ao estudo de impactes ambientais de uma Cadeia de abastecimento.  

Uma vez feito um enquadramento geral acerca da sustentabilidade em Cadeias de Abastecimento, de 

seguida este tema será abordado no âmbito das Cadeias de Produção de biocombustíveis uma vez 

que o tema da dissertação assim o requer. 

3.4 Cadeias de Abastecimento sustentável de biocombustíveis  

Os biocombustíveis têm vindo a demonstrar ser uma alternativa viável às energias de origem fóssil. 

De modo a sustentar esta visão com base em pressupostos válidos, uma cadeia de abastecimento 

robusta e com uma boa gestão torna-se de extrema importância, ajudando a satisfazer as 

necessidades do mercado actual e a tornar este sector cada vez mais sustentável (Awudu & Zhang, 

2012).  

De seguida são apresentadas decisões ao nível estratégico, táctico e operacional essenciais para 

cadeias de abastecimento de biocombustíveis bem como alguma da literatura incidente nesta 

problemática 
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3.4.1 Nível estratégico, táctico e operacional em Cadeias de Abastecimento de 

biocombustíveis 

As decisões estratégicas inerentes a uma cadeia de abastecimento de biocombustíveis englobam 

actividades como selecção da tecnologia de produção do biocombustível, a configuração geral da 

rede de abastecimento e armazenagem, contratos inerentes ao processo de produção e venda do 

produto, assegurando a sustentabilidade de todos os processos anteriormente enunciados (Lakovo et 

al., 2010).A tecnologia de produção do biocombustível é considerada uma decisão a nível estratégico 

uma vez que não será alterada a médio-prazo, devendo ser escolhida no início do planeamento da 

produção do biocombustível. As principais actividades incluídas nesta fase de decisão são o nível de 

conversão pretendido e possível de ser atingido, tipos de produção e a aplicação final do produto que 

irá ser crucial no planeamento produtivo do mesmo e ainda todos os requisitos em termos 

infraestruturais resultantes do processo de decisão estratégica definido anteriormente (Marufuzzaman 

et al., 2014). 

Paradigmas como disponibilidade da matéria-prima, necessidade da matéria-prima para a área 

alimentar e ainda problemas de sustentabilidade e impactes ambientais devem ser tidos em 

consideração na decisão da tecnologia de produção utilizada (Gronalt & Rauch, 2007). 

Uma boa configuração da rede de abastecimento de biocombustíveis terá de garantir que o produto 

seja entregue ao mercado final de forma eficiente e efectiva (Hamelinck, 2003). A configuração da 

rede inclui alocação de recursos e capacidade de postos de armazenagem dentro da Cadeia de 

abastecimento bem como a localização de fábricas de produto intermédio e de produto final. Alguns 

factores como as capacidades limites das fábricas a estudar devem também ser tomadas em conta 

(Gnansounou, 2010). 

Os contractos na cadeia de abastecimento de biocombustíveis englobam os termos de pagamento e 

entrega dos produtos entre os produtores e os fornecedores bem como entre os fornecedores e o 

consumidor final, podendo estar sujeitos a regulamentos específicos de cada país (Martinkus et al., 

2014). 

Leduc et al. (2010) sugerem que um esforço na colaboração entre as entidades reguladoras da 

agricultura, governo e consumidores finais beneficiará globalmente o cumprimento dos contratos 

previamente estabelecidos entre as mesmas. 

Alguns modelos têm sido desenvolvidos com o objectivo de melhorar a definição estratégica na área 

de cadeias de abastecimento de biocombustíveis. De Mol RM et al. (1997) testaram e simularam um 

modelo que considerava criação de infraestruturas bem como fluxos anuais de produto ao longo da 

cadeia. Os autores compararam vários cenários bem como planos globais de otimização dos 

mesmos. Com este estudo os autores concluíram que os custos associados ao processo estão 

directamente relacionados com os níveis de inventário pretendidos bem como o nível de serviço a 
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estabelecer numa fase inicial de toda a cadeia. Fiedler et al. (2007) usaram um modelo estratégico 

baseado num sistema de informação geográfica para desenhar toda a logística de abastecimento de 

cadeias de biomassa para produção industrial de biocombustível. Este modelo inclui assim vários 

tipos de escolha de matérias prima, avaliação de toda a logística necessária dependendo do cenário 

escolhido e ainda o design do sistema de transporte e armazenagem do produto. Posteriormente, 

Huang et al. (2010) desenvolveram um modelo que integra não só variáveis espaciais como também 

temporais que demonstrou ser uma ferramenta útil do ponto de vista estratégico para as cadeias 

deste tipo de combustíveis. O principal objectivo deste modelo prende-se com minimizar o custo 

global de toda a cadeia desde a extração da matéria-prima até ao utilizador final e simultaneamente 

satisfazer factores importantes como a procura, existência de recursos e limitações tecnológicas. 

Ainda em 2010, Parker et al. (2010) projectaram outro modelo que avalia potenciais Cadeias de 

Abastecimento de biocombustíveis nos Estado Unidos. Informação como níveis de inventario, 

potenciais localizações para refinarias e um modelo de transporte complexo resultaram num modelo 

de optimização que determina quantidades, tipos de tecnologia a utilizar tentando desta forma 

maximizar os lucros totais de toda a Cadeia de abastecimento. 

Numa tentativa de diminuir a pressão sobre recursos que poderiam ser usados para o sector 

alimentar e não para os biocombustíveis, Akgul et al. (2012) idealizaram um modelo estratégico 

hibrido de primeira/segunda geração de biocombustíveis para toda a Cadeia de abastecimento. O 

modelo tem preocupações ao nível da sustentabilidade nomeadamente a racionalização da utilização 

de sementes alimentares, requisitos para a utilização de terras para produção de biodiesel de 

segunda geração e ainda a competição existente para obtenção de biomassa entre vários sectores. 

Valencia e Cardona, (2014) avaliaram várias alternativas para dinamizar a produção de 

biocombustíveis a partir de Cadeias de Abastecimento de produtos agrícolas. Cana-de-açúcar, 

Palma, e Jatropha foram consideradas como elementos do Estudo, o qual teve uma especial 

incidência a nível Ambiental e do ciclo de vida do produto. Martinkus et al. (2014) através de uma 

Metodologia de análise de decisão reunirão indicadores geofísicos, sociais e infraestruturais 

respeitantes a Cadeias de Abastecimento de biocombustíveis criando uma ferramenta quantitativa 

para decisão construção de bio refinarias. As decisões tácticas são decisões a médio prazo que 

incluem seleção da matéria-prima, decisões ao nível da produção, planeamento da produção, 

transporte e logística relacionada com armazenagem e ainda quantidades de inventário. Estas 

decisões estão dependentes das definições estratégicas previamente decididas para uma 

determinada cadeia de abastecimento de biocombustíveis (Brennan & Owende, 2010).A seleção da 

fonte e respectiva localização da matéria-prima para consequente produção do biocombustível é um 

passo fundamental na definição da Cadeia de abastecimento de biocombustíveis na medida em que 

factores como disponibilidade do recurso, distanciamento da zona de produção e ainda a 

rentabilidade da fonte escolhida são factores que influenciarão directamente a performance de toda a 

fase a jusante da cadeia em estudo (Lamers et al., 2011). 
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O planeamento dos níveis de produção bem como as decisões ao nível de inventário são decisões 

tomadas a médio prazo podendo por isto ser consideradas do nível táctico. Quanto ao processo 

logístico pode ser definido como a gestão do fluxo de bens, informação e outros recursos com o 

objectivo de satisfazer as necessidades dos clientes (Sokhansanj et al., 2008).  

A nível de decisões tácticas também têm sido apresentados alguns trabalhos relevantes. Sokhansanj 

et al. (2008) desenvolveram um modelo dinâmico integrado numa cadeia de abastecimento de 

biocombustíveis para simular a colheita, armazenagem e transporte da matéria-prima desde a 

plantação até à bio refinaria. Desta forma um possível custo da matéria-prima foi estimado com base 

na taxa de utilização dos equipamentos bem como nos espaços de armazenagem considerados. Zhu 

et al. (2011) desenvolveram um modelo de produção de biodiesel a nível industrial que ajuda a 

perceber os paradigmas da produção comercial deste tipo de produto, tendo na sua base todas as 

decisões crucias a tomar a médio longo e prazo para o sucesso do negócio. Alonso-Pippo et al. 

(2013) projectaram uma análise sistemática com as particularidades e desafios inerentes ao 

desenvolvimento de biocombustíveis no Brasil. Este estudo tem especial importância uma vez que 

muitas vezes o Brasil é usado como referência no que respeita a assuntos relacionados com a 

produção deste tipo de produtos. Este projecto utilizou uma abordagem “5W2H” (what, when, where, 

why, who, how, and how much) para responder ao mais variado tipo de questões relacionadas com 

este problema. Este estudo conta ainda com um levantamento de incertezas inerentes ao processo 

de produção de biodiesel bem como aspectos centrais de implementação de cadeias de 

abastecimento de biocombustíveis no Brasil. 

O foco nas decisões do nível estratégico prende-se com o facto de garantir que o planeamento táctico 

previamente estabelecido seja cumprido. Numa Cadeia de abastecimento de biocombustíveis, as 

principais decisões operacionais passam por actividades e planeamentos diários tais como 

agendamentos frequentes ao nível logístico e de transporte, previsões dos níveis de encomendas e 

inventários disponíveis, bem como objectivos de produção anual ou mensal (Petrou & Mihiotis, 2007). 

Uma vez que o trabalho incidirá principalmente sobre as decisões ao nível logístico do transporte de 

óleo de palma, de seguida é feita uma pequena revisão da literatura. 

3.4.2 Logística de transporte de óleos para produção de biocombustíveis 

A logística de transporte dos óleos para produção de biocombustíveis é um tema fundamental na 

definição de uma rede sustentável do ponto de vista económico, energético e ambiental. De entre 

várias acções que podem ser tomadas de forma a melhorar a logística de transporte neste sector 

podemos destacar o desenvolvimento de cenários alternativos para o transporte do óleo, 

contemplando diferentes rotas bem como diferentes meios de transporte, análises económicas a 

esses mesmos cenários, destacando os economicamente sustentáveis e ainda análises do ponto de 

vista ambiental ao processo de transporte bem como relações entre a energia necessária para 

transportar determinada quantidade de óleo e a energia que esse produto irá fornecer ao combustível 
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final onde for incorporado, estudando desta forma a sustentabilidade do processo a nível energético 

(Hamelinck, 2003, Miao et al., 2012).  

Borjesson e Gustavsson, (1996) estudaram do ponto de vista energético um sistema de transporte de 

biomassa, estimando o seu potencial e prevendo potenciais melhorias no processo de forma a 

aumentar o rendimento do mesmo. Como principais conclusões do estudo destacam-se as % de 

biomassa necessárias para satisfazer as necessidades de aquecimento domestico na Suécia que 

teriam de ser importadas e que viria do interior do pais, de forma a optimizar o processo a nível 

energético e económico no que respeita ao transporte do produto.  

Posteriormente, De Mol et al. (1997) desenvolveram um modelo de simulação e optimização para 

estudar os custos e gastos energéticos da logística de transporte e armazenagem de biomassa para 

fins de produção energética. Suurs, (2002) desenvolveu um dos trabalhos mais completos na área da 

logística de biocombustíveis, através de uma avaliação de custos e consumos energéticos para 

vários tipos de cadeias de transporte de média e longa distância, tendo em conta vários tipos de 

matéria-prima para produção de biocombustíveis. Relativamente às cadeias de transporte, vários 

cenários foram testados tendo em conta o meio de transporte, distâncias, preços do combustível, 

capacidades e tempos de operação. Com resultado do estudo resultou um modelo que consegue 

comparar em termos de custos e consumos energéticos todos os cenários logísticos desenvolvidos 

tendo em conta a produção, armazenagem, transporte, e conversão da matéria-prima em 

biocombustíveis. No seguimento do trabalho anteriormente apresentado, Hamelinck et al. (2003)  

realizaram uma revisão dos resultados obtidos anteriormente por Suurs, (2002), optimizando alguns 

dos outputs encontrados anteriormente e melhorando assim os resultados finais do modelo 

projectado. Searcy et al. (2007) calcularam os custos de transporte por camião, comboio e navio de 

três matérias-primas para produção de biodiesel, normalizando os resultados para uma base comum 

de giga Joules de matéria-prima. O estudo teve ainda uma comparação entre preços de 

movimentação de produto relativamente à variação dos níveis de inventário, consoante o local de 

produção da matéria-prima.  

Rentizelas et al. (2009) analisaram um caso de estudo em que a temática das Cadeias de 

Abastecimento de biocombustíveis, explorando as temáticas de colheita, transporte, descarga e 

armazenamento de várias matérias-primas utilizadas no processo de produção de biocombustíveis. 

Miao et al. (2012) realizaram uma revisão aos principais meios de transporte e respectivos processos 

logísticos para óleos com vista a produção de bioenergia. Estes autores salientam ainda a 

importância da configuração da rede da cadeia de abastecimento, regulamentação, e os cálculos dos 

custos dos vários sistemas de transporte alternativos para ter uma boa performance do sector do 

transporte mediante as necessidades da cadeia de abastecimento de produção de biocombustíveis. 

3.4.3 Sustentabilidade em Cadeias de Abastecimento de biocombustíveis 

Começando pelos factores económicos, os principais problemas a ter em consideração são a 

crescente pressão sobre os produtores de biocombustíveis relativamente ao trade-off existente entre 
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a parcela de óleos vegetais que poderiam ser encaminhados para recursos alimentares e não para 

produção de combustível. Outros factores de extrema importância são o aumentando do custo da 

matéria-prima e ainda os orçamentos relativos a programas para fomentar a expansão da produção 

de biocombustíveis (Karagiannidis et al., 2009). Com a crescente expansão do mercado dos 

biocombustíveis, a sustentabilidade social torna-se uma vez mais essencial, deste modo problemas 

como potencial de redução de pobreza, impactos directos e indirectos da exploração de terrenos 

agrícolas para fins industriais e ainda os efeitos nos recursos naturais devem ser considerados na 

correcta definição de uma Cadeia de abastecimento de biocombustíveis (Demirbas, 2009) 

De acordo com o Sustainability Reporting Guidelines (GRI) a vertente social em Cadeias de 

Abastecimento pode ser dividida em 4 categorias, sendo as mesmas práticas laborais, direitos 

humanos, Sociedade e Responsabilidade com o produto final (Mota et al., 2014). 

Chin et al. (2014) mostraram que a vertente social em cadeias de biocombustíveis pode-se tornar 

uma forte barreira à entrada de novos investidores e projectos caso seja negligenciada. Para tal 

formularam um quadro de aceitação social baseado no ciclo de vida da produção de biocombustíveis 

para realçar e estudar os vários problemas relacionados com o tema. 

A sustentabilidade ambiental em Cadeias de Abastecimento de biocombustíveis tem como principal 

objectivo, através de políticas e directivas específicas, reduzir a emissão de gases de efeito de estufa, 

zelar pela qualidade de fontes de água potável e ainda evitar a degradação do solo e a perda de 

biodiversidade (Tan et al. 2012). 

Relativamente à análise das Cadeias de Abastecimento em termos ambientais existem vários autores 

que têm contribuíndo para esta àrea Várias metodologias têm sido estudadas e propostas para 

avaliar impactes ambientais, no entanto a Análise de Ciclo de Vida tem sido descrita como o método 

científico mais fiável para estudar os impactes ambientais de um produto ou processo (Mota et al., 

2014). 

Stephenson et al. (2008) investigaram a energia total requerida e o aquecimento global provocado por 

uma produção de Biodiesel de Canola, no Reino Unido, usando uma metodologia de Análise do Ciclo 

de Vida. Este estudo demonstrou que a fase de colheita e transporte do óleo tem pouco impacto a 

nível ambiental para o processo na sua totalidade.  

Reinhard et al. (2009) realizaram um estudo comparativo que contemplava a troca de 1% do actual 

diesel consumido na Suíça por 1% de biodiesel de soja com origem no Brasil ou 1% de biodiesel de 

Palma com origem na Malásia. Todo o estudo foi realizado com base numa Análise de Ciclo de Vida 

que teve em conta todo o processo desde a extração do óleo vegetal até ao consumo do utilizador 

final, culminando com uma apresentação dos principais impactes ambientais por categoria. 

Kamahara et al. (2010) avaliaram alguns balanços energéticos associados a uma Cadeia de 

abastecimento de produção de biodiesel derivado de óleo de palma, na Indonésia. Este estudo incluiu 
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potenciais melhorias em termos energéticos em todo o processo e concluiu que a utilização de 

subprodutos resultantes da produção deste tipo de combustível são essenciais para uma produção 

sustentável a longo prazo. Pereira et al. (2010) realizaram um trabalho em que foram avaliadas as 

emissões e o balanço energético da produção de biodiesel de óleo de Palma no Brasil.  

Posteriormente, Papong et al. (2010) analisaram a performance e o ciclo de vida energético de uma 

cadeia de abastecimento de produção de biodiesel de óleo de palma na Tailândia, obtendo resultados 

líquidos da substituição de diesel fóssil por biodiesel nas quantidades requeridas pelas entidades 

reguladoras. 

Nor et al. (2011) estudaram a possibilidade de maximização do uso de bioenergia derivada de óleo de 

palma no plano nacional energético da Malásia tentando por outro lado minimizar os gases de efeito 

de estufa associados a todo o ciclo de vida de produção do combustível. Os resultados mostraram-se 

satisfatórios mostrando diminuições consideráveis dos gases de efeito de estufa nomeadamente no 

sector dos transportes. 

Malça e Freire, (2011) realizaram uma revisão dos estudos de avaliações de ciclo de vida de 

Biodiesel na Europa. Uma avaliação detalhada de aspectos relevantes incluindo pressupostos, 

modelos de ciclo de vida e finalmente resultados com mitigação de erros foram apresentados por 

estes autores. Foi registado uma grande variabilidade de resultados, nomeadamente ao nível de 

gases de efeito de estufa atribuindo este facto a opções de modelação bem como a uma 

dependência temporal dos estudos realizados.Silalertruksa e Gheewala, (2012) realizaram um estudo 

sobre a sustentabilidade ambiental de biodiesel de óleo de Palma na Tailândia focando-se 

essencialmente na eficiência energética e nos impactes ambientais resultantes da produção e 

utilização deste combustível. 

3.5 Conclusões   

O mercado industrial tem aumentado significativamente a sua competitividade e dinâmica com a 

entrada de cada vez mais actores no sector. A crescente globalização associada a um rápido 

crescimento tecnológico faz com que as expectativas dos clientes e os tipos de mercados mudem 

constantemente. Para fazer face a estas rápidas alterações as empresas têm apostado cada vez 

mais na competitividade das suas Cadeias de Abastecimento. Uma boa gestão da cadeia de 

abastecimento pode originar uma maximização da rentabilidade e uma maior eficácia e eficiência da 

mesma, resultando numa maior satisfação do cliente e na permanência competitiva da empresa num 

mercado cada vez mais global. O design de redes de cadeias de abastecimento estabelece a 

dinâmica da cadeia, afectando factores importantes como o custo e a performance da mesma. Desta 

forma e tendo em conta que as decisões da logística de transporte se enquadram no nível táctico, 

será tomado em consideração na elaboração do presente trabalho os estudos realizados por 

Farahani et al. (2014) e Awudu & Zhang, (2012) como referências base no desenvolvimento das 

decisões tácticas essenciais ao bom funcionamento dos cenários que serão desenvolvidos ao nível 
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do transporte do óleo de palma. De acordo com De Mol RM et al. (1997), Suurs (2002) , Hamelinck 

(2003) e Pleanjai & Gheewala, (2009) os quais realizaram estudos relativos à logística de transporte 

dos óleos para produção de biocombustíveis, de entre várias acções que podem ser tomadas de 

forma a melhorar a logística de transporte de óleos para produção de biocombustíveis, pode-se 

destacar o desenvolvimento de cenários alternativos para o transporte do óleo, contemplando 

diferentes rotas bem como diferentes meios de transporte, análises económicas a esses mesmos 

cenários, destacando os economicamente sustentáveis e ainda análises do ponto de vista ambiental 

ao processo de transporte, bem como relações entre a energia necessária para transportar 

determinada quantidade de óleo e a energia que esse produto irá fornecer ao combustível final onde 

for incorporado. Assim, estas temáticas serão consideradas na futura dissertação de mestrado, no 

decorrer da definição de cenários. Estas referências servirão assim de bases sólidas para o trabalho 

que será desenvolvido. 

4. Desenvolvimento de Cenários 

No presente capítulo, apresenta-se a metodologia aplicada no desenvolvimento deste trabalho, ou 

seja, apresentam-se os diferentes cenários, respeitantes ao processo de transporte do óleo, para 

posterior análise, assim como a definição das principais rotas utilizadas no desenvolvimento dos 

mesmos. 

Na secção 4.1 é feita uma apresentação geral de todos os cenários que serão desenvolvidos no 

presente trabalho, tanto a nível de transporte como de recepção do produto. Na secção 4.2 são 

descritos com algum detalhe os cenários referentes ao transporte do óleo no mercado interno 

brasileiro. Na secção 4.3 são descritos os cenários de exportação do óleo. Por fim na secção 4.4 são 

apresentados os possíveis cenários desenvolvidos para a recepção do óleo em Portugal, para 

posterior transformação em biodiesel. 

4.1 Definição geral dos cenários 

Na Figura 14 são apresentados de forma esquemática os vários cenários estudados, tanto ao nível 

do mercado interno (MI), em que tanto a origem do óleo de palma como o mercado final estão no 

Brasil, como a nível do mercado externo (ME) em que o produto sai do Brasil para abastecer o 

mercado Português. Cada um dos três cenários do mercado externo dá origem a quatro 

possibilidades de recepção do produto em Portugal distintas, como também é possível observar 

através da Figura 14.  
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Figura 14 – Diagrama em árvore relativo aos cenários desenvolvidos. 

Na Figura 15 apresenta-se uma representação esquemática dos diferentes cenários, que serão 

descritos posteriormente. Esta figura pretende auxiliar a descrição dos respectivos cenários.  

  

A 

C 



36 

 

 

 

Figura 15 – Cenários de recepção e transporte do óleo de palma (Autoria própria). 

Os cenários apresentados distinguem-se entre mercado interno (Figura 15, A e B), mercado externo 

(Figura 15, C) e recebimento do produto em Portugal (Figura 15, D). No mercado interno o óleo é 

produzido, tratado e directamente consumido no mercado brasileiro sob a forma de biodiesel vegetal. 

Já no mercado externo, o óleo produzido no Brasil é transportado e posteriormente tratado em 

Portugal para a produção de biodiesel. Para o mercado interno serão estudados quatro cenários 

alternativos, dois em que o transporte é exclusivamente rodoviário (Tabela 4, I1 e I2) e dois que 

contemplam parte do percurso por navios (Tabela 4, I3 e I4). Para o mercado externo serão 

comparados três cenários distintos, variando essencialmente a capacidade do navio utilizado no 

transporte de óleo entre o Brasil e Portugal (Tabela 4, E1, E2, E3). Para a recepção do óleo serão 

analisadas duas zonas de descarga distintas, sendo as mesmas a Tanquisado em Setúbal (Tabela 5, 

RT1,RT2) e o terminal de Sines (Tabela 5, RS1,RS2). Na Figura 15 B podemos visualizar o percurso 

utilizado para o transporte do óleo no Norte do Brasil, desde o local onde se encontram as fábricas de 

extração de óleo vegetal, responsáveis por extrair o óleo da semente de palma, até ao porto de Vila-

do-Conde. Este percurso será essencial tanto para o mercado externo (Tabela 5, E1,E2,E3) como 

para o mercado interno (Tabela 5, I3 e I4),uma vez que representa o início do processo de transporte, 

comum a estes cenários. Podemos ainda visualizar a localização das plantações (sensivelmente a 50 

km das fábricas de extração de óleo vegetal),nos polos de Tomé-Açu e Vila-do-Conde. Na subfigura 

A ilustram-se todas as rotas utilizadas para a definição do transporte do óleo no mercado brasileiro, 

sendo as mesmas o transporte rodoviário entre os polos e São Paulo (cenário I1 e I2), com variações 

na capacidade de transporte que serão discutidas de seguida, e o transporte marítimo do óleo entre o 

B D 
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porto de Vila-do-Conde e o Porto de Santos, correspondente à segunda fase de transporte dos 

cenários I3 e I4, que posteriormente será transportado para São Paulo. Na Figura 15  D apresentam-

se as duas alternativas de recepção do produto em Portugal, sendo as mesmas a Tanquisado (RT1 e 

RT2) e o Terminal de Sines (RS1 e RS2), que se traduzirão em 4 cenários distintos no processo de 

recepção do óleo. Por fim referenciar os cenários E1, E2 e E3 que correspondem à exportação do 

óleo para Portugal, presentes na Figurxx C. Para uma melhor compreensão da Figura 15, a Tabela 4 

e 5 mostram resumidamente os vários cenários estudados, os quais se encontram assinalados na 

Figura 14. 

Tabela 4 – Resumo dos cenários desenvolvidos, relativos ao transporte no mercado interno e externo (Autoria própria). 
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Tabela 5 – Resumo dos cenários de recepção do óleo em Portugal (Autoria própria). 

 

Um dos pontos fundamentais para avaliar com exatidão a viabilidade dos cenários desenvolvidos 

passa por uma boa definição das rotas utilizadas pelos transportes considerados. Assim, de seguida 

serão apresentadas as principais rotas que serão contempladas no desenvolvimento do trabalho 

proposto. Na definição das rotas do foram consideradas alternativas tanto para o mercado externo 

como para o mercado interno, sendo necessário o recurso a transporte rodoviário e marítimo para o 

efeito.  

A definição das rotas será fundamental para as análises que serão desenvolvidas no presente 

documento, uma vez que tanto as análises económicas como as análises ambientais e energéticas 

aos diferentes cenários estão directamente relacionadas com as distâncias e meios de transporte 

selecionados. A Tabela 6, resume de forma esquemática, as principais rotas utilizadas, mostrando 

pontos intermédios de armazenagem bem como a mudança do meio de transporte utilizada entre 

pontos específicos do trajecto, sempre que necessário. 
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Tabela 6 – Resumo das rotas utilizadas e respectivos meios de transporte nos cenários desenvolvidos. 

 

Uma vez apresentados os cenários que serão estudados, bem como as respectivas rotas utilizadas, 

apresentam-se de seguida, de uma forma mais detalhada, os cenários do mercado interno, 

exportação e recepção do produto em Portugal, os quais serão a base para as análises 

desenvolvidas ao longo do presente trabalho. 

4.2 Mercado Interno 

No desenvolvimento de cenários para o mercado interno referentes ao transporte do óleo, foram 

consideradas as capacidades de transporte bem como duas rotas alternativas de transporte, Como 

ilustrado na Figura 15. Na Figura 16 é definido o primeiro cenário (I1) em que o transporte é 

assegurado por camião cisterna desde os dois pólos, onde a palma é recolhida e extraído o óleo, até 

São Paulo onde o óleo é tratado e utilizado para produção de biodiesel. 

 

Figura 16 – Transporte do óleo dos Pólos para São Paulo por camião cisterna (I1) (Autoria própria) 

No segundo cenário (I2), como pode ser observado na Figura 17, a capacidade de transporte foi 

alterada, passando-se a utilizar os camiões de quarenta toneladas em substituição do camião 

cisterna, de vinte e cinco toneladas, mantendo-se para o efeito a mesma rota desde os pólos até São 

Paulo. 
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Figura 17 - Transporte do óleo dos Pólos para São Paulo por camião capacidade dupla (I2) (Autoria 

própria) 

Para o desenvolvimento do terceiro e quarto cenário (I3 e I4), foi estudada uma rota alternativa à 

utilizada anteriormente, dividindo os percursos em dois troços, onde o óleo é transportado via camião 

cisterna até ao porto de Vila-do-Conde, seguindo-se um transporte marítimo até ao porto de Santos 

para posterior consumo no mercado de São Paulo, como pode ser observado na Figura 18. A 

diferença entre o terceiro e o quarto cenário prende-se com a variação na capacidade do navio que 

transportará o óleo entre Vila-do-Conde e Santos, sendo as duas alternativas dez e vinte mil 

toneladas. 

 

Figura 18 – Transporte do óleo para São paulo via marítima (Vila-do-Conde/Santos) (I3/I4)(Autoria própria) 

4.3 Mercado Externo 

Os cenários relativos ao mercado externo contemplam o transporte do óleo para Portugal, para 

posterior tratamento e transformação em biodiesel de origem vegetal. Desta forma podemos destacar 

duas grandes fazes neste processo, como pode ser visualizado na Figura 19 sendo as mesmas o 

transporte propriamente dito (E1,E2 e E3) e a recepcção do produto em Portugal (RT1,RT2,RS1,RS2) 

(ver Figura 15). Quanto ao transporte, o óleo é transportado desde as transformadoras existentes no 

norte do Brasil até ao porto de Vila-do-Conde, como foi definido no desenvolvimento dos cenários 

para o mercado interno. De seguida o óleo é transportado via marítima até Portugal, onde será 

entregue numa de duas zonas alternativas, sendo estas a Tanquisado em Setúbal ou o terminal de 

Sines, ambas referenciadas na Figura 19.  

Relativamente aos cenários para o transporte que serão abordados no desenvolvimento do presente 

trabalho, estes compreendem variações na capacidade de transporte dos navios, tendo sido 

considerado as hipóteses de três capacidades distintas: dez (E1), vinte (E2) e trinta mil toneladas 

(E3) de óleo de palma (ver Tabela 4). 
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Figura 19 – Exportação e recepção do óleo em Portugal (Autoria própria) 

4.4 Recepção do produto em Portugal 

Uma vez assegurado o transporte do óleo para Portugal é necessário definir o processo de recepção 

do óleo, para posterior tratamento e produção de biodiesel. Esta será a fronteira do presente trabalho 

e englobará quatro alternativas distintas, todas elas presentes na Figura 15 e que representam 

cenários viáveis para o desenvolvimento do projecto. Os quatro cenários estudados compreendem 

duas alternativas de descarga do produto no terminal de Sines, seguindo-se um transporte e a 

preparação do biodiesel na refinaria de Sines (RS1 e RS2). Nos dois restantes cenários, o óleo é 

transportado até Setúbal, onde é posteriormente transportado para a refinaria de Sines para ser 

produzido o biodiesel (RT1 e RT2). Todos os detalhes relativos aos quatro cenários serão 

apresentados de seguida. Para avaliar os cenários relativos à recepção do produto, será apenas feita 

uma análise de custos exaustiva ao processo, deixando de fora uma análise ambiental e energética à 

recepção do óleo, devido à complexidade e variedade de factores que teriam de ser comtemplados 

de forma a obter resultados fidedignos de serem usados como referência no presente trabalho. 

Na figura 20 é descrito o primeiro cenário da recepção de produto (RS1). O óleo chega de navio ao 

porto de Sines, onde é descarregado com o auxílio de braços de carga específicos para o terminal, 

onde será transportado via pipeline e guardado em tanques de armazenagem temporária os quais 

serão definidos com maior detalhe na fase do cálculo dos custos associados a todo o processo. De 

seguida existiria um transporte de camião cisterna entre o porto de Sines e a refinaria de Sines, onde 

o óleo seria armazenado, tratado e transformado em biodiesel.  

 

Figura 20 – Recepçao do óleo na CLT e transferência via cisterna para a refinaria (RS1)  (Autoria própria)  
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Na Figura 21 apresenta-se o segundo cenário de recepção do produto em Sines (RS2), diferindo do 

primeiro apenas na fase de transporte entre o terminal e a refinaria, que seria assegurado via pipeline 

como é evidenciado na figura. Mais uma vez de referenciar que os detalhes relativos às 

infraestruturas aqui enunciadas serão feitos na fase de definição dos custos dos três cenários em 

estudo. 

 

Figura 21 - Recepçao do óleo na CLT e transferência via pipeline para a refinaria (RS2) (Autoria própria) 

Na Figura 22 ilustra-se o terceiro cenário, onde o óleo e transportado até Setúbal onde é recebido na 

Tanquisado (RT1), sendo posteriormente tratado e transportado para uma zona de armazenagem 

temporária, onde será então transportado através de linha férrea para a refinaria de Sines. 

 

Figura 22 - Recepçao do óleo na Tanquisado e transferência via ferrea para a refinaria com pré- 
tratamento na Tanquisado (RT1) (Autoria própria) 

For fim na Figura 23 está representado um cenário idêntico ao anterior, com a diferença que neste 

caso o pré-tratamento do óleo é realizado na reinaria de Sines (RT2). Esta alternativa seria melhor 

em termos de controlo e verticalização do processo de produção de biodiesel, sendo de especial 

interesse avaliar os custos, tanto em termos de investimento como operacionais, de uma opção com 

estas características. 

 

Figura 23 - Recepçao do óleo na Tanquisado e transferência via ferrea para a refinaria com pré- 
tratamento na refinaria (RT2) (Autoria própria) 

4.5 Conclusões  

No presente capítulo fora apresentados os cenários que serão analisados ao longo da dissertação. 

Foram analisados três cenários para o mercado externo, quatro cenários para o mercado interno e 

finalmente quatro alternativas distintas de recepção do óleo em Portugal. 
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5. Recolha de Dados  

No presente capítulo serão apresentados os dados recolhidos para a comparação dos diferentes 

cenários e posterior avaliação. Na secção 5.1 é feito um levantamento da produtividade do óleo de 

palma. Na secção 5.2 é apresentado um levantamento dos dados necessários à caracterização e 

avaliação do mercado interno. Na secção 5.3 serão apresentados dados relativos à exportação do 

óleo de palma (Crude Palm Oil). Na secção 5.4 são apresentados os dados necessários ao 

desenvolvimento dos cenários de recepção do óleo em Portugal. Na secção 5.5 enunciam-se os 

dados referentes à cadeia de biodiesel de óleo de palma, que servirão de base para o 

desenvolvimento da análise energética. 

5.1 Produtividade do óleo de palma 

Para determinar a previsão da produtividade de óleo de palma e consequentemente dimensionar a 

capacidade dos meios de transporte necessários para o presente trabalho, foi necessário recorrer à 

curva de produtividade anual das plantações de palma, estimada pela unidade de biocombustíveis da 

Galp Energia. A Figura 24 apresenta a produção anual de óleo de palma relativa aos polos Tailândia 

e Tomé-Açu. A Figura 25 apresenta a produtividade mensal relativa das plantações existentes nesses 

mesmos polos, ao longo de 30 anos, que será o tempo de vida útil das plantações em causa.Com os 

níveis produtivos anuais, bem como com as percentagens relativas mensais, será possível saber ao 

certo o número de camiões e navios necessários para garantir o transporte da totalidade de óleo 

produzido no decorrer de um determinado período de tempo. Para efeitos do presente trabalho será 

considerado o pior cenário possível em termos de dimensionamento e por isso meso será 

seleccionado o pico de produção do projecto. (Galp Energia, 2015b). 

O formato parabólico da Figura 24 é explicado pelo ciclo de vida da planta de palma. A fase inicial em 

que a produção cresce corresponde ao período de crescimento da planta e consequente aumento da 

produção de cacho de fruto fresco (CFF). Após uma estabilização durante alguns anos segue-se o 

período de declínio da planta e consequente diminuição da produção. As três curvas presentes na 

Figura 24 correspondem a estimativas de produção com variações percentuais na ordem dos dez por 

cento, de forma a poder prever cenários pessimistas e optimistas relativamente à produtividade 

esperada. 
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Figura 24 – Produção óleo de palma pólos Tailândia + Tomé-Açu (Ton CPO) (Autoria própria) 

Da Figura 25 verifica-se que estando a planta numa zona tropical, esta tem tendência a ser mais 

produtiva em determinadas alturas do ano, notando-se que a partir de Março há um crescimento 

considerável do nível de produção, tendo portanto que dimensionar a frota de transporte de acordo 

com este pressuposto. Conhecendo a produtividade média anual, como foi visto na Figura 24, e tendo 

acesso às produtividades relativas a cada mês da planta de palma, será possível definir os níveis de 

capacidade de transporte que serão necessários para suportar as exigências inerentes às 

quantidades produzidas e expedidas no presente projecto, calculando assim os custos associados ao 

processo de transporte para cada ano e para cada mês especificamente, para os vários cenários 

estudados.  

 

Figura 25 – Produtividade mensal relativa óleo de palma (%) (Biocombustíveis 2015)  

Por fim, na Tabela 7 são mostrados são mostrados os resultados provenientes da análise da curva de 

produção e da produtividade mensal para os anos relativos ao pico de produção. Pela observação 

directa da Tabela é possível aferir as quantidades (em toneladas) de óleo que serão necessárias 

transportar mensalmente.  
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Tabela 7- Dados relativos à produção anual de óleo de palma(Biocombustíveis, 2015) 

        2026 2027 2028 2029 

  Produtividade 
CFF Mensal % 

Desvio 
Padrão 

  298412,02 299348,8 298533,37 296466,09 

Jan 8,45% 2,45% Jan 25215,82 25294,97 25226,07 25051,38 

Fev 7,03% 2,45% Fev 20978,37 21044,22 20986,90 20841,57 

Mar 4,03% 2,60% Mar 12026,00 12063,76 12030,89 11947,58 

Abr 4,16% 2,60% Abr 12413,94 12452,91 12418,99 12332,99 

Mai 6,33% 2,30% Mai 18889,48 18948,78 18897,16 18766,30 

Jun 7,79% 2,22% Jun 23246,30 23319,27 23255,75 23094,71 

Jul 8,97% 2,27% Jul 26767,56 26851,59 26778,44 26593,01 

Ago 10,54% 2,39% Ago 31452,63 31551,36 31465,42 31247,53 

Set 10,16% 2,54% Set 30318,66 30413,84 30330,99 30120,95 

Out 10,95% 2,73% Out 32676,12 32778,69 32689,40 32463,04 

Nov 11,86% 2,90% Nov 35391,67 35502,77 35406,06 35160,88 

Dez 9,87% 2,88% Dez 29453,27 29545,73 29465,24 29261,20 

Média 8,35%   Média 24902,48 24980,66 24912,61 24740,10 

Máximo 11,86%   Máximo 35391,67 35502,77 35406,06 35160,88 

Mínimo 4,03%   Mínimo 12026,00 12063,76 12030,89 11947,58 

 

5.2 Mercado Interno (Brasil) 

5.2.1 Distâncias 

Para determinação dos custos associados ao processo de transporte, bem como dos impactos 

ambientais e energéticos, foi realizado um levantamento das distâncias entre entidades. Na Tabela 8, 

encontra-se uma matriz com as distâncias entre os vários pontos das rotas definidas anteriormente. 

(ACS, 2014a). 

Tabela 8 – Distâncias relativas ao mercado interno, em Km (Google Earth)  

 

5.2.2 Meios de transporte e capacidades de transporte 

Os transportes a estudar para o mercado interno englobam transportes rodoviários e marítimos. 

Dentro dos transportes rodoviários serão estudadas duas alternativas distintas em termos de 

 Tailândia Tomé-

Açu 

São 

Paulo 

Porto Santos Porto Vila do 

Conde 

Tailândia  150 2695 2770 172 

Tomé-Açu   2800 2820 215 

São Paulo    80 4880 

Porto Santos     4800 

Porto Vila do Conde      
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capacidade de transporte, o camião cisterna de 25 toneladas e o camião de capacidade superior de 

40 toneladas, que possui uma dupla armazenagem transportando assim, uma quantidade superior de 

produto. Dentro das alternativas marítimas teremos navios com duas capacidades diferentes. O 

camião cisterna de 25 toneladas foi contemplado nos estudos uma vez que é o transporte mais 

comum para este tipo de cargas. Por outro lado, o camião de capacidade dupla foi estudado para 

compreender a influência do aumento da capacidade transportada e das economias de escala nas 

análises realizadas no presente projecto. De referir que não foram estudadas mais alternativas no 

sector marítimo uma vez que o porto de Vila-do-Conde não possui condições para navios de porte 

superior aos propostos. A Tabela 9 resume os meios de transporte que serão contemplados neste 

estudo, bem como a respectiva capacidade e velocidade alcançada (Belém Bioenergia Brasil, 2014, 

Galp Energia, 2014). 

Tabela 9 – Transportes utilizados no transporte do óleo no mercado interno  

 

 

 

 

 

 

Um dos principais constrangimentos logísticos associados ao processo de transporte do óleo de 

palma prende-se com o facto de se ter que garantir capacidade de armazenagem nos principais 

pontos de recepção e expedição ao longo da cadeia de abastecimento. Com o intuito de garantir a 

viabilidade de todos os cenários, analisou-se a capacidade de armazenamento dos centros de 

expedição e recepção de óleo de palma. A Tabela 10 apresenta um levantamento dos níveis 

máximos de stock que existem nos locais de entrega e recepção do óleo de palma, ou seja, as 

capacidades existentes no porto de Vila-do-Conde, porto de Santos e São Paulo (CDP, 2008, 

CODESP, 2008). 

Tabela 10 – Capacidades de armazenagem 

Local 

 

Capacidade 

Vila do Conde (Expedição) 50.000 ton 

Porto Santos (Recepção) 100.000 ton 

São Paulo (Recepção) 45.000 ton 

Tipo Descrição Capacidade 
(Ton) 

Velocidade 
Media (km/h) 

 
Camião-
cisterna 

25,48 54,60 

 

Camião carga 
dupla 

40,95 34,95 

 
Navio 

pequeno porte 
10.000 24,95 

 

Navio médio 
porte 

20.000 24,95 
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5.2.3 Custos associados 

Um dos principais factores a ter em conta na escolha e definição dos cenários logísticos de transporte 

serão os custos inerentes aos mesmos. Assim, e como se trata de uma parte do negócio 

subcontratada, a Tabela 11 resume os principais custos de transporte por tonelada de óleo 

movimentado. Estes custos serão igualmente importantes caso se queira estudar a possibilidade de 

aquisição de uma frota rodoviária, em substituição do aluguer da mesma, podendo assim comparar 

os custos de aluguer a longo prazo com os custos associados à aquisição dos camiões (Belém 

Bioenergia Brasil, 2014a). 

Tabela 11 – Custos de subcontratação associados ao transporte de CPO no mercado interno (Belém 

Bioenergia Brasil, 2014b) 

Subcontratação de serviços de transporte 

Rota Meio de transporte Custo (R$/Ton CPO) 

Tailândia - Santos Camião-Cisterna 350 

Tome-Açu - Santos Camião-Cisterna 350 

Tailândia - Vila do conde Camião-Cisterna 65 

Tomé-Açu - Vila do Conde (cisterna) Camião-Cisterna 85 

Despesa adicional Tomé-Açu Camião 250 

Tailândia /Tomé-Açu - Santos Camião carga dupla 325 

Tailândia - Vila do Conde Camião carga dupla 55 

Tome-Açu - Vila do Conde Camião carga dupla 75 

Vila do Conde – Santos Navio 10.000 ton 55 (USD/ton) 

Vila do Conde – Santos Navio 20.000 ton 40 (USD/ton) 

 

 

5.3 Mercado externo 

Nesta secção apresentam-se os dados relativos ao transporte do óleo para exportação.  

5.3.1 Distâncias 

A Tabela 12 apresenta as distâncias entre as entidades envolvidas nos cenários de exportação do 
óleo de palma, tendo como destino final Portugal.  

Tabela 12 – Distâncias transporte de CPO mundial, em Km (Google Earth)  

  Porto 

Santos 

Porto Vila 

do Conde 

Malásia Roterdão Portugal 

Porto Santos   4800   15800    

Porto Vila do Conde       
 

 6000 

Malásia        10000 
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Roterdão         1800 

 

5.3.2 Tipos de transporte 

Para o desenvolvimento dos cenários de exportação do óleo para Portugal, foram definidas três 

capacidades distintas, como pode ser visualizado na tabela 13. Estas capacidades foram escolhidas 

de acordo com os navios existentes no mercado que se ajustassem às necessidades exigidas pelo 

projecto, referindo ainda que não foram utilizadas capacidades superiores a 30.000 toneladas devido 

à incapacidade do porto de Vila-do-Conde para navios de porte superior. Para o estudo dos preços 

competitivos à saída das fábricas no norte do Brasil foram considerados navios de trinta toneladas 

nos percursos compreendidos entre Malásia e Santos, Malásia e Roterdão e Roterdão e Portugal, 

retratando desta forma a realidade de transporte actualmente utilizada nestas rotas (Galp Energia, 

2014a). 

Tabela 13 – Capacidades de transporte marítimo de CPO, em toneladas (Galp Energia, 2014b) 

Vila do Conde / Portugal Malásia/Santos Malásia/Roterdão Roterdão/Portugal 

Navio 10000 Ton Navio 30000 Ton Navio 30000 Ton Navio 30000 Ton 

Navio 20000 Ton    

Navio 30000 Ton    

 

Os dados existentes na Tabela 14 foram recolhidos apenas para garantir que não haveria problemas 

de armazenagem nos principais pontos de transferência do óleo (principais pontos de recolha e 

entrega do óleo existentes nos cenários estudados). Assim de seguida são mostradas as 

capacidades de armazenagem existentes nos portos onde o produto será carregado ou descarregado 

para posteriormente continuar o ciclo da cadeia de abastecimento (Lípidos Santiga, 2014, VOPAK, 

2015, ACS, 2014). 

Tabela 14 – Capacidades de armazenamento de CPO (ACS, 2014a)  

Local Capacidade  

Vila do Conde 50.000 ton 

Portugal 90.000 ton 

Porto Santos 100.000 ton 

São Paulo 45.000 ton 

Malásia + Indonésia 5250.000 ton 

Roterdão 500.000 ton 
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5.3.3 Custos  

A Tabela 15 ilustra os custos de transporte marítimo de acordo com a capacidade do navio, em 

dólares por tonelada de óleo transportado, referentes ao transporte mundial de CPO. (Galp Energia, 

2014a).  

Tabela 15 – Custos de transporte marítimo de CPO, em dólares por tonelada de óleo (Galp Energia, 2014b)  

(USD/ton) Vila do Conde 
/ Portugal 

Malásia/Santos Malásia/Roterdão Roterdão/Portugal 

Navio 10000 

Ton 

75   28 

Navio 20000 

Ton 

65   16 

Navio 30000 

Ton 

55  60  

5.4 Recepção do óleo em Portugal 

A recepção do óleo em Portugal faz parte integrante da fronteira logística em estudo, sendo a última 

etapa considerada na dissertação. Para tal foi necessário recolher dados tanto de investimento 

(CAPEX) como de futuros custos operacionais anuais (OPEX), associados aos cenários 

anteriormente expostos, de forma a compará-los e escolher a proposta que melhor se adequasse às 

necessidades da Galp, tanto a nível económico como a nível logístico. Em anexo poderão ser 

visualizados com maior detalhe todos os dados recolhidos (Anexo I). 

5.4.1 Investimento inicial (CAPEX) 

Na Tabela 16 são apresentados os principais investimentos que seriam necessários referentes aos 

quatro cenários de recepção estudados. Os investimentos estão divididos pelos três locais 

considerados nos cenários (CLT, Refinaria Sines e Tanquisado) e englobam todos os custos 

respeitantes a infraestruturas, manutenção a unidades já existentes e licenciamentos necessários 

para cada um dos cenários. Todos os dados foram recolhidos junto das unidades de negócio 

responsáveis pela execução do projecto bem como com reuniões específicas com responsáveis 

operacionais de cada um dos locais envolvidos no mesmo.  

Tabela 16 – Recolha de dados relativos ao CAPEX dos cenários de recepção do CPO em Portugal 

(Biocombustíveis, 2015) 

 CLT Refinaria Sines Tanquisado 

Cenário 1 (RS1) 
   

Bombas 720.000,00 € 170.000,00 € 
 

Braços Carga 1.000.000,00 € 
  

Construção Civil 350.000,00 € 1.111.000,00 € 
 

Instrumentação Eléctrica 745.000,00 € 488.000,00 € 
 

Tubagens 5.700.000,00 € 2.491.000,00 € 
 

Tanques 4.680.000,00 € 2.520.000,00 € 
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Pré tratamento 
 

9.000.000,00 € 
 

Utilidades 
   

Ligação a unidades 

existentes 
 

1.031.000,00 € 
 

Manutenção e limpeza 
   

Eng, supervisão e 

licenciamento 

7.000.000,00 € 
 

Cenário 2 (RS2) 
   

Bombas 600.000,00 € 49.000,00 € 
 

Braços Carga 1.000.000,00 € 
  

Construção Civil 305.000,00 € 1.111.000,00 € 
 

Instrumentação Eléctrica 725.000,00 € 425.000,00 € 
 

Tubagens 10.065.000,00 € 834.000,00 € 
 

Tanques 4.680.000,00 € 2.520.000,00 € 
 

Pré tratamento 
 

9.000.000,00 € 
 

Utilidades 
   

Ligação a unidades 

existentes 
 

1.031.000,00 € 
 

Manutenção e limpeza 
 

362.000,00 € 
 

Eng, supervisão e 

licenciamento 

7.590.000,00 € 
 

Cenário 3 (RT1) 
   

Bombas 
 

241.000,00 € 108.000,00 € 

Braços Carga 
   

Construção Civil 
 

60.000,00 € 1.043.000,00 € 

Instrumentação Eléctrica 
 

130.000,00 € 105.000,00 € 

Tubagens 
 

1.062.000,00 € 554.000,00 € 

Tanques 
   

Pré tratamento 
  

9.000.000,00 € 

Utilidades 
  

1.000.000,00 € 

Ligação a unidades 

existentes 
 

1.031.000,00 € 
 

Manutenção e limpeza 
 

442.000,00 € 700.000,00 € 

Eng, supervisão e 

licenciamento 
 

3.680.000,00 € 

Cenário 4 (RT2) 
   

Bombas 
 

290.000,00 € 
 

Braços Carga 
   

Construção Civil 
 

1.171.000,00 € 
 

Instrumentação Eléctrica 
 

513.000,00 € 
 

Tubagens 
 

1.537.000,00 € 
 

Tanques 
 

2.520.000,00 € 
 

Pré tratamento 
 

9.000.000,00 € 
 

Utilidades 
   

Ligação a unidades 

existentes 
 

1.031.000,00 € 
 

Manutenção e limpeza 
  

700.000,00 € 

Eng, supervisão e 

licenciamento 

3.935.000,00 € 
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5.4.2 Custos anuais (OPEX) 

Terminado o levantamento de todos os custos relativos ao investimento necessário no cenários de 

recepção do óleo, era essencial saber os custos anuais derivados de cada um dos cenários para 

poder comparar os custos iniciais de investimento com os gastos anuais de cada uma das 

alternativas. Assim, na Tabela 17 é apresentado o resultado final de um estudo que teve em conta 

preços de energia e transporte, custos de operação e movimentação de carga e ainda custos anuais 

associados a manutenção das infraestruturas envolvidas no processo de armazenamento e 

transformação do óleo em biodiesel de origem vegetal. Tal como nos custos de investimento estes 

dados foram recolhidos junto das áreas responsáveis pelo desenvolvimento de projectos deste 

carácter da galp, bem como junto dos locais que irão possivelmente receber o projecto. 

Tabela 17 – Recolha de dados relativos ao OPEX dos cenários de recepção de CPO em Portugal 

(Biocombustíveis, 2015) 

 CLT  Refinaria Sines Tanquisado 

Cenário (RS1) 
   

Transporte CLT/Refinaria 

(Cisterna) 
 

675.000,00 € 
 

Terminal 215.496,00 € 
  

Bombas 19.826,00 € 
  

Taxas de armazenagem 228.000,00 € 
  

Custos operação 800.000,00 € 
  

Manutenção (2% CPAEX) 263.900,00 € 336.220,00 € 
 

Custo movimentação 20.675,00 € 
  

Custos com o pré tratamento 116.899,00 € 
  

Cenário 2 (RS2) 
   

Energia eléctrica pipe 6´´ 258.595,00 € 
  

Terminal 215.496,00 € 
  

Bombas 25.860,00 € 
  

Taxas de armazenagem 228.000,00 € 
  

Custos operação 800.000,00 € 
  

Manutenção (2% CPAEX) 347.500,00 € 306.640,00 € 
 

Custo movimentação 
 

20.675,00 € 
 

Custos com o pré tratamento 
 

116.899,00 € 
 

Cenário 3 (RT1) 
   

Trasfega 
  

450.000,00 € 

Transporte ferrovia 
  

1.850.000,00 € 

Bombas 
   

Taxas de armazenagem 
  

1.900.000,00 € 

Custos operação 
   

Manutenção (2% CPAEX) 
 

59.320,00 € 250.200,00 € 

Custo movimentação 
 

449.438,00 € 
 

Custos com o pré tratamento 
  

116.899,00 € 

Cenário 4 (RT2) 
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Trasfega 
  

450.000,00 € 

Transporte ferrovia 
  

1.850.000,00 € 

Bombas 
   

Taxas de armazenagem 
  

1.900.000,00 € 

Custos operação 
   

Manutenção (2% CPAEX) 
 

321.240,00 € 14.000,00 € 

Custo movimentação 
 

449.438,00 € 
 

Custos com o pré tratamento 
 

116.899,00 € 
 

5.5 Entradas e saídas energéticas associadas à produção de biodiesel de óleo de palma   

Um dos objectivos do presente trabalho, passa por desenvolver uma análise energética às principais 

fases da cadeia de abastecimento de produção de biodiesel de óleo de palma, avaliando a viabilidade 

energética dos vários cenários, avaliando se a energia produzida compensa a energia consumida. 

Seguidamente são apresentadas as principais entradas e saídas energéticas associadas às fases de 

plantação, produção de óleo, tecnologia de produção e ainda a energia necessária para os diferentes 

cenários de transporte desenvolvidos. 

5.5.1 Entradas de Energia  

Plantação 

As plantações de palma estão localizadas no norte do Brasil, no estado do Pará, nos polos de Tomé-

Açu e Tailândia. Uma vez que se trata de um local tropical, extremamente húmido e com temporadas 

chuvosas elevadas, as necessidades aquíferas ao longo dos 30 anos da esperança média de vida da 

planta são asseguradas pelas condições atmosféricas, não sendo considerada a rega para fins de 

estudo de balanço energético. Após três anos da plantação das sementes a palma começa a gerar 

cachos com uma periodicidade entre duas a três vezes por mês. Relativamente à planta de palma, foi 

considerado um rendimento em termos de extração de óleo de palma de cerca de vinte e dois por 

cento. A rentabilidade do espaço de plantio é de cerca de 140 plantas por hectare, produzindo cerca 

de 29 toneladas de cacho de fruto fresco por hectare (Biocombustíveis, 2015). Relativamente à 

colheita, a maioria é feita manualmente recorrendo a diferentes tipos de utensílios mediante o 

tamanho e idade da planta, sendo apenas necessário a utilização de energia fóssil para proceder ao 

transporte do CFF para as respectivas fábricas de transformação do óleo, localizadas a cerca de 

cinquenta quilómetros das plantações.  

Relativamente aos fertilizantes utilizados ao longo do processo de produção da planta de palma, 

todos os dados referenciados foram resultado de estudos fornecidos pelo departamento de 

biocombustíveis bem como de dados presentes em artigos científicos relativos a estudos de análises 

energéticas conduzidos para a produção de biodiesel de óleo de palma (Tippayawong et al., 2003). 

Assim, os principais fertilizantes e herbicidas utilizados são: N-fertilizante, P2O5 (Pentóxido de 

fósforo),K2O (óxido de potássio), C3H8NO5P (Glifosato) e C12H14Cl2N2 (Paraquato) foram 

considerados. A quantidade de fertilizantes tem por base um tempo de vida de 30 anos com um 

crescimento até aos primeiros 15 anos, onde será necessário uma maior quantidade dos mesmos. As 
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quantidades encontradas foram de 7,79 kg/ton CFF para o N-fertilizante, 0,05kg/ton CFF para o 

pentóxido de fósforo e 14,41kg/ton CFF para o óxido de potássio. Quanto aos herbicidas são 

utilizados duas vezes por ano, sendo a quantidade de glifosato de 0,28/ton CPO e 0,1 kg/ton CFF 

para o paraquato. Neste caso específico os herbicidas e fertilizantes são importados. Tendo em conta 

que o consumo médio de um camião é de 37 MJ/L (Krewitt et al., 2009) e que a energia consumida 

na produção dos fertilizantes é cerca de 13560 kWh/ton CFF, os valores energéticos necessários, 

incluindo o transporte e produção dos mesmos é então de: N-fertilizante 57,47MJ/kg, pentóxido de 

potássio 7,04MJ/kg, óxido de potássio 6,85 MJ/kg e por fim glifosato e paraquato de 266,56 MJ/kg 

(Larson et al., 2000). 

Quanto às sementes utilizadas para o plantio, convém referir que antes de se realizar a plantação 

propriamente dita, cultivam-se em viveiros as sementes, transportando posteriormente a planta ainda 

numa fase embrionária para a terra. Assim sendo, e tendo em conta que o peso médio destas plantas 

prontas para plantar rondam os 2kg, chegou-se a um valor de cerca de 168kg/hectare de sementes 

necessárias (Biocombustíveis, 2015). Tendo em conta que médio energético para o plantio é da 

ordem dos 40 MJ/euro (Larson et al., 2000) e o valor médio da palma ronda os 0,03 euro/kg, chegou-

se a um valor energético para o cultivo das sementes de 0,99MJ/kg (Tippayawong et al., 2003). 

Produção de óleo de palma 

A transformação do óleo de palma é assegurada por fábricas fábricas de extração de óleo vegetal de 

óleo, como visto anteriormente na definição dos cenários, colocadas a sensivelmente 50 km de cada 

um dos polos. As fábricas de extração de óleo vegetal terão uma construção modular e serão 

implementadas de acordo com o aumento das necessidades do projecto. Cada módulo terá 

capacidade para receber cerca de 30 toneladas de CFF por hora e pensa-se que serão construídos 

três em cada um dos polos (Biocombustíveis, 2015). Neste estudo será utilizado um valor base de 

cerca de 45 toneladas de CFF por hora (Biocombustíveis, 2015). Um dos grandes benefícios 

energéticos deste processo reside no facto de se aproveitar partes do cacho que não serão 

transformados em óleo para queima e consequente produção de energia eléctrica, o que diminuirá 

em grande parte o consumo energético desta fase da cadeia. Assim a electricidade produzida a partir 

de restos do CFF e retirada da rede é de 13560 kWh/ton CFF e 0,4 kWh/ton CFF respectivamente 

(Biocombustíveis, 2015). 

Processo de transesterificação 

O processo de transesterificação é utilizado actualmente nas instalações da Enerfuel para produção 

de biodiesel. Os principais produtos necessários para o processo são o óleo de palma, transportado 

até ao local depois de devidamente extraído da planta, metanol (MeOH) e ainda um catalisador que 

neste caso será o hidróxido de sódio (NaOH). Deste processo resultará o óleo de palma refinado e 

ainda glicerina como subproduto, podendo ser utilizado como lubrificante ou no fabrico de velas por 

exemplo. A glicerina produzida é na ordem dos 0,18 kg por cada kg de óleo de palma que entra no 
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processo. A energia necessária para a produção dos reagentes é de sensivelmente 30,29 MJ/kg no 

caso do metanol e de 18,25 MJ/KG no caso do catalisador (Katayama & Tamaura, 2005). 

Cenários de transporte do óleo de palma 

Os cenários de transporte desenvolvidos anteriormente, tanto para o abastecimento do mercado 

brasileiro (I1,I2,I3,I4) como para exportação do óleo para Portugal (E1,E2,E3), foram então estudados 

do ponto de vista de eficiência energética. Assim, foram definidos os valores energéticos dos 

principais combustíveis utilizados no processo de transporte. Os valores utilizados no estudo foram 

de 38,6 MJ/L para o diesel, utilizado no transporte rodoviário e 37 MJ/L para o fuel mais diesel, que 

será o valor de referência utilizado para o combustível dos navios (Krewitt et al., 2009). Relativamente 

aos consumos dos vários meios de transporte, os valores utilizados como referência serão de 0,1 

L/km, 0,25 L/km e 0,35 L/km para o transporte até à transformadora através de pequenos camiões, 

para os camiões-cisterna (I1) e para os camiões bi-trem (I2) respectivamente (ACS, 2014b). Para o 

transporte marítimo serão utilizados, como valores médios de consumo de combustível, os valores de 

4, 6 e 8 ton/dia para os navios de 10 (E1), 20 (E2) e 30 mil toneladas (E3) respectivamente, sendo o 

tempo médio da viagem entre Portugal e Vila-do-Conde de 15 dias e a viagem entre Vila-do-Conde e 

o Porto de Santos de uma semana aproximadamente (Galp Energia, 2014b).  

5.5.2 Saídas de Energia no Processo 

 As principais saídas energéticas do sistema, como pode ser observado na Figura 32 são partes da 

goma e casca do fruto que neste caso podem ser reutilizadas para geração de energia eléctrica, a 

glicerina como subproduto do processo de transesterificação e o óleo de palma refinado, ou seja o 

biodiesel. Os poderes caloríficos dos mesmos foram obtidos de várias fontes como se mostra de 

seguida: Óleo refinado 38,07 MJ/kg, glicerina 19 MJ/kg, goma 17 MJ/kg e a casca 18,46 MJ/kg 

(Prasertsan & Sajjakulnukit, 2006). Por fim, na Tabela 18 apresentam-se resumidamente as entradas 

e saídas energéticas consideradas para o desenvolvimento da análise energética do presente 

documento. De forma a facilitar os cálculos necessários para os objectivos propostos, todos os dados 

foram passados para uma unidade comum, o Mega Joule por cada quilo de óleo movimentado ao 

longo da cadeia de abastecimento. 

Tabela 18- Principais entradas e saídas energéticas relativas à cadeia de abastecimento de óleo de palma 
para produção de biodiesel estudada (Pleanjai e Gheewala, 2009) 

 Inputs MJ/Kg Óleo 

Plantação 

N-fertilizante 2,83 

P2O5 0,00 

K2O 0,63 

Glyphosate 0,48 

Paraquat 0,17 

Sementes 0,04 

Diesel para transporte 

de CFF 

0,02 

Produção óleo Eletricidade para o 

CPO REFINING 

0,32 
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Transesterificação 

Óleo palma 0,32 

MEOH (álcool) 6,85 

NAOH (catalisador) 0,38 

Electricidade 0,30 

Cenários de 

transporte 

E1 0,25 

E2 0,19 

E3 0,17 

I1 1,08 

I2 0,95 

I3/I4 0,14 

Total 

 

12,59 

 Outputs MJ/Kg Óleo 

 Óleo Palma 38,07 

 Glicerina 3,42 

 Goma fruto 6,36 

 Casca fruto 8,45 

Total  56,3 
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6. Análise dos Cenários  

Neste capítulo pretende-se avaliar e comparar várias alternativas a nível de transporte no mercado 

brasileiro bem como exportação do óleo para Portugal, finalizando o presente capítulo com uma 

avaliação de alternativas de recepção do óleo, caso este seja importado para território Português. A 

comparação de alternativas terá três vertentes principais que serão tomadas em conta na decisão 

final tomada, sendo as mesmas uma componente económica, uma componente de impactes 

ambientais e ainda uma análise em termos energéticos aos vários cenários estudados. Na secção 6.1 

é realizada uma análise económica aos vários cenários estudados, tanto a nível de mercado interno, 

externo e recepção do produto em Portugal. Na secção 6.2 são avaliados em termos de impactes 

ambientais os cenários de transporte estudados na presente dissertação de mestrado. Por fim na 

secção 6.3 é feita uma análise energética à cadeia de abastecimento de óleo de palma com 

variações ao nível dos cenários de transporte considerados. 

6.1 Análise Económica 

A análise de custos desenvolvida na dissertação, que será um dos pontos-chave na definição do 

melhor cenário de transporte e recepção do óleo de palma, engloba três vertentes principais. Em 

primeiro lugar foram definidos os custos associados aos cenários do mercado interno (I1,I2,I3,I4) (ver 

Tabela 4), seguindo-se os custos relativos à exportação do CPO (E1,E2,E3) (ver Tabela 4). Por fim 

foram estimados os valores de investimento inicial e custos operacionais anuais relativos aos 

cenários de recepção do óleo em Portugal (RS1,RS2, RT1,RT2) (ver Tabela 5). 

6.1.1 Mercado Interno 

Cenário I1 

A análise de custos apresentada de seguida prende-se com o transporte do óleo de palma 

directamente para São Paulo via camião cisterna (cenário I1). Na Tabela 19 são listados o número de 

camiões cisterna necessários anualmente, bem como os custos anuais inerentes à subcontratação 

das quantidades necessárias de camiões para garantir o transporte do óleo até ao seu destino final. 

Como se pode observar, os custos totais relativos a este cenário estão na ordem dos 40,5 milhões de 

dólares por ano no pico de produção do projecto, necessitando de um número na ordem dos 11765 

camiões cisterna por ano para satisfazer as necessidades do mesmo. 

Tabela 19 – Necessidades e custos (em milhões de dólares) relativos ao cenário I1 (Belém Bioenergia 

Brasil, 2014b) 

Ano 2026 2027 2028 

Número anual de camiões 11728,0 11764,8 11732,8 

Custo (Milhões dólares) 40,4 40,5 40,4 

Custo Total (Milhões de dólares) 40,4 40,5 40,4 
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Cenário I2 

A Tabela 20 demonstra a influência do transporte em camião de capacidade dupla comparativamente 

ao camião convenciona (cenário I2), mostrando que o preço do aluguer diminui devido à maior 

capacidade do camião, que ao transportar mais óleo pode assim diminuir o preço de transporte por 

tonelada, ficando desta forma os custos anuais no pico de produção do projecto na ordem dos 37,6 

milhões de dólares por ano. Esta alternativa tem outras vantagens que serão comprovadas de 

seguida nos impactes ambientais, facilitando também o controlo logístico do trafego de camiões a 

circular entre o norte e o centro do Brasil devido ao menor número de camiões necessários no 

mesmo período de tempo. 

Tabela 20 - Necessidades e custos (em milhões de dólares) relativos ao cenário I2 (Belém Bioenergia 

Brasil, 2014b) 

Ano 2026 2027 2028 

Número anual de camiões 7297,4 7320,3 7300,4 

Custo (Milhões dólares) 37,5 37,6 37,5 

Custo Total (Milhões de dólares) 37,5 37,6 37,5 

 

Cenário I3 

Os cenários que englobam um troço de transporte marítimo, entre Vila-do-Conde e Santos, são 

apresentados de seguida (cenários I3 e I4). Os custos por troço são exemplificados na Tabela 21, 

onde se pode visualizar que no pico de produção do projecto os custos inerentes ao transporte até ao 

porto de Vila-do-Conde ficam na ordem dos nove milhões de dólares, o transporte marítimo com 

navios de 10 mil toneladas na ordem dos 16,5 milhões de dólares e um transporte final rodoviário de 

Santos até são Paulo na ordem dos 5 milhões de dólares. De acordo com os custos anteriormente 

referenciados, o custo total referente ao transporte do óleo situa-se nos trinta milhões de dólares, com 

uma necessidade de cerca de 30 navios por ano, o que se verificou com auxílio da área de trading da 

Galp Energia ser completamente viável do ponto de vista logístico, dada a localização e natureza do 

produto a transportar em causa (Belém Bioenergia Brasil, 2014b)(Galp Energia, 2014b). 

Tabela 21 - Necessidades e custos (em milhões de dólares) relativos ao cenário I3 (Belém Bioenergia 

Brasil, 2014b)  

Camiões Cisterna 

Tailândia 

 2026 2027 2028 

 

 

 

Número anual de camiões 5864,0 5882,4 5866,4 

 
Custos (Milhões dólares) 3,7 3,8 3,8 

 
Subtotal 3,7 3,8 3,8 

Camiões Cisterna 

Tomé-Açu 

 

    

 

 

Número anual de camiões 5864,0 5882,4 5866,4 

 
Custos (Milhões dólares) 4,9 4,9 4,9 

 
Subtotal 4,9 4,9 4,9 
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Navio 10.000 ton  

 

 

 

 

  

 

 

Número anual de navios 29,9 30,0 29,9 
 

Custos (Milhões dólares) 16,4 16,5 16,4 

 
Subtotal 16,4 16,5 16,4 

Camião Cisterna 

para São Paulo 

 

   
 

Número anual de camiões 11728,0 11764,8 11732,8 

 
Custos (Milhões dólares) 4,8 4,9 4,8 

 
Subtotal 4,8 4,9 4,8 

 Total 29,9 30,0 29,9 

 

Cenário I4 

Por fim na Tabela 22 mostra-se o último cenário de transporte do óleo do mercado interno que difere 

do anterior apenas na capacidade de transporte dos navios entre Vila-do-Conde e Santos passando 

de 10 para 20 mil toneladas por navio (cenário I4). Esta alteração tem um impacto positivo nos custos 

anuais do transporte, mostrando uma vez mais a necessidade de utilizar sempre que possível 

capacidade de transporte maiores e assim diminuir o preço do transporte por tonelada de óleo, 

utilizando a vantagem das economias de escala dos transportadores a favor da empresa. 

Tabela 22 - Necessidades e custos (em milhões de dólares) relativos ao cenário I4 (Belém Bioenergia 

Brasil, 2014b) 

Camiões Cisterna 

Tailândia 

 2026 2027 2028 

 

 

 

Necessidades (Nº Camiões) 5864,0 5882,4 5866,4 

 
Custos (Milhões dólares) 3,7 3,8 3,8 

 
Subtotal 3,7 3,8 3,8 

Camiões Cisterna 

Tomé-Açu 
 

    

 

 

Necessidades (Nº Camiões) 5864,0 5882,4 5866,4 

 
Custos (Milhões dólares) 4,9 4,9 4,9 

 
Subtotal 4,9 4,9 4,9 

Navio 20.000 ton 
 

    

 

 

Necessidades (Nº Navios) 14,9 15,0 14,9 

 
Custos (Milhões dólares) 11,95 11,99 11,96 

 

Subtotal 11,95 11,99 11,96 

Camião Cisterna 

para São Paulo 
 

   
 

Necessidades (Nº camiões) 11728,0 11764,8 11732,8 

 
Custos (Milhões dólares) 4,8 4,9 4,8 

 
Subtotal 4,8 4,9 4,8 

 
Total 25,4 25,6 25,4 
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Para finalizar a análise dos custos associados ao transporte do óleo de palma no mercado brasileiro, 

a Figura 26 compara os custos de transporte dos cenários definidos ao longo do mesmo, notando-se 

uma vantagem em termos económicos ao utilizar o transporte marítimo para satisfazer as 

necessidades do mercado. Em segunda análise, existe uma vantagem em transportar quantidades 

avultadas em detrimento de quantidades mais reduzidas, como é o caso do cenário I4 relativamente 

ao cenário I3, aumentando a capacidade dos navios de dez para vinte mil toneladas e do cenário I1 

relativamente ao cenário I2, onde os camiões cisterna são substituídos pelos camiões de capacidade 

dupla. Embora os cenários em que se recorre ao transporte marítimo sejam mais demorados do 

ponto de vista logístico bem como mais complexos, este não é um factor determinante para a escolha 

do melhor cenário uma vez que com esta abordagem a empresa está interessada no valor económico 

associado ao transporte do óleo, uma vez que haverá sempre uma quantidade de stock que cobrirá 

todo e qualquer atraso associado ao processo. Para estes cenários serem viáveis basta garantir que 

as capacidades de armazenagem tanto em Vila-do-Conde como em Santos são suficientes, o que já 

foi mostrado anteriormente na secção de recolha de dados. Por fim, referir que os dimensionamentos 

foram feitos com base na capacidade necessária, ou seja, a taxa de saturação tanto dos navios como 

dos camiões é total para efeitos de cálculo, podendo haver ligeiras flutuações nos valores 

apresentados, as quais não são representativas nem influenciam os resultados da análise. 

 

Figura 26 – Custos (milhões de dólares) relativos aos 4 cenários de transporte do óleo no mercado 
interno (Autoria própria) 

De modo a estimar os custos associados ao processo de exportação do óleo, de seguida serão 

apresentadas as análises feitas aos cenários de exportação do óleo, dentro da mesma base dos 

cenários anteriormente representados. 

6.1.2Exportação  

Os cenários de exportação serão importantes para estimar os custos associados a uma possível 

exportação do óleo produzido no Brasil para o território nacional. Para tal foram, tal como no caso do 

mercado interno, estimados os custos no pico da produção associados ao transporte marítimo do 

óleo de palma. 
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Cenário E1 

Os cenários de exportação do óleo de palma contemplam o transporte via marítima do óleo até 

Portugal, o qual será posteriormente recebido numa das alternativas estudadas na secção seguinte. 

Para realizar uma estimativa do custo resultante deste processo foi utilizado parte do troço 

desenvolvido para o transporte de mercado interno (entre os pólos e Vila-do-Conde), que será 

idêntico ao início do trajecto que óleo terá de fazer para chegar a território Português. Na Tabela 23 é 

visível que com navios de dez mil toneladas a realizar a ligação entre Vila-do-Conde e Portugal 

(cenário E1), os custos associados ao transporte de exportação do óleo ronda os 31,2 milhões de 

dólares por ano, no pico de produção do projecto, sendo necessária uma movimentação de mais de 

dois navios por mês para assegurar o transporte entre os dois países. 

Tabela 23 - Necessidades e custos (em milhões de dólares) relativos ao cenário E1 (Belém Bioenergia 
Brasil, 2014b,Galp Energia, 2014b) 

  2027 2028 2029 

 
    

Camiões Cisterna 

Tailândia 

    

 

 
 

Número anual de camiões 5882,4 5866,4 5825,8 
 

Custos (Milhões Dólares) 3,8 3,8 3,7 

 
Subtotal 3,8 3,8 3,7 

Camiões Cisterna 

Tomé-Açu 
 

    

 
 

Número anual de camiões 5882,4 5866,4 5825,8 
 

Custos (Milhões Doláres) 4,9 4,9 4,9 

 
Subtotal 4,9 4,9 4,9 

Navio 10.000 ton 
 

   
 

Número anual de navios 30,0 29,9 29,7 

 
Custos (Milhões Doláres) 22,5 22,4 22,3 

 
Subtotal 22,5 22,4 22,3 

 
Total 31,2 31,1 30,9 

Cenário E2 

Na Tabela 24 apresentam-se os custos relativos à exportação do óleo de palma recorrendo a navios 

de vinte mil toneladas (cenário E2), verificando-se uma diminuição anual dos custos, sendo os 

mesmos na ordem dos 28 milhões de dólares no pico da produção do projecto. Uma vez que a fase 

inicial de transporte é igual ao cenário E1, apresentou-se apenas o valor final de transporte rodoviário 

de 8,7 milhões de dólares anuais. 

Tabela 24 - Necessidades e custos (em milhões de dólares) relativos ao cenário E2 (Belém Bioenergia 
Brasil, 2014b,Galp Energia, 2014b) 

 2027 2028 2029 

Subtotal 8,7 8,7 8,7 

Número anual de navios 14,94 14,99 14,95 

Custos (Milhões Dólares) 19,42 19,48 19,43 

Total 28,08 28,17 28,09 
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Cenário E3 

No seguimento do raciocínio anterior, a Tabela 25 mostra o investimento necessário para os navios 

de trinta mil toneladas (cenário E3). Uma vez que estes são os maiores navios utilizados, era 

previsível uma diminuição dos custos anuais, no pico da produção, relativos ao transporte do óleo, o 

que é confirmado pela tabela 24, onde mais uma vez se vê uma diminuição relativamente à utilização 

dos navios de dez e vinte mil toneladas. 

Tabela 25 - Necessidades e custos (em milhões de dólares) relativos ao cenário 3 da exportação de CPO 
(E3) (Belém Bioenergia Brasil, 2014b,Galp Energia, 2014b) 

 2027 2028 2029 

Subtotal 8,7 8,7 8,6 

Necessidades (Nº Navios) 9,99 9,97 9,90 

Custos (Milhões Dólares) 16,49 16,44 16,33 

Total 25,17 25,10 24,93 

 

Tal como foi concluído pela análise dos cenários do mercado interno, os custos relativos à exportação 

do óleo também beneficiam das economias de escala utilizadas pelos transportadores, diminuindo 

consideravelmente o custo por tonelada transportada à medida que os navios aumentam a sua 

dimensão. Mais uma vez, o número de navios e camiões foi dimensionado apenas com base na 

capacidade necessária de transporte, podendo haver assim ligeiras flutuações quando se aproximar à 

unidade os dimensionamentos realizados. Através da Figura 27 podemos comparar os custos 

associados ao transporte do óleo de palma para Portugal ao longo do projecto para os cenários 

previamente desenvolvidos. Mais uma vez é importante referir que tanto as capacidades de 

armazenagem nos portos do Brasil como nos potenciais locais de recepção do produto foram 

estudados, confirmando que teriam infraestruturas necessárias para a dimensão do projecto. Para os 

casos em que as infraestruturas não eram as mais adequadas, foi igualmente feito um estudo do 

investimento necessário para garantir a execução do projecto, como se verá de seguida com o 

levantamento dos custos de CAPEX das principais alternativas de recepção de óleo de palma em 

Portugal. 
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Figura 27 – Custo (milhões de dólares) relativos aos cenários de exportação de CPO (Autoria própria) 

 

6.1.3 Recepção do óleo em Portugal 

A recepção do óleo de palma em Portugal para posterior transformação em biodiesel definirá a 

fronteira final da presente dissertação. Esta secção debruçar-se-á sobre os principais custos 

inerentes a um projecto desta natureza, sendo estes os custos de investimento inicial associados às 

infraestruturas necessárias e manutenção de infraestruturas existentes para garantir o sucesso do 

processo (CAPEX) e ainda custos anuais operacionais associados aos diferentes cenários a serem 

estudados (OPEX). 

Cenário  RS1  

As Tabelas 26 e 27 mostram os valores finais relativos ao investimento e aos custos anuais 

operacionais relativos ao cenário RS1, onde o óleo é recebido no terminal de Sines e seguidamente 

transportado via camião cisterna para a refinaria, onde será posteriormente tratado e incorporado no 

diesel convencional. Os valores obtidos a partir da Tabela 16 e 17 do capítulo 5 foram assim de cerca 

de 37 milhões de euros para o CAPEX e 2,67 milhões de euros para o OPEX. 

Tabela 26 – CAPEX (milhões de euros) relativo ao cenário RS1 (Galp Energia, 2015a) 

 Terminal Sines Refinaria Sines Tanquisado 

Subtotal     13.195.000,00 €      16.811.000,00 €   

Eng, supervisão e licenciamento 7.000.000,00 €  

Total 37.006.000,00 € 

 

Tabela 27 – OPEX (milhões de euros) relativo ao cenário RS1 (Galp Energia, 2015a) 

 Terminal Sines Refinaria Sines Tanquisado 

Subtotal         1.664.796,00 

€  

     1.011.220,00 €   
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Total 2.676.016,00 € 

Cenário RS2 

No cenário RS2, em que o óleo seria recebido no terminal de Sines e encaminhado via pipeline para 

a refinaria (cerca de 13 Km), os valores relativos aos CAPEX E OPEX são mostrados nas Tabelas 28 

e 29 respectivamente. Os valores obtidos foram de cerca de 40 milhões de euros para o CAPEX e 

cerca de dois milhões e trezentos mil euros para o OPEX anual.Mais uma vez estes valores têm por 

base os dados apresentados nas Tabelas 16 e 17 do capítulo 5. 

Tabela 28 - CAPEX (milhões de euros) relativo ao cenário RS2 (Galp Energia, 2015a) 

 Terminal Sines Refinaria Sines Tanquisado 

Subtotal     17.375.000,00 €      15.332.000,00 €   

Eng, supervisão e licenciamento 7.590.000,00 €  

Total 40.297.000,00 € 

  

Tabela 29 - OPEX (milhões de euros) relativo ao cenário RS2 (Galp Energia, 2015a) 

 Terminal Sines Refinaria Sines Tanquisado 

Subtotal        1.875.451,00 €             444.214,00 €   

Total  2.319.665,00 € 

 

Cenário RT1 

No cenário RT1, em que o óleo é descarregado nas instalações da Tanquisado bem como pré-tratado 

antes de seguir para a refinaria de Sines via ferroviária, os custos referentes ao CAPEX e OPEX são 

apresentados nas Tabelas 30 e 31 , sendo o CAPEX na ordem dos 19 milhões de euros e o OPEX na 

ordem dos cinco milhões anuais. 

Tabela 30 - CAPEX (milhões de euros) relativo ao cenário RT1 (Galp Energia, 2015a) 

 CLT Refinaria Sines Tanquisado 

Subtotal  2.966.000,00 € 12.510.000,00 € 

Eng, supervisão e licenciamento  3.680.000,00 € 

Total 19.156.000,00 € 

 

Tabela 31 - OPEX (milhões de euros) relativo ao cenário RT1 (Galp Energia, 2015a) 

 CLT Refinaria Sines Tanquisado 

Subtotal           508.758,00 

€  

   4.567.099,00 €  

Total  5.075.857,00 € 
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Cenários recepção óleo 

Cenário RT2  

No cenário RT2, em que o óleo é descarregado na Tanquisado mas, ao contrário do cenário RT1, 

pré-tratado após o transporte para a refinaria de Sines, podemos ver que os custos de CAPEX E 

OPEX são na sua totalidade idênticos aos dos cenário RT1, embora os custos de investimento na 

refinaria de Sines sejam muito mais avultados, devido à instalação de uma unidade de pré-tratamento 

e armazenamento adequado ao projecto. Assim, na Tabela 32 e 33 podemos ver os valores finais do 

investimento de cerca de vinte milhões para o CAPEX e cinco milhões para o OPEX para esta 

alternativa.  

Tabela 32 - CAPEX (milhões de euros) relativo ao cenário RT2 (Galp Energia, 2015a) 

 CLT Refinaria Sines Tanquisado 

Subtotal  16.062.000,00 € 700.000,00 € 

Eng, supervisão e licenciamento  3.935.000,00 € 

Total 20.697.000,00 € 

 

Tabela 33 - OPEX (milhões de euros) relativo ao cenário RT2 (Galp Energia, 2015a) 

 CLT Refinaria Sines Tanquisado 

Subtotal             887.577,00 

€  

      4.214.000,00 €  

Total  5.101.577,00 € 

A Figura 28 resume os custos de investimento associados aos quatro cenários estudados. Como se 

pode concluir os cenários de recepção do produto directamente em Sines (RS1 e RS2), acarretam 

um maior investimento inicial comparativamente aos cenários de recepção do produto em Setúbal 

com posterior transporte para Sines, uma vez que se teria de construir de raiz toda a estrutura de 

armazenagem no cenário RS1 e, no caso do cenário RS2, a estrutura de transporte via pipeline até à 

refinaria, o que faz com que este cenário seja o mais dispendiosos em termos de CAPEX com um 

valor na ordem dos quarenta milhões de euros. Embora os custos iniciais sejam muito avultados nos 

cenários referentes exclusivamente a Sines, de seguida veremos que estes teriam custos 

operacionais anuais muito menores comparativamente aos cenários que passariam pela Tanquisado. 

Figura 28 - Capex cenários recepção do CPO (custo milhões de euros) (Autoria própria) 
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Os custos de OPEX, como se pode obervar pela Figura 29 são inversamente proporcionais aos 

custos de CAPEX o que deixa a empresa com a decisão de ter mais custos iniciais ou um maior custo 

anual operacional resultante do projecto. A diferença dos custos reside no facto de nos cenários da 

Tanquisado a Galp ter de pagar custos de manutenção e custos logísticos muito superiores, uma vez 

que as intalações seriam subcontratadas, disparando assim os custos operacionais do projecto. A 

principal diferença em termos de OPEX existente nos cenários da Tanquisado prende-se com o local 

do pré-tratamento do óleo. Ao realizar esta etapa da cadeia em Setúbal verifica-se que os custos 

operacionais são significamente maiores anualmente. Por fim, é de salientar o crescimento de todas 

as curvas de OPEX devido à incorporação de uma taxa de inflação sobre os custos operacionais, 

como é o caso do preço da energia, serviços, manutenção entre outros considerados na definição 

dos cenários, como pode ser consultado nas Tabelas 16 e 17 do capítulo 5.  

 

Figura 29 – OPEX dos cenários de recepção do CPO (euros) (Autoria própria) 

Na Figura 30 apresenta-se um gráfico que retrata a evolução do somatório total dos investimentos de 

cada um dos cenários de recepção do óleo em Portugal, juntando não só o investimento inicial mas 

também os custos operacionais de cada uma das alternativas estudadas. Como é evidente, as 

alternativas propostas para a Tanquisado (RT1 e RT2), devido ao menor valor de investimento inicial 

para desenrolar o projecto, acabam por ser mais vantajosas a curto prazo. No entanto, a partir do 

sexto ano sensivelmente, as curvas correspondentes aos cenários de recepção em Sines (RS1 e 

RS2), devido aos menores valores operacionais, revelam ser uma melhor alternativa a longo prazo 

como também é fácil de compreender pela Figura 30. Trata-se portanto de um dilema que terá de ser 

resolvido internamente tendo em conta o trade off entre o investimento inicial a curto prazo 

necessário para o desenvolvimento do projecto e os custos operacionais de longo prazo do mesmo. 
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Figura 30- CAPEX+OPEX dos cenários de recepção de CPO (Autoria própria) 

6.1.4 Conclusões 

Após uma análise económica realizada aos cenários de transporte considerados, podemos concluir 

que os custos anuais do transporte do óleo diminuem com o aumento da capacidade dos transportes 

utilizados. Também é possível concluir que os níveis de necessidades anuais em termos de navios e 

camiões torna-se menor com o respectivo aumento da capacidade dos cenários propostos, tornando 

o processo mais simples do ponto de vista logístico. Por fim, é de referir que os cenários mistos do 

mercado Interno (I3 e I4) tornam o processo de transporte um pouco mais demorado, facto este que 

poderá ser facilmente superado com o aumento dos níveis de stock nos respectivos locais de 

recepção do produto. 

Relativamente aos cenários de recepção do produto, a Figura 30 mostra a evolução do somatório 

total dos investimentos de cada um dos cenários de recepção do óleo em Portugal, juntando não só o 

investimento inicial mas também os custos operacionais de cada uma das alternativas estudadas, 

evidenciando que as alternativas propostas para a Tanquisado (RT1 e RT2), devido ao menor valor 

de investimento, acabam por ser mais vantajosas a curto prazo. Por outro lado, os cenários de 

recepção em Sines (RS1 e RS2), devido aos menores valores operacionais, revelam ser uma melhor 

alternativa a longo prazo como também é fácil de compreender pela Figura 30. Outra questão 

importante referente aos cenários de recepção que pode ser importante na escolha final prende-se 

com o nível de controlo da cadeia por parte da Galp, perdendo algum do mesmo caso subcontrate as 

instalações em Setúbal para o efeito. 

Ao longo do dimensionamento das capacidades de transporte necessárias, não foram consideradas 

as capacidades desperdiçadas relativas ao último camião e navio utilizado, tendo sido feita uma 

aproximação às décimas, no que respeita ao número necessário destes meios de transporte. Este 

facto pode causar ligeiras flutuações nos resultados obtidos. 
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6.2 Análise Ambiental  

O processo de análise ambiental é um dos factores determinantes na escolha dos cenários de 

transporte mais adequados para a cadeia de abastecimento de produção de biodiesel a partir de óleo 

de palma. Na presente secção será realizada uma análise que tem por base uma Avaliação de Ciclo 

de Vida, que engloba uma comparação dos principais cenários de transporte do mercado interno 

(I1,I2,I3,I4) e da exportação do óleo para Portugal (E1,E2,E3). Esta análise foi realizada utilizando o 

sotfware SimaPro, recorrendo a três dos inúmeros métodos existentes para análises ambientais neste 

programa. Os métodos utilizados foram o ReCipe, IMPACT e EDIP, sendo os mesmos dos mais 

utilizados para este tipo de estudo (Mota et al., 2014). A metodologia aplicada foi a Análise de Ciclo 

de Vida, começando por definir o âmbito da análise, unidade funcional, fronteiras espaciais e 

temporais associadas ao projecto, passando depois para uma análise de impactes ambientais mais 

detalhada relativa aos cenários de transporte propostos ao longo da presente dissertação. 

6.2.1 Unidade Funcional  

A unidade funcional pode ser definida como a “capacidade necessária para transportar um dado 

volume de produto”, ou “a quantidade de produto necessária para uma determinada função” (Zhexuan 

e Bingzhen, 2014), sendo de salientar que em estudos comparativos é essencial que os sistemas 

sejam comparados com base numa função equivalente. Neste caso específico, uma vez que estamos 

interessados em comparar a eficiência ambiental dos vários cenários de transporte do óleo 

associados à cadeia de abastecimento de óleo de palma, foi escolhida para unidade funcional uma 

tonelada de óleo transportada por quilómetro (tkm).  

6.2.2 Fronteiras  

Embora partes do trabalho incidam sobre várias fases da cadeia de abastecimento de produção de 

óleo de palma para produção de biodiesel, a análise de impactes ambientais incidirá exclusivamente 

sobre a fase de transporte do óleo refinado até aos locais de transformação do produto, deixando 

assim de fora as fases de plantação, extração, produção e ainda utilização do biodiesel. Esta decisão 

fundamenta-se no facto do fator de diferenciação dos cenários ser o transporte. Relativamente a 

fronteiras temporais, poderá ser considerado o tempo de funcionamento do projecto, o qual será 

sensivelmente de 30 anos, embora os valores obtidos possam sofrer alterações devido aos avanços 

tecnológicos na área dos transportes marítimos e rodoviários. 

6.2.3 Análise de inventário 

Os principais inputs considerados são as distâncias percorridas, bem como o tipo de transporte 

escolhido, estes últimos recorrendo à biblioteca disponível no programa SimaPro (ver Tabelas 8 e12).  

A Tabela 34 lista os cenários estudados para a avaliação de impactes ambientais. Pela observação 

directa da tabela é possível compreender o tipo de transporte, a distância percorrida em cada um dos 

cenários, o respectivo input escolhido do programa SimaPro (que mais se adequava às 
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especificidades do transporte considerado para cada cenário) e ainda os métodos abordados na 

avaliação efectuada.  

Assim, os cenários considerados na avaliação de impactes ambientais foram os seguintes: Para o 

mercado interno foram considerados dois cenários de transporte rodoviário distintos, um com camião 

cisterna simples (I1) e outro com camiões com uma capacidade dupla (I2), assim como um cenário 

alternativo de transporte do óleo até Vila-do-Conde seguido de um transporte marítimo até ao porto 

de Santos (I3/I4). Relativamente à exportação do óleo foram considerados dois cenários de 

transporte marítimo, com capacidades de dez e trinta mil toneladas respectivamente (E1 e E3) (ver 

tabelas 16 e 17 relativa ao desenvolvimento dos cenários). Devido à falta de inputs necessários no 

programa de impactes ambientais, não foram considerados mais cenários alternativos que 

retratassem na íntegra os cenários desenvolvidos previamente, sendo esta alternativa a mais próxima 

da realidade, tendo em conta as restrições advindas do software disponível. 

Tabela 34 – Inputs relativos ao estudo de impactes abientais (SimaPro) 

 Mercado Tipo de 

transporte 

Distância 

(km) 

Input SimaPro Métodos 

Utilizados 

Mercado 

interno via 

marítima 

(I3/I4) 

 

Interno Troço 

rodoviário 

200 lorry 16-32 metric ton, EURO5 

{RoW}| transport, freight, lorry 16-32 

metric ton, EURO5 | Conseq, S (of 

project Ecoinvent 3 - consequential - 

system) 

EDIP 2003 

V1.04; 

ReCiPe 

Midpoint (E) 

V1.08;  

IMPACT 

2002+ 

V2.11  

  Troço 

marítimo 

5000 transoceanic ship {GLO}| processing 

| Conseq, S (of project Ecoinvent 3 - 

consequential - system) 

 

Camiões 

28m^3 (I1) 

Interno Rodoviário 2700 lorry 16-32 metric ton, EURO5 

{RoW}| transport, freight, lorry 16-32 

metric ton, EURO5 | Conseq, S (of 

project Ecoinvent 3 - consequential - 

system) 

EDIP 2003 

V1.04; 

ReCiPe 

Midpoint (E) 

V1.08; 

IMPACT 

2002+ 

V2.11  

Camiões 

capacidad

e dupla 

(I2) 

 

Interno Rodoviário 2700 freight, lorry >32 metric ton, EURO5 

{RoW}| transport, freight, lorry >32 

metric ton, EURO5 | Conseq, S (of 

project Ecoinvent 3 - consequential - 

system) 

EDIP 2003 

V1.04; 

ReCiPe 

Midpoint (E) 

V1.08; 

IMPACT 

2002+ 

V2.11  
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Navios  

pequenos 

exportaçã

o (E1) 

 

Exportaçã

o 

Marítimo 6000 transoceanic ship {GLO}| processing 

| Conseq, S (of project Ecoinvent 3 - 

consequential - system) 

EDIP 2003 

V1.04; 

ReCiPe 

Midpoint (E) 

V1.08; 

IMPACT 

2002+ 

V2.11  

Navios 

Grandes 

exportaçã

o (E3) 

Exportaçã

o 

Marítimo 6000 transoceanic tanker {GLO}| 

processing | Conseq, S (of project 

Ecoinvent 3 - consequential - 

system) 

EDIP 2003 

V1.04; 

ReCiPe 

Midpoint (E) 

V1.08; 

IMPACT 

2002+ 

V2.11  

 

6.2.4 Análise de resultados 

De modo a avaliar os impactes ambientais resultantes dos vários cenários, foram analisados os 

dados dos três métodos escolhidos do programa SimaPro. Por limitações de espaço será 

exemplificada a metodologia de análise para o método ReCiPe, sendo que esta é idêntica para os 

outros dois métodos estudados, os quais poderão ser consultados no Anexo II. 

A Tabela 35 apresenta para cada um dos cenários desenvolvidos, os valores associados às várias 

categorias de impacto resultantes de uma análise através do método ReCiPe 

Na Tabela 35 podemos ver os valores resultantes dos vários cenários desenvolvidos para a análise 

de impactes ambientais, referentes ao método ReCiPe. Do lado esquerdo da tabela podemos 

visualizar todas as categorias de impacto abordadas no método, bem como as respectivas unidades. 

Serão estes valores que, depois de devidamente normalizados, servirão de base para as 

comparações dos cenários desenvolvidos. 

Tabela 35 – Categorias de impacto para os vários cenários considerados. Método ReCiPe 2003 (SimaPro) 

  Mercado Interno Exportação 

Impacte Unidade I1 I2 I3/I4 E1 E3 

Climate change kg CO2 eq 425,319 274,470 96,844 65,339 34,628 

Ozone depletion kg CFC-11 

eq 

0,000 0,000 31,505 0,000 0,000 

Terrestrial acidification kg SO2 eq 1,277 0,885 32,912 1,407 0,748 

Freshwater eutrophication kg P eq 0,010 0,007 31,506 0,001 0,001 

Marine eutrophication kg N eq 0,068 0,046 31,540 0,035 0,010 

Human toxicity kg 1,4-DB eq 383,373 266,063 93,669 62,164 33,008 

Photochemical oxidant formation kg NMVOC 2,292 1,602 32,545 1,039 0,319 

Particulate matter formation kg PM10 eq 0,655 0,471 31,919 0,413 0,203 

Terrestrial ecotoxicity kg 1,4-DB eq 0,549 0,311 31,529 0,024 0,013 

Freshwater ecotoxicity kg 1,4-DB eq 0,138 0,088 31,518 0,013 0,007 

Marine ecotoxicity kg 1,4-DB eq 290,186 187,219 103,835 72,330 38,130 

Ionising radiation kBq U235 eq 31,556 20,918 36,442 4,937 2,622 
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Agricultural land occupation m2a 93,035 59,290 39,143 7,638 4,013 

Urban land occupation m2a 32,649 29,063 32,124 0,619 0,342 

Natural land transformation m2 0,135 0,090 31,522 0,017 0,009 

Water depletion m3 462,058 408,002 126,759 95,254 55,677 

Metal depletion kg Fe eq 42,520 32,519 34,437 2,932 1,970 

Fossil depletion kg oil eq 167,607 112,291 53,953 22,448 11,912 

 

Após um levantamento de todos os factores de caracterização dos impactes ambientais dos vários 

cenários, foi analisada qual a importância relativa de cada categoria de impacte ambiental no 

respectivo cenário. Para isto, todos os valores tiveram que ser normalizados, de modo a ficarem 

numa ordem de grandeza equivalente e comparável. A normalização seguiu as regras estipuladas 

pelo método. Após a normalização dos valores, foi utilizada a regra de pareto para aferir quais os 

impactos que contribuíam para cerca de 80% do total dos impactos ambientais, para cada cenário e 

para cada método. Os resultados normalizados, bem como o peso relativo de cada categoria de 

impacto, estão listados na Tabela 36. Pela observação directa da Tabela 36 podemos concluir que os 

cenários exclusivamente rodoviários (I1 e I2) têm mais de metade do contributo para os impactes 

centrados na categoria Natural Land Transformation, seguindo-se Marine Ecotoxicity e Fossil 

Depletion. Nos cenários I3 E I4, em que a maioria do transporte é realizado via marítima, a categoria 

Marine Eutrophication é a que mais contribui para o total de impactos, com cerca de trinta por cento 

do total. Nos cenários de exportação, seria de esperar um valor elevado para a Marine Eutrohication 

dado ser um impacto derivado de poluição marítima, o que acontece no cenário E1, com esta 

categoria a representar cerca de quarenta por cento do total dos impactos. No entanto observando os 

resultados normalizados referentes ao cenário E3, o mesmo não acontece, com a categoria 

Terrestrial Accidification a representar esses mesmos quarenta por cento.  

Tabela 36 – Análise de pareto relativa aos impactes normalizados que contribuem para 75% dos 
problemas ambientais, para cada um dos cenários considerados.Método ReCiPe 2003 (Autoria própria) 

I1 I2  I3/I4 E1  E3 

Natural land 
transformation 53% 

Natural land 
transformation 52% 

Terrestrial 
ecotoxicity 9% 

Marine 
eutrophication 39% 

Terrestrial 
acidification 40% 

Marine 
ecotoxicity 8% 

Marine 
ecotoxicity 7% 

Marine 
eutrophication 31% Fossil depletion 13% 

Terrestrial 
ecotoxicity 14% 

Fossil depletion 7% Fossil depletion 7% 
Photochemical 
oxidant formation 8% 

Terrestrial 
ecotoxicity 11% 

Urban land 
occupation 11% 

Human toxicity 6% 
Urban land 
occupation 7% 

Particulate matter 
formation 8% 

Photochemical 
oxidant 
formation 10% 

Natural land 
transformation 10% 

    

Human toxicity 19% 
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6.2.5 Single Score- comparação dos diferentes métodos 

Na Figura 31 podemos observar os single scores dos impactes ambientais para cada método e cada 

cenário. Independentemente do método considerado, todos os cenários mostram a mesma tendência 

no que respeita ao total dos impactes ambientais, por tonelada quilómetro, mostrando que os 

cenários puramente rodoviários, devido às grandes distâncias percorridas e à reduzida capacidade de 

transporte comparativamente aos cenários de transporte marítimo, são consideravelmente mais 

poluentes, como se pode obervar pelo gráfico da Figura 31. Relativamente aos resultados dos 

impactes ambientais para diferentes capacidades de transporte, também podemos concluir de uma 

maneira geral que quanto maior for a capacidade de transporte, menor será o impacte global 

associado ao cenário. Uma vez que todos os métodos produziram resultados fidedignos, é possível 

afirmar que todos os três se revelam adequados ao estudo de presente trabalho. Pela observação da 

Figura 31, e a título exemplificativo, podemos observar que em todos os métodos os cenários 

puramente rodoviários (I1 e I2) são os que têm um maior valor de impacte ambiental, notando-se 

também um decréscimo do I1 para o I2, este devido ao aumento da capacidade de transporte do 

segundo cenário. Quanto aos cenários mistos e puramente marítimos, podemos observar uma 

considerável diminuição dos impactes ambientais (E1,E3 I3/I4). 

 

Figura 31 – Valores totais dos impactes ambientais para os três métodos estudados (Autoria própria) 

6.2.6 Conclusões  

Após uma análise ambiental detalhada aos cenários anteriormente propostos no presente trabalho, 

as principais conclusões retiradas são as seguintes: 

 Existe uma correlação positiva entre a o tipo de transporte e os níveis de poluição ambiental 

gerada pelos mesmos, destacando-se negativamente o transporte rodoviário. Da mesma 

forma existe uma correlação negativa entre a capacidade transportada e a poluição por 

tonelada quilómetro, de acordo com o estudo efectuado no presente capítulo. 
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 Com recurso aos dados enunciados anteriormente, o cenário misto do transporte interno (I3 e 

I4) bem como o cenário de navios de trinta mil toneladas (E3) relativo à exportação, 

revelaram ser menos prejudiciais do ponto de vista ambiental. 

 Com a análise de impactes ambientais realizada verifica-se que algumas das categorias de 

impacto dos métodos estudados são críticas do ponto de vista ambiental, contribuindo em 

grande parte para a pegada ambiental gerada pelo processo de transporte em causa. 

 Existe um trade-off entre os impactes gerados dentro dos métodos estudados, sendo que 

algumas categorias são mais beneficiadas num método específico, bem como prejudicadas 

noutro. 

 No Single Score, em todos os métodos considerados, existe coerência entre os dados, 

havendo um alinhamento dos impactes ambientais nos vários cenários estudados. 
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6.3 Análise Energética 

Dentro das Análises de Ciclo de Vida do produto, anteriormente abordadas no processo de 

rastreamento dos impactes ambientais associados ao transporte do óleo, destaca-se também a 

análise energética, onde se pode aferir a rentabilidade em termos energéticos de um determinado 

processo. Na medida em que o óleo de palma para produção de biodiesel tem vindo a ser promovido 

através de directivas internacionais, é de extrema importância realizar uma análise energética a toda 

a cadeia de abastecimento, relativa à produção de biodiesel, com este tipo de matéria-prima. Deste 

modo, é possível obter resultados do rendimento energético derivada dos produtos finais, 

relativamente à energia necessária para o processamento de todo o sistema. De seguida é 

apresentada uma análise energética relativa ao aos cenários de transporte apresentados na secção 

4, bem como a toda a cadeia de produção de biodiesel de óleo de palma, que tem por base um 

trabalho desenvolvido por Pleanjai & Gheewala, (2009). 

6.3.1 Objectivo e âmbito do estudo 

Este estudo tem como principal objectivo avaliar o consumo energético líquido, ou seja a diferença 

entre o que é produzido e o que se consome. Assim foram analisados tanto os consumos energéticos 

associados às várias fases da cadeia de abastecimento da produção de biodiesel, como também a 

energia conseguida com a produção do óleo que dará origem ao biodiesel. Para avaliar o balanço 

energético serão utilizados dois indicadores: 1) rácio de energia líquida, que corresponde ao 

quociente entre energia obtida a partir da produção e utilização do óleo, relativamente aos gastos 

energéticos necessários no processo; 2) saldo de energia líquida que corresponde à diferença entre a 

energia derivada da utilização do óleo e dos gastos necessários para a produção do mesmo. 

Para a análise dos consumos energéticos, foram contempladas as seguintes fases do ciclo de vida do 

produto: a fase de plantação, extração, produção do óleo, esterificação e ainda o transporte do óleo. 

Relativamente à técnica de produção utilizada nesta análise energética, foi considerado um processo 

de esterificação em substituição do mais recente processo de hidrogenação. Esta decisão deve-se ao 

facto de o processo de hidrogenação ser uma técnica recente e sem dados referentes aos consumos 

energéticos derivados do processo. Esta aproximação não será de todo descontextualizada, uma vez 

que este processo de transesterificação é ainda muito utilizado, inclusive é o processo base da 

fábrica de produção biodiesel da Galp Energia em Sines. Nesta análise energética não foram 

considerados consumos energéticos indirectos, ou seja, relacionados com a construção de fábricas, 

maquinaria, sistemas de irrigação, construção de veículos entre outros que não estejam directamente 

relacionados com a cadeia de abastecimento em causa. A Figura 32 resume as entidades da cadeia 

de abastecimento associada ao processo de produção de biodiesel de óleo de palma, e contemplada 

nesta análise energética. Na Figura 32 apresentam-se ainda as principais entradas energéticas 

referentes a cada fase e as principais saídas energéticas. Este esquema será a base de cálculo do 

rácio de energia líquida e do saldo de energia líquida, ambos referidos anteriormente. 
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Figura 32 – Esquematização das principais entradas e saídas energéticas do processo em estudo (Autoria 

própria) 

6.3.2 Análise de resultados 

De forma a facilitar a análise dos resultados energéticos ao longo de toda a cadeia, mostrando o 

impacte de cada um dos cenários de transporte no processo bem como os resultados do rácio e do 

balanço de liquidez energética, todos os valores obtidos foram traduzidos para uma unidade comum. 

A unidade escolhida para fins de análise e comparação foi o Mega Joule por quilo de óleo 

movimentado (MJ/ Kg óleo). Com todos os valores na mesma escala energética é possível compará-

los e realizar uma análise mais detalhada ao longo de todo o processo. Esta unidade foi escolhida 

não só devido aos dados recolhidos possibilitarem as conversões para a mesma, mas também por 

facilitar o desenvolvimento dos consumos energéticos dos vários cenários de transporte considerados 

no problema. 

A Figura 33 apresenta as necessidades energéticas (em MJ/Kg óleo movimentado) ao longo da 

cadeia de abastecimento desde a plantação, onde se mostra a influência dos herbicidas e pesticidas 

no processo, passando para a extração do óleo e seguindo-se a refinação, com o processo de 

transesterificação. Pela observação da figura, é importante salientar o forte contributo dado pelos 

fertilizantes e pela produção do metanol no processo de transesterificação, bem como o alto consumo 

energético associado ao transporte rodoviário relativamente ao marítimo, tendo sempre em conta a 

contextualização geral do problema em causa. Todos os valores foram obtidos com recurso aos 

dados da secção 5.5. 
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Figura 33 – Necessidades energéticas do processo (MJ/Kg de óleo movimentado) (Autoria própria) 

 No seguimento da análise da Figura 33, e uma vez que o foco deste trabalho incide no estudo ao 

nível do transporte do óleo de palma, apresenta-se a Figura 34, onde se resume de uma forma 

comparativa os gastos energéticos referentes às várias fases estudas do processo, fazendo variar em 

cada uma das figuras o método de transporte, tanto a nível de mercado interno, com o transporte 

rodoviário de Camião Cisterna (I1), Camião bi-trem (I2) e o transporte misto entre o porto de Vila-do-

Conde e o porto de Santos (I3,I4) anteriormente referenciado no desenvolvimento dos cenários, como 

a nível de exportação do óleo, com as três capacidades de navios estudadas (E1,E2,E3).Como se 

pode visualizar, a maior parte dos gastos está associada ao processo de transesterificação, o qual 

pode ser optimizado com a entrada em vigor com a nova tecnologia de produção, como se verá de 

seguida. Outra conclusão que podemos retirar da observação da Figura 34 é que os cenários 

marítimos são mais eficientes do ponto de vista energético, consumindo em média apenas 1% do 

Figura 34 - Percentagens relativas das principais saídas energéticas e dos vários cenários estudados (Autoria própria) 
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total da energia despendida no processo, comparativamente aos cerca de 8% dos cenários 

puramente rodoviários.  

Na Figura 35 podemos observar as principais saídas energéticas do processo. Pela observação da 

Figura 35 é de salientar a energia derivada do óleo refinado relativamente aos restantes outputs do 

processo, com um saldo energético positivo de cerca de 38,07 Mega Joule por cada quilo de óleo de 

palma movimentado. 

 

Figura 35 – Saídas energéticas do processo (Autoria própria) 

Na Figura 36 é possível visualizar as percentagens relativas das principais saídas energéticas, 

notando-se desde logo a importância do óleo de palma para a eficiência energética do processo, com 

uma contribuição de cerca de sessenta e oito por cento da energia disponibilizada. As restantes 

partes do fruto e a glicerina contribuem com vinte e seis e seis por cento respectivamente. 

 

Figura 36 – Percentagens relativas das saídas energéticas (Autoria própria)  

Após uma análise mais detalhada relativa às principais entradas e saídas energéticas das principais 

fases da cadeia de abastecimento de produção de biodiesel de óleo de palma, e de forma a 

responder às temáticas presentes na introdução do problema, relativas ao rácio de liquidez 

energética bem como o saldo de liquidez energética, a Figura 37mostra, para cada um dos cenários 

de transporte estudados, os valores do NER (Net Energy Ratio) bem como os respectivos valores do 

NEB (Net Energy Balance). Estes valores, como anteriormente descrito, mostram o rácio e a 

diferença entre as saídas e as entradas energéticas do sistema, respectivamente. Pela observação 

da Figura 37 é possível perceber que qualquer um dos cenários estudados torna viável, do ponto de 

vista energético, o processo, mostrando valores superiores a um para o NER e maiores que 0 para o 
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NEB. Este facto indica uma maior quantidade de energia disponível derivada ao processo de 

produção de biodiesel relativamente à energia total consumida pela cadeia de abastecimento. 

 

Figura 37 – NER e NEB relativos aos vários cenários estudados (Autoria própria) 

6.3.3 Conclusões 

 O óleo de palma para produção de biodiesel tem vindo a ser promovido através de directivas 

internacionais. Assim, uma análise energética a toda a cadeia de abastecimento torna-se 

indispensável, sendo uma medida que comprova a sustentabilidade do processo e a 

viabilidade do mesmo. 

  De todos os processos estudados, a produção de metanol relativa ao processo de 

transesterificação revelou ser o passo mais prejudicial do ponto de vista de consumo 

energético, com cerca de 6,85 MJ/ kg de óleo movimentado.  

 Uma das grandes vantagens da implementação da nova tecnologia de hidrogenação, 

estudada e apresentada na dissertação, para o futuro projecto de produção de biodiesel da 

Galp, é que reduzirá este desperdício energético, uma vez que o metanol deixará de ser uma 

das matérias-primas necessárias para o processo, substituindo o mesmo por hidrogénio, que 

poderá ser reaproveitado de outras unidades pré-existentes.  

 Todas as cadeias de abastecimento estudadas, com as devidas alterações respeitantes aos 

cenários de transporte desenvolvidos, mostraram ser eficientes do ponto de vista energéticos, 

apresentando valores de NER superiores a 1 e de NEB superiores a 0 (Figura 37). Com a 

implementação da nova tecnologia de hidrogenação prevê-se uma melhoria significativa 

destes indicadores.  

 Uma vez que todos os processos de transporte representam uma pequena parcela dos 

gastos energéticos totais da cadeia de abastecimento, como se pode visualizar na Figura 34, 

de uma forma geral não podemos concluir qual o melhor cenário, mas sim que todos têm 

balanços energéticos satisfatórios como foi referido no parágrafo anterior, assegurando assim 
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a eficiência energética ao longo da cadeia de abastecimento de produção de biodiesel 

derivado de óleo de palma. 
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7. Preços de venda do óleo de palma competitivos 

A competitividade dos preços de venda do produto à saída das fábricas instaladas nos pólos 

Tailândia e Tomé-Açu é um assunto fundamental para o sucesso e crescimento do projecto de 

produção de óleo de Palma, uma vez que apenas com preços de venda competitivos relativamente 

às alternativas existentes no mercado, se conseguirão resultados de venda do óleo de palma 

satisfatórios. Desta forma, no presente capítulo tentou-se, através de um modelo simples construído 

iterativamente, apresentar um preço que seria adequado às alternativas existentes no mercado e que 

pudessem igualmente abastecer um determinado ponto geográfico definido a priori. A metodologia 

aplicada requer uma demonstração um pouco mais visual para que seja compreendido na totalidade. 

Essa demonstração será realizada no presente capítulo. 

Antes de qualquer exemplo mais específico é importante voltar a referenciar a diferença entre FOB e 

CIF. O preço FOB, (Free On Board), é o preço em que o comprador assume todos os riscos e custos 

com o transporte da mercadoria, assim que ela é colocada a bordo do navio enquanto o preço CIF 

(Cost, Insurance and Freight), corresponde ao preço em que o transporte e as taxas são suportadas 

pelo fornecedor. A Figura 38 evidencia a diferença entre os dois preços. 

 

Figura 38 – Passagem de FOB para CIF (Autoria prórpria) 

Finalmente, na Tabela 37 são apresentados de uma forma resumida os principais dados que 

possibilitarão estudar a competitividade dos preços de venda do óleo à saída das fábricas de 

extração de óleo vegetal no Brasil. Assim, a tabela 37 resume os principais custos inerentes ao 

processo de transporte do produto entre as várias rotas possíveis de movimentação do óleo a nível 

mundial, englobando as rotas que serão utilizadas no trabalho e as rotas alternativas que serão a 

base de referência para definir um preço competitivo na saída das fábricas. No desenvolvimento dos 

preços concorrenciais à saída das fábricas de extração de óleo vegetal tanto de Tomé-Açu como de 

Tailândia serão apresentados os preços FOB como base de referência (Oil World, 2015, CDP, 2008, 

CODESP, 2008, Lípidos Santiga, 2014, Galp Energia, 2015b). 

Tabela 37 – Preços FOB e CIF (USD/TON) rotas mundiais de CPO (Oil World, 2015, CDP, 2008, CODESP, 

2008, Lípidos Santiga, 2014, Galp Energia, 2015b). 

Valores em $/ton 

óleo  

Malásia 

Porto 

Santos 

Malásia 

Roterdão 

Roterdão 

Portugal 

Vila do Conde 

Portugal 

Polo 

Tailândia 

Polo 

Tomé-Açu 

FOB 800  800 866  ? ? ? 

Subtotal1 800  800  866  ? ? ? 

Taxas 0,9 0,1 0,1 0,06   
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Impostos 103,7 103,1 123,8 159,53 11,05 14,45 

Subtotal2 104,7 103,2 123,9 159,59 11,05 14,45 

Transporte 70 60 28 75 65 85 

Seguros 10,3 10,3 11,3 9,57 20 20 

Armazenagem 74,7 68,4 12,6 84,57   

Subtotal 3 155,0 138,7 39,6 244,16 85 105 

CIF 1064,7 1041,9 1029,1    

Uma vez explicado o tema do capítulo, bem como apresentados alguns conceitos e valores 

importantes no desenvolvimento do mesmo, é importante definir que todo este trabalho tem como 

base os preços de venda do óleo oriundos da Malásia, principal concorrente do presente projecto. 

Para tal foram estudados 3 cenários distintos de venda competitiva do óleo de palma, todos como o 

mesmo ponto de origem (Pólos de Tailândia e Tomé-Açu). Dois dos cenários estão relacionados com 

a venda do óleo para o mercado Brasileiro, concorrendo com o óleo vindo directamente de navio da 

Malásia. O terceiro cenário pretende definir um preço concorrencial ao óleo importado do Brasil para 

Portugal, competindo assim com o óleo importado da Malásia para Portugal. A Tabela 38 retrata o 

que foi anteriormente descrito. 

Tabela 38 - Alternativas estudadas para concorrer no mercado actual de abastecimento de óleo de palma. 

Actual Novo Abastecimento (Preço mais 

competitivo possível) 

Malásia – Porto de Santos (Brasil) Pólos- Porto Santos (Brasil) (Via rodoviária) 

Malásia – Porto de Santos (Brasil) Pólos- Porto Santos (Brasil) (Via marítima) 

Malásia-Roterdão-Portugal Pólos- Portugal (via marítima) 

As Figuras 39, 40 e 41 ilustram as rotas que tiveram de ser estudadas para poder realizar o estudo 

dos preços competitivos à saída das fábricas de extração de óleo vegetal, no Brasil. Assim a Figura 

39 mostra a rota utilizada no transporte do óleo entre Malásia e o porto de Santos, a Figura 40 entre 

Malásia e Roterdão e por fim a Figura 41 entre Roterdão e Portugal. Com estas três rotas é possível 

estabelecer um preço de venda do óleo produzido no Brasil que seja adequado às alternativas 

oferecidas no mercado mundial (Galp Energia, 2014a).  

 

Figura 39 - Rota transporte de CPO entre Malásia e Porto Santos (Autoria própria) 
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Figura 40 – Rota Transporte CPO entre Malásia e Roterdão (Autoria própria)  

 

Figura 41 – Rota Transporte CPO entre Roterdão e Portugal (Autoria própria) 

O processo utilizado para definir preços competitivos com as alternativas existentes no mercado foi o 

seguinte: 1) Foram definidos dois pontos como sendo os pontos de destino do óleo, sendo estes o 

porto de Santos no Brasil e Portugal, não especificando exactamente um ponto neste último devido à 

incerteza existente no local de recepção do produto. 2) Com os pontos anteriores bem definidos, foi 

realizado um estudo do custo e transporte do óleo dos fornecedores existentes no mercado (preço 

FOB e CIF) para os pontos definidos anteriormente; 3) Foi retirado aos custos encontrados, a parcela 

que teria de ser acrescida derivado de o óleo vir dos pólos, para que o comprador não ficasse a 

perder poder de compra por ter de realizar mais um transporte (este final desde os pólos até a um 

dos dois pontos finais definidos). 

A Tabela 39 resume os principais custos de compra do produto mais as despesas de transporte e 

tributação (CIF) relativos às principais rotas estudadas no presente trabalho. Estes valores serão a 

base para a definição dos preços de venda competitivos à saída das fábricas, uma vez que reúnem 

todas as variáveis que influenciarão o resultado final desta temática. 

Tabela 39 – CIF (USD/ ton CPO) (Autoria Própria) 

 

 

 CIF (USD/TON) 

Malásia/ Porto Santos 1150 

Malásia/ Roterdão 
1041 

 Roterdão /Portugal 
1029 
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De modo a facilitar a compreensão do leitor, a Figura 42 servirá como base na explicação das três 

alternativas estudadas. Começando pela alternativa em que o óleo é transportado via camião cisterna 

até são Paulo, fazendo concorrência ao óleo vindo da Malásia, o processo para chegar a um custo 

competitivo foi o seguinte: Através do preço FOB aplicado ao óleo na Malásia, foi adicionado o custo 

relativo a taxas e impostos relativos ao transporte para Santos, juntamente com o preço do frete por 

tonelada de óleo transportado e custos de armazenagem à chegada. Como resultado deste processo 

foi descoberto um preço CIF Malásia até ao porto de Santos indicado na Figura 42 com o número 2. 

Para garantir um preço competitivo para o cliente final à saída dos pólos foi então retirado, ao CIF 

anteriormente definido, o custo de transporte que o comprador teria de incorrer ao transportar o 

produto até Santos, assinalado na Figura 42 com o número 7 chegando assim a um valor final 

definido como sendo um preço de venda competitivo relativamente à opção do óleo importado da 

Malásia.  

Para a segunda alternativa, em que o destino final seria o mercado brasileiro, foi utilizado o preço CIF 

referenciado anteriormente, correspondente ao produto trazido da Malásia, assinalado pelo número 2, 

no entanto desta vez o óleo concorrencial vindo dos pólos seria transportado por navio até Santos 

(número 6 da Figura 42). Neste caso subtrai-se ao valor do CIF da Malásia o troço assinalado com o 

número 1 correspondente ao transporte até ao porto de Vila-do-Conde mais o troço 6, 

correspondente ao transporte marítimo do óleo até Santos, chegando assim a um novo preço 

concorrencial diferente do encontrado anteriormente. Por fim temos o preço concorrencial com o óleo 

vendido para Portugal, oriundo igualmente da Malásia. Neste caso, como exemplificado na Figura 42 

o óleo vai da Malásia até Roterdão (troço 3) seguindo para Portugal (troço 4). O preço obtido resulta 

da soma do CIF Malásia até Roterdão juntamente com o preço associado ao transporte e 

armazenagem até Portugal. Note-se que não se soma duas vezes o CIF, porque caso isto fosse feito 

estaríamos como que a comprar duas vezes o produto (adicionando duas vezes o FOB ao custo) o 

que não é o que acontece na realidade. Para finalizar resta subtrair ao custo encontrado em Portugal 

o troço do transporte marítimo entre o Brasil e Portugal (troço 5) o que resulta numa alternativa 

competitiva ao preço do óleo vindo desde Roterdão para o nosso país. 

 

Figura 42 – Rotas de transporte internacional de óleo de palma (Autoria própria) 
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Para finalizar, a Tabela 40 resume os vários preços competitivos que fazem face às opções actuais 

do mercado, como descrito anteriormente. Na primeira linha da tabela pode-se verificar que o preço 

de venda mais atractivo do ponto de vista do vendedor será a exportação para o mercado Português, 

onde os preços à saída das fábricas variam entre os 2135 e 2110 reais por tonelada de óleo de 

palma. Esta opção garante um preço de venda superior uma vez que a alternativa implica um 

transporte desde a Malásia, passando por Roterdão e terminando em Portugal, o que justifica o 

elevado preço que se poderia aplicar alternativamente. Nas linhas seguintes são apresentados os 

preços competitivos relativamente ao óleo vindo da Malásia para o porto de Santos. Neste caso nota-

se uma mais-valia para a empresa caso o óleo seja transportado via marítima até ao Porto, uma vez 

que como este transporte é mais barato relativamente ao transporte rodoviário, o preço por tonelada 

pode ser aumentado significativamente. 

Tabela 40 -  FOB concorreêncial à saída das fábricas de extração de óleo vegetal no norte do Brasil 
(R$/Ton CPO) (Autoria própria)  

FOB Concorrencial  Tailândia 

(R$/ton) 

Tomé-Açu 

(R$/ton) Preço de venda para Portugal 2135,0 2111,6 

Preço de venda para Santos (Transporte rodoviário) 1222,0 1418,5 

Preço de venda para Santos (Transporte Navio até 

santos) 

1916,6 1893,2 

 

Após a análise dos preços de venda competitivos relativamente à oferta actual do mercado (Malásia), 

podemos observar que existem preços distintos para cada um dos pólos de origem das plantações de 

palma, uma vez que as distâncias ao ponto de consumo final são diferentes, influenciando assim o 

preço final de venda competitivo. Também podemos concluir que o preço competitivo mais elevado, 

resultante da análise, é respeitante ao preço de venda para Portugal. Com o recurso a economias de 

escala e capacidades de transporte elevadas e também ao facto de a concorrência ter de vir de 

Roterdão, é possível elevar um pouco o preço de venda relativamente às alternativas para o mercado 

interno. Relativamente aos preços de venda competitivos para o mercado interno, podemos concluir 

que os preços de venda ficam mais competitivos quando o produto é transportado via marítima para 

Santos, uma vez que este transporte fica muito mais barato que o transporte rodoviário para o mesmo 

ponto. Assim, os valores por tonelada de CPO vendido tornam-se mais atractivos caso o transporte 

seja feito via marítima até Santos. Por fim referenciar que todos os valores obtidos são apenas 

representativos da altura da análise efectuada, uma vez que com alterações nos câmbios das 

moedas utilizadas, os mesmos podem sofrer variações. 
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8. Conclusões finais e trabalho futuro  

Segundo a atual conjuntura, é de extrema importância a melhoria de processos que visem a redução 

de custos operacionais e simultaneamente garantam melhorias contínuas do ponto de vista ambiental 

e energético. Foi neste contexto que surge o problema em estudo, onde a empresa Galp Energia 

pretende garantir um bom desempenho ao nível do transporte de óleo de palma tanto no mercado 

interno brasileiro como para exportação, assegurando deste modo matéria-prima para uma futura 

produção de biodiesel de origem vegetal a nível nacional. Assim, foram proposto diferentes cenários 

que tiveram como principal objecivo a resolução dos problemas propostos. Foram ainda 

desenvolvidos alguns cenários relativos à recepção do óleo em Portugal, bem como um estudo 

relativo aos preços de venda do óleo tendo em conta as actuais ofertas do mercado. 

Relativamente à análise económica realizada aos cenários de transporte considerados, podemos 

concluir que os custos anuais do projecto diminuem com o aumento da capacidade dos transportes 

utilizados, notando-se assim uma grande influência positiva na utilização de economias de escala. 

Também é possível concluir que os níveis de necessidades anuais em termos de navios e camiões 

torna-se menor com o respectivo aumento da capacidade dos cenários propostos, tornando o 

processo mais simples do ponto de vista logístico.  

Relativamente aos cenários de recepção do produto, conclui-se que as alternativas propostas para a 

Tanquisado (RT1 e RT2), devido ao menor valor de investimento, acabam por ser mais vantajosas a 

curto prazo. Por outro lado, os cenários de recepção em Sines (RS1 e RS2), devido aos menores 

valores operacionais, revelam ser uma melhor alternativa a longo prazo. Outra questão importante 

referente aos cenários de recepção que pode ser importante na escolha final prende-se com o nível 

de controlo da cadeia por parte da Galp, perdendo algum do mesmo caso subcontrate os serviços na 

Tanquisado. 

Relativamente à análise de impactes ambientais realizada, existe uma correlação positiva entre a o 

tipo de transporte e os níveis de poluição ambiental gerada pelos mesmos, destacando-se 

negativamente o transporte rodoviário. Da mesma forma existe uma correlação negativa entre a 

capacidade transportada e a poluição por tonelada quilómetro. Pode-se então afirmar que o cenário 

misto do transporte interno (I3 e I4), bem como o cenário de navios de trinta mil toneladas (E3), 

relativo à exportação, revelaram ser menos prejudiciais do ponto de vista ambiental, para o mercado 

interno e externo, respectivamente. 

No que respeita à análise energética da cadeia de abastecimento, com as variações nos cenários de 

transporte, todas mostraram ser eficientes do ponto de vista energético, apresentando valores de 

NER superiores a 1 e de NEB superiores a 0. Uma vez que todos os processos de transporte 

representam uma pequena parcela dos gastos energéticos totais da cadeia de abastecimento de uma 

forma geral não podemos concluir qual o melhor cenário, mas sim que todos têm balanços 

energéticos bastante satisfatórios. É também possível assegurar o saldo positivo em termos 

energéticos ao longo de toda a cadeia de abastecimento de óleo de palma, havendo possibilidades 

de melhoria nomeadamente ao nível da tecnologia de produção. 
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Como trabalho futuro propõe-se o estudo de cenários mistos nas diferentes vertentes abordadas na 

presente dissertação, de modo a explorar potenciais optimizações dos cenários estudados bem como 

sugerir alternativas para potenciais variações no mercado da importação e exportação do óleo de 

palma. 
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Investimento Principal

Porto de Sines Valor (€) Refinaria de Sines Qtde Valor (€)

Tubagens 5.707.000 Tubagens 2.491.000

Equipamentos Mecânicos (Bombas, braços) 1.721.000 Equipamentos Mecânicos (Bombas, braços) 170.000

Civil 350.000 Civil 1.111.000

Eletricidade e instrumentação 745.000 Eletricidade e instrumentação 488.000

Tanques 4.680.000 Tanques 2.520.000

Unidade de Pré-tratamento 9.000.000

Interligações com Unidades Processuais (BL da Fábrica) 1.031.000

Manutenção e Limpeza 362.000

Total CAPEX CLT 13.203.000 Total CAPEX Refinaria 17.173.000

Serviços comuns ao Projeto (Eng., Supervisão, CSO, Licensiamento)7.085.000

TOTAL CAPEX CENÁRIO 3 37.461.000

Principais Custos

CLT Refinaria de Sines

Movimentação Produto MW €/MW Dias h/dia €/ano

Terminal 0,25 98,4 365 24 215.496 Logística Kwh/m3 m3
Kwh €/ano

Bombas 0,023 98,4 365 24 19.826 Custo de movimentação OV 0,935 224.719 210.112 20.675

€/m3 m3 OV €/m3 m3 OV

Transporte V/C CLT_Refinaria 3,00 224.719 674.157 Descarga  V/C e V/T Refinaria 2,00 224.719 449.438

Descarga  V/C e V/T Refinaria

CLT €/t t OV Manutenção 2% do CAPEX AC 343.460

Tx CLT 1,14 200.000 228.000

Custos  Operação Pré tratamento kwh h €/kw €/ano

fixos 430.000 Energia 150 7.920 0,0984 116.899

rendas 400.000 kg/t OV t OV €/t

variáveis 100.000 Ácido Ci trico/fosfórico 1,5 200.000 0,93 279.000

kg/t OV t OV €/kg

Vapor 60 200.000 0,02 242.400

Manutenção 2% do CAPEX AC 264.060 kg/t OV t OV €/kg

Terras 6 200.000 0,60 720.000

€/ano nº op

Pessoal 30.000 10 300.000

Outros

Anál ise laboratoria l 45.000

Outros 100.000

Total OPEX CLT 2.331.539

Total OPEX DIFERENCIADOR Refinaria 930.472

TOTAL OPEX REFINARIA 2.616.872

TOTAL OPEX DIFERENCIADOR CENÁRIO 3 3.262.011

TOTAL OPEX DIFERENCIADOR CENÁRIO 3 4.948.411

Custo considerados 

comuns e não 

contabilizados para 

análise comparativa

ANEXOS 

Anexo I 

Figura A1 - CAPEX e OPEX cenário RS1 

 

 

Figura 43 - RS2 

 

Figura A2Figura 44 - RS2Figura A3 - CAPEX e OPEX cenário RS1 
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Investimento Principal

CLT Valor (€) Refinaria de Sines Valor (€)

Tubagens 10.065.000 Tubagens 834.000

Equipamentos Mecânicos (Bombas, braços) 1.673.000 Equipamentos Mecânicos (Bombas, braços) 49.000

Civil 305.000 Civil 1.111.000

Eletricidade e instrumentação 725.000 Eletricidade e instrumentação 425.000

Tanques 4.680.000 Tanques 2.520.000

Unidade de Pré-tratamento 9.000.000

Interligações com Unidades Processuais (BL da Fábrica) 1.031.000

Manutenção e Limpeza 362.000

Total CAPEX CLT 17.448.000 Total CAPEX Refinaria 15.332.000

Serviços comuns ao Projeto (Eng., Supervisão, CSO, Licensiamento) 7.590.000

TOTAL CAPEX CENÁRIO 2 40.370.000

Principais Custos

CLT Refinaria de Sines

Movimentação Produto MW €/MW Dias h/dia €/ano Logística Kwh/m3 m3
Kwh €/ano

Energia  Elétrica  Pipe 6'' 0,3 98,4 365 24 258.595 Custo de movimentação OV 0,935 224.719 210.112 20.675

Terminal 0,25 98,4 365 24 215.496

Bombas 0,03 98,4 365 24 25.860 Manutenção 2% do CAPEX AC 306.640

CLT €/t t OV €/ano Pré tratamento kwh h €/kw €/ano

Tx CLT 1,14 200.000 228.000 Energia 150 7.920 0,0984 116.899

Custos  Operação kg/t OV t OV €/t

fixos 430.000 Ácido Ci trico/fosfórico 1,5 200.000 0,93 279.000

rendas 400.000 kg/t OV t OV €/kg

variáveis 100.000 Vapor 60 200.000 0,02 242.400

kg/t OV t OV €/kg

Manutenção Terras 6 200.000 0,60 720.000

Manutenção 2% 348.960 €/ano nº op

Pessoal 30.000 10 300.000

Outros

Anál ise laboratoria l 45.000

Outros 100.000

Total OPEX CLT 2.006.911 Total OPEX DIFERENCIADOR Refinaria 444.214

Total OPEX Refinaria 2.130.614

TOTAL OPEX DIFERENCIADOR CENÁRIO 2 2.451.125

Total OPEX CENÁRIO 2 4.137.525

Custo considerados 

comuns e não 

contabilizados para 

análise comparativa

Figura 45 - RS2 

 

Figura A4Figura 46 - RS2 

 

Figura A5 – CAPEX e OPEX cenário RS2Figura 47 - RS2 

 

Figura A6Figura 48 - RS2 

 Figura A7 – CAPEX e OPEX cenário RS2 
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Investimento Principal

Tanquisado Valor (€) Refinaria de Sines Qtde Valor (€)

Tubagens 554.000 Tubagens 1.062.000

Equipamentos Mecânicos (Bombas, braços) 108.000 Equipamentos Mecânicos (Bombas, braços) 241.000

Civil 1.043.000 Civil 60.000

Eletricidade e instrumentação 105.000 Eletricidade e instrumentação 130.000

Produção de Utilidades 1.000.000 Produção de Utilidades

Unidade de Pré-tratamento 9.000.000 Unidade de Pré-tratamento

Interligações com Unidades Processuais (BL da Fábrica) Interligações com Unidades Processuais (BL da Fábrica) 1.031.000

Manutenção e Limpeza 700.000 Manutenção e Limpeza 442.000

Total CAPEX Tanquisado 12.510.000 Total CAPEX Refinaria 2.966.000

Serviços comuns ao Projeto (Eng., Supervisão, CSO, Licensiamento) 3.680.000

TOTAL CAPEX CENÁRIO 4 19.156.000

Principais Custos

Tanquisado Refinaria de Sines

Movimentação Produto €/m3 m3 OV €/ano Logística €/m3 m3 OV €/ano

Transfega Tanquisado OV Custo Descarga  OV por V/T 2,00 224.719 449.438

Transporte ferrovia  OV

Kwh/m3 m3
Kwh €/ano

€/t t OV Custo de movimentação OV

Taxa movimentação OV TQS 9,50 200.000 1.900.000

Manutenção 2% do CAPEX AC 59.320

Manutenção 2% do CAPEX AC 250.200

Pré tratamento kwh h €/kw €/ano

Energia 150 7.920

kg/t OV t OV €/t

Ácido Ci trico/fosfórico 1,5 200.000 0,93 279.000

kg/t OV t OV €/kg

Vapor 60 200.000 0,02 242.400

kg/t OV t OV €/kg

Terras 6 200.000 0,60 720.000

€/ano nº op

Pessoal 30.000 10 300.000

Outros

Anál ise laboratoria l 45.000

Outros 100.000

Total OPEX DIFERENCIADOR Tanquisado 5.071.548 Total OPEX Refinaria 508.758

Total OPEX Tanquisado 6.757.948 TOTAL OPEX DIFERENCIADOR CENÁRIO 4 5.580.307

TOTAL OPEX CENÁRIO 4 7.266.707

13,00 224.719 2.921.348

Custo considerados comuns e não 

contabilizados para análise 

comparativa

 
Figura A3 – CAPEX e OPEX cenário RT1 
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Investimento Principal

Tanquisado Valor (€) Refinaria de Sines Qtde Valor (€)

Tubagens Tubagens 1.537.000

Equipamentos Mecânicos (Bombas, braços) Equipamentos Mecânicos (Bombas, braços) 290.000

Civil Civil 1.171.000

Eletricidade e instrumentação Eletricidade e instrumentação 513.000

Produção de Utilidades Tanques 2.520.000

Unidade de Pré-tratamento 9.000.000

Interligações com Unidades Processuais (BL da Fábrica) Interligações com Unidades Processuais (BL da Fábrica) 1.031.000

Manutenção e Limpeza 700.000 Manutenção e Limpeza 392.000

Total CAPEX Tanquisado 700.000 Total CAPEX Refinaria 16.454.000

Serviços comuns ao Projeto (Eng., Supervisão, CSO, Licensiamento)3.935.000

TOTAL CAPEX CENÁRIO 5 21.089.000

Principais Custos

Tanquisado Refinaria de Sines

Movimentação Produto €/m3 m3 OV €/ano Logística €/m3 m3 OV €/ano

Transfega Tanquisado OV Fee Descarga  OV por V/T 2,00 224.719 449.438

Transporte ferrovia  OV

Kwh/m3 m3
Kwh €/ano

€/t t OV Taxa de movimentação OV 0,935 224.719 210.112 20.675

Taxa movimentação OV TQS 9,50 200.000 1.900.000

Manutenção 2% do CAPEX AC 329.080

Manutenção 2% do CAPEX AC 14.000

Pré tratamento kwh h €/kw €/ano

Energia 150 7.920 0,0984 116.899

kg/t OV t OV €/t

Ácido Ci trico/fosfórico 1,5 200.000 0,93 279.000

kg/t OV t OV €/kg

Vapor 60 200.000 0,02 242.400

kg/t OV t OV €/kg

Terras 6 200.000 0,60 720.000

€/ano nº op

Pessoal 30.000 10 300.000

Outros

Anál ise laboratoria l 45.000

Outros 100.000

Total OPEX Diferenciador Tanquisado 4.835.348 Total OPEX DIFERENCIADOR Refinaria 916.092

Total OPEX Tanquisado

TOTAL OPEX DIFERENCIADOR CENÁRIO 5 5.751.441

TOTAL OPEX CENÁRIO 5 7.437.841

2.921.34813,00 224.719

Custo considerados 

comuns e não 

contabilizados para 

análise comparativa

Figura A4 – CAPEX e OPEX cenário RT2 
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Tabela A1 -  CAPEX comparativo cenários recepção do produto 

CAPEX (€) Cenário RS2  Cenário RS1 Cenário RT1 Cenário RT2 

  CLT-pipe CLT-CT TQS-CT+VT TQS-CT+VT op 

2015 

Pré-tratamento 6.300.000  6.300.000  6.300.000  6.300.000  

TQS/CLT 12.213.600  9.242.100  2.457.000  490.000  

Refinaria 9.745.400  10.680.600  4.652.200  8.313.970  

Total 28.259.000 26.222.700 13.409.200 14.762.300 

2016 

Pré-tratamento 2.700.000  2.700.000  2.700.000  2.700.000  

TQS/CLT 5.234.400  3.960.900  1.053.000  210.000  

Refinaria 4.176.600  4.577.400  1.993.800  3.416.700  

Total 12.111.000 11.238.300 5.746.800 6.326.700 

Total  

Pré-tratamento 14.913.600  9.000.000  9.000.000  9.000.000  

TQS/CLT 14.979.800  13.203.000  3.510.000  700.000  

Refinaria 13.922.000  15.258.000  6.646.000  11.730.670  

Total 40.370.000 37.461.000 19.156.000 21.089.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 13 - 

 

 

Tabela A2 – OPEX cenários recepção do produto 

Principais Cust+I2:Z40os 
Operacionais  

    Cenário RS2   Cenário RS1   Cenário  RT1/RT2   Cenário RT2 

    CLT-pipe   CLT-CT   TQS-CT+VT   TQS-CT+VT op 

    unitário M€   unitário M€   unitário M€   unitário M€ 

                                    

TQS/CLT                                   

Custo movimentação CPO  
    27,6 €/h 0,24   27,6 €/h 0,24   

9,50 €/t 1,90 
  

9,50 €/t 1,90 

  

4,65 €/t 0,93 
 

4,65 €/t 0,93 
  Custo de Carga OV     - - -   

3,0 €/m
3
 0,67 

  
13 €/m

3
 2,92 

  
13 €/m3 2,92 

Custo de Transporte de OV      29,5 €/h 0,26       

Taxa CLT     1,1 €/t 0,23   1,1 €/t 0,23   - - -   - - - 

                                    

Custo Manutenção Eq.     2% CAPEX 0,35   2% CAPEX 0,26   2% CAPEX 0,25   2% CAPEX 0,01 

                                    

Refinaria                                   

Custo de descarga OV     - - -   2 €/m
3
 0,45   2 €/m

3
 0,45   2 €/m

3
 0,45 

Custo de movimentação*                                   

Custo de manutenção Eq.     2% CAPEX 0,31   2% CAPEX 0,34   2% CAPEX 0,06   2% CAPEX 0,33 

                                    

Total (M€)         2,31       3,13       5,58       5,61 

*Comum a todos os cenários, 
logo não contabilizado para 
comparação   

                

                  

     

             

                  

Principais Custos Logisticos 

    Cenário  RS2   Cenário RS1   Cenário RT1/RT2   
     CLT-pipe   CLT-CT   TQS-CT+VT   
     unitário M€   unitário M€   unitário M€   

                                
   

TQS/CLT                             
   Custo movimentação CPO      27,6 €/h 0,24   27,6 €/h 0,24   11 €/t 1,90   

   Custo de Carga CPO/OV     - - -   
3,0 €/m

3
 0,67 

  
13 €/m

3
 2,92 

  

   Custo de Transporte de 
CPO/OV     29,5 €/h 0,26   

    

Taxa CLT     1,1 €/t 0,23   1,1 €/t 0,23   - - -   
                                 

   Refinaria                             
   Custo de descarga CPO/OV     - - -   2 €/m

3
 0,45   2 €/m

3
 0,45   

   Custo de movimentação*                             

                                 
   

Total (M€)         0,73       1,59       5,27   
   

*Comum a todos os cenários, logo não contabilizado para comparação 
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Anexo II 

 

Tabela A3 – Impactes AMBIENTAIS Método IMPACT 

 IMPACT 

  Mercado Interno Exportação 

Impacte Unidade I1 I2 I3/I4 E1 E3 

Carcinogens kg C2H3Cl eq -14,349 -9,159 -3,137 -2,074 -1,055 

Non-carcinogens kg C2H3Cl eq 4,397 3,002 -0,851 0,212 0,125 

Respiratory inorganics kg PM2.5 eq 0,314 0,218 -0,855 0,208 0,094 

Ionizing radiation Bq C-14 eq 3152,884 2090,077 496,193 497,255 264,231 

Ozone layer depletion kg CFC-11 eq 0,000 0,000 -1,063 0,000 0,000 

Respiratory organics kg C2H4 eq 0,389 0,290 -1,007 0,056 0,023 

Aquatic ecotoxicity kgTEG water 27325,163 17462,952 1285,895 1286,958 718,633 

Terrestrial ecotoxicity kg TEG soil 22547,397 13719,241 794,736 795,799 431,008 

Terrestrial acid/nutri kg SO2 eq 9,062 6,161 4,612 5,675 1,898 

Land occupation m2org.arable 34,592 28,411 0,188 1,251 0,670 

Aquatic acidification kg SO2 eq 1,267 0,881 0,332 1,395 0,744 

Aquatic eutrophication kg PO4 P-lim 0,041 0,030 -1,058 0,005 0,041 

Global warming kg CO2 eq 427,724 276,208 64,747 65,810 34,841 

Non-renewable energy MJ primary 7415,204 4971,579 1030,594 1031,656 549,091 

Mineral extraction MJ surplus 25,675 19,986 0,454 1,517 1,011 
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Tabela A4 – Impactes Ambientais método EDIP 

 EDIP 

  Mercado Interno Exportação 

Impacte Unidade I1 I2 I3/I4 E1 E3 

Global warming 100a kg CO2 eq 438,038 282,681 99,470 67,023 35,560 

Ozone depletion kg CFC11 eq 0,000 0,000 32,447 0,000 0,000 

Ozone formation 

(Vegetation) 

m2.ppm.h 3558,713 2452,151 1715,127 1682,680 463,357 

Ozone formation 

(Human) 

person.ppm.h 0,247 0,171 32,561 0,114 0,032 

Acidification m2 16,537 11,624 53,929 21,482 12,360 

Terrestrial 

eutrophication 

m2 41,922 28,403 55,395 22,948 6,247 

Aquatic eutrophication 

EP(N) 

kg N 0,157 0,107 32,533 0,086 0,023 

Aquatic eutrophication 

EP(P) 

kg P 0,008 0,006 32,448 0,001 0,001 

Human toxicity air person 8567531,175 6244801,221 1209132,473 1209100,026 537512,524 

Human toxicity water m3 550,412 342,832 130,982 98,535 49,260 

Human toxicity soil m3 113,146 83,214 51,138 18,691 7,832 

Ecotoxicity water 

chronic 

m3 -60909,641 -39959,717 -9067,100 -9099,547 -4676,552 

Ecotoxicity water 

acute 

m3 -6484,981 -4235,017 -898,604 -931,051 -478,315 

Ecotoxicity soil 

chronic 

m3 42,655 30,742 36,996 4,548 2,271 

Hazardous waste kg 0,008 0,006 32,448 0,001 0,001 

Slags/ashes kg 0,477 0,436 32,577 0,130 0,075 

Bulk waste kg 404,079 372,115 33,954 1,506 0,935 

Radioactive waste kg 0,053 0,035 32,455 0,007 0,004 

Resources (all) PR2004 0,098 0,078 32,454 0,006 0,004 
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Valores
%

Pareto
Valores

%
Pareto

Valores
%

Pareto
Valores

%
Pareto

Valores
%

Pareto

Resources
0,049

36%
36%

Ecosystem quality
0,033

36,2%
36,2%

Ecosystem quality
0,020

57,8%
57,8%

Ecosystem quality
0,009

54,2%
54,2%

Ecosystem quality
0,010

47,5%
47,5%

Climate change
0,043

32%
68%

Human health
0,028

30,8%
67,0%

Climate change
0,007

19,9%
77,7%

Human health
0,004

21,9%
76,0%

Human health
0,005

22,6%
70,1%

Human health
0,027

20%
88%

Resources
0,019

21,2%
88,2%

Resources
0,007

19,4%
97,1%

Resources
0,004

21,3%
97,3%

Resources
0,005

22,1%
92,2%

Ecosystem quality
0,017

12%
100%

Climate change
0,011

11,8%
100,0%

Human health
0,001

2,9%
100,0%

Climate change
0,000

2,7%
100,0%

Climate change
0,002

7,8%
100,0%

total
0,136

total
0,091

total
0,034

total
0,017

total
0,021

Valores
%

Pareto
Valores

%
Pareto

Valores
%

Pareto
Valores

%
Pareto

Valores
%

Pareto

Radioactive waste
0,333

30,4%
30,4%

Hazardous waste
0,276

33,2%
33,2%

Acidification
0,054564

24,8%
24,8%

Resources (all)
0,031

32,8%
32,8%

Radioactive waste
0,070

23,4%
23,4%

Bulk waste
0,299

27,3%
57,7%

Ecotoxicity water acute
0,221

26,6%
59,8%

Radioactive waste
0,045774

20,8%
45,5%

Human toxicity water
0,024

25,2%
58,0%

Acidification
0,058

19,1%
42,5%

Resources (all)
0,120

11,0%
68,6%

Ecotoxicity water chronic
0,095

11,5%
71,3%

Ozone formation (Human)
0,040015

18,2%
63,7%

Ozone formation (Human)
0,011

11,6%
69,6%

Ozone formation (Human)
0,046

15,4%
57,9%

Ozone formation (Human)
0,087

7,9%
76,6%

Ozone formation (Human)
0,060

7,2%
78,5%

Ozone formation (Vegetation)
0,028269

12,8%
76,5%

Ecotoxicity water chronic
0,008

8,1%
77,8%

Ozone formation (Vegetation)
0,033

10,8%
68,7%

Ozone formation (Vegetation)
0,060

5,5%
82,0%

Resources (all)
0,041

5,0%
83,5%

Terrestrial eutrophication
0,016752

7,6%
84,1%

Human toxicity soil
0,005

5,3%
83,1%

Bulk waste
0,023

7,7%
76,4%

Global warming 100a
0,057

5,2%
87,2%

Radioactive waste
0,036

4,4%
87,8%

Aquatic eutrophication EP(N)
0,010263

4,7%
88,7%

Hazardous waste
0,005

4,8%
87,9%

Terrestrial eutrophication
0,019

6,3%
82,7%

Acidification
0,042

3,8%
91,0%

Ozone formation (Vegetation)
0,030

3,6%
91,4%

Global warming 100a
0,008646
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Figura 49 -  Figura A6 -  Análise pareto métodos impactes ambientais. 

 


