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I. RESUMO  

O principal objetivo deste trabalho prendeu-se com o estudo e avaliação técnico-económica da 

segunda fase do Projeto Prensas, que visa o aumento de 0,73% no rendimento de extração de óleo da 

semente oleaginosa colza e o aumento de 25% da capacidade instalada do mesmo processo, na Iberol 

- Sociedade Ibérica de Biocombustíveis e Oleaginosas, S.A.. 

A segunda fase do projeto prensas consiste na substituição do segundo expander por uma prensa 

na unidade de preparação do bagaço de colza. Este revamping conclui a substituição de dois expanders 

por duas prensas mecânicas com o propósito de aumentar o rendimento de extração de óleo bem como 

a capacidade instalada de processamento da semente oleaginosa. Realizou-se o balanço de massa e 

energia aos processos de extração de óleos e bagaços das sementes oleaginosas soja e colza com 

vista à identificação de bottlenecks da unidade, nomeadamente a nível dos transportadores, para o 

revamping pretendido. Em paralelo desenvolveu-se uma ferramenta de apoio ao dimensionamento de 

transportadores sem-fim, de corrente do tipo redler e elevadores de alcatruzes. 

Com um aumento de 54,6% do caudal de óleo extraído mecanicamente, foi necessário estudar a 

situação atual e projetar a ampliação do sistema de clarificação deste óleo. Neste âmbito, após uma 

análise criteriosa, selecionou-se a centrífuga decantadora a adquirir, elegeu-se o layout de implantação 

mais adequado e desenvolveu-se um P&ID para o novo cenário.  

Reformulou-se um caderno de encargos com as alterações necessárias, para implementação a 

segunda fase do projeto, de forma a solicitar a sua análise e orçamentação preliminar junto dos 

fornecedores. Os dados relativos ao funcionamento da primeira prensa foram compilados com vista à 

quantificação dos custos associados a utilidades e dos proveitos decorrentes do aumento de 

rendimento e capacidade do processo. O projeto de investimento analisado (8 anos) tem um CAPEX 

associado de 951 905€, com os indicadores económicos VAL de 4 327 597 €, TIR de 107,5% e PRI de 

12,4 meses. 

Palavras-chave: Balanço de Massa e Energia, Extração de Óleo, Sementes Oleaginosas, Colza, 

Prensa, atualização tecnológica, pontos de estrangulamento.   
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II. ABSTRACT  

This project aims to study and make a technical-economical evaluation of the Screw Presses 

Project’s second phase, which goal is to increase by 0,77% the rapeseed oil yield in extraction process 

as well as provide a scaling up to 25% of process capacity at Iberol - Sociedade Ibérica de 

Biocombustíveis e Oleaginosas, S.A.. 

The Project Screw Presses second phase consists on the second expander substitution for a 

mechanical screw press before solvent extraction of the press cake. These mechanical screw press 

improves the quality of the press cake for further solvent extraction and by having higher nominal 

capacity than the expanders, allows the process to scale up. 

An energy and mass balance was developed for both soybean and rapeseed oilseed processes, 

in order to identify process bottlenecks to the mentioned technological revamping.  In parallel it was 

constructed a tool for supporting the screw conveyors, chain conveyors and bucket elevators 

dimensioning. 

Since screw presses provide a higher oilseed extraction than expanders, it was crucial to survey 

the current situation of the oil clarifying system and identify the needs of the new scenario. After a careful 

selection it was chosen a decanter centrifuge, its location and the most appropriate P&ID.  

A set of specifications were developed and sent to suppliers for quotation. With the first screw press 

installed and running, it was possible to consolidate the project assumptions for a more detailed 

economical project analysis. The investment project analysis (8 years) provides a NPV of 4 327 597€, 

an IRR of 107,5% and a payback time of 12,4 months. 

Keyword: Energy and Mass Balance, Oilseed Extraction, Oilseed, Rapeseed, Screw Press, 

Technology Revamping, Bottlenecks.   
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1 INTRODUÇÃO  

1.1 IBEROL  

A Iberol – Sociedade Ibérica de Biocombustíveis e Oleaginosas, S.A é uma empresa dedicada à 

extração de óleos e bagaços de oleaginosas e à produção e comercialização de biocombustíveis e dos 

seus subprodutos. A empresa tem sede e instalações fabris em Alhandra, concelho de Vila Franca de 

Xira, onde privilegia de excelentes condições logísticas para acesso rodoviário, ferroviário e fluvial. 

Fundada em 1967, a partir de capitais portugueses, espanhóis e americanos, a Iberol, S.A. tinha 

uma capacidade instalada de processamento diário de 100 toneladas de semente de soja, sendo o 

principal objetivo a produção e comercialização óleo de soja alimentar e bagaço para ração animal. A 

legalização do consumo humano de óleo de soja em Portugal e com o aumento da incorporação de 

bagaço de soja nas rações animais permitiu que a empresa conseguisse aumentar para seis vezes 

mais a sua capacidade de extração de óleo nos anos oitenta. Entre 1993 e 1997, a Iberol, S.A. foi 

afetada pela recessão da economia europeia resultante da crise do mecanismo cambial europeu, o que 

conduziu à cessação da sua atividade. 

Desafiado pelos Bancos Credores, o Grupo NUTASA – Nutrição Animal e Produtos para a 

Pecuária, S.A compra a empresa, em agosto de 1998. Esta aquisição permitiu modernizar a fábrica, 

melhorar o seu desempenho técnico, ambiental bem como a sua capacidade produtiva. 

Com as diretivas europeias de incorporação de biocombustíveis nos produtos petrolíferos das 

fontes móveis de combustão e, com a necessidade de escoar o excedente de óleo de soja originado 

por um mercado já com excesso de oferta, a Iberol, S.A. tornou-se a empresa portuguesa pioneira no 

mercado dos biocombustíveis. A unidade de produção de biodiesel (UPB) entrou assim em pleno 

funcionamento em março de 2006 e, no mês seguinte, a 28 de abril, efetuou a primeira venda à Galp. 

No ano seguinte, em 2007, avançou o projeto de otimização e ampliação da capacidade de 

aproveitamento industrial da semente de soja e adaptação do processo para a laboração de sementes 

oleaginosas colza e girassol. O regime de laboração é contínuo, 24 h por dia, e o óleo extraído é 

encaminhado para a UPB ou vendido a terceiros. 

Desde 1 de junho de 2010, que 50% do capital social da Iberol, S.A. pertence ao Fundo de 

Recuperação de Empresas, gerido pela ECS – Sociedade de Capital de Risco, S.A. 

A Iberol, S.A. juntamente com uma empresa parceira é atualmente líder no mercado nacional dos 

biocombustíveis, com uma capacidade instalada de produção anual de 110 000 ton de biodiesel, detém 

ainda uma posição de destaque no mercado nacional de farinhas para ração animal. Desta forma, a 

empresa é detentora de bastante conhecimento científico e empírico em ambos os setores de atividade, 

ainda assim procura manter-se a par dos avanços tecnológicos e das necessidades do mercado onde 

opera, procurando investir na maximização da eficiência energética e económica.  
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1.2 SEMENTES OLEAGINOSAS  

As sementes oleaginosas são importantes fontes de energia para consumo humano e alimentação 

animal. Para além das inúmeras aplicações nos produtos alimentares, as utilizações do óleo vegetal 

estendem-se ainda a aplicações mais técnicas como biocombustíveis, lubrificantes ou na produção de 

produtos químicos. Desta forma verifica-se anualmente e globalmente um aumento da produção e na 

extração de óleo de sementes oleaginosas, num crescimento estável de 2 a 6 Mton/ano. Entre 1961-

2014, a produção anual de oleaginosas aumentou 765%, atingindo 197 𝑀𝑡𝑜𝑛 propiciado também pelo 

aumento das áreas de cultivo, à criação de variedades de alto rendimento e dos avanços científicos 

nas técnicas de produção, que resultaram em elevados níveis de produtividade.1,2  

1.2.1 COLZ A 

A semente da colza (Brassica napus) é uma semente oleaginosa que se destaca pelo seu elevado 

conteúdo em óleo, nunca inferior a 40% (m/m), e por render um bagaço com aproximadamente 38-43% 

(m/m) de proteína. As sementes de colza são escuras e esféricas, com um tamanho médio de 0,224 -

1,8 mm, ver Figura 1-1. O elevado teor de óleo da semente de colza desde há muito tempo que é 

reconhecido, as civilizações antigas na Ásia e do Mediterrâneo utilizavam-no para iluminação e 

posteriormente para cozinhar. Existem ainda registos que indicam o cultivo de colza há 3000 anos na 

Índia. 3 

 

Figura 1-1– Semente de colza. 

A semente de colza contém tradicionalmente elevadas quantidades de ácidos erúcico e gadoleico 

e glucosinolatos (composto que atua como defesa contra herbívoros), o que torna a farinha destas 

sementes desagradável ao paladar e mesmo perigosa quando dado em excesso aos animais, sendo 

usualmente misturado com outras rações ou usada como fertilizante. Por outro lado, o óleo de colza 

preza de uma composição relativamente homogénea, elevado grau de refinação, livre de 

contaminantes e biodegradável, estas vantagens permitem que este óleo seja bastante competitivo em 

vários segmentos da indústria química, nomeadamente na produção de erucamide e docosanol, entram 

também na formulação de produtos agroquímicos, em sistema de lubrificação de perda total, tintas de 

impressão, produtos farmacêuticos e cosméticos.4,5  

O óleo de colza destaca-se dos restantes óleos vegetais por apresentar a menor proporção de 

gorduras saturadas, uma elevada quantidade de ácido oleico – cerca de 62% (𝑚/𝑚) e uma proporção 

adequada dos ácidos gordos ómega 3 e ómega 6. Esta composição permite que seja utilizado como 



3 

 

óleo alimentar e na produção de margarinas e maioneses, garantindo produtos com a consistência 

adequada e um elevado valor nutricional.5 

De entre as várias oleaginosas, a colza representa a variedade mais adequada à produção de 

biodiesel. Por cada hectare cultivado de colza obtém-se em média 2,5 𝑡𝑜𝑛  de sementes, que se 

traduzem em aproximadamente 1,1 𝑡𝑜𝑛/ℎ𝑎 de óleo e consequentemente 0,87 − 0,89 𝑡𝑜𝑛 de biodiesel, 

o que representa quatro vezes mais biodiesel que 1 ℎ𝑎 de cultivo de soja e duas vezes mais que 1 ℎ𝑎 

o girassol. Outra vantagem relaciona-se com o facto do biodiesel obtido a partir de colza ter o ponto de 

turvação a temperaturas significativamente mais baixas que o óleo de soja, condição favorável para os 

motores durante o inverno e para uma boa performance anti-oxidativa.5,6 No entanto, nem todas as 

variedades de colza são igualmente adequadas à produção de biodiesel, sendo que as mais adequadas 

têm um elevado conteúdo em ácido erúcico e baixo conteúdo em glucosinolato.7  

Devido à sua capacidade de resistir à geada na primavera, germinar e crescer a baixas 

temperaturas, a colza é uma das poucas oleaginosas que pode ser cultivada no norte da Europa. 

Privilegiando ainda dos seus avanços tecnológicos, fazem da União Europeia a maior produtora 

mundial de colza. Rendimentos de 3,3 𝑡𝑜𝑛/ℎ𝑎 na Europa contrastam com 0,8 𝑡𝑜𝑛/ℎ𝑎 produzidas na 

Índia, sendo assim a semente utilizada em 70% da produção de biodiesel da Europa. Imediatamente a 

seguir à União Europeia, seguem-se o Canadá e a China como maiores produtoras mundiais de colza, 

Figura 1-2.5,8  

 

Figura 1-2 – Distribuição da produção global de 69,54 milhões de toneladas de sementes de colza em 2015.9  

1.2.2 SOJ A 

A semente de soja (Glycine max), da família de plantas Papilionaceae, ver Figura 1-3, representa 

mais de metade de toda a produção mundial de sementes oleaginosas. É vastamente utilizado na 

indústria alimentar dado o seu elevado conteúdo proteico, aproximadamente 40 a  50% (𝑚/𝑚)  da 

semente, que lhe confere o estatuto da fonte de proteína vegetal mais utilizada no mundo. O nome soja 

(em inglês soy) deriva da primeira palavra do dicionário japonês publicado em 1597, shyo. É bastante 

popular na Ásia, onde constitui a base dos pratos mais tradicionais: miso, tofu e molho de soja. 10  
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,  

Figura 1-3 – Semente de soja. 

No mundo ocidental, os produtos mais utilizados com proveniência na semente de soja derivam 

separadamente do seu óleo e do seu bagaço. O óleo de soja, que constitui apenas de 18 a 23% (𝑚/𝑚) 

do grão, é atualmente o óleo alimentar mais consumido no mundo, é também muito utilizado em 

margarinas, maioneses e outros molhos. Na indústria química o óleo de soja é utilizado na produção 

de resinas, PVC, produtos agroquímicos e biodiesel.  Sendo que nos Estados Unidos da América, Brasil 

e Argentina o óleo de soja é o mais utilizado na produção de biodiesel.  

Por outro lado, o bagaço privilegia de uma composição em aminoácidos única e de qualidade (rica 

em lisina e pobre em cisteína e metionina) e com mais 11 a 25% de energia metabolizável que os 

restantes bagaços de sementes oleaginosas. Características que fazem deste bagaço muito adequado 

para a alimentação de animais, como também na produção de leite de soja e produção de proteínas 

de soja concentrada para consumo humano. 5,11 

Atualmente a soja é cultivada essencialmente na América do Sul e do Norte, Índia e China; na 

Europa apenas Itália reúne condições climatéricas favoráveis ao seu cultivo, ver Figura 1-4. 5 

 

Figura 1-4 – Distribuição da produção global de 312,97 milhões de toneladas de sementes de soja em 2015.12  

1.3 B IODIESEL  

O mundo industrializado requer quantidades de energia cada vez maiores e a elevada taxa do 

consumo de combustíveis fósseis está a conduzir ao esgotamento destas fontes, resultando em 

disputas geoeconómicas e degradação acelerada de todo o ecossistema. -Estes fatores motivaram o 

desenvolvimento de substitutos aos combustíveis fósseis que fossem renováveis e sustentáveis.  

A biomassa, em particular os óleos vegetais representam uma fonte de energia alternativa e 

renovável, não são tóxicos e podem ser produzidos localmente. No entanto, como os óleos vegetais 
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são constituídos essencialmente por triglicéridos com ácidos gordos de diferentes comprimentos e 

graus de saturação que tornam o óleo viscoso e com um elevado ponto de inflamação. Ambas as 

condições desfavoráveis aos motores de combustão. 13 

Dos esforços investidos em tornar as características físico-químicas dos óleos vegetais adequadas 

aos motores de combustão, surgiu o biodiesel. O biodiesel é o produto principal da transesterificação 

de óleos vegetais e gorduras animais com um álcool (tipicamente metanol, devido ao seu baixo custo), 

induzida na presença de um catalisador, usualmente bases fortes como NaOH, KOH e Na(CH3O). 

Desta reação resulta éster metílico de ácidos gordos (biodiesel ou FAME) e glicerol, que é um 

subproduto com valor comercial (glicerina).6   

Comparativamente ao gasóleo, o biodiesel (B100 – forma pura) tem um perfil de emissões mais 

favorável, menos 45% de emissões em monóxidos de carbono e matéria particulada, menos 70% na 

emissão de hidrocarbonetos, mas mais 10% na emissão de óxidos de azoto.13 

O biodiesel pode ser produzido a partir de óleo vegetais, gorduras animais e outros materiais ricos 

em triglicéridos. Os óleos vegetais, entenda-se óleos vegetais comestíveis e não comestíveis, 

representam uma promissora matéria-prima para a produção de biodiesel. Para além de serem 

renováveis, podem ser produzidos em larga escala, permitindo assim baixos custos de produção. 13   

Mais de 95% da produção de biodiesel deriva, no entanto, de óleos vegetais comestíveis uma vez 

que são os mais produzidos na maioria das regiões e permitem produzir um biodiesel de qualidade. 

Com isto, poder-se-á pensar que há competição entre o mercado alimentar e o biodiesel, conduzindo 

ao aumento de preço dos alimentos. No entanto, o aumento de produção e consumo de óleo que não 

a via alimentar faz com que a produção de farinha por inerência ao tipo de processo aumente, e 

consequentemente, o seu preço no mercado tem tendência a diminuir contribuindo para o mercado 

alimentar. Cada vez mais os óleos são menos utilizados na alimentação humana, ao contrário da 

proteína e fibra proveniente das farinhas.   

Têm sido também desenvolvidos esforços para utilizar óleos de semente oleaginosas que não são 

adequados ao consumo humano devido à presença de compostos tóxicos. Estas sementes podem ser 

cultivadas em terrenos baldios, a baixos custos e com alto rendimento, mas com a grande desvantagem 

de que o bagaço apenas poderá ser utilizado para fins energéticos (biomassa). 13 

A União Europeia é o centro da maior indústria e mercado de biodiesel de todo o mundo, desde 

que em 2003 se estabeleceu um enquadramento jurídico para os biocombustíveis para reduzir as 

emissões de gases de efeito estufa das fontes móveis de combustão e de aumentar a segurança de 

suprimento de energia no futuro. Em resposta a este estímulo prevê-se ainda que a semente de colza 

permaneça a oleaginosa dominante na EU, devido à sua adaptabilidade climatérica e valor na produção 

de biodiesel de qualidade.14 
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2 PROJETO E METODOLOGIA APLICADA  

2.1 ENQUADRAMENTO E MOTIVAÇÃO  

Para atenuar a constante flutuação do preço do barril de petróleo e reduzir as emissões de gases 

de efeito estufa, a DIRECTIVA 2009/28/CE do Parlamento Europeu e do Conselho15 estabeleceu como 

meta obrigatória para 2020 a substituição de 10% dos combustíveis fósseis por biocombustíveis, no 

setor dos transportes. Atualmente e, principalmente na Europa e dominado pelo transporte rodoviário 

de mercadorias, o consumo de combustíveis tem crescido a um ritmo muito superior ao da capacidade 

de produção. Devido ao aumento do preço do diesel fóssil, cada vez mais se recorre ao biodiesel, 

principalmente RME (éster metílico de colza) na Europa.16 O biodiesel, para além de ser produzido a 

partir de fontes de energia renováveis, óleos vegetais, é uma alternativa mais limpa que os 

combustíveis fósseis, durante a combustão não liberta fumo, óxidos de enxofre nem outras frações 

poluentes.7  

Com o aumento da exploração e competitividade das energias renováveis, torna-se mais urgente 

melhorar a eficiência energética e de processo para criar produtos mais competitivos. Neste sentido, 

surgiu, no Departamento de Desenvolvimento Tecnológico da Iberol, S.A., o Projeto Prensas. Este 

projeto prevê um aumento do rendimento da extração de óleo de colza, com a substituição das duas 

extrusoras adaptadas existentes por duas prensas mecânicas, no circuito de processamento da 

semente oleaginosa. Esta substituição proporciona ainda o aumento da capacidade instalada de 

processamento da semente. A competitividade da empresa aumenta, produz mais óleo e de maior 

qualidade para a produção de biodiesel. 

A aceitação deste projeto por parte da administração foi mediante um avanço faseado, ou seja, 

para mitigação do risco e validação dos pressupostos assumidos, optou-se pela substituição de apenas 

uma das extrusoras por uma prensa com reavaliação técnico-económica da segunda fase do projeto.  

   E é neste seguimento que surge a motivação para a presente dissertação, a identificação de 

pontos de estrangulamentos do processo para o aumento de capacidade, reelaboração do caderno de 

encargos do projeto e conseguinte análise da sua viabilidade económica.   

2.2 METODOLOGIA  

 O revamping tecnológico do processo de extração de óleos e bagaços da semente de colza será 

realizado por entidades externas à empresa que serão consultadas para o efeito. Este trabalho 

pretende essencialmente fazer um estudo de todas as alterações necessárias a implementar na 

unidade de extração por forma a minimizar custos de avaliações externas e viabilizar a segunda fase 

do projeto Prensas.  

Para acompanhamento do desenvolvimento deste projeto recorreu-se à ferramenta A3 da 

metodologia Kaizen-lean. Esta ferramenta é uma das que podem ser utilizadas no modelo científico 

DASEC (Definição, Análise, Soluções, Execução, Controlo e fecho) desenhado pela Iberol, S.A. e o 
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Instituto Kaizen, neste modelo pretende-se que os objetivos do projeto sejam delineados, todo cenário 

e condições atuais sejam detalhadamente analisadas para identificação de causas e problemas 

visando o alcance dos objetivos. Assim geram-se novas e adequadas soluções para atingir os objetivos 

pretendidos. O projeto apenas é concluído com a execução e validação dos objetivos propostos para o 

projeto. Na presente dissertação, o desenvolvimento do projeto ficou na fase apresentação das 

soluções. A metodologia adotada para a elaboração deste trabalho será brevemente descrita em 

seguida. 

1ª Etapa – Definição dos processos de extração de óleo das sementes oleaginosas colza e soja 

na Iberol, S.A.. 

 Identificação do estado atual e familiarização com os processos;  

 Reconhecimento da unidade fabril; 

 Levantamento de todas as alterações processuais efetuadas relativamente aos diagramas 

de fluxo de processo existentes; 

 Identificar o caminho preferencial de processamento de ambas as sementes colza e soja. 

2ª Etapa – Balanços de Massa e Energia 

 Atualização do balanço de massa e energia do processo de extração de óleos e bagaços 

de semente de soja existente de 2009; 

 Construção do balanço de massa e energia do processo de extração de óleo e bagaço de 

semente de colza, para o cenário atual – duas extrusoras, para o cenário em construção – 

1 extrusora e 1 prensa e cenário futuro – 2 prensas; 

 Recolha dos dados e de amostras necessárias. 

3ª Etapa – Viabilidade técnica da segunda fase do projeto Prensas  

 Ampliação do sistema de clarificação do óleo extraído mecanicamente 

o Identificação do estado atual deste circuito com levantamento local dos 

equipamentos, tubagens, instrumentação e controlo de processo existente; 

o Pesquisa e seleção de fornecedores de centrífugas decantadoras; 

o Identificação de critérios de seleção e hierarquização das propostas dos 

fornecedores;  

o Realização de vários layouts de implantação do equipamento e escolha do mais 

adequado à instalação; 

o Avaliação das necessidades técnicas e de controlo do processo e de possíveis 

melhorias. 

 Identificação de pontos de estrangulamento do circuito de processamento de semente de 

colza à segunda fase do projeto Prensas 

o Avaliação da capacidade dos equipamentos; 

o Sugestão de alterações e melhorias; 
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o Elaboração de uma ferramenta de dimensionamentos de transportadores tipo 

redler, parafusos sem-fim e elevador de alcatruzes.  

Em ambos os processos de escolha, layout e centrífuga recorreu-se à análise multicritério como 

instrumento de apoio à decisão. Através desta análise podem ser tidos em conta diversos critérios, em 

simultâneo, no estudo de opções heterogéneas.17 

4ª Etapa – Viabilidade económica da segunda fase do projeto Prensas. 

 Especificação das necessidades de estruturas, tubagens e condutas, instalações 

elétricas, mecânicas e instrumentação.   

 Elaboração de caderno de encargos com alterações necessárias a solicitar aos 

fornecedores. 

 Compilação dos resultados operacionais obtidos com a introdução da prensa. 

 Validação de pressupostos assumidos para a 1ª fase do projeto. 

 Reavaliação dos custos e proveitos obtidos com a instalação da 2ª prensa. 

 Presunção de novos pressupostos e cálculos dos indicadores económicos. 

 Análise de sensibilidade às variáveis associadas às maiores possíveis flutuações. 

3 ESTADO DE ARTE DO PROCESSO DE EXTRAÇÃO DE ÓLEOS E BAGAÇOS 

A recuperação máxima do óleo presente nas oleaginosas depende das propriedades do material, 

das condições de cultivo, recolha e armazenamento da semente, e obviamente da otimização do 

processo de extração do óleo. Os objetivos comuns a qualquer processo de extração de óleos vegetais 

é a maximização do rendimento de extração, com a minimização de contaminantes e/ou danos 

causados tanto ao óleo como ao bagaço.5 

Atualmente os óleos vegetais e bagaços são commodities aos quais se exige uma qualidade 

standard. As técnicas de produção já são conhecidas e sensivelmente desde os anos 50 que não se 

verificaram alterações relevantes nos principais passos de processamento, apenas otimizações dos 

mesmos.18 

Cada semente oleaginosa tem propriedades físicas diferentes que devem ser consideradas para 

ajustes das condições e/ou operações unitárias do processo de extração, visando a obtenção da melhor 

eficiência. Nos próximos subcapítulos segue-se uma explicação sumária do processo de extração de 

óleos de sementes oleaginosas, com especial foco nas sementes processadas na Iberol, S.A., colza e 

soja. Com vista à simplificação e compreensão dos processos, uma vez que existem etapas comuns 

com sequência distinta para ambos os processos, na Figura 3-1 é apresentado um esquema resumo 

das principais operações unitárias de extração de óleo da semente de soja e colza.  
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Figura 3-1 – Fluxograma simplificado dos processos de extração de óleo de soja (à esquerda) e de colza (à 
direita) comummente utilizados na indústria. A azul claro são as operações unitárias na unidade de 

preparação, a cinzento as operações na unidade de extração, a azul escuro os materiais obtidos após as 
várias operações unitárias e a vermelho a recirculação de solvente na unidade de extração. 

3.1 PREPARAÇÃO  

3.1.1 L IMPEZA D A SEMENTE  

As sementes são sujeitas a uma limpeza para remover poeiras e/ou matéria estranha que possa 

prejudicar o processo, a qualidade do óleo ou desgastar equipamentos. O sistema de limpeza é 

constituído por um sistema mecânico e/ou pneumático para peneirar ou soprar a matéria estranha e 

um separador magnético para recolha de metais. A semente limpa é conduzida para os silos e, 

relativamente à matéria estranha removida na limpeza, parte desta (essencialmente materiais 

celulósicos) pode ser valorizada pelo seu elevado teor em fibra.19 

3.1.2 SEC AGEM  

Após a limpeza, pode ser necessário secar a semente se esta tiver um teor de humidade superior 

ao desejável para o processamento subsequente. No caso da soja, facilmente atinge 13% de humidade 

e o adequado para o descasque será os 10%.19 Dado que a Iberol, S.A. não faz descasque, esta etapa 

não é utilizada. 
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3.1.3 TRITUR AÇ ÃO  

É uma etapa exclusiva da semente de soja, pretende-se reduzir a distância desde a superfície do 

grão ao seu centro, onde está retido o óleo, por ‘rompimento’ do tecido e parede das células. Cada 

grão parte-se em 2-4 partes na passagem nos rolos do triturador.20 

3.1.4 DESC ASQUE  

O descasque é o processo de remoção da casca da semente. O propósito principal deste passo é 

a obtenção de farinhas com elevado conteúdo proteico, por redução da quantidade de fibra. Possui 

ainda a vantagem de reduzir o desgaste nos equipamentos nomeadamente nas prensas/extrusoras (as 

cascas são abrasivas), aumentar a capacidade de processamento e reduzir as impurezas no óleo 

extraído.19     

Do ponto de vista económico o descasque reduz a quantidade de material a processar, permite 

aumentar a eficiência do processo (na massa expandida/prensada as cascas absorvem e retêm o óleo) 

e reduz os custos energéticos. No caso da semente de colza, 16 - 19% do seu peso seco é casca, 

enquanto que a semente de soja contém 7 - 10%. Atualmente é um passo mais comum no 

processamento de soja devido à procura do mercado por farinhas de elevado conteúdo proteico. No 

caso da colza, esta etapa encarece significativamente o processo dado o tamanho reduzido da semente 

e dificuldade de remover a casca, sendo menos recorrente.21 Como referido anteriormente, a Iberol, 

S.A. não possui esta etapa no seu processo. 

3.1.5 LAMIN AGEM   

A etapa da laminagem tem como objetivo aumentar a área de superfície dos flocos para o contacto 

com o solvente, facilitar a evaporação de água e também diminuir a resiliência da semente, ou seja, a 

sua capacidade de recuperar a forma inicial. As paredes celulares são destruídas para permitir que as 

partículas lipídicas dispersas na semente migrem para a sua superfície e para que o solvente penetre 

mais facilmente nas estruturas vegetais para dissolver o óleo, ou seja, o principal objetivo é aumentar 

a quantidade de óleo disponível para extratar. 18,22 

Um laminador é constituído por dois cilindros lisos que rodam à mesma velocidade e que esmagam 

o material que os travessa. A distância que separa os rolos é o ponto principal de regulação, se o 

espaço entre os rolos for excessivo – os flocos tornam-se muito espessos e o rendimento de extração 

é reduzido por dificuldade de percolação, se o espaço for muito estreito, formam-se flocos demasiado 

finos e frágeis que proporcionam e contaminam o extrator com muitos finos, que dificultam a extração 

do óleo por dificuldades de drenagem do hexano.22 

No caso da soja, a espessura ideal é aproximadamente 0,30 mm, no caso da colza será 0,30 - 

0,38 mm. Algumas unidades de extração de óleo de colza optam por duas passagens nos laminadores, 

primeiro para obter uma espessura aproximada de 0,4 - 0,7 mm e na segunda passagem 0,2 - 0,3 mm. 

Na primeira passagem consegue-se diminuir a resiliência da semente e com a repetição assegura-se 

que todas as sementes são laminadas, obtendo-se flocos de boa qualidade.23   
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3.1.5.1 PRÉ -AQUECIMENTO  

Sementes de colza sujeitas a laminagem a temperaturas baixas partem-se em fragmentos de 

células intactas e partículas finas – os finos. Nestas condições a extração é ineficiente, uma vez que a 

laminagem não atingiu os objetivos pretendidos, pois não só o solvente tem dificuldade em penetrar 

nas células como a camada de finos como referido anteriormente não permite uma boa drenagem do 

hexano no extrator.  

Esta dificuldade é ultrapassada quando as sementes são sujeitas a um pré-aquecimento entre os 

30 - 40℃, imediatamente antes da laminagem, este passo permite reduzir drasticamente a formação 

de finos na laminagem. Com a temperatura o óleo torna-se menos viscoso e as proteínas desnaturam, 

as sementes tornam-se mais permeáveis, maleáveis e menos quebradiças, o que promove uma melhor 

extração do óleo e recuperação do hexano do bagaço após extração - as membranas celulares tornam-

se mais permeáveis. No entanto, temperaturas acima dos 45℃ permitem que o óleo migre das 

sementes para os rolos da laminagem, o que não é desejável. 5,22 

3.1.6 CONDICION AMENTO  

O óleo está contido em partículas lipídicas, ou oil bodies, que separam os lípidos do restante 

conteúdo celular. A membrana destes oil bodies é constituída por oleosinas, proteínas com estrutura 

anfipática, que permite estabilizar estas partículas, que estão dispersas pela semente. A extração só é 

conseguida quando estas membranas são rompidas, ou seja, as proteínas são desnaturadas 

promovendo ainda a coalescência destas pequenas partículas de óleo. Assim, o óleo disponível para 

extração aumenta com a desnaturação das oleosinas, esta desnaturação consegue-se com o aumento 

da temperatura.18,23 

Na etapa de condicionamento pretende-se exatamente aquecer os flocos para desnaturar as 

oleosinas, diminuir a viscosidade do óleo e corrigir a humidade para a etapa seguinte. A operação é 

normalmente conduzida em condicionadores verticais aquecidos com vapor indireto onde o calor é 

transferido para o material por convecção forçada. As temperaturas de condicionamento de 

oleaginosas encontram-se na gama 75-100ºC, temperaturas superiores a estas por períodos 

prolongados destroem o conteúdo proteico do bagaço, e aumentam a quantidade de fosfolípidos no 

óleo – aumenta quantidade de fósforo no óleo (parâmetro importante da qualidade do biodiesel). A 

humidade natural da semente deve ser ajustada para 3 a 6% no caso da colza e 10% no caso da 

soja.21,24 

Outro benefício desta etapa, no caso particular da semente de colza, prende-se com a desativação 

das enzimas lípase e mirosinase. A lipase é uma enzima lipolítica responsável pela hidrólise dos 

triglicéridos (principal constituinte do óleo) em ácidos gordos livres que prejudicam a qualidade do óleo 

e têm de ser removidos. A mirosinase hidrolisa glucosinolatos em isotiocianatos e cianetos prejudiciais 

para os animais.23 

No caso específico da soja, esta etapa precede a laminagem, e é essencial para aumentar a 

flexibilidade e plasticidade do grão triturado para garantir assim uma eficiente laminagem, com 
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minimização da formação de finos. É uma etapa essencial também para desnaturar as lectinas, estas 

proteínas de origem vegetal são resistentes à digestão gástrica e intestinal. Quando ingeridas, por via 

oral, ligam-se às células da mucosa intestinal, lesionando o tecido e limitando a absorção de nutrientes, 

de forma que têm de ser desnaturadas para que o bagaço possa ser expedido para alimentação 

animal.25,26  

3.1.7 EXTRUS ÃO E PRENS AGEM  

Nesta etapa pretende-se aumentar a área da superfície de contacto do material em relação ao 

estado anterior, laminado e diminuir a sua densidade bulk de corrente. O material sujeito à extração 

química deve reunir características específicas, deve ser poroso, esponjoso e permeável. Materiais 

muito densos prejudicam a difusão do solvente e aumentam o solvent hold-up do bagaço, ou seja, a 

quantidade de solvente arrastada pela farinha à saída do extrator. A humidade também é um parâmetro 

essencial a ser considerado, a água é imiscível com solventes orgânicos, e em excesso torna a matriz 

do bagaço impermeável ao solvente, em défice não permite que o bagaço tenha a consistência 

adequada. Uma boa difusão do solvente é conseguida quando a consistência do bagaço não é 

demasiado granular e seca nem demasiado compacta e húmida. Estas características vão permitir 

otimizar a extração química, ou seja, o óleo torna-se extratável e o bagaço mais permeável à percolação 

do solvente orgânico.23,27,28 

Existem dois tipos de equipamentos tipicamente utilizados nesta etapa: as prensas mecânicas 

(screw press ou expeller) e as extrusoras (expander ou extruder).  

3.1.7.1 PRENSA  

A prensa mecânica surgiu em 1900, inventada por Valerius Anderson e desde aí apenas sofreu 

otimizações no material de construção. São equipamentos adequados ao processamento contínuo de 

sementes com elevado teor em óleo e, consistem em parafusos sem-fim em rotação dentro de um 

tambor cilíndrico que ao longo de todo o seu comprimento tem um cesto para recolha do óleo, ver 

Figura 3-2. Entre o cesto e o corpo cilíndrico da prensa, existe uma grelha de barras planas de aço 

posicionadas de forma a apenas possibilitar a passagem do óleo vegetal e reter a passagem da massa 

prensada. As hélices do parafuso sem-fim são cónicas, ou seja, o seu volume vai aumentado à medida 

que o material avança, para compensar a perda de volume e fazendo com que a pressão a que o 

material está sujeito seja cada vez maior, podendo atingir 1600 bar.21,23 

São equipamentos robustos, permitem processamentos contínuos, têm capacidades elevadas, 

não provocam elevadas vibrações e são muito utilizados na indústria alimentar, particularmente para 

prensagem de uvas e sementes de elevado teor em óleo. São equipamentos simples de operar e de 

manter, adaptam-se facilmente ao processamento de vários tipos de sementes oleaginosas.23 
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Figura 3-2 – Prensa mecânica de extração de óleo.21 

Atualmente a técnica mais utilizada para sementes de teores de óleo superiores a 40% é a 

prensagem parcial seguida de extração com solvente. A prensagem parcial produz bagaços com 15-

20% de óleo que permitem um bom contacto com o solvente e percolação do mesmo. Teores 

superiores de óleo no bagaço à entrada do extrator tornam-no muito denso e resistente à percolação 

do solvente. A combinação prensagem parcial e extração com solvente é a combinação 

economicamente mais vantajosa, oferece baixos custos energéticos utilizando a prensa mecânica e 

maximiza o rendimento de extração química do óleo. 21  

Em unidades de extração pequenas, de capacidade instalada igual ou inferior a 150 𝑡𝑜𝑛/𝑑𝑖𝑎, 

justifica-se a utilização exclusiva da extração mecânica de óleo. Nestas unidades, recorrem à 

prensagem total do bagaço, a massa condicionada é prensada a pressões superiores às da prensagem 

parcial para remover a maior quantidade de óleo possível. O bagaço resultante tem um teor de óleo 

residual de aproximadamente 5 − 10% , o que ainda representa perdas avultadas de óleo. É um 

processo menos eficiente, o rendimento de extração do óleo é mais reduzido, no entanto, evita a 

instalação de toda a extração química com solvente e todas as etapas e gastos subsequentes.23 

3.1.7.2 EXPANDER  

As extrusoras têm uma configuração idêntica às prensas mecânicas, no entanto, não têm o cesto 

de recolha do óleo e têm injeção de vapor direto, ver Figura 3-3. A injeção de vapor conduz a um 

aumento de pressão, temperatura e humidade do material, sendo este ainda sujeito a forças de tração 

e compressão à medida que avança no tambor e é comprimido contra a resistência da matriz de 

descarga. A matriz de descarga tem apenas pequenos orifícios para a saída do material, o que provoca 

um alívio de pressão muito elevado assim que a massa os atravessa. Este rápido alívio de pressão 

provoca uma vaporização instantânea da humidade, criando interstícios no interior dos flocos, o bagaço 

fica expandido e com uma elevada área interna específica. Assim obtém-se um material mais poroso, 

menos denso e mais resistente à desintegração até atingir o extrator que permite uma melhor 

performance no extrator que a massa prensada. Estes equipamentos, os expanders, para além de 

aumentarem a porosidade interna do material permitem ainda romper as paredes celulares conduzindo 

a um melhoramento na percolação do solvente na extração química e consequente aumento do 

rendimento.20,29,30 
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Figura 3-3 – Expander, extrusora para sementes de baixo teor em óleo.24 

As extrusoras são adequadas ao processamento de sementes com um teor de óleo reduzido, 

nomeadamente soja ou sementes já parcialmente prensadas, uma vez que o principal objetivo é a 

otimização da matriz do bagaço para a extração química e não a extração mecânica de óleo. Por outro 

lado, para responder às necessidades de unidades industriais de extração de óleo de soja se tornarem 

mais versáteis e com uma redução dos custos capitais, surgiu uma adaptação dos expanders para a o 

processamento de sementes de teor superior a 40% em óleo. Estas extrusoras adaptadas têm um 

cesto de recolha de óleo na parte final do equipamento e as hélices do parafuso sem-fim são cónicas 

para compensar a perda de volume e amplificar a extração física de óleo, à semelhança da prensa. 

Como principal desvantagem, apenas reduzem o teor em óleo para 25-30% e produzem um óleo com 

maior humidade.23 

3.1.7.3 S ISTEMA DE CLARIF ICAÇ ÃO  

O óleo extraído fisicamente, exclusivo das sementes de elevado teor em óleo, em prensas pode 

conter 3 − 15% (𝑚/𝑚) de sólidos, enquanto que em expanders pode conter até aproximadamente 

7% (𝑚/𝑚) de partículas sólidas. Estes sólidos são finos, que são arrastados com o óleo devido à 

elevada pressão a que os flocos foram sujeitos. O seu teor pode ser minimizado com a otimização da 

laminagem e condicionamento. 22,23 

Este óleo é tipicamente clarificado em tanques de sedimentação, ou seja, tanques de screening 

onde os finos se depositam, são arrastados e removidos. Os finos remanescentes são posteriormente 

separados por filtração ou centrifugação. Os finos separados nestas duas etapas arrastam uma grande 

quantidade de óleo e portanto devem ser recirculados para o processo e serem de novo extrudidos ou 

prensados, Como alternativa podem ser prensados numa prensa menor exclusiva para finos (o óleo 

recuperado é reciclado para o tanque de screening e os finos encaminhados para a extração com 

solvente) ou são ainda conduzidos diretamente para o extrator.23 

O óleo extraído mecanicamente tem um teor de fosfolípidos baixo em relação ao óleo extraído 

com solvente, ou seja, tem uma melhor qualidade e usualmente não é necessário proceder a 

desgomagem física. 31 
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3.1.8 SEC AGEM E ARREFECIMENTO  

Como já referido, quanto maior a presença de água na matriz dos flocos expandidos maior é a sua 

impermeabilidade ao hexano e menor é o rendimento de extração. Nesta etapa pretende-se ajustar a 

humidade do bagaço para 9,5 − 10% e no caso da colza 4 − 5%.5,27,28 

É também importante que a humidade não assuma valores inferiores, sob risco de originar massas 

excessivamente finas – que não resistem ao transporte da massa e às tensões mecânicas no extrator 

e inevitavelmente prejudicam a percolação do solvente.3  

Os flocos expandidos têm de ser também arrefecidos para otimizar a extração química do óleo no 

extrator, idealmente a temperatura desejada será 50 − 60℃, para não evaporar o solvente que tem 

ponto de ebulição baixo. 21 

3.2 EXTRAÇÃO QUÍMICA  

É hábito referir que ‘90% da extração é preparação’, isto significa que, se o bagaço sofreu uma 

preparação adequada nas etapas anteriores, então reúne as condições apropriadas para uma extração 

com solvente eficiente e otimizada. A extração química é o processo mais adequado para maximizar o 

óleo recuperado da semente oleaginosa, possibilitando obter farinhas com um teor residual de óleo 

reduzido, inferior a 2%. Por outro lado, requer equipamentos mais dispendiosos associados a maiores 

custos de manutenção e energia. 5,32 

Atualmente os sistemas de extração contínuos com solvente baseiam-se em lavagens sucessivas 

do bagaço em contracorrente com um solvente orgânico (hexano ou benzina). Nestas lavagens, o 

solvente mais ‘puro’ lava o bagaço imediatamente antes de este abandonar o extrator, quando tem a 

menor concentração de óleo, este solvente vai sucessivamente ficando cada vez mais impregnado em 

óleo e lavando o bagaço com maiores concentrações de óleo até atingir o ponto inicial de entrada de 

bagaço no extrator, onde o abandona. Os extratores tipicamente utilizados são tipo rotocel, horizontal 

e de cestos ou Bollman, ver Figura 3-1. 32 

 
 

 

Figura 3-4 – Extratores comummente utilizados na extração com solvente de óleos vegetais. À esquerda, o 
rotocel, no meio um extrator horizontal e à esquerda um extrator de cestos. 33 
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Nas três situações representadas na Figura 3-4, o solvente percola por gravidade e dissolve o óleo 

presente no sólido, separando-o do bagaço. É necessário garantir que o tempo de residência do 

solvente é suficiente para permitir a difusão do óleo das estruturas vegetais e da miscela do bagaço. É 

um equilíbrio ajustado para cada caso particular de extrator e de unidade de extração. Miscela é nome 

dado à mistura solvente e óleo. 21 

A humidade no interior do extrator dita também a eficiência da etapa. Esta humidade pode ter 

origem tanto numa insuficiente secagem do material à entrada no extrator como numa deficiente 

recuperação do hexano. O hexano e a água são imiscíveis e uma humidade excessiva no extrator torna 

o bagaço impermeável à passagem do solvente – resultando numa extração ineficiente. 32 

O solvente maioritariamente preferido é o hexano por ser um solvente facilmente disponível, 

apresentar um baixo ponto de ebulição – permite fácil separação do óleo, provoca pouca corrosão aos 

equipamentos, dissolve facilmente o óleo sem agir sobre outros componentes e é imiscível em água. 

As maiores desvantagens da extração com solventes orgânicos prendem-se com a sua natureza 

altamente inflamável, elevado custo, toxicidade e, sendo três vezes mais denso que o ar acumula em 

pontos baixos. 5,23 

Temperatura superior proporciona uma melhor extração do óleo, no entanto, a temperatura no 

extrator está limitada a um máximo de 60ºC, uma vez que o ponto de ebulição do hexano à pressão 

atmosférica é de 68ºC. Os extratores não estão preparados para a pressurização, e trabalhar a 

temperatura mais próximas do ponto de ebulição faz aumentar as perdas de hexano e compromete a 

segurança da instalação. De qualquer forma, como o solvente dissolve, para além dos triglicéridos, os 

componentes minoritários como os fosfolípidos, clorofila, ácidos gordos livres e produtos de oxidações 

indesejadas, e o teor deste aumenta significativamente com a temperatura, também não é desejável o 

incremento de mais temperatura.21,27 

3.2.1 DESSOLVENTIZ AÇ ÃO E TOSTAGEM DO BAG AÇO  

O material sólido remanescente da extração está impregnado de solvente, aproximadamente 30-

35%, que tem de ser minimizado para a alimentação animal. O bagaço é dessolventizado e tostado 

numa coluna vertical de pratos, DTS (Dessolventizador, tostador e secador). Nos primeiros pratos, 

apenas aquecidos por vapor indireto ocorre uma pré-dessolventização, o bagaço está impregnado de 

hexano, que se liberta com facilidade. Nos pratos seguintes para além do vapor indireto é injetado vapor 

direto que satura o bagaço com vapor condensado substitui o hexano no bagaço e, progressivamente 

mais hexano vai volatilizando. Nestes pratos a matéria é também tostada para conferir características 

organoléticas à farinha, atingindo uma temperatura de 105℃.23 

O bagaço de colza é bastante mais difícil de dessolventizar e requer o dobro do tempo de retenção 

no DTS que o bagaço de soja, para se obter perdas comparáveis. Em unidades de extração que 

laborem estes dois tipos de semente é adequado que o DTS permita versatilidade relativamente ao 

tempo de residência.34 
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Os vapores libertados têm um elevado teor em solvente e representam uma fonte de calor que é 

aproveitada para o primeiro evaporador da miscela. Nos últimos pratos do equipamento ocorre a 

insuflação de ar para reduzir a humidade da farinha e a temperatura.32 

3.2.1.1 RECUPERAÇÃO DE ÓLEO E HEXANO  

A miscela que abandona o extrator pode ter de 22 a 30% de óleo dissolvido. Esta miscela é sujeita 

a um processo de separação do óleo cru do solvente, numa série de colunas de destilação, 

permutadores de calor, colunas de stripping, onde o óleo vai ficando cada vez mais concentrado com 

a evaporação do solvente. Antes de ser descarregado para a atmosfera todo o ar, gases e vapores 

resultantes da dessolventização do bagaço ou da destilação da miscela, passa por baterias de 

condensadores e colunas de absorção com óleo mineral para recuperar o máximo de hexano possível 

de forma a reutilizá-lo. Atualmente registam-se perdas de hexano em unidades de extração de óleo de 

soja inferiores a 1 𝑙/𝑡𝑜𝑛 de semente processada.23,32,34 

O óleo após a destilação de solvente deve ser desgomado. A desgomagem é um processo de 

remoção dos fosfolípidos dos óleos vegetais para melhorar a sua estabilidade e facilitar o 

processamento subsequente. O óleo é misturado com 1 a 2% de água quente (≅ 80℃) para que os 

fosfolípidos hidratáveis precipitem. O óleo é centrifugado para separar as gomas ou lecitinas. Estas 

lecitinas têm algum valor nutricional e são adicionadas ao bagaço no DTS – proporcionam consistência 

à farinha e ainda reduzem as poeiras na mesma. O óleo é seco para remover os vestígios de água, 

arrefecido e armazenado.31 

As lecitinas, são antioxidantes naturais, ricas em colina (vitamina do complexo B) e são associadas 

a inúmeros benefícios para a saúde, desde a diminuição dos níveis de mau colesterol à prevenção de 

doenças cancerígenas. No caso particular da soja, esta contém elevados níveis de fosfolípidos, cerca 

de 3% do seu óleo e como a semente é processada em grandes quantidades, produzem-se grandes 

quantidades de lecitina, atualmente muito comercializada. Desta forma, muitas unidades de extração 

utilizam as lecitinas, separadas do óleo, para produzir emulsionantes para a indústria alimentar. No 

entanto o mercado para este produto não dá vazão às grandes quantidades de lecitina de soja 

produzida, de forma que grande parte é mesmo adicionada ao bagaço. Relativamente à colza, a lecitina 

formada é considerada muito escura e usualmente não é utilizada para outros fins que não seja a 

valorização da farinha.22    

3.3 PROCESSOS ALTERNATIVOS  

Uma alternativa ao processo descrito, de extração com solvente é a extração aquosa. A semente 

é simplesmente triturada e sujeita à extração com água a ferver, seguem-se operações unitárias de 

separação sólido-líquido, centrifugação, demulsificação (separar componentes de uma emulsão) e 

secagem. Este processo tem custos de investimento reduzidos quando comparado com a extração 

com solvente, é mais seguro (não são utilizados solventes inflamáveis), simples, os produtos obtidos 

têm uma elevada qualidade e não requerem muito processamento. A maior desvantagem prende-se 

com o baixo rendimento obtido, aproximadamente 50%.35 
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Outro método alternativo é a extração enzimática, cujo objetivo principal é aumentar eficiência da 

extração aquosa. A semente é condicionada e depois colocada água, onde a degradação das paredes 

celulares é conseguida com a adição de enzimas exógenas, as carboidrases, nomeadamente 

celulases, hemicelulases e pectinases. Estas enzimas hidrolisam o material sólido, as ligações entre 

os oil bodies e as estruturas vegetais, libertando o óleo, que depois é separado por centrifugação 

líquido-líquido. No entanto, esta extração não é muito utilizada uma vez que tem elevados custos 

associados para ser competitivo à escala industrial. É essencialmente utilizado por companhias que 

produzem produtos de óleo vegetal com elevado valor ajustado.5,23 

3.4 PROCESSO EXISTENTE NA IBEROL ,  S.A. 

Como referido numa primeira fase é fundamental o reconhecimento dos circuitos de 

processamento da semente de colza e da semente de soja na Iberol, S.A.. Procedeu-se ao 

levantamento de todas as operações unitárias e de todos os equipamentos envolvidos, para total 

compreensão do processo e atualização dos diagramas de fluxo de processo existentes.  

O processo de extração de óleos e bagaços de sementes oleaginosas na Iberol, S.A. segue com 

normalidade o processo anteriormente descrito, de notar que não é possível laborar ambas as 

sementes em simultâneo uma vez que a maior parte das linhas de processo são comuns. À exceção 

da etapa de descasque que não é realizada para nenhuma das sementes, todas as etapas são 

cumpridas com os devidos ajustes nas condições operacionais.  

A recirculação dos finos separados na clarificação do óleo de colza são recirculados para a massa 

laminada, sedo de novo sujeitos a condicionamento antes da prensagem/extrusão. De notar que, como 

referido anteriormente, estes finos são comummente recirculados para a massa já condicionada.  

À data de recolha e compreensão do processo, ocorre a extrusão tanto da soja como da colza, 

sendo que esta última com recurso a dois expanders adaptados (com cesto de recolha de óleo). A 

instalação da primeira prensa estava em curso para substituição de um dos expanders no circuito da 

colza. Este novo cenário, prensa e expander, é que foi considerado para comparação com o cenário 

de duas prensas.  

4  BALANÇO MÁSSICO E ENTÁLPICO  

Numa unidade industrial, uma das ferramentas mais importantes para o controlo de processo 

relaciona-se precisamente com o balanço de massa e energia do sistema. As unidades industriais 

representam sistemas complexos de correntes que que se misturam e/ou permutam termicamente 

entre si de forma a aumentar a eficiência do processo. O conhecimento da composição e propriedades 

físico-químicas destas correntes permite uma melhor gestão destes sistemas bem como uma melhor 

gestão e otimização da operação dos mesmos.  

Os balanços de massa e energia são essenciais no projeto de equipamentos de forma a que estes 

sejam operados da forma mais eficiente e económica possível. Tomando como exemplo a energia, um 
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recurso caro e limitado, quanto maior for o consumo energético num processo industrial menores serão 

as margens que advêm dos seus produtos. Com a contabilização da energia que entra e sai do sistema 

é possível determinar a quantidade de energia global que é necessário fornecer ao processo, e assim 

estudar possíveis integrações energéticas, ou mesmo a seleção de equipamentos mais apropriados, 

associando a boas práticas de utilização dos mesmos. Simplificando, existem vários fatores que têm 

influência no comportamento o sistema, estas alterações podem ser corrigidas com condições 

operatórias específicas.   

Uma das leis fundamentais da física define que, em qualquer sistema físico ou químico fechado, 

não se produz nem se destrói matéria, a matéria conserva-se – Lei da Conservação da Massa. 

Igualmente fundamental é a lei da conservação da energia, a energia não se cria nem se destrói apenas 

pode transformar-se – Lei da Conservação da Energia. São as ferramentas base para o 

desenvolvimento de balanços mássicos e entálpicos. 36 

Transversalmente a ambas as leis está o princípio da conservação, definido pela equação (4-1). 

Este princípio pode ser facilmente entendido se se considerar um sistema – uma porção do universo 

limitado da sua vizinhança por uma fronteira, e que este sistema é aberto, ou seja, interage com a sua 

vizinhança através de trocas de matéria e energia. Qualquer propriedade que entre neste sistema (quer 

seja massa, energia ou momento) tem que obrigatoriamente ou sair do sistema, ou estar a ser gerado 

ou consumido (por reações químicas) pelo sistema, ou a acumular no sistema.36  

𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎çã𝑜 =  𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎 − 𝑆𝑎𝑖 + 𝐹𝑜𝑟𝑚𝑎 − 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜 (4-1) 

A instrumentação nas unidades industriais é muitas vezes insuficiente para estabelecer um 

detalhado e fiável balanço de massa e energia. A impossibilidade de medir caudais ou obter 

composições em determinados pontos do processo influencia obviamente a precisão dos resultados. 

Neste caso prático não foi exceção e, portanto, para o cálculo de algumas correntes tiveram de ser 

consideradas diversas presunções para fechar o balanço, nomeadamente: 

 Considerou-se estanquicidade de todos os equipamentos envolvidos no processo, à 

exceção do DTS, no qual se considerou fugas com base em dados de benchmark. 

 Processo em estado estacionário, ou seja, independentemente do tempo, as variáveis 

permanecem constantes e, portanto, o termo 𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎çã𝑜 da equação (4-1) é nulo. 

 Composição considerada para as correntes na unidade de preparação (antes da extração 

com solvente) – óleo, água e impurezas insolúveis. 

 Composição considerada para as correntes na unidade de extração – óleo, água, 

impurezas insolúveis, hexano, ar e óleo mineral.  

 Temperatura ambiente 25°𝐶. 

Foi realizado o balanço mássico e entálpico ao processo da colza e da soja. Para tal foi necessário 

recolher amostras em vários pontos do processo para que a sua composição fosse determinada em 

laboratório, foi igualmente necessário medir o caudal de lecitinas produzidas, recorrendo a um 

cronómetro e uma proveta graduada, e temperaturas com um termómetro de infravermelhos.  
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De referir que a análise das amostras foi realizada nas instalações laboratoriais da Iberol, S.A., e 

dado o elevado o volume de amostras a analisar, apenas foi possível solicitar ao laboratório a análise 

de um conjunto de amostras de cada um dos processos. Ou seja, apenas se procedeu a recolha de 

amostra uma única vez para a realização de cada um dos balanços não permitindo garantir a fiabilidade 

e reprodutibilidade dos resultados. Por outro lado, as amostras foram recolhidas praticamente em 

simultâneo e numa ocasião em que o processo estava estável. Tomando como exemplo o processo da 

semente oleaginosa colza, as amostras recolhidas e as análises efetuadas encontram-se resumidas 

na Figura 4-1. 

Figura 4-1 – Amostras recolhidas e métodos de análise utilizados para quantificação dos parâmetros em 
estudo. 

Amostra 

Parâmetro Analisado 

Humidade Óleo 
Impurezas 

insolúveis 

Preparação 

Semente  (Secagem) 
 (Extração com 

solvente) 
 

Massa condicionada  (Secagem)   

Óleo Expander 
 (Titulação Karl 

Fischer) 
  (Filtração) 

Massa extrudida  (Secagem) 
 (Extração com 

solvente) 
 

Óleo após screening 
 (Titulação Karl 

Fischer) 
  (Filtração) 

Óleo após 

centrifugação 

 (Titulação Karl 

Fischer) 
  (Filtração) 

 

 

Amostra 

Parâmetro Analisado 

Humidade Óleo 
Impurezas 

Insolúveis 
Hexano 

Extração 

Bagaço após dessolventização 

no DTS 
 (Secagem) 

 (Extração 

com solvente) 
 

 (Cromatografia 

Gasosa) 

Farinha para armazém  (Secagem) 
 (Extração 

com solvente) 
 

 (Cromatografia 

Gasosa) 

Miscela (após cada um dos 6 

equipamentos de destilação da 

miscela) 

 (Titulação 

Karl Fischer) 
  (Filtração)  (Evaporação) 

Purga do Fervedor e do 

decantador 
   

 (Cromatografia 

Gasosa) 

Óleo desgomado e seco 
 (Titulação 

Karl Fischer) 
  

 (Cromatografia 

Gasosa) 

Lecitinas  (Destilação)    

Recuperação final de hexano 

(óleo mineral) 
   

 (Cromatografia 

Gasosa) 

Hexano recuperado 
 (Titulação 

Karl Fischer) 
   

 

  

Os balanços foram desenvolvidos de forma a permitirem a introdução de novos e atualizados 

inputs, nomeadamente caudais, composições e temperaturas. Assim será possível ter o balanço do 

processo ajustado para inúmeras situações específicas. Dada a necessidade de resolver alguns 

balanços a equipamentos recorrendo à função Solver do Excel, foi desenvolvida uma macro em Visual 

Basic que permite que após introdução de novos inputs todos os solvers sejam executados sequencial 

e automaticamente. 
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Para além da importância de um balanço de massa e energia atualizado da fábrica, um dos 

objetivos principais do desenvolvimento do balanço de massa e energia ao processo era a quantificação 

e previsão das modificações decorrentes da instalação da segunda prensa no processo, 

nomeadamente, os incrementos de caudal e alteração de composições de correntes decorrentes dessa 

instalação e avaliar ainda os pontos de estrangulamento do processo ao revamping tecnológico em 

estudo. 

4.1 BALANÇO MÁSSICO  

O princípio da conservação de energia é extremamente útil para quantificar as quantidades totais 

e parciais que compõem as correntes que fluem no processo. Assumiu-se que a composição das 

correntes envolvidas no processo na unidade de preparação são misturas de água, óleo e impurezas 

insolúveis, na unidade de extração já são consideradas correntes gasosas e para além destes 

componentes já podem conter hexano, óleo mineral e ar. 

Neste caso prático, considera-se que não existem reações químicas no processo, ou seja, a soma 

das massas de cada componente individual da mistura mantém-se inalterada em cada passo do 

processo, o que entra no sistema tem de sair do sistema. Como já referido assume-se também que o 

processo está em estado estacionário e, portanto, a partir da equação (4-1) pode-se obter a equação 

(4-2). 

0 = ∑ 𝑄𝑖
𝑗

𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎

−∑𝑄𝑖
𝑗

𝑠𝑎𝑖

 (4-2) 

Onde 𝑄𝑖
𝑗
 representa a quantidade mássica que por unidade de tempo entra ou sai do sistema de 

cada constituinte 𝑖 em cada corrente 𝑗. A fração mássica de cada constituinte 𝑖 numa corrente 𝑗, será 

representado por 𝑥𝑖
𝑗
, e, portanto, naturalmente se subentende a equação (4-3). Ou seja, o somatório 

das frações mássicas de cada constituinte de cada corrente é igual à unidade. Também é possível 

deduzir a equação (4-4), onde o caudal mássico de cada constituinte 𝑖 de uma corrente 𝑗,  𝑄𝑖
𝑗
, é o 

produto entre 𝑥𝑖
𝑗
 e o caudal total da corrente, 𝑄𝑗. 

∑𝑥𝑖
𝑗
= 1 (4-3) 

𝑄𝑖
𝑗
= 𝑥𝑖

𝑗
. 𝑄𝑗 (4-4) 

Tomando como exemplo uma unidade de operação unitária, por exemplo, a extração mecânica 

de óleo num expander, representada na Figura 4-1 com as correntes envolvidas nesta operação. A 

linha retangular a picotado delimita as fronteiras de controlo criando o sistema de análise. É uma 

operação na unidade de preparação e como já referido anteriormente só se consideram presentes três 

componentes nas correntes: óleo, água e impurezas insolúveis.  

No expander entra a massa de colza laminada e condicionada, há injeção de vapor direto (VD) e 

vapor indireto (VI) para a camisa de aquecimento. Desta forma é possível escrever quatro equações 

de balanço de massa a este sistema, um global e três a cada um dos componentes da mistura, como 
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apresentado na equação (4-5). A corrente de VD é apenas constituída por vapor de água e, portanto, 

é considerado no balanço global ao volume de controlo e no balanço à água.  

P6

Expander P10

Vapor 

Indireto

Vapor 

Direto

P11

VC

Condensados
 

Legenda das Correntes: 
 

P6 – Flocos de colza condicionados 

P10 – Massa de colza expandida 

P11 – Óleo de colza extraído 

mecanicamente no expander 

Figura 4-2 – Representação da operação unitária de extrusão. 

 

{
  
 

  
 

0 = 𝑄𝑃6 + 𝑄𝑉𝐷 − 𝑄𝑃10 − 𝑄𝑃11

0 = 𝑥ó𝑙𝑒𝑜
𝑃6 . 𝑄𝑃6 − 𝑥ó𝑙𝑒𝑜

𝑃10 . 𝑄𝑃10 − 𝑥ó𝑙𝑒𝑜
𝑃11 . 𝑄𝑃11

0 = 𝑥á𝑔𝑢𝑎
𝑃6 . 𝑄𝑃6 + 𝑄𝑉𝐷 − 𝑥á𝑔𝑢𝑎

𝑃10 . 𝑄𝑃10 − 𝑥á𝑔𝑢𝑎
𝑃11 . 𝑄𝑃11

0 = 𝑥𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑃6 . 𝑄𝑃6 − 𝑥𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑃10 . 𝑄𝑃10 − 𝑥𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑃11 . 𝑄𝑃11

 (4-5) 

Neste caso específico, conhece-se a composição do óleo e do bagaço à saída do expander, pelo 

resultado das amostras recolhidas. Do balanço aos equipamentos que precedem o expander, conhece-

se a composição e o caudal da corrente que entra no expander. Escreveram-se 4 equações e restam 

3 incógnitas - 𝑄𝑃10, 𝑄𝑃11 e 𝑄𝑉𝐷, de determinação imediata. A corrente de VI não se mistura com as 

restantes correntes de processo, assume-se que apenas fornece calor latente ao equipamento, de 

forma que não é considerada no balanço de massa do sistema de equações (4-5). 

4.2 BALANÇO ENTÁLPICO  

 O balanço ao fluxo de energia é idêntico ao fluxo de massa, ou seja, mantém-se a premissa que 

a energia não se destrói nem se produz. A 1ª lei da termodinâmica é enunciada pela equação (4-6), 

onde a variação de energia total de um sistema por unidade de tempo, ∆𝐸 é a soma das variações de 

energia cinética (∆𝐸𝑐), potencial (∆𝐸𝑝) e interna (𝛥𝑈) que resultam das transferências de energia sob a 

forma de calor, 𝑞 ou trabalho, 𝑤 que o sistema sofreu. 37 

Considerou-se que os termos ∆𝐸𝑐 e ∆𝐸𝑝 são desprezáveis quando comparados com a variação de 

energia interna do sistema e, portanto, assumem-se nulos. A energia interna do sistema, 𝑈, é uma 

função de estado do sistema e uma função extensiva, ou seja, é característica do sistema e apenas 

depende da sua composição química, tamanho, estado de agregação e temperatura. De forma que a 

equação (4-6) se pode reduzir à equação (4-7). 36 

𝛥𝐸 = ∆𝐸𝑐 + ∆𝐸𝑝 + 𝛥𝑈 = 𝑞 + 𝑤 (4-6) 
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𝛥𝑈 = 𝑞 + 𝑤 (4-7) 

A variação energia interna pode então ser calculada a partir das transferências de energia sob a 

forma de calor e trabalho. O calor, 𝑞 , transferido de ou para o sistema deve-se à diferença de 

temperatura do mesmo com a vizinhança. A energia transferida sob a forma de trabalho, 𝑤, é a soma 

do trabalho de máquina (𝑤𝑠) fornecido por um agitador mecânico e do trabalho de fluxo (𝑤𝑓). O trabalho 

de fluxo ou escoamento é a diferença entre o trabalho exercido por um fluido quando entra e quando 

sai do sistema, expresso pela equação (4-8), sem que haja deformação da sua fronteira. Depende da 

pressão, 𝑃, e do volume, 𝑉 do fluxo que entra e que sai.37 

𝑤𝑓 = 𝑃𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑉𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎 − 𝑃𝑠𝑎𝑖𝑉𝑠𝑎𝑖 (4-8) 

Nos processos de fluxo, a propriedade termodinâmica relevante é a entalpia. A entalpia, 𝐻, é uma 

propriedade do sistema que se obtém pela equação (4-9) que, substituindo na equação (4-7), permite 

eliminar o termo de trabalho de fluxo e obter simplesmente a equação (4-10).37 

𝐻 = 𝑈 + 𝑃𝑉 (4-9) 

𝛥𝐻 = 𝑞 + 𝑤𝑠 (4-10) 

Convencionando que a entalpia das correntes 𝑗 que entram no sistema assumem valores positivos 

enquanto que a entalpia das correntes que saem é negativa, ver a equação (4-11). A entalpia de cada 

corrente é o somatório do produto da entalpia específica, ou seja, entalpia por unidade de massa, 𝛥Ĥ𝑖, 

de cada componente 𝑖 pelo seu caudal mássico na corrente. 36 

∑𝛥𝐻𝑗

𝑗

= 𝑞 + 𝑤𝑠  (4-11) 

𝛥𝐻𝑗 =∑𝛥Ĥ𝑗𝑄𝑗

𝑗

  (4-12) 

A entalpia específica de cada corrente é calculada pelo somatório do produto da entalpia 

específica de cada componente e a fração mássica do componente na corrente 𝑗, ver equação (4-13).  

𝛥Ĥ𝑗 =∑𝛥Ĥ𝑖
𝑗
𝑥𝑖
𝑗

𝑖

  (4-13) 

 

A entalpia específica de cada componente depende da temperatura e pressão, considerou-se as 

condições de referência PTN de 1 atm e 0°C. No caso da água recorreu-se a valores tabelados, no 

caso dos restantes componentes obteve-se a entalpia específica pela equação (4-14). Onde 𝑐𝑝 é a 

capacidade calorífica do composto e 𝛥𝑇 é a diferença entre a temperatura pretendida e a temperatura 

de referência. 

𝛥Ĥ𝑖 = 𝑐𝑝𝛥𝑇 (4-14) 

 Tendo de novo em consideração a operação unitária de extrusão representada na Figura 4-1, o 

balanço entálpico desenvolvido encontra-se representado no sistema de equações (4-15). Não é 

exercido trabalho de máquina sobre o sistema logo o termo 𝑤𝑠 é nulo. O calor fornecido à operação é 
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sob a forma de calor latente pela condensação do vapor na camisa do expander, ou seja, a entalpia de 

mudança de estado, 𝛥𝐻𝑣𝑎𝑝. 

{
 
 
 

 
 
 
Ĥ𝑃6. 𝑄𝑃6 + Ĥ𝑉𝐷 . 𝑄𝑉𝐷 − Ĥ𝑃10. 𝑄𝑃10 − Ĥ𝑃11. 𝑄𝑃11 = 𝑄𝑉𝐼 . 𝛥𝐻𝑣𝑎𝑝

Ĥ𝑃6 = 𝑥ó𝑙𝑒𝑜
𝑃6 . Ĥó𝑙𝑒𝑜

𝑃6 − 𝑥á𝑔𝑢𝑎
𝑃6 . Ĥá𝑔𝑢𝑎

𝑃6 − 𝑥𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑃6 . Ĥ𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑃6

Ĥ𝑃10 = 𝑥ó𝑙𝑒𝑜
𝑃10 . Ĥó𝑙𝑒𝑜

𝑃10 − 𝑥á𝑔𝑢𝑎
𝑃10 . Ĥá𝑔𝑢𝑎

𝑃10 − 𝑥𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑃10 . Ĥ𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑃10

Ĥ𝑃11 = 𝑥ó𝑙𝑒𝑜
𝑃11 . Ĥó𝑙𝑒𝑜

𝑃11 − 𝑥á𝑔𝑢𝑎
𝑃11 . Ĥá𝑔𝑢𝑎

𝑃11 − 𝑥𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑃11 . Ĥ𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑃11

 (4-15) 

 

 Como é possível verificar o balanço de energia não é independente do balanço de massa, e 

vice-versa, para cálculo do caudal de VI foi necessária a resolução prévia do sistema (4-5). De notar 

que a operação unitária do expander foi apresentada como exemplo do método aplicado a todas as 

operações unitárias de todo o sistema. Balanços semelhantes repercutiram-se em todos os 

equipamentos do sistema e para ambos os processos de colza e soja. 

4.3 APLICAÇÕES PRÁTICAS  

Nos capítulos subsequentes serão apresentados equipamentos que mereceram especial atenção 

devido à sua complexidade e/ou falta de informação suficiente para um balanço de massa e energia 

mais direto.  

4.3.1 SCREENING  

O screening tank é um tanque de sedimentação muito utilizado como um passo primário para a 

clarificação de óleo extraído fisicamente. Neste tanque, os finos que sedimentam no fundo do tanque 

são arrastados por uma corrente de pás. Estas impurezas insolúveis são descarregadas num 

transportador que os recircula ao processo para serem de novo condicionados. 

O rendimento da remoção de finos para a configuração de dois expanders foi fácil de obter a partir 

das amostras recolhidas tanto à entrada do tanque como dos finos removidos e do óleo. No entanto, 

para desenvolver o balanço para as configurações prensa + expander e duas prensas surgiu a urgência 

de, com algum rigor, calcular a eficiência de remoção de finos nestas configurações. Com a extração 

de uma maior quantidade de óleo, o tempo de residência do mesmo no tanque diminui, e, portanto, é 

necessário contabilizar esse impacto na quantidade de finos removidos, no sentido de estimar o teor 

de finos do óleo enviado para a centrífuga decantadora. 

Considerando que a lei de Stokes é válida, ou seja, assumiu-se os seguintes pressupostos: os 

finos são partículas esféricas e não porosas, o fluido é incompressível, o campo gravítico é uniforme, 

não existem interações entre partículas, o meio é viscoso e o fluxo laminar (𝑅𝑒 < 0,1).  

Nestas condições, os finos arrastados com o óleo, sujeitos à força constante da gravidade, 

aceleram durante um período até atingirem uma velocidade terminal, ou seja, a soma de todas as forças 

exercidas no centro de massa das partículas se anularem (as forças são peso, impulso e atrito). Esta 
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velocidade terminal depende do tamanho, densidade e forma das partículas bem como das 

propriedades do fluido. Se esta velocidade terminal das partículas, 𝑣, for superior à velocidade crítica 

dos finos no tanque, 𝑣𝑐, então todas as partículas sedimentam, se for inferior, podem ou não atingir a 

base, dependendo da altura de partida, como ilustrado na Figura 4-2. A velocidade crítica representa a 

velocidade máxima que uma partícula que parte do topo do tanque pode assumir para sedimentar. 

 

Figura 4-3 – Representação do tanque de screening com o trajeto dos finos no fluido. No caso (A), as 
partículas que partem exatamente da mesma cota, apenas as partículas com velocidade terminal, v, inferior à 

velocidade crítica, vc, sedimentam. O caso (B) ilustra a possibilidade de partículas com uma velocidade 
terminal inferior à velocidade crítica sedimentarem, que é dependente da cota de partida. Hfluido está para a 

altura do fluido no tanque, C o comprimento do tanque e L a sua largura. 

Com estas presunções, a velocidade terminal, 𝑣 em 𝑚/𝑠, pode ser calculada a partir da lei de 

Stokes, equação (4-16), onde 𝜌𝑠  e 𝜌𝑙  são as densidades dos finos e do líquido respetivamente em 

𝑘𝑔/𝑚3, 𝑑 o diâmetro das partículas em 𝑚, 𝑔 a constante de aceleração gravítica (𝑔 = 9,81 𝑚/𝑠2) e 𝜇 é 

a viscosidade do fluido em 𝑃𝑎. 𝑠. A velocidade crítica, 𝑣𝑐 em 𝑚/𝑠, pode ser obtida pela equação (4-17), 

com o caudal de óleo que entra no tanque 𝑄𝑣 em 𝑚3/𝑠, 𝐶 e 𝐿 o comprimento e largura do tanque em 

𝑚. Como já referido as partículas com velocidade terminal inferior à velocidade crítica são todas retidas, 

no caso de as partículas terem uma velocidade superior à velocidade crítica, então a eficiência de 

remoção dos finos é dada pela equação (4-18). 

𝑣 =
(𝜌𝑠 − 𝜌𝑙) 𝑑

2 𝑔 

18𝜇
 (4-16) 

𝑣𝑐 =
𝑄𝑣
𝐶. 𝐿

 (4-17) 

𝜂 =
𝑣

𝑣𝑐
 (4-18) 

A distribuição de tamanho dos finos arrastados com o óleo é desconhecida e, portanto, pretende-

se obter um tamanho médio de partículas esféricas equivalentes. Este tamanho permite prever o 

comportamento dos finos no tanque de screening, para as situações futuras. Com o rendimento de 

remoção de finos da configuração dois expanders, obtém-se esse valor de diâmetro de partículas, que 

se extrapola para os cálculos das situações futuras. Para cálculo do diâmetro médio de partículas 

esféricas equivalentes a finos, considerando a configuração 2 expanders: 

 Calculou-se a velocidade crítica, pela equação (4-17) a partir das dimensões do tanque e 

do seu caudal volumétrico de entrada. Com o rendimento de remoção de finos, obteve-se 
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a velocidade terminal dos finos pela equação (4-18). Apresentam-se os resultados na 

tabela seguinte, Tabela 4-1. 

Tabela 4-1 – Rendimento de remoção de finos no tanque de screening para a configuração de 2 expanders, 
velocidade crítica e velocidade terminal média dos finos.   

𝜼 𝒗𝒄 (𝒎𝒎/𝒔) 𝒗 (𝒎𝒎/𝒔) 

𝟎, 𝟖𝟓𝟒 0,152 0,130 
 

 

 Para se obter a viscosidade, 𝜇𝐿  em 𝑐𝑃, recorreu-se à equação de Andrade estendida, 

equação (4-19) com as constantes 𝐴, 𝐵 e 𝐶 para óleo de colza da Tabela 4-2, onde 𝑇 é a 

temperatura em 𝐾.38  

ln 𝜇𝐿 = 𝐴 +
𝐵

𝑇
+ 𝐶𝑇 (4-19) 

  
Tabela 4-2 – Constantes da correlação viscosidade-temperatura para óleo de colza.38 

A B C Gama de Temperaturas (℃) 

−𝟐𝟒, 𝟒𝟔𝟐𝟏 6210,21 0,026671 23,9 −  110 
 

 Como apenas se dispunha de densidade de farinha e semente de colza a granel, optou-

se por medir experimentalmente a densidade dos finos. Recolheu-se uma amostra dos 

finos separados no screening e, após arrefecer, mediu-se e pesou-se a mesma, para obter 

a sua densidade, equação (4-20), determinou-se ainda o teor de óleo arrastado com uma 

extração com éter etílico. A densidade da amostra é a média ponderada da densidade dos 

componentes – óleo e finos, ver equação (4-21), os valores medidos e a densidade de 

finos obtida encontram-se resumidos na Tabela 4-3.  

𝜌 =
𝑚

𝑉
 (4-20)  

𝜌𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 = 𝑥ó𝑙𝑒𝑜𝜌ó𝑙𝑒𝑜
25℃ + 𝑥𝑓𝑖𝑛𝑜𝑠𝜌𝑓𝑖𝑛𝑜𝑠 (4-21) 

  

Tabela 4-3 – Constantes da correlação. 

𝒎 (𝒈) 𝑽 (𝒄𝒎𝟑) 𝒙ó𝒍𝒆𝒐 (𝒎/𝒎) 𝝆ó𝒍𝒆𝒐
𝟐𝟓℃ (𝒌𝒈/𝒎𝟑) 𝝆𝒇𝒊𝒏𝒐𝒔 (𝒌𝒈/𝒎

𝟑) 

50,20 ± 0,01 50,0 ± 0,5 0,632 914,539 𝟏𝟏𝟓𝟕, 𝟕 
 

 

 Aplicando a equação (4-16), o diâmetro médio das partículas equivalentes a finos vem 

0,11𝑚𝑚. 

Assim assume-me que este diâmetro é fixo para qualquer que seja a configuração utilizada para 

extração física do óleo. Para qualquer temperatura e configuração calcula-se a velocidade terminal e a 

velocidade crítica e com o novo caudal volumétrico de óleo obtém-se o rendimento em finos removidos 

no equipamento. 
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4.3.2 EQUILÍBRIO L ÍQUIDO -VAPOR  

Nos equipamentos da recuperação de hexano na unidade de extração, as correntes são 

compostas essencialmente por água e hexano, e pretende-se condensar esta mistura para permitir a 

máxima recuperação de hexano possível, ver Figura 4-3.  

G
Condensador

L+G

G
Água de 

Refrigeração

L

VC
 

Figura 4-4 – Representação de um condensador de uma mistura binária de água e hexano (G para correntes 
gasosas, L para correntes líquidas). 

Recorreu-se ao equilíbrio líquido-vapor desta mistura, que se assumiu binária, para a resolução 

do balanço a estes equipamentos. 

A relação fundamental para o equilíbrio líquido vapor de uma mistura de multicomponentes é 

traduzida pela equação (4-22). 

𝑦𝑛,𝑖𝑃 = 𝑥𝑛,𝑖ɣ𝑖𝑃𝑖
∗Fi (4-22) 

Para cada componente 𝑖 presente na mistura, 𝑦𝑛,𝑖 é a sua fração molar no vapor, 𝑥𝑛,𝑖 é a fração 

molar no líquido, ɣ𝑖 é o coeficiente de atividade, 𝑃𝑖
∗ é a pressão de vapor e Fi o fator corretivo. A pressão 

total do sistema é dada por 𝑃. Para pressões totais baixas, pode-se assumir que a o fator corretivo é 

próximo da unidade.40  

O coeficiente de atividade depende da temperatura, da composição e pressão do sistema e tem 

um papel fundamental quando se trata de calcular o equilíbrio líquido-vapor de uma mistura.  

Considerou-se valores de literatura de equilíbrio de líquido vapor da mistura, a uma dada 

temperatura, no caso 76,6ºC, ver Tabela 4-4. A partir destes valores e utilizando a equação (4-22), 

calculou-se os coeficientes de atividade para cada componente e assumiu-se o fator corretivo igual à 

unidade por falta de mais informação experimental. Para cada um destes pontos calculou-se ainda a 

energia de excesso de Gibbs molar, 𝑔𝐸, pela fórmula da equação (4-23), onde o índice 1 é para hexano 

e o índice 2 para água. As funções de excesso são utilizadas para medir o afastamento ao 

comportamento ideal. 40 

𝑔𝐸 = 𝑅𝑇(𝑥𝑛,1 ln(𝛾1) + 𝑥𝑛,2 ln(𝛾2)) (4-23)  
  

Tabela 4-4 – Equilíbrio líquido-vapor da mistura binária água hexano.41 

P (bar) 𝒙𝒏,𝟏 𝒙𝒏,𝟐 𝒚𝒏,𝟏 𝒚𝒏,𝟐 ɣ𝟏 ɣ𝟐 𝒈𝑬 

36,3 0,903 0,097 0,628 0,372 26,98 150,27 1,01 × 104 

34,3 0,916 0,084 0,64 0,36 25,64 158,85 9,88× 103 

29,4 0,949 0,051 0,707 0,293 23,43 182,53 9,48× 103 
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24,5 0,976 0,024 0,801 0,199 21,51 219,53 9,09× 103 

19,6 0,994 0,006 0,929 0,071 19,60 250,64 8,70× 103 

 

Existem vários modelos que, através da energia de excesso de Gibbs se ajustam melhor ou pior 

a equilíbrios líquido vapor de misturas binárias. Os modelos são Margules a 2 sufixos, Margules a 3 

sufixos, Margules a 4 sufixos, Van Laar, Wilson, NRTL e UNIQUAC. Nestes modelos, calcula-se a 

energia de excesso de Gibbs em função dos dados de equilíbrio existentes e de parâmetros binários 

específicos dos modelos. Desta forma, para cada um destes modelos ajustaram-se os parâmetros 

recorrendo à função Solver do Excel com o objetivo de minimizar a diferença entre a energia de excesso 

de Gibbs calculada com os dados reais e com o modelo.40 

O modelo que permitiu o melhor ajuste foi o Modelo de Van Laar, equação (4-24), para o qual se 

obteve os seguintes valores para os parâmetros binários: 𝐴 = 10489,7 e 𝐵 = 9350494,4. 

𝑔𝐸 =
𝐴. 𝑥𝑛,1. 𝑥𝑛,2

𝑥𝑛,1 (
𝐴
𝐵
) + 𝑥𝑛,2

 (4-24) 
 

Com o modelo selecionado, utilizam-se os respetivos modelos de coeficientes de atividade de Van 

Laar que vão permitir obter o equilíbrio líquido vapor a qualquer temperatura, equações (4-25) e (4-26). 

𝑅𝑇𝑙𝑛 𝛾1 = 𝐴 (1 +
𝐴

𝐵

𝑥𝑛,1

𝑥𝑛,2
)
−2

 (4-25) 

𝑅𝑇𝑙𝑛 𝛾2 = 𝐵 (1 +
𝐵

𝐴

𝑥𝑛,2

𝑥𝑛,1
)
−2

 (4-26) 

Para qualquer valor de 𝑥𝑛,𝑖  e de temperatura considerada é possível obter o coeficiente de 

atividade 𝛾𝑖  e consequentemente, recorrendo de novo à equação (4-21), obter a fração molar do 

componente no vapor, 𝑦𝑛,1.
40 

4.3.3 EJETORES  

Os ejetores são equipamentos de construção, instalação e manutenção simples - sem partes 

móveis, de baixo custo e de longa vida útil, ver ilustração da Figura 4-5. Consistem basicamente num 

nozzle que descarrega a alta velocidade um jato de vapor para uma câmara de sucção que está ligada 

a outro equipamento, nomeadamente condensadores, onde se pretende criar vácuo. O vapor é 

alimentado ao ejetor com uma elevada pressão que, ao alcançar o nozzle, com a constrição de secção 

de área atinge uma velocidade supersónica e expande, criando vácuo e sugando os gases não 

condensados do equipamento a que está ligado. O gás sugado é arrastado com o vapor e conduzido 

a um difusor de venturi que diminui a velocidade desta mistura com o aumento de pressão.42 

O design dos ejetores é ajustado a determinadas condições ótimas de operação - força motriz, 

pressão de sucção e descarga. Desvios a estas condições prejudicam significativamente a performance 

do equipamento, em que o caudal de aspiração de um ejetor depende inteiramente das suas dimensões 

físicas. São parte integrante de processos industriais com colunas de destilação, condensadores e 

permutadores de calor e essenciais em inúmeras áreas da indústria química. 43 
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Figura 4-5 – Representação esquemática de um ejetor.44  

A partir das informações técnicas do manual de máquina dos ejetores da Iberol, S.A., consoante 

a pressão na linha de vapor fazia-se corresponder determinado caudal de vapor consumido, numa 

relação proporcionalmente direta. Ainda com o valor de pressão da linha de vapor é possível obter a 

pressão de vácuo desenvolvida no outro equipamento. A partir destes valores de pressão com recurso 

às curvas da Figura 4-5 obteve-se a razão entre o caudal de gases arrastado e o caudal de vapor.42  

 

Figura 4-6 – Curvas para os diferentes designs de ejetores de vapor.42 

A razão obtida através do gráfico deve ser corrigida com a temperatura e massa molar dos fluidos, 

pela equação (4-27). Onde 
𝑤𝑎

𝑤𝑏
 é a razão de caudais obtida pelo gráfico da Figura 4-5, o índice 𝑎 para o 

vapor e 𝑏 para os gases sugados, 𝑇 representa a temperatura em 𝐾𝑒𝑙𝑣𝑖𝑛 e 𝑀 a massa molar, em 

𝑔/𝑚𝑜𝑙. 

𝑄2
𝑄1
=
𝑤𝑎
𝑤𝑏
√
𝑇𝑎𝑀𝑏

𝑇𝑏𝑀𝑎

 (4-27) 

Assim é possível aplicar o princípio de conservação de massa e obter o caudal de gases à saída 

do ejetor, pela equação (4-28). A Iberol, S.A. possui 3 ejetores na unidade de extração e foi necessário 

desmontá-los para tirar os diâmetros das secções necessárias, por forma a obter a área de secção, 𝐴 

1 

2 

3 
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e a velocidade nessas secções, 𝑣 em 𝑚/𝑠, pela equação (4-29) e aplicar a lei da conservação do 

momento, equação (4-30).  

𝑄1 + 𝑄2 = 𝑄3 (4-28) 

𝑄 = 𝜌. 𝐴. 𝑣 (4-29) 

𝑝1𝐴1 + 𝑄1𝑣1 + 𝑝2𝐴2 + 𝑄2𝑣2 = 𝑝3𝐴3 + 𝑄3𝑣3 (4-30) 

Uma vez que a composição dos gases aspirados para o ejetor não é conhecida, aplicou-se a 

equação de conservação de energia ao equipamento, equação (4-31). Onde a capacidade calorífica 

dos gases, 𝑐𝑝2 e 𝑐𝑝3, são médias ponderadas das capacidades caloríficas da água e do hexano. A 

composição combinada do vapor com os gases aspirados para o ejetor depende obviamente da 

composição dos gases aspirados e recorrendo à função Solver do Excel, é possível determinar a 

composição destes gases que resolve a equação. 

𝑄1 (𝑐𝑝1𝑇1 +
𝑣1
2

2
) + 𝑄2 (𝑐𝑝2𝑇2 +

𝑣2
2

2
) = 𝑄3 (𝑐𝑝3𝑇3 +

𝑣3
2

2
)  (4-31) 

 

 

Realizou-se a aplicação prática dos vários balanços de massa e energia, como exemplificado, a 

todos os equipamentos envolvidos no processo de extração de óleo de colza e soja. De notar que os 

balanços forma desenvolvidos em sistemas com recirculação, nomeadamente os finos removidos no 

sistema de clarificação na unidade de preparação e da lecitina, hexano e água na unidade de extração. 

Esta abordagem permitiu obter uma descrição aproximada dos fluxos de massa e energia em todo o 

processo. 

5 V IABILIDADE TÉCNICA DO PROJETO  

Como já referido do capítulo 2, este projeto incide essencialmente na avaliação técnico económica 

da segunda fase do projeto prensas, que prevê a introdução de uma segunda prensa no circuito de 

extração de óleo de colza.  

É necessário perceber se a instalação tem capacidade para obter os parâmetros operacionais 

necessários, para o aumento de capacidade pretendida e/ou quais as alterações a desenvolver nesse 

sentido. Uma das limitações já identificadas reside no sistema de clarificação do óleo que se encontra 

já subdimensionado para a configuração prensa e expander. Esta dificuldade foi identificada a priori 

deste trabalho, no entanto não foi estudada nem desenvolvida em detalhe, ficando para esta fase de 

avaliação.  

A partir do balanço de massa e energia realizado ao processo, obteve-se o aumento previsto de 

caudal nos equipamentos. Este aumento apenas se irá repercutir nos equipamentos que precedem  as 

prensas, tal como esperado no sistema de clarificação do óleo e num transportador de corrente tipo 

redler, da unidade de extração do processo. Na unidade de extração apenas este transportador tipo 
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redler é exclusivo da colza, realiza o bypass a um secador de farinha que não admite a granulometria 

da farinha de colza. Todos estes equipamentos serão tidos em consideração para a identificação de 

bottlenecks.  

No entanto, relativamente aos condicionadores, é necessário assegurar que se atingem as 

condições humidade e temperatura desejadas para o novo caudal de semente a processar. Uma 

temperatura elevada (perto de 100ºC) é crucial para garantir que as prensas atinjam os rendimentos 

de extração desejados. A laboração com soja tem especificações diferentes nos parâmetros a atingir 

nesta etapa, de forma que não é possível extrapolar. Os condicionadores foram testados para atingir a 

temperatura necessária à entrada das prensas com o caudal utilizado com dois expanders, e apenas 

permitiram obter uma temperatura perto da desejada. De forma que, para a introdução de uma nova 

prensa, para que o projeto avance, este será um novo ponto de estrangulamento a resolver e não foi 

estudado em detalhe na presente dissertação. Considerou-se apenas um custo estimado da introdução 

de um novo condicionador para introdução no custo de investimento.  

5.1 CENTRÍFUGA DECANTADORA  

Com a introdução da segunda prensa ao processo, a laborar à capacidade máxima, o caudal de 

óleo de colza extraído mecanicamente aumenta em cerca de 33,3%. Esse caudal, estimado a partir 

dos balanços de massa e energia desenvolvidos, é bastante superior à capacidade instalada de 

clarificação do óleo.  

O sistema de clarificação do óleo existente é constituído por um tanque de screening e uma 

centrífuga decantadora. Sendo o tanque de screening, um equipamento de grandes dimensões, a 

instalação de outro iria inviabilizar o projeto por uma questão de espaço. A solução para a resolução 

deste bottleneck passa por manter este equipamento único como passo primário da clarificação do 

óleo. Com o aumento de caudal, o tempo de residência do óleo no equipamento diminui o que irá 

implicar uma diminuição da sua eficiência, como visto anteriormente no capítulo 4.3.1, o que torna ainda 

mais importante a existência do passo de centrifugação eficiente na remoção de finos. 

A solução encontrada passa pela aquisição de outra centrífuga decantadora, por uma questão de 

uniformidade e de satisfação com a performance do equipamento existente. As centrífugas 

decantadoras são equipamentos robustos, desenhados para processar em contínuo fluidos com uma 

elevada concentração de sólidos. Estes equipamentos permitem uma descarga contínua de sólidos e 

são vastamente utilizados na clarificação de óleo vegetal. Têm ainda associados baixos custos de 

manutenção.45 

Face às flutuações verificadas tanto no teor de óleo da semente importada como na necessidade 

de produção de biodiesel, procura-se uma solução económica, versátil e que permita maximizar a 

eficiência energética. Pretende-se assim adquirir uma centrífuga decantadora que, a laborar com a 

centrífuga existente em paralelo, perfaça o caudal máximo de óleo extraído. Desta forma, quando o 

caudal de semente a laborar for mais reduzido (por questões processuais ou de planeamento de 
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produção), a centrífuga decantadora nova poderá operará sozinha e sempre que o caudal o justificar, 

ambos os equipamentos operam em paralelo.   

5.1.1 PRINCÍPIO DE FUNCION AMENTO  

O princípio de separação das fases sólida e líquida nas centrífugas é o mesmo do processo de 

sedimentação, ou seja, através da diferença de densidades das fases. No caso da sedimentação, a 

força motriz de separação é a força da gravidade enquanto no caso da centrifugação, o fluido é sujeito 

a forças até 20000 vezes superiores à força gravítica, o que obviamente acelera e garante bons 

resultados de separação.46  

Uma centrífuga decantadora consiste num tambor maciço, com uma secção cilíndrica e outra 

cónica, que gira a alta velocidade com uma rosca sem-fim no mesmo eixo de rotação, no seu interior. 

Esta rosca sem-fim está a uma velocidade de rotação diferente do tambor, e as suas hélices 

acompanham o contorno interno do tambor. 

A zona de alimentação do equipamento, ver Figura 5-1, é uma linha central no interior da rosca, 

até uma câmara de distribuição. Na câmara de distribuição o líquido fica sujeito à força gravitacional, 

que obriga os sólidos em suspensão (de maior densidade) a sedimentar e acumular nas paredes 

internas do tambor. Os sólidos projetados contra o tambor são arrastados pela rosca helicoidal até a 

extremidade cónica do tambor, onde são concentrados e descarregados. A fase líquida flui no sentido 

contrário e sai no fim da parte cilíndrica do tambor.47 

A velocidade diferencial entre o tambor e a rosca é necessária para promover o arraste dos sólidos 

ao longo do tambor. Esta velocidade diferencial determina o tempo de residência e prensagem dos 

sólidos no tambor e por conseguinte o ajuste da concentração de sólidos descarregados.47    

A grande vantagem da centrífuga decantadora é a sua capacidade de permitir uma descarga 

contínua de sólidos e minimizar espaço de implantação. É um equipamento versátil, disponível numa 

gama alargada de capacidades, adequado a uma gama extensa de concentração de sólidos e ajustável 

a quase todo o tipo de separações sólido-líquido. Pode ser utilizado para clarificação de líquidos, 

recuperar sólidos em suspensão de valor.46 

TamborRosca Sem-Fim

 

Figura 5-1 – Centrífuga decantadora.47 
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5.1.2 SELEÇ ÃO DE CENTRÍFUG A DEC ANT ADOR A  

Solicitou-se a vários fornecedores de centrífugas decantadoras propostas para um equipamento 

que correspondesse às características solicitadas, resumidas na folha de especificação da Tabela 5-1. 

O teor máximo de sólidos de 7% (m/m) foi obtido pelos cálculos demonstrados no capítulo 4.3.1, 

considerou-se que o óleo à saída da prensa apresenta 8% (m/m) de sólidos.22  

Para que as propostas fossem comparáveis solicitou-se o fornecimento de várias características 

técnicas - dimensões exteriores e do tambor do equipamento, a velocidade diferencial, a força G, a 

potência instalada e o consumo elétrico específico, e que a cotação do equipamento incluísse as 

condições de envio INCOTERM DAP - Delivered at Place, ou seja o fornecedor é responsável pelas 

despesas de expedição do equipamento para um determinado local, no caso a Iberol, S.A.. Solicitou-

se também que o equipamento viesse fornecido com um quadro de controlo local que permitisse 

integração com o PLC (Controlador Lógico Programável, do inglês Programmable Logic Controller) da 

fábrica.  

Tabela 5-1 – Folha de Especificação da Centrífuga Decantadora. 

Folha de Especificação 

Centrífuga Decantadora 

Aplicação 

Nº do equipamento: 718B 

Função: Clarificação de óleo de colza extraído em prensas 

Localização: Recebe óleo do tanque de screening, operar em paralelo com a centrífuga 
decantadora existente. 

  Zona não classificada 

Serviço: Contínuo 24h/dia 

Tipo: Horizontal 

Fluido: Óleo de colza cru 

Características: Até 7 % (m/m) de sólidos - finos de semente de colza 

  Inflamável (< 2mm) 

Condições de Serviço   Características do Motor   

Temperatura: 80 - 100°C Acionamento: Motor(es) elétrico(s) 

Viscosidade: 12,1 - 8,41 cP Acoplamento: Direto 

Densidade:  877,7 - 865,8 kg/m³ Sistema de Corrente: Alternada trifásica 

Caudal Nominal: QB m³/h Tensão de Corrente:  380/400 V 

 Construção  Frequência: 50 Hz 

 Materiais em contacto 
com o produto: 

Aço inoxidável Grau de Proteção: Min IP55 

    Classe de Serviço:  S1 
 

 

De 13 fornecedores inquiridos obtiveram-se 21 propostas e logicamente procedeu-se a uma 

exclusão preliminar das mesmas, de acordo com as suas características, para uma análise mais 

detalhada das melhores propostas. Os critérios selecionados nesta triagem preliminar foram:  

 Número de centrífugas – algumas propostas visavam a aquisição de dois equipamentos 

para perfazer o caudal pretendido. Esta opção, para além da questão do espaço ocupado, 

implica mais gastos em termos de tubagens, bombas, transportadores, controlo e 
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instrumentação, manutenção e estruturas. Este critério foi considerado exclusivo, ou seja, 

as três propostas para a aquisição de mais de um equipamento foram imediatamente 

rejeitadas. 

 Comprimento e largura do equipamento – dada a limitação do espaço na zona da 

clarificação do óleo na preparação para a instalação deste equipamento, este critério tem 

um peso significativo na decisão. Para a manutenção do equipamento é necessário ainda 

assegurar 1 𝑚  em torno de todo o equipamento e relativamente à altura tem de ser 

garantido espaço para permitir a remoção do tambor com um monorail. Considerando a 

localização prevista para o equipamento, apenas a largura e comprimento terão impacto, 

dado o elevado pé direito do edifício.   

 Estado – surgiram propostas de equipamentos usados. São equipamentos que são 

vendidos pelo próprio fornecedor, mas por um valor mais baixo - quer por terem sido 

alugados ou utilizados para demonstrações, quer por retomas. O fornecedor também 

oferece um prazo de garantia da centrífuga. 

 Força G – é a força centrífuga do equipamento, sendo um parâmetro essencial na escolha 

da centrífuga adequada. Quanto maior for esta força, mais eficientemente se separam as 

duas fases de densidades muito próximas. A força G máxima, denominada por 𝐺 , 

desenvolvida no interior da centrífuga é função do seu raio e velocidade angular, tem 

direção radial e sentido oposto para o eixo de rotação. É usualmente medida em múltiplos 

da constante gravítica g, pela equação (5-1),42 onde 𝑛 é a velocidade angular máxima do 

tambor da centrífuga, 𝑟 e 𝐷 são o raio e o diâmetro do tambor em 𝑚. Este parâmetro foi 

calculado para as propostas que não disponibilizavam esta informação.  

𝐺

𝑔
=
𝑛(𝑟𝑎𝑑/𝑠)2𝑟

𝑔
= 0,000559𝑛(𝑟𝑝𝑚)2𝐷 (5-1) 

 𝐶/𝐷 – razão entre comprimento e diâmetro do tambor, quanto mais longo e estreito for o 

tambor da centrífuga, mais vantagens tem em termos de menor consumo de energia e 

melhor performance do processo em geral.48  

 𝐷 – a turbulência do fluxo aumenta com o aumento da velocidade linear. Para um caudal 

volumétrico fixo, quanto menor o diâmetro da parte cilíndrica do tambor, maior a 

turbulência do fluxo, o que afeta negativamente a clarificação.49  

 Velocidade diferencial – quanto maior for, mais facilmente uma maior quantidade de 

partículas sólidas são transportadas, ou seja, minimizando o tempo de residência dos 

sólidos no tambor, sem prejudicar a clarificação. No entanto também determina uma maior 

quantidade de óleo arrastada pelos sólidos e, portanto, é necessário encontrar uma 

velocidade ótima. 42  

 Potência instalada - é importante ter motores robustos, de binário elevado para garantir 

fiabilidade e duração. Motores de maior potência não implicam diretamente um maior 

consumo elétrico até porque estes têm variadores de velocidade no seu controlo. 

Considerando que o dimensionamento dos motores está correto, os que apresentarem 
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uma maior potência instalada terão uma maior vida útil, e responderão melhor a flutuações 

de carga, garantindo maior fiabilidade.49    

 Consumo elétrico específico – quanto menor for o consumo de energia por unidade 

volumétrica de óleo processado mais eficiente energeticamente é o equipamento. 

 Custo – as cotações apresentadas incluem as condições de envio INCOTERM DAP e um 

quadro de controlo local que permita integração com o PLC da fábrica 

Foram atribuídos fatores de ponderação, numa escala de 1 a 10, a cada um dos critérios 

descriminados, à exceção no Número de centrífugas por ser um fator de exclusão. Estes valores 

encontram-se esquematizados no diagrama radar da Figura 5-2. Os critérios com fator de ponderação 

superior têm maior peso na hierarquização das propostas, destacando a Cotação, Força G, 

Comprimento e C/D do Tambor. 

 

Figura 5-2 – Diagrama radar dos fatores de ponderação atribuídos aos critérios selecionados para triagem 
preliminar de propostas para a centrífuga decantadora.   

Os equipamentos foram comparados entre si, e para cada um dos critérios selecionados atribuiu-

se um valor numa escala de 0 a 10, onde o 10 corresponde à melhor classificação no critério e 0 à pior. 

Tomando como exemplo a Força G, o equipamento da proposta B apresentou o valor mais baixo de 

todas as propostas, tendo 0 neste critério, enquanto que as propostas do fornecedor D apresentam os 

maiores valores de Força G, que é a condição mais favorável e, portanto, têm 10. As restantes 

propostas são avaliadas segundo o declive estabelecido (10 – Força G de D e 0 – Força G de B). De 

notar que no caso em que a informação do parâmetro não tiver sido disponibilizada, também é atribuída 

a cotação 0. Na Tabela 5-2 encontram-se os valores atribuídos a cada um dos critérios de cada uma 

das propostas, de acordo com o método descrito, e na Figura 5-3 os resultados desta análise para cada 

uma das propostas, já organizadas para a tomada de decisão. As classificações finais, de cada 

proposta, correspondem ao somatório dos produtos entre o fator de ponderação e a classificação 

atribuída em cada critério.      
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Tabela 5-2 –  Classificação atribuída a cada critério considerado para a análise multicritério, para cada 
proposta dos fornecedores de centrífugas decantadoras. 

Proposta Cotação 
Força 

G 
Comprimento 

C/D 
(Tambor) 

Consumo 
Elétrico 

Específico 

Potência 
Instalada 

D 
(Tambor) 

Largura Estado 
Velocidade 
Diferencial 

A 7,3 8,2 6,9 2,1 5,8 3,5 6,7 2,8 10,0 0,0 

B 7,6 0,0 7,0 3,2 6,4 2,1 8,4 7,7 10,0 3,3 

C (1) 9,7 5,0 10,0 5,2 7,3 1,5 0,0 10,0 10,0 5,0 

C (2) 10,0 5,0 10,0 5,2 8,9 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 

C (3) 9,6 5,0 8,4 10,0 9,6 1,1 0,0 10,0 10,0 0,0 

C (4) 9,3 5,0 8,4 10,0 6,7 3,1 0,0 10,0 10,0 5,0 

D (1) 6,1 10,0 6,3 4,0 5,3 4,0 2,8 8,1 10,0 2,0 

D (2) 9,4 10,0 6,3 4,0 4,1 4,0 2,8 8,1 0,0 2,0 

E 6,9 6,8 2,0 5,0 10,0 3,5 6,7 5,4 10,0 4,0 

F 5,7 6,2 3,9 6,0 5,8 3,5 7,3 3,4 10,0 1,7 

G 4,4 0,9 9,8 2,1 6,9 3,5 0,3 0,0 10,0 0,0 

H (1) 2,8 5,3 6,4 2,9 8,8 2,1 4,2 6,1 10,0 3,3 

H (2) 4,8 5,3 6,4 2,9 8,8 2,1 4,2 6,1 0,0 3,3 

I 5,9 0,9 7,0 4,0 7,3 0,0 4,2 9,6 10,0 4,7 

J 2,8 7,3 5,3 2,8 0,0 10,0 9,5 6,0 10,0 10,0 

K 2,5 7,9 3,8 4,0 3,6 6,0 10,0 2,6 10,0 3,3 

L 6,9 5,0 2,4 4,9 5,4 4,5 5,4 6,8 0,0 10,0 

M 3,3 7,6 0,0 5,0 4,9 4,5 7,3 6,4 10,0 0,0 
 

 

 
Figura 5-3 – Resultado da análise multicritério a todas as propostas de centrífuga decantadora. 

Excluíram-se as propostas que obtiveram uma classificação abaixo da média de todas as 

classificações, ou seja, a análise mais detalhada será realizada para as propostas C(4), C(3), C(1), 

C(2), D(1), E, D(2), A e J.     

Para uma análise mais pormenorizada, para além dos critérios já analisados, considerou-se ainda 

os seguintes fatores: 

 Material – tanto do tambor como da rosca sem-fim, é necessário que seja resistente à 

corrosão e abrasão.48  

 Proteções contra desgaste – partes do equipamento estão mais propensos a desgaste: 

como a zona de alimentação, a superfície das folhas do sem-fim e as zonas de descarga. 

Desta forma, equipamentos que tenham proteção adicional serão privilegiados.48 

 Peso – quanto maior o peso mais robusta terá de ser a estrutura, logo mais cara. 
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 Área de clarificação equivalente – ou valor sigma, 𝛴, é um parâmetro de consideração da 

capacidade de clarificação da centrífuga. É representado com unidades de área para ser 

comparável com equipamentos de clarificação não centrífugos. Não existe concordância 

em literatura quanto à fórmula de cálculo mais adequada para este parâmetro, no entanto, 

as diferenças residem principalmente no raio onde se considera a Força G mais relevante, 

no comprimento de clarificação considerado e na percentagem de secção cónica que é 

tida em conta. Para simplificação de cálculos e para que este parâmetro fosse comparável, 

em vez de se comparar valores facultados pelos fornecedores, utilizou-se a fórmula de 

cálculo mais simples. Calculou-se para cada proposta a área equivalente, 𝛴, a partir da 

equação (5-2). Nesta equação apenas se considera a secção cilíndrica para a área de 

clarificação equivalente.49 

 𝛴 = 𝜋. 𝐺. (𝐷 × 𝐿)𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 𝑡𝑎𝑚𝑏𝑜𝑟 (5-2) 

 Ângulo do cone do tambor – o ângulo tem uma forte influência na recuperação e 

concentração dos sólidos obtidos. Na região cónica do tambor, as partículas para além da 

Força G a que estão sujeitas, sofrem ainda a atuação de uma componente desta força, a 

força de Slippage que puxa as partículas de volta à zona cilíndrica do tambor, como 

ilustrado na Figura 5-4. A força de Slippage, 𝑆, é obtida pela equação (5-3), onde α é o 

ângulo da secção cónica do tambor. Menores ângulos da secção cónica do tambor estão 

associados a menores forças de Slippage, esta condição é extremamente favorável 

quando se tratam de sólidos pouco compactos com uma textura macia, como é o caso 

dos finos de colza. Ângulos elevados, criam forças de Slippage também elevadas que 

impedem estes sólidos de ser descarregados com a fase pesada, diminuindo a quantidade 

de sólidos removidos.50  

 

Figura 5-4 – Efeito do ângulo do tambor no movimento das partículas.50  

𝑆 = 𝐺 × 𝑠𝑖𝑛 (𝛼) (5-3) 

 Instrumentação – constitui um parâmetro que encarece o serviço, no entanto, é muito 

importante e em certos pontos imprescindível. Foi dada preferência a propostas que 

forneciam sensor de vibração, caudalímetro na alimentação do equipamento, sensores de 

velocidade para o tambor e para a rosca, variadores de velocidade nos grupos 

motoredutores, sensor de binário para o veio da rosca, amperímetros, conta-horas. 

Verificou-se ainda se dispunham de função CIP (clean-in-place), a marca dos variadores 

de velocidade – por uma questão de uniformidade a Iberol, S.A. tem preferência pela 



38 

 

marca Danfoss e ainda qual o sistema de autómato programável – PLC (Programmable 

Logic Controller) fornecido. 

 Spare parts – fornecimento de peças de reposição para a manutenção do equipamento, 

são uma despesa significativa, mas permitem uma reparação adequada do equipamento 

no momento, em caso de necessidade.  

 Referências – o know-how do fornecedor na clarificação de óleos vegetais, em particular 

de colza, torna-se essencial para a otimização do equipamento para a utilização 

pretendida e apoio no futuro. 

 Comissionamento, garantia e prazo de entrega – logicamente serão preferidas propostas 

que incluem comissionamento, têm prazos de entrega curtos e garantias extensas. 

Na Tabela 5-3 encontram-se as ponderações atribuídas e na Figura 5-5, o resultado desta análise. 

A proposta D (1) revelou ser a mais adequada, respondeu melhor às preferências e prioridades da 

empresa. De notar ainda que este fornecedor, por questões de política da empresa, não forneceu 

informações suficientes para o cálculo da área de clarificação equivalente, tendo tido 0  neste 

parâmetro, e mesmo assim conseguiu atingir o melhor estatuto.  

As propostas que se seguem hierarquicamente, as propostas J, E e D(2), não serão desde já 

excluídas uma vez que tem cotações distintas que poderão ser interessantes analisar em termos 

económicos e, com certeza, existirão ainda alguns pormenores técnicos a ajustar que poderão ditar 

uma escolha diferente.   

Tabela 5-3 – Fatores de ponderação atribuídos aos critérios de seleção da centrífuga decantadora. 

Características gerais 

Estado  4 

Comprimento 7 

Largura 5 

Altura 3 

Peso 4 
 

Características Mecânicas 

Material do Tambor 5 

Material da Rosca 5 

Proteção contra desgaste 5 

 

Características Operacionais 

D Tambor  5 

Ângulo do cone 3 

Velocidade Diferencial 3 

C/D do Tambor 4 

Área de Clarificação equivalente 4 

Força G 9 

 

Consumo elétrico   

Potência Instalada 5 

Consumo elétrico específico 6 
 

 Instrumentação  

Sensor de Vibração 3 

Caudalímetro na alimentação 6 

Sensor de velocidade do Sem-fim e 
Tambor 

2 

Variador de velocidade para motores do 
Sem-fim e Tambor 

8 

Sondas de temperatura nos grupos 
motoredutores 

3 

Sensor de binário da rosca 4 

Amperímetros  6 

Conta-horas 3 

Função CIP 3 

Marca dos variadores de velocidade 3 

Sistema PLC 3 

 

Orçamento, Serviço e Garantias 

Peças de reposição 4 

Comissionamento 4 

Referências 6 

Garantia 4 

Prazo de entrega 3 

Cotação com INCONTERM DAP 10 
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Figura 5-5 – Resultado da análise multicritério final às propostas de centrífugas decantadoras. 

5.1.3 SELEÇ ÃO DE LAYOUT  DE LOC ALIZ AÇ ÃO D A CENTRÍFUG A DEC ANT ADOR A  

Uma centrífuga decantadora para o caudal desejado é um equipamento robusto, que exerce 

cargas estáticas e dinâmicas na ordem das 15 ton e, portanto, é necessário criar um layout adequado 

e que responda às suas necessidades espaciais e operacionais. 

Foram estudadas várias possibilidades de localização do equipamento e identificadas as várias 

condicionantes para cada uma delas. A zona de clarificação do óleo extraído mecanicamente localiza-

se no rés-do-chão do edifício da preparação, numa zona paralela aos vários pisos abertos da 

preparação e, portanto, com o pé direito elevado do edifício. A centrífuga atual situa-se numa plataforma 

metálica encostada à parede, tendo de um lado o tanque de screening paralelo à parede e do outro, 

espaço desocupado, ver Figura 5-6. Por cima da centrífuga está o seu monorail ancorado em dois 

pilares da parede e por baixo da laje da plataforma um tanque pulmão para o óleo clarificado. 

 

Figura 5-6 – Distribuição atual dos equipamentos principais do sistema de clarificação do óleo.  

 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

IDEAL

C(1)

C(3)

D(1)

E

J

Classificação
P

ro
p

o
s
ta

Características Gerais Características Mecânicas

Características Operacionais Características Energéticas

Instrumentação Orçamento, Serviço e Garantias



40 

 

No terreno surgiram 8 layouts possíveis de instalação do equipamento. Após verificar-se que 

existia espaço suficiente para a instalação do equipamento estudou-se, com a planta e alçado do 

edifício, as várias hipóteses para a localização da plataforma da centrífuga, 3000 × 5550 𝑚𝑚, contando 

com espaço adequado para a sua manutenção, tanto no rés-do-chão como à altura do 1º piso.  

Layout 1 - A centrífuga decantadora ficaria instalada numa plataforma ao nível e contígua à atual, 

do lado oposto ao tanque de screening, mas com o equipamento na direção perpendicular à centrífuga 

atual. 

Layout 2 – A plataforma ficaria por cima do monorail da centrífuga atual, ancorada nos pilares da 

parede. Também numa direção perpendicular à centrífuga existente, ou seja, paralela à parede. 

Layout 3 - Plataforma ao nível, contígua e paralela à atual, do lado oposto ao tanque.  

Layout 4 - A plataforma ficaria por cima do monorail da centrífuga atual com a centrífuga 

perpendicular à parede. 

Layout 5 – A plataforma ficaria ligeiramente acima do tanque de sedimentação, com a centrífuga 

paralela à parede, ancorada em dois pilares da parede.  

Layout 6 – Nesta configuração, ambas as centrífugas estariam paralelas à parede, lado a lado 

com a centrífuga nova mais próxima da parede, ou seja, a disposição da centrífuga existente seria 

também modificada. 

Layout 7 – idêntico ao layout 5, mas com a plataforma ancorada aos pilares e à cota do 1º Piso. 

Layout 8 – idêntico ao layout 2, mas com a plataforma ancorada aos pilares e à cota do 1º Piso. 

Para seleção do layout adequado foi necessário averiguar junto dos operadores de produção e 

com os responsáveis dos departamentos da fábrica de óleos e bagaços e de manutenção industrial as 

várias necessidades de espaço a considerar naquela área. De seguida enumeram-se as necessidades 

de espaço que devem ser asseguradas e as condições a asseverar na instalação do equipamento: 

 Área para circulação dos rolos dos laminadores, pá carregadora e entrada de grua no 

edifício; 

 Espaço para permitir descer elementos dos pisos da preparação para o rés-do-chão; 

 Assegurar no mínimo 1 𝑚 à volta de todos os equipamentos do sistema de clarificação por 

questões de manutenção; à exceção da centrífuga existente que necessita no mínimo 

2,5 𝑚  acima para remoção do tambor.  

 Evitar a sobreposição de equipamentos – situação problemática em caso de fugas e/ou 

avarias e dificulta a constante vigilância do equipamento, por parte dos operadores. 

É necessário garantir também que o layout selecionado permita:  

 Criação de bons acessos – preferencialmente escadas inclinadas ao invés de verticais; 

 Criação de condições de segurança de circulação. 
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 Descarga de sólidos para transportadores já existentes por gravidade, preferencialmente 

ou com novos sem-fins; 

 Descarga do óleo por gravidade para o tanque pulmão de óleo limpo. 

 Instalação de monorail para remoção do tambor da centrífuga, para manutenção. 

Também de realçar a importância da minimização dos custos de downtime, ou seja, suspensão 

da laboração de semente de colza durante o período de instalação. Será ainda de evitar a fundação de 

estacas, dado que a zona não apresenta condições espaciais favoráveis à fundação de estacas e 

constituem um acréscimo significativo nos custos. O aproveitamento dos pilares existentes na planta é 

a situação mais favorável, no caso destas suportarem o incremento de cargas estáticas e dinâmicas 

do equipamento. 

Utilizou-se a análise multicritério para decidir relativamente ao melhor layout. À semelhança da 

escolha de propostas da centrífuga, a cada critério de seleção atribuiu-se fatores de ponderação, ver 

Figura 5-7, e cada layout foi avaliado relativamente a cada critério. Classificações mais altas são 

atribuídas às situações mais favoráveis em cada critério, a soma dos produtos do fator de ponderação 

com a classificação atribuída permite obter a classificação final do layout, ver Tabela 5-4.Observa-se 

que os layouts 5, 7 e 8 obtiveram as classificações mais altas (assinalado a negrito) e, portanto, foram 

analisados em maior detalhe. Para estes três layouts desenvolveu-se um estudo mais pormenorizado, 

analisou-se a dificuldade e a possibilidade de executar as várias alterações necessárias 

 

Figura 5-7 – Diagrama de radar com os fatores de ponderação atribuídos aos critérios selecionados para a 
exclusão preliminar de layouts.  
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Tabela 5-4 – Análise de multicritérios do layout de localização da nova centrífuga decantadora. 

Condicionantes 
Layout 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Permite circulação dos rolos dos laminadores  
e pá carregadora 

10 10 0 0 10 0 10 10 

Permite circulação de grua 0 0 0 10 10 0 10 0 

Evita sobreposição de equipamentos 10 0 10 0 0 10 10 5 

Criação de acessos 6 4 8 3 8 10 10 10 

Fundação de estacas 0 5 3 0 5 0 10 10 

Descarga dos sólidos 0 10 5 10 10 5 10 10 

Descarga do óleo 4 10 4 10 10 7 10 10 

Alterações no monorail existente 10 7 10 7 10 0 8 6 

Dificuldade de instalação do monorail 9 6 7 6 6 4 6 6 

Total 306 346 267 269 450 250 580 466 
 

5.1.3.1 LAYOUT 5 

As vantagens desta configuração são: 

 Permite aproveitar dois pilares para ancorar vigas laterais da estrutura, com fundação de 

duas estacas; 

 Sólidos podem ser descarregados para um transportador por gravidade; 

 Óleo também poderia ser descarregado por gravidade para o tanque; 

 Economia de espaço; 

 Nesta configuração o espaço atual de circulação no piso 0 mantém-se; 

 A plataforma pode ter um acesso bilateral, conseguido a partir do patamar das escadas 

de acesso à sala de comando e à plataforma da centrífuga já existente. 

As desvantagens associadas a esta possibilidade prendem-se com: 

 Fundação de 2 estacas; 

 Um transportador teria de ser deslocado ou atravessar a laje da plataforma;   

 Equipamentos ficam sobrepostos, apesar de se assegurar 1 𝑚  para manutenção 

prejudica a vigilância dos vários equipamentos e manobras que tenham de ser efetuadas; 

 Para ancoragem nos pilares é necessário deslocar cabos elétricos fixos na parede; 

 Monorail da centrífuga teria de ser apoiada na estrutura. 

5.1.3.2 LAYOUT 7 

As vantagens desta configuração são: 

 Aproveitamento dos quatro pilares para apoio da estrutura - aos pilares da parede e do 1º 

piso, evita-se fundação de estacas; 

 Óleo pode ser descarregado por gravidade; 

 Aumento do espaço disponível no 1º piso da preparação; 

 Espaço para a manutenção dos equipamentos no piso 0 fica inalterado; 

file:///C:/Users/Florentina/Dropbox/Revamping%20tecnológico%20de%20um%20processo%20de%20extracção%20de%20óleos%20e%20bagaços/Projeto%202ª%20Prensa/Centrífugas/Instalação/Score%20card.xlsx%23'Layout%201'!A1
file:///C:/Users/Florentina/Dropbox/Revamping%20tecnológico%20de%20um%20processo%20de%20extracção%20de%20óleos%20e%20bagaços/Projeto%202ª%20Prensa/Centrífugas/Instalação/Score%20card.xlsx%23'Layout%202'!A1
file:///C:/Users/Florentina/Dropbox/Revamping%20tecnológico%20de%20um%20processo%20de%20extracção%20de%20óleos%20e%20bagaços/Projeto%202ª%20Prensa/Centrífugas/Instalação/Score%20card.xlsx%23'Layout%203'!A1
file:///C:/Users/Florentina/Dropbox/Revamping%20tecnológico%20de%20um%20processo%20de%20extracção%20de%20óleos%20e%20bagaços/Projeto%202ª%20Prensa/Centrífugas/Instalação/Score%20card.xlsx%23'Layout%204'!A1
file:///C:/Users/Florentina/Dropbox/Revamping%20tecnológico%20de%20um%20processo%20de%20extracção%20de%20óleos%20e%20bagaços/Projeto%202ª%20Prensa/Centrífugas/Instalação/Score%20card.xlsx%23'Layout%205'!A1
file:///C:/Users/Florentina/Dropbox/Revamping%20tecnológico%20de%20um%20processo%20de%20extracção%20de%20óleos%20e%20bagaços/Projeto%202ª%20Prensa/Centrífugas/Instalação/Score%20card.xlsx%23'Layout%206'!A1
file:///C:/Users/Florentina/Dropbox/Revamping%20tecnológico%20de%20um%20processo%20de%20extracção%20de%20óleos%20e%20bagaços/Projeto%202ª%20Prensa/Centrífugas/Instalação/Score%20card.xlsx%23'Layout%207'!A1
file:///C:/Users/Florentina/Dropbox/Revamping%20tecnológico%20de%20um%20processo%20de%20extracção%20de%20óleos%20e%20bagaços/Projeto%202ª%20Prensa/Centrífugas/Instalação/Layout%208.vsdx


43 

 

 A plataforma pode ter um acesso a partir do 1º piso, a partir da plataforma da centrífuga 

já existente e do patamar das escadas para a sala de comando; 

 Pode ser criada uma caída para os sólidos diretamente para um transportador; 

 Nesta configuração o espaço atual de circulação no piso 0 mantém-se. 

As desvantagens associadas a esta possibilidade prendem-se com: 

 Estrutura de grande dimensão - maior comprimento de guarda-corpos e mais material; 

 Dificulta manobras da grua giratória no 1º piso para deslocar equipamentos do 1º piso 

para o piso 0. 

5.1.3.3 LAYOUT 8 

As vantagens desta configuração são: 

 Aproveitamento dos quatro pilares para apoio da estrutura - aos pilares e ao 1º piso, evita-

se fundação de estacas 

 Óleo pode ser descarregado por gravidade; 

 Aumento do espaço disponível no 1º piso da preparação; 

 A plataforma pode ter um acesso a partir do 1º piso; 

 Pode ser feita uma caída para os sólidos diretamente para um transportador existente. 

As desvantagens associadas a esta possibilidade prendem-se com: 

 Redução de espaço disponível para manutenção da centrífuga existente com redução de 

cota do monorail existente (está ligeiramente mais alto que o 1º piso); 

 Necessidade de assegurar ventilação dos gases da centrífuga; 

 Estrutura de grande dimensão - maior comprimento de guarda-corpos, material; 

 Inviabiliza entrada de grua na preparação. 

A escolha final da localização do equipamento realizou-se segundo a ponderação dos fatores 

apresentada na Tabela 5-5. A limitação de espaço representa o fator de maior importância, uma vez 

que na área em estudo são executados muitos trabalhos de manutenção e circulação de equipamentos. 

Na Figura 5-8 encontra-se a hierarquização final dos layouts em estudo. A partir desta abordagem, 

conclui-se facilmente que o layout mais adequado à instalação é o layout 7.  

Tabela 5-5 – Fatores de ponderação atribuídos aos critérios de seleção final do layout. 

Limitação de espaço de circulação e 
manutenção 

Circulação dos rolos dos laminadores e  
pá carregadora 

10 

Permite circulação de grua 8 

Evita sobreposição de equipamentos  

              - Problemas de fugas 2 

              - Dificuldade de vigilância 6 

Área ocupada pela estrutura 7 

Aproveitamento do espaço existente 8 

Criação de acessos 7 

Dificuldade de instalação da estrutura  

Dificuldade de instalação da estrutura  7 

Ventilação dos gases da centrífuga existente 5 

Alterações no monorail existente (ideal - evitar) 2 

Deslocar/ Contornar TM5 (ideal - evitar) 4 

Remover guarda-corpos do 1º piso (ideal - 
evitar) 

3 

Deslocar cabos elétricos fixos à parede 2 

Dificuldade de instalação do monorail 4 
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Custos com transportadores e materiais 

Fundação de estacas (ideal - 0 estacas)  8 

Transportador para sólidos (ideal - descarga  
por gravidade) 

7 

Transportador para óleo (ideal - descarga por 
gravidade) 

7 

Aquisição de guarda-corpos (ideal - mínimo) 4 
 

Custos de Downtime  

Interrompe processo de extração de  
óleo de colza 

10 

 

Segurança - acessibilidade e manutenção de 
equipamentos 

Acessibilidade à plataforma 7 

Manutenção de equipamentos do rés-do-chão 8 

Limitação dos acessos durante a fase de 
construção 

1
0 

 

 

 
Figura 5-8 – Classificação final do layout para localização da centrífuga. 

5.1.4 D I AGR AM A P&I  D A INSTAL AÇ ÃO  

Para instalação de uma centrífuga decantadora, de modo a operar em paralelo com a atual é 

obviamente necessário fazer a sua integração no processo existente. Foi necessário proceder ao 

levantamento de todos os equipamentos, tubagens, instrumentação e controlo de processo na zona de 

clarificação, inclusive ações de controlo dependentes entre equipamentos. De zona de clarificação 

entende-se todo o percurso do óleo desde a extração mecânica até ao seu envio para o parque de 

tanques. 

O intuito principal deste levantamento foi a construção do diagrama P&ID (diagrama de tubagem 

e instrumentação, do inglês piping and instrumentation diagram) desta zona da instalação. Foi tida em 

consideração o tipo de instrumento instalado, a disponibilização de sinal fornecida (local/remota), o tipo 

de válvulas envolvidas, material e diâmetro nominal das tubagens, de forma a explicitar a situação atual 

e a determinar as alterações e os ajustes necessários à instalação da segunda centrífuga. De notar 

que todos os diagramas apresentados foram desenvolvidos no Microsoft Office Visio 2016. 

A partir das informações recolhidas, elaborou-se o P&ID atual do sistema de clarificação do óleo, 

simplificado na Figura 5-10. Na Tabela 5-6 encontram-se resumidos as descrições das utilizadas para 

a instrumentação existente nos P&ID apresentados e na Figura 5-9 a legenda dos símbolos 

apresentados no diagrama. 

 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

Ideal

5

7

8

Classificação

L
a

y
o

u
t

Limitação de espaço de circulação e manutenção

Custos com transportadores e materiais

Dificuldade de instalação da estrutura

Custos de Downtime

Segurança - acessibilidade e manutenção de equipamentos



45 

 

Tabela 5-6 – Tabela resumo da instrumentação e de monitorização e controlo existente nos P&ID. 

Código da Função Descrição 

LIC Indicador e controlador de nível Level Indicator and Controller 

SE Sensor de rotação Frequency sensor 

LASH Interruptor de alarme nível alto Level alarm switch high 

LSM Interruptor de nível médio Level switch middle 

LSL Interruptor de nível baixo Level switch low 

TT Transmissor de temperatura Temperature transmitter 

FIT Transmissor e indicador de nível Flow indicator and transmitter 

SC Controlador de velocidade Speed Controller 

IAH Alarme de Intensidade de Corrente Alta Current Alarm High 

IAHH Alarme de Intensidade de Corrente Alta Alta Current Alarm High High 

IT Transmissor de Intensidade de Corrente Current Transmitter 
 

  

Legenda:  
  

 
Centrífuga Decantadora 

 

Tanque de Screening 

F
C

 
Caudalímetro Coriolis 

 

 
Bomba Centrífuga 

 
Bomba de Parafuso Excêntrico 

 Interruptor de Nível 

 Sensor de Proximidade Indutivo 

MS
 

Microswitch 

VFD
 

Variador de velocidade  
(Variable Frequency Drive)  

 

 

Figura 5-9 – Legenda dos símbolos apresentados no P&ID. 
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Figura 5-10 – P&ID atual simplificado do sistema de clarificação do óleo. 

O óleo extraído mecanicamente é descarregado em transportadores sem-fim, que transportam 

para o tanque de screening 723. Todos estes transportadores sem-fim estão providos de um sensor de 

proximidade indutivo na extremidade oposta ao motor. A rotação do sem-fim é monitorizada pelo sensor 

e, no caso de ser detetada alguma irregularidade, o alarme é acionado e o motor automaticamente 

desligado, bem como todos os equipamentos a montante deste. A intensidade da corrente elétrica 

consumida pelos motores é outro parâmetro controlado, no caso de atingir um valor definido como alto, 

também faz soar o alarme.  

O tanque de screening tem um variador de velocidade controlado a partir do Sistema de 

Supervisão e Aquisição de Dados (SCADA do inglês Supervisory Control and Data Acquisition) e três 
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interruptores de nível do tipo vibratório – nível baixo, médio e alto. No caso de atingir o nível baixo do 

tanque, a bomba que tira do tanque (P723A ou P723B) é desligada, um temporizador é ativado assim 

que o nível sai do nível baixo e, no fim desse período de tempo definido, a bomba arranca de novo. 

Quando atinge o nível alto, o alarme dispara e também inicia um temporizador, caso o nível não desça 

até ao fim do temporizador, todos os equipamentos a montante deste serão desligados. Neste 

equipamento também é monitorizada a intensidade de corrente consumida, atingindo-se um valor 

definido como alto, o alarme dispara. Nenhum destes sinais têm indicação local, apenas remota. 

A bomba P723A não tem instrumentação e nenhum parâmetro monitorizado. Relativamente à 

bomba P723B, a intensidade de corrente elétrica que consome é indicada no SCADA, sem 

desencadear nenhuma atuação. Estas bombas são atualmente alternativas uma da outra para 

alimentação da centrífuga decantadora.  

A centrífuga decantadora instalada, 718, tem uma termorresistência na alimentação e um 

amperímetro no quadro elétrico local, os valores medidos são indicados no quadro elétrico local e 

transmitidos ao SCADA para efeitos apenas indicativos. O equipamento está também equipado com 

um microswitch, que desliga o motor e a bomba de alimentação no caso da rosca sem-fim atingir um 

binário elevado ou ficar presa (tipo de acionamento é mecânico).  

O tanque que recebe o óleo limpo da centrífuga decantadora possui dois interruptores de nível do 

tipo bóia – nível baixo e nível alto. Quando o nível alto é atingido apenas aciona o alarme, por outro 

lado quando o óleo atinge o nível baixo, a bomba P718 é desligada e acionado um temporizador quando 

o nível sai do nível baixo, para ligar de novo a bomba. 

Relativamente à bomba P718, tem o caudalímetro Coriolis F718 na compressão. Este instrumento 

fornece indicação no local e transmite ao SCADA, sem desencadear ações.   

Tendo em conta o cenário atual, para introdução da nova centrífuga é necessário considerar todas 

as variáveis desta configuração: 

 Permitir versatilidade, pois por questões operacionais o caudal de semente em laboração 

pode ser reduzido e, portanto, permitir que apenas a centrífuga de maior capacidade 

esteja em funcionamento; 

 Garantir que o caudal de óleo que sai do tanque de screening é distribuído de forma 

adequada para ambas as centrífugas; 

 Manter o nível do tanque de screening num nível setpoint que permita assegurar tempos 

de residência constantes e, consequentemente uma alimentação às centrífugas com um 

teor de sólidos também constante; 

 O tanque que recebe o óleo limpo das centrífugas tem um volume inferior ao desejável e, 

com o aumento de caudal de óleo o tempo máximo de residência é reduzido para menos 

de um terço, o que torna mais urgente o controlo do nível deste tanque; 
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 O controlo de processo existente implica a paragem e arranque de equipamentos, 

nomeadamente as bombas, o que contribui para o seu desgaste e é de evitar em termos 

energéticos; 

 Aumentar o controlo automático do processo de forma a maximizar a sua estabilidade e 

aumentar a precisão e repetibilidade de resultados. 

Atendendo a todas estas necessidades, elaborou-se um diagrama P&ID, que se encontra 

simplificado na Figura 5-11. De notar que o fornecedor da centrífuga forneceu o P&ID aconselhado 

para o equipamento e tal também foi estudado e utilizado como ferramenta de auxílio. 

LIT

SC

M

LT

LIC

VFD

MS

SC

IT
TT

IAH/
HH

M

Óleo limpo

Sólidos

Óleo extraído 
mecanicamente

FT

723
782718

F

F718

C

LASH

LSM

LSL

LASH

LSL

VFD

LIC

718B

M

M

SC

F

F723B

C

FT

F

F723

FT

VFD

LIC

SC
Novo

Existente

TT

SE

C

 

Figura 5-11 – Novo P&ID simplificado da clarificação do óleo extraído mecanicamente em prensas. 

 

Tendo em vista a otimização do processo pretende-se complementar os interruptores de nível do 

screening por um sensor de nível. Medições discretas, como é o caso dos interruptores instalados que, 

apenas indicam a presença ou ausência de líquido nesse nível, apenas permitem gerar decisões 

sim/não, ao contrário das medições em contínuo que possibilitam um processamento de sinal contínuo, 

ideal em sistemas contínuos, como é o caso.42 Sugere-se ainda que este tanque seja provido de um 

sensor de rotação para segurança e proteção do próprio equipamento.  

Com a introdução da nova centrífuga decantadora definiu-se que a melhor solução seria ter uma 

bomba para alimentar cada uma das centrífugas decantadoras. Esta solução permite o aproveitamento 

do equipamento e tubagem existente, simplifica o controlo de processo e permite versatilidade. 

Considerando que as centrífugas têm capacidades diferentes é imprescindível controlar o caudal 

de alimentação enviado para cada uma delas para garantir eficiência máxima do processo. Cada uma 

das bombas terá um variador de velocidade que permite o ajuste da sua velocidade, o motor fica 

operado por um controlador elétrico da velocidade cuja função é gerar frequência de corrente adequada 

ao motor, consoante o sinal de input que recebe e assim, controlar o fluxo de óleo enviado para cada 

uma das centrífugas. O caudal de óleo enviado para cada uma das centrífugas terá de ser monitorizado 

continuamente e, para tal será instalado um caudalímetro na alimentação de cada centrífuga 

decantadora. Na centrífuga existente será necessário proceder a um ajuste das tubagens com vista à 

instalação do caudalímetro. 
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Relativamente ao tanque 782, é um tanque pulmão que recebe o óleo limpo da centrífuga antes 

deste ser reencaminhado para o parque de tanques. Sugere-se completar os interruptores de nível por 

um transmissor de nível de radar por onda guiada no tanque e instalar um variador de frequência para 

o motor da P718.  

Os transmissores de nível selecionados tanto para o tanque de screening como para o tanque 

pulmão serão de radar por onda guiada uma vez que são adequados à aplicação pois não são afetados 

pelas condições de processo como densidade, viscosidade, condutividade, corrosividade, vapores, 

turbulência, pó e alterações de pressão e temperatura.51 No tanque pulmão, a sua instalação é simples, 

por outro lado, no tanque de screening, as pás ocupam o equipamento em todo o seu comprimento e 

largura. A solução pensada para ultrapassar esta dificuldade para ela construção de um sistema de 

vasos comunicantes como ilustrado na Figura 5-12, nesta configuração é possível limpar 

separadamente o vaso, sendo também aconselhável que as tubagens tenham um diâmetro nominal 

mínimo de 80 mm para que não obstruam rapidamente com finos. 

Tanque de Screening 723

 

Figura 5-12 – Tanque de screening provido com sensor de nível. 

As necessidades de instrumentação para o sistema de clarificação encontram-se resumidas na 

Tabela 5-7. 

Tabela 5-7 – Tabela resumo das necessidades de instrumentação para o sistema de clarificação. 

Instrumentação Quantidade Informações  

Variadores de Velocidade 3 3kW, 3kW, 4kW 

Transmissores de Nível tipo radar onda guiada 2  

Caudalímetro Coriolis 2 DN40 

Manga Flexível 3 3 (DN40), 1 (DN25) (INOX)  

Reduções 4  

Sensor de rotação 1  

Válvulas de macho esférico 15 3 (DN80), 8 (DN25), 1 (DN50), 3 (DN40) 

Eletroválvulas 7 DN25 

Válvulas borboleta motorizadas 2 DN25 

Bloqueador de ar 1  

Visor 1 DN40 
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5.1.4.1 CONTROLO DO PROCESSO  

O desenvolvimento do diagrama de P&ID implicou várias reuniões de trabalho junto dos 

operadores de produção e responsável do departamento para que, com os seus conhecimentos 

empíricos e científicos, contribuíssem para a implementação de um sistema de controlo e supervisão 

eficiente e completo.   

Como já referido o nível do tanque de screening é uma das variáveis importantes a considerar 

para a manutenção da estabilidade do processo. O controlo existente atualmente para o nível do tanque 

de screening, como descrito no capítulo anterior, está representado na  Figura 5-13. Propõem-se 

substituir este controlo para um controlo PID - Proporcional, Integral e Derivativo, ou seja, a variável 

controlada será o nível do tanque que será comparada com um nível setpoint parametrizável. No caso 

de existir um desvio, o controlador irá atuar sobre a variável manipulada para minimizar este 

erro/desvio. Neste caso a variável manipulada será o variador de velocidade da bomba que fará 

aumentar ou diminuir o caudal a ser retirado do screening consoante o nível estiver abaixo ou acima 

da gama de nível parametrizada para setpoint, respetivamente. O controlo PID, permite que a correção 

ao erro/desvio detetado seja na magnitude, duração e na altura adequada. Apesar de existirem duas 

bombas, apenas uma delas, a bomba que alimenta a centrífuga nova, irá variar a velocidade consoante 

o nível do tanque para simplificação do controlo de processo. O caudal desejado na centrífuga 718 

(existente) é atribuído manualmente no SCADA, o PLC processa este valor e produz um sinal analógico 

de tensão ou corrente para o variador de velocidade que ajusta a velocidade de rotação da bomba de 

alimentação.   
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P723A/B 
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Não

Nível Alto?
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Ligar Alarme

Sim

Não
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Ligar P723A/B
Sim

Não

Início

 

Figura 5-13 – Fluxograma do controlo atual do nível do tanque de screening. 

O controlo do nível do tanque de screening e distribuição de caudal pelas centrífugas elaborado 

está representado na Figura 5-14. A automatização do controlo de processo permite diminuir a 

probabilidade de ocorrência de erros humanos em procedimentos manuais reduzir a variabilidade das 

operações manuais, minimizar o tempo requerido e aumentar a eficiência de operação do processo. 

Como é possível verificar, a centrífuga de menor capacidade (718, a existente) apenas entra em 

funcionamento quando o controlador PID já não é capaz de responder a desvios positivos do setpoint, 
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ou seja, quando o nível está acima do nível setpoint durante um período de tempo predefinido que 

permitiria o PID responder e restabelecer o nível pretendido. De notar que a velocidade máxima de 

rotação da bomba está limitada pelo caudal máximo de admissão à centrífuga, ou seja, atingindo-se 

este caudal máximo o variador de velocidade já não poderá acelerar mais o motor da bomba. No caso 

de o nível do tanque estar no setpoint e a centrífuga 718B estar a um caudal reduzido, com capacidade 

de processar o caudal da 718, a 718 poderá ser desligada. Vários alarmes estão definidos para 

condições processuais fora do que seria expectável e que requerem a intervenção dos operadores. Os 

parâmetros 𝑥, 𝑤 e 𝑡 serão posteriormente definidos e ajustados consoante a estabilidade e otimização 

do processo. No fluxograma, QB e Q correspondem às capacidades volumétricas nominais das 

centrífugas decantadoras 718B e 718, respetivamente.  
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Figura 5-14 – Fluxograma do controlo do nível do screening e distribuição de caudal pelas centrífugas. 
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Relativamente ao tanque pulmão, controlo de nível existente atualmente está representado na 

Figura 5-15. Pretende-se alterar para um controlo de nível idêntico ao do tanque de screening, um 

controlador PID do atuador, o variador de velocidade da P718. Consoante o sinal analógico enviado 

pelo transmissor de nível, o PLC remete um sinal contínuo ao atuador, neste caso, o variador de 

frequência no motor da P718, estabilizando o nível do tanque pulmão num determinado valor de 

setpoint. O controlo de processo pretendido encontra-se representado no fluxograma da Figura 5-16. 

Uma vez que se mantêm os interruptores de nível existentes atualmente, estes são outra variável a ser 

considerada no controlo do processo, validam a informação recebida do sensor de nível e, portanto, 

são avaliados nos passos de ‘Nível baixo?’ e ‘Nível alto?’. 

Verificar nível 782

Nível baixo? Desligar P718

P718 ligada?

Sim

Sim

Não

Nível Alto?

Não

Ligar Alarme

Sim

Não

Acima do nível 
baixo há 300s?

Ligar P718
Sim

Não

Início

 

Figura 5-15 – Fluxograma do controlo atual do nível do tanque pulmão. 
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x % / t min ?
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Não

Abaixo 
x % / t min?

Sim

P718 ligada?

Sim
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Temporizador
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P718 ligada?

Não

Arranca P718

Sim
Nível alto?

Não

Nível baixo?
Sim

Não Não

 

Figura 5-16 – Fluxograma do controlo do nível do tanque pulmão. 
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Atualmente está identificado um problema no controlo de processo tanto no tanque de screening 

como no tanque pulmão. Em ambos os tanques, a entrada de óleo ocorre a uma altura acima do nível 

de óleo no tanque, o que origina espumas. Estas espumas não são detetadas pelos interruptores de 

nível dos tanques. Este problema tem maior impacto no tanque pulmão de óleo limpo uma vez que tem 

uma capacidade reduzida. Neste tanque a solução poderá passar por mergulhar o tubo de descarga 

do óleo da centrífuga no óleo do tanque pulmão. Relativamente ao tanque de screening, esta solução 

não é viável devido à presença da corrente de pás em deslocamento. Este ponto deverá ser abordado 

em trabalhos futuros. 

5.1.5 S ISTEM A DE VENTIL AÇ ÃO  

No âmbito deste projeto foi identificada uma possível melhoria às condições de higiene e 

segurança na zona da clarificação de óleo. Na centrífuga decantadora existente, nas descargas de óleo 

e sólidos ocorre uma rápida despressurização do produto com a libertação de ar que arrasta gotículas 

de óleo vaporizadas e compostos voláteis concentrados no óleo. Não está instalada nenhuma linha de 

ventilação que remova este ar para fora do edifício, o que torna esta zona oleosa, menos segura e 

menos higiénica. Com a instalação de uma segunda centrifuga obviamente que não se pretende 

agravar o problema, mas sim estudar a sua solução. 

A rosca sem-fim da centrífuga decantadora, a rodar a uma velocidade elevada, atua como uma 

ventoinha, arrastando grandes quantidades de ar num regime turbulento. A força desenvolvida entre 

este escoamento turbulento de ar e o tambor em rotação tem o nome de windage. Pode causar o 

desaceleramento do tambor ou exigir um binário superior para superar a força adicional gerada. Este 

escoamento de ar tem tendência a sair devido à ação da força centrífuga. Neste movimento de saída 

cria depressões que conduzem à entrada de mais ar para substituir o que está a sair do compartimento 

central do equipamento.48  

Junto dos fornecedores conclui-se que atualmente existem duas soluções para este problema. Se 

se permitir que o ar entre, então deve-se assegurar a desgaseificação dos produtos. A descarga deve 

ter tamanho suficiente para receber tanto o produto como o fluxo de ar e permitir que este seja ventilado. 

O fluxo de ar arrasta muita humidade e que após condensação deve ser recolhida para a descarga dos 

sólidos (humidade que pode contaminar o óleo). 

O outro sistema existente é uma selagem hidro-hermética no tambor na alimentação da centrífuga. 

O tambor é equipado com uma câmara para água de selagem (desgaseificada), que previne a entrada 

de ar e por conseguinte a oxidação do óleo e a formação de espumas, ver Figura 5-17.52 
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Figura 5-17 – Selagem hidrohermética da alimentação da centrífuga decantadora da Gea Westfalia.52 

Para a centrífuga existente apenas é viável a desgaseificação do óleo clarificado e sugere-se que 

a descarga existente para o tanque pulmão seja alterada para uma configuração idêntica à apresentada 

na Figura 5-18. Esta configuração foi desenhada com base em desenhos técnicos de peças com igual 

função, que se adaptou à situação atual. À semelhança da descarga existente, esta configuração 

deverá ser construída em aço inoxidável e a bifurcação da linha de ventilação e condensados deverá 

ser alta o suficiente para evitar a inundação de óleo. 

 

Figura 5-18 –Câmara de desgaseificação do óleo limpo. 

5.2 TRANSPORTADORES  

Na Figura 5-19 está representado o percurso da semente de colza desde a entrada da semente 

na unidade de preparação até à entrada nas prensas. Verifica-se que parte do circuito de 

processamento da oleaginosa colza é comum à soja e a capacidade instalada na fábrica de processar 

soja é superior à capacidade a instalar de colza (duas prensas).  

Como referido, a partir do balanço de massa e energia, obteve-se as variações esperadas nos 

caudais mássicos nos transportadores comuns ao circuito colza e soja, apresentadas na Figura 5-20. 

As variações estão calculadas em relação ao caudal mássico que atualmente processam com soja, a 

menor variação corresponde ao cenário duas prensas uma vez que o caudal é superior e próximo do 

que atualmente é laborado com soja. É possível inferir que mesmo na configuração futura de duas 

prensas não se espera que o caudal mássico seja superior ao que os transportadores operam 

atualmente. Considerando ainda que a semente de colza é mais densa que a semente de soja, em 

todos os estados (massa condicionada e extrudida ou prensada), consequentemente também o caudal 
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volumétrico será sempre inferior, ver equação (5-4). Desta forma, assume-se que os equipamentos 

comuns têm capacidade adequada e, portanto, não serão sujeitos a avaliação.  

𝑄𝑣 =
𝑄

𝜌
 (5-4) 

Dos equipamentos que precedem a prensa - ver esquema da Figura 5-19, apenas os 

equipamentos representados a azul laboram exclusivamente a colza e, portanto, apenas estes foram 

avaliados relativamente à sua capacidade e estudadas as adaptações requeridas. As variações 

previstas nos caudais mássicos, nestes transportadores, em relação à configuração anterior de dois 

expanders (para a qual estavam projetados) estão resumidos na Figura 5-21. As variações nos 

transportadores são elevadas, mas não esquecer que em relação à configuração de dois expander, a 

configuração duas prensas conduzem a um aumento de capacidade de 66,7% e à extração mecânica 

de mais de 200% de óleo. 

TP3 TP4 TP5

TP51

EL2

Elevador de Alcatruzes

705A 704A/B/C/D/E Laminador

TP50 TP52 TP4/2

TP4/1

705 C

TP4/A

TP4/3

705E

705D

TP5/A

TP5/3

TP5/1

TP5/2

EL1

TP53A
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Transportador Corrente Redler

Simbologia:

Condicionador

Elevador Corrente Redler
RG11 RG12 TP1

TP2

TP54A

Equipamentos exclusivos de 
colza

705 B

 

Figura 5-19 – Representação esquemática do trajeto da semente de colza até a alimentação das prensas.  
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Figura 5-20 – Relação prevista dos caudais mássicos durante a laboração de colza nas configurações dois 
expanders, prensa e expander e duas prensas, comparativamente aos caudais atuais com a semente de soja. 

Relação apresentada para os transportadores comuns aos circuitos da colza e da soja. 

 

Figura 5-21 – Variações de caudal mássico previstas nos transportadores exclusivos do circuito da colza, nas 
configurações prensa+expander e duas prensas em relação ao caudal mássico na configuração 2 expander. 

Analogamente ao sistema de clarificação do óleo extraído fisicamente, todos os equipamentos 

transportadores que constituem o sistema têm de ser avaliados relativamente ao caudal que permitem 

processar. De recordar que a extração mecânica de óleo é exclusiva do processo da colza. Na Figura 

5-22 encontra-se esquematizado o trajeto do óleo desde a extração física nas prensas até o parque de 

tanques. Para os equipamentos, que se revelem ser bottlenecks, serão consideradas as soluções a 

implementar. No sistema de clarificação existem atualmente 3 bombas P723A, P723B e P718. A P723B 

é uma bomba de parafuso excêntrico, supostamente alternativa à P723A mas encontra-se 

inoperacional e segundo as suas características técnicas não é adequada à aplicação uma vez foi 

projetada para operar 8 h/dia e não 24 h. De forma que não será considerada no âmbito deste projeto. 
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Figura 5-22 – Representação esquemática do sistema de clarificação. 

Relativamente à unidade de extração, a única diferença entre os processos encontra-se no 

secador de farinha que procede o DTS. A farinha de colza é de granulometria inferior à da soja de forma 

que faz bypass a este equipamento por um transportador de corrente tipo redler – R9D.  

5.2.1 TRANSPORTADORES SE M -F IM  

O parafuso sem-fim é um dos métodos mais antigos e versáteis para transporte de materiais.42 

Consiste num eixo com uma folha helicoidal dentro de uma estrutura tubular ou de caixa em ”U” (sem-

fim de caleira), como ilustrado na Figura 5-23. Este tipo de transportador mantém o mesmo design 

desde há mais de dois mil anos, desde que Arquimedes o inventou para transportar água. Pode ser 

construído numa grande variedade de materiais consoante as características abrasivas e corrosivas do 

produto a transportar; adequado ao transporte de sólidos granulados para distâncias não superiores a 

61 𝑚; pode ser instalado na horizontal, na vertical ou com um ângulo de inclinação e permite ainda ser 

utilizado como misturador uma vez que o produto transportado está sempre em agitação.53,54  

 

Figura 5-23 - Transportador sem-fim tubular.53 
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Para dimensionamento destes transportadores é necessário ter em consideração o diâmetro e 

formato da folha da hélice, o passo – distância entre folhas da hélice, acessórios de mistura entre 

folhas, comprimento e inclinação do sem-fim e as propriedades físicas e químicas do produto e carga.  

Os sem-fins TM1/1, TM2/2, TM2 e TM2/A transportam o óleo extraído mecanicamente 

contaminado com, no máximo, 8% (𝑚/𝑚)3 de sólidos, os sem-fins TM3, TM4, TM5 e TM6 transportam 

os sólidos removidos no tanque de sedimentação e centrífugas, com um elevado teor em óleo, 

enquanto que, o TP4/2, TP5/2 e TP53A transportam colza laminada. Na Tabela 5-8 encontram-se as 

características dos transportadores sem-fim, todas com confirmação no terreno. 

Tabela 5-8 – Dados e características técnicas dos sem-fins em avaliação. 

Sem-Fim D (in) p/D L Inclinação (°) P (kW) N 

TM1/1 9 1,0 2,00 0 2,20 96,2 

TM2/2 9 1,0 24,35 0 4,00 100,0 

TM2 9 0,8 19,50 0 1,50 57,5 

TM2/A 9 0,8 6,00 0 1,50 62,5 

TM3 9 0,8 2,00 22 0,75 61,2 

TM4 9 1,0 2,70 0 0,75 61,2 

TM5 9 0,8 10,00 29 1,50 98,3 

TM6 9 0,8 10,50 0 1,50 62,5 

TP4/2 20 1,0 4,50 0 4,00 21,7 

TP5/2 20 1,0 6,00 0 2,20 57,6 

TP53A 16 1,0 3,30 0 3,00 100,0 
 

A velocidade de rotação, 𝑛 , de um sem-fim pode ser obtida pela equação (5-5), onde 

𝑄𝐸𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒  é o caudal pretendido corrigido e 𝑄 𝑎 1𝑟𝑝𝑚  é capacidade do sem-fim por unidade de 

velocidade angular (rpm). O caudal pretendido é corrigido pelos fatores de capacidade 𝐶𝐹1, 𝐶𝐹2 e 𝐶𝐹3, 

ver equação (5-6). Estes fatores dependem da configuração da hélice: 𝐶𝐹1 varia com a razão entre o 

passo e o diâmetro da hélice, depende do tipo de lâmina da hélice, da relação entre o passo (distância 

entre lâminas), ver Figura 5-24; o fator 𝐶𝐹2 depende do tipo de folha da hélice e da percentagem de 

ocupação do transportador, ver  Tabela 5-9; o fator de capacidade 𝐶𝐹3  tem em consideração os 

acessórios especiais de mistura, paddles, por passo, ver Tabela 5-10.  

𝑛 (𝑟𝑝𝑚) =
𝑄𝐸𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒  (𝑚

3/ℎ)

𝑄 𝑎 1𝑟𝑝𝑚 (𝑚
3/(ℎ. 𝑟𝑝𝑚))

 (5-5) 

𝑄𝐸𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒  (𝑚
3/ℎ) = 𝐶𝐹1 × 𝐶𝐹2 × 𝐶𝐹3 × 𝑄𝑣 (5-6) 

 

Figura 5-24 – Fator de capacidade 𝐶𝐹1em função da razão entre o passo e o diâmetro da hélice. 55 A equação 

de ajuste dos pontos é dada por 𝐶𝐹1 = 102(𝑝/𝐷)
−0,996 com o coeficiente de correlação 𝑅2 = 1. 
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Tabela 5-9 – Valores atribuídos ao fator 𝐶𝐹2 consoante o tipo de folha da hélice e percentagem de ocupação 
do transportador.53  

Tipo de Folha 
 

 

 

 

Standard Cut Cut & Folded Ribbon 

% de ocupação do 

Sem-fim 

15% 1 1,95 𝑛. 𝑟. 14 

30% 1 1,57 3,75 1,37 

45% 1 1,43 2,54 1,62 
 

 

Tabela 5-10 – Fator de capacidade 𝐶𝐹3 atribuído consoante o número de acessórios de mistura por passo na 
hélice.55 

 

Número de paddles por passo 0 1 2 3 4 

𝑪𝑭𝟑 1 18 1,16 1,24 1,32 
 

 

A capacidade do sem-fim por rpm pode ser obtida pela equação (5-7), onde 𝐷𝑠 é o diâmetro da 

hélice, 𝐷𝑝 é o diâmetro do veio da hélice, 𝑝 é o passo, todas estas medidas em polegadas, e 𝐾 é a 

percentagem de ocupação do transportador.56 

𝑄 𝑎 1𝑟𝑝𝑚  (
𝑚3

ℎ. 𝑟𝑝𝑚
) =

0,7854 × (𝐷𝑠
2 − 𝐷𝑝

2) × 𝑃 × 𝐾 × 60

1728 × 35,315
 (5-7) 

 Como já referido, é necessário averiguar se os transportadores da Tabela 5-8 têm capacidade 

para o incremento de caudal do projeto. Assim, combinou-se as equações (5-5), (5-6) e (5-7) e resolveu-

se em ordem à fração de ocupação do transportador, 𝐾, resultando na equação (5-8). Todos os sem-

fim possuem hélice de folha standard e sem acessórios especiais de mistura, assim os fatores de 

capacidade 𝐶𝐹2 e 𝐶𝐹3 assumem o valor de 1. 

𝐾 =
1728 × 35,315 × 𝐶𝐹1 × 𝑄𝑣

0,7854 × (𝐷𝑠
2 − 𝐷𝑝

2) × 𝑝 × 60 × 𝑛
 (5-8) 

A ocupação adequada para o bagaço de colza é de 30%, devido à sua granulometria fina e às 

propriedades moderadamente abrasivas e corrosivas. 53 

É necessário também conferir se o grupo motoredutor é robusto o suficiente para o incremento de 

caudal. A potência necessária tem de permitir transportar o caudal, 𝑃𝑜𝑡𝑚, equação (5-9), superar a 

fricção oferecida pelos vários componentes do sem-fim, 𝑃𝑜𝑡𝑓, equação (5-10), e elevar o material caso 

o sem-fim seja inclinado, 𝑃𝑜𝑡ℎ, equação (5-11). A soma destas potências, 𝑃𝑜𝑡𝑇 é corrigida por um fator 

de sobrecarga e afetado da eficiência, equação (5-12).  

𝑃𝑜𝑡𝑚(ℎ𝑝) =
𝑄 × 𝐶 × 𝜌 × 𝐹𝑓 × 𝐹𝑚 ×  𝐹𝑃

1000000
 (5-9) 

𝑃𝑜𝑡𝑓(ℎ𝑝) =
𝐶 × 𝑛 × 𝐹𝑑 × 𝐹𝑏

1000000
 (5-10) 
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𝑃𝑜𝑡ℎ(ℎ𝑝) =
𝑄 × 𝜌 × ℎ

33000 × 60
 (5-11) 

𝑃𝑜𝑡𝑇(𝑘𝑊) =
(𝑃𝑚 + 𝑃𝑓 + 𝑃ℎ)𝐹𝑜

𝑒
× 0,7456 (5-12) 

Onde, 

𝑄𝑣  Caudal a laborar em 𝑓𝑡3/ℎ. 

𝐶 Comprimento do sem-fim, em 𝑓𝑡. 

𝜌 Densidade do material, em 𝑙𝑏/𝑓𝑡3. 

𝑛 Velocidade angular, em 𝑟𝑝𝑚. 

ℎ Altura de elevação do material, em 𝑓𝑡. 

𝐹𝑓 Fator do tipo de folha, assume o valor 1 para folhas standard.55 

𝐹𝑚 Fator do material, para colza o valor é 0,8.53 

 𝐹𝑃 Fator para acessórios especiais de mistura na hélice, como não existem, o valor é 1.55 

𝐹𝑑 Fator do diâmetro do sem-fim, ver Figura 5-25. 

𝐹𝑏 Fator rolamentos, para tipo utilizado, teflon, assume o valor de 2.55 

𝐹𝑜 Fator de sobrecarga, ver equação (5-13). 55 

𝑒 Eficiência do grupo motoredutor, assumido valor de 0,88.55 
 

 

Figura 5-25 – Fator de diâmetro 𝐹𝑑 em função do diâmetro da hélice. 55 A equação de ajuste dos pontos é 

dada por 𝐹𝑑 = 0,4361𝐷
2 − 1,5155𝐷 + 13,476 com o coeficiente de correlação 𝑅2 = 0,9998. 

 

𝐹𝑜 = {
1 𝑠𝑒 𝑃𝑜𝑡𝑚 + 𝑃𝑜𝑡𝑓 + 𝑃𝑜𝑡ℎ ≥ 5,2

−0,6115 × ln(𝑃𝑜𝑡𝑚 + 𝑃𝑜𝑡𝑓 + 𝑃𝑜𝑡ℎ) + 2,024 𝑠𝑒 𝑃𝑜𝑡𝑚 + 𝑃𝑜𝑡𝑓 + 𝑃𝑜𝑡ℎ < 5,2
 (5-13) 

 

Confrontou-se, para cada transportador sem-fim em avaliação a percentagem de ocupação 

obtida com a situação ideal de 30% e a potência calculada com a potência instalada e os resultados 

encontram-se resumidos na Tabela 5-11. De notar que o TM2/A, apesar de ter 6 m de comprimento 

tem três bocas de descarga, sendo uma delas a uma curta distância da entrada do material e, para 

efeito de cálculos, considerou-se metade do seu comprimento. 

Tabela 5-11 – Valores de ocupação e potência previstos para os transportadores sem-fim, com a 
implementação da segunda fase do projeto prensas. Relativamente à ocupação, é fisicamente impossível ter 

ocupações acima de 100%, de forma que estes valores estão sublinhados. Da mesma forma foram 
destacados os valores com potências requeridas superiores à potência instalada no equipamento. 
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Requerida (kW) 

TP4/2 69,3 2,48 

TP5/2 26,6 3,12 

TM2 123,0 3,13 

TM2/A 115,4 0,87 

TM3 4,5 0,13 

TM4 7,6 0,20 

TM5 13,7 0,97 

TM6 21,5 0,77 

TP53A 30,7 2,17 

TM1/1 23,5 0,43 

TM2/2 45,0 3,69 
 

 

De notar que os caudais e densidades utilizados nos cálculos foram calculados com base em 

pressupostos ainda por validar, que o fator dos rolamentos pode sofrer uma alteração significativa no 

caso destes não estarem nas condições ideias, aumentando consideravelmente a resistência à 

passagem do material e por conseguinte a potência necessária e ainda que a eficiência da transmissão 

mecânica considerada, 𝑒 = 0,88, poderá ser otimista.  

Aparentemente o transportador TP5/2 tem uma taxa de ocupação adequada, no entanto, o 

grupo motoredutor não tem potência para a aplicação. No caso do TP4/2, TM2/2, TM2/A e TM2 

passaram a ter uma ocupação significativamente acima dos 30% desejados (no TM2 e TM2/A não têm 

mesmo capacidade física de transportar o caudal à velocidade atual), o que pode ser corrigido com o 

aumento da velocidade de rotação do sem-fim. O oposto se verifica com os transportadores TM3 e 

TM4, cuja ocupação está bastante inferior ao que seria esperado, logo a solução será diminui a sua 

velocidade de rotação. No caso do TM5, este transportador tem um grau de inclinação elevado, 29º, o 

que implica que a sua capacidade de transporte é reduzida em cerca de 50%, de forma que a ocupação 

atual é adequada.57 

A velocidade de rotação para a ocupação adequada, para ambas as situações - de excesso e 

de défice de ocupação, pode ser obtida pela equação (5-8), resolvida em ordem a 𝑛, no entanto é 

necessário ter em conta que consoante a ocupação do transportador e o diâmetro da hélice, existe uma 

velocidade de rotação máxima, ver Figura 5-26.53  
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Figura 5-26 – Velocidade de rotação máxima consoante a percentagem de ocupação para cada diâmetro de 
hélice de sem-fim. 

Calculou-se a velocidade adequada e confrontou-se com a máxima, os resultados são 

apresentados na Figura 5-27. Observa-se que os transportadores TM2/2, TM2 e o TM2/A não devem 

assumir velocidades de rotação tão elevadas, de forma que, a não serem totalmente substituídos terão 

mesmo de trabalhar com ocupações superiores, o que é permissível visto que o produto em transporte 

é óleo com uma percentagem reduzida de sólidos.  

 

Figura 5-27 – Velocidade de rotação calculada para 30% de ocupação dos transportadores TP5/2, TM2/2, 
TM5 e TM6 e respetiva velocidade máxima. 

Relativamente aos transportadores TP4/2, TM3 e TM4, a sua velocidade de rotação poderá ser 

ajustada para uma ocupação de 30%, enquanto que para o TM2 e TM2/A será considerada uma 

ocupação de 60% e para o TM2/2 não serão consideradas modificações. 

Visando esta correção é necessário considerar que a transmissão de potência nos sem-fim é 

realizada por um mecanismo de transmissão por corrente, como ilustrado na Figura 5-28, onde a 

carreto mandante B está acoplado à ponta de veio do motor e o carreto mandado A ao veio do sem-

fim. 

rA

rB

 

Figura 5-28 – Transmissão por corrente de carretos. 

A relação entre os carretos é dada pela equação (5-14), onde 𝑛 e 𝑧 são a velocidade de rotação 

do carreto e o seu número de dentes, respetivamente. Sabe-se a velocidade que se quer impor no 

carreto mandado e conhece-se a dimensão e velocidade de rotação do carreto mandante, portanto 

calcula-se o número de dentes necessários no novo carreto. A razão 𝑛𝐴/𝑛𝐵 idealmente não deverá ser 

superior a 7, e nunca exceder 10.58  

𝑛𝐴𝑧𝐴 = 𝑛𝐵𝑧𝐵 (5-14) 
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Com o carreto mandado definido, é necessário assegurar que este tem binário suficiente para a 

aplicação. O binário, 𝑇 em 𝑁𝑚, é o produto vetorial entre o raio, 𝑟 em 𝑚, e a força de tensão, 𝐹 em 𝑁, 

exercida nos carretos, em módulo dado pela equação (5-15). O binário nos carretos relaciona-se 

diretamente com a potência, 𝑃𝑜𝑡 em 𝑘𝑊, e com a velocidade de rotação do carreto, 𝑛 em 𝑟𝑝𝑚, pela 

equação (5-17). O raio do carretos relaciona-se com o número de dentes do próprio e com o passo da 

corrente de transmissão, 𝑝 em 𝑚, pela equação (5-16).58  

|𝐵| = |𝑟|. |𝐹| (5-15) 

𝐵 =
60000𝑃𝑜𝑡

2𝜋𝑛
 (5-16) 

𝑟 =
𝑝

2. sin (
180
𝑧
)
 

(5-17) 

É necessário recalcular a potência requerida para o transportador com a velocidade e o binário 

necessário para esse transporte (equação (5-16)) e comparar com o binário fornecido pelo motor ao 

veio do sem-fim, também com a equação (5-16), mas com a potência do motor. Na Tabela 5-12, estão 

resumidos os resultados obtidos para a substituição do carreto mandado e a nova potência consumida 

para os transportadores sem-fim em estudo. 

Tabela 5-12 – Resultado dos cálculos para otimização dos transportadores sem-fim. 

 
Carreto 

mandado 
Razão 
nA/nB 

Potência 

 z D (m) i 
Consumo com 
velocidade de 
rotação atual 

Consumo à 
velocidade de 
rotação ideal 

Diferencial 
Potência 
Instalada 

TP4/2 23 0,14 0,77 2,48 2,60 -0,12 4,00 

TM3 252 1,27 9,69 0,13 0,06 0,07 0,75 

TM4 150 0,76 5,77 0,20 0,13 0,08 0,75 

TM2/A 23 0,14 0,92 0,87 0,90 -0,03 1,50 

TM2 21 0,13 0,91 3,13 3,23 -0,10 1,50 
 

 

Nos transportadores sem-fim TM3 e TM4, resultaram alterações para carretos muito grandes, o 

que não é adequado em termos de transmissão (o número de dentes no carreto maior não deve exceder 

os 120 dentes). No TP4/2 a alteração é vantajosa, apesar do consumo elétrico subir, desacelera o 

desgaste do material e em caso de paragem em carga, o binário requerido para o arranque é inferior. 

Relativamente ao TM2/A, a alteração terá um caráter obrigatório uma vez que com a velocidade atual, 

o transportador não terá capacidade de dar vazão ao material. No TM2, o grupo motoredutor não 

fornece o binário necessário para o transporte do novo caudal de óleo, a manter o transportador tanto 

o grupo motoredutor como a roda mandada têm de ser substituídos. Na Tabela 5-13 encontram-se 

resumidas as alterações necessárias a efetuar nos transportadores, considerou-se apenas a 

substituição do motor. 
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Tabela 5-13 – Resumo das alterações sugeridas nos transportadores.  

Transportador 

Carreto Mandado 
Potência Instalada (kW) 

z D (m) 

Atual Adequado Atual Adequado Atual Adequado 

TP4/2 54 23 0,33 0,14 4,0 Manter 

TM2 45 21 0,27 0,13 1,5 4,5 

TM2/A 45 23 0,27 0,14 1,5 Manter 

TP5/2 54 Manter 0,33 Manter 2,2 4 
 

 

Com o todo estudo e compreensão desenvolvido sobre o dimensionamento destes 

transportadores, elaborou-se uma ferramenta semiautomática em Excel de dimensionamento de 

transportadores sem-fim, ver Figura 5-29. A partir de inputs específicos, a ferramenta auxilia o utilizador 

na escolha do tipo de hélice, na potência necessária e na transmissão mecânica a instalar. Procura 

fatores de correção, devolve comentários e sugestões. Poderá ser útil no futuro para estudar o 

recondicionamento de transportadores sem-fim e facilitar no caso de avaliações de capacidade como 

na presente situação.   

 

 

Figura 5-29 – Ferramenta de dimensionamento de transportadores sem-fim. 
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5.2.2 TRANSPORTADORES DE CORRENTE TIPO REDLER  

O transportador do tipo redler consiste numa corrente com umas ‘pás’ laterais com espaçamentos 

uniformes que arrastam o material. A corrente circula por sprockets no topo do transportador, ver Figura 

5-30. O material é transportado segundo o princípio "en masse", ou seja, a coesão entre as partículas 

de um material é superior à resistência friccional do material contra a superfície interna da calha, o que 

permite que o material avance. Esta característica permite deslocar grandes volumes de materiais 

utilizando 'pás' de pequena profundidade. Em geral, uma altura de material até ⅔ da largura da caixa 

é transportado eficazmente no redler.59,60 

 

Figura 5-30 – Transportador de corrente tipo redler. 

Velocidades elevadas tendem a reduzir a eficiência do transporte, a camada acima das pás do 

redler não acompanha a velocidade da corrente e, ou é transportada a uma velocidade mais baixa ou 

permanece estacionária e acumula. Velocidades superiores a 0,5 − 0,6 𝑚/𝑠 não se adequam a estes 

transportadores. O transporte de materiais abrasivos, nestes transportadores, não é muito adequado e 

não deve exceder os 0,15𝑚/𝑠.60   

Para os caudais previstos nestes transportadores, será necessário confirmar que a altura prevista 

de camada de material no transportador não ultrapassa os ⅔ da largura da calha e averiguar se o grupo 

motoredutor instalado tem potência e fornece o binário adequado para o incremento de caudal. No 

terreno e nos manuais de máquina, recolheu-se a informação técnica necessária para os cálculos, 

apresentada na Tabela 5-14. 

Tabela 5-14 – Características técnicas dos transportadores tipo redler em estudo. 

 TP4/1 TP5/1 TP5/3 R9D 

Comprimento do transportador (m) 18 19 8,5 16 

Comprimento da corrente (m) 37 39 17,5 33 

Largura calha (mm) 400 400 260 260 

Grupo Motoredutor 

kW 4 4 1,5 4 

rpm 1430 1430 1380 1440 

Redução 36,84 36,84 36,83 31,4 

Velocidade (m/s) 0,33 0,33 0,33 0,70 

Passo da corrente (m) 0,1209 0,1209 0,102 0,125 

Número de dentes do sprocket 11 11 9 8 

Passo Corrente Transmissão (m) 0,03 0,03 0,03 0,04 

Dentes da roda mandante 21 21 21 17 

Dentes da roda mandada 54 54 38 19 
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Pela equação (5-18) calcula-se a altura da camada (ℎ , em 𝑚 ), mantendo as condições de 

funcionamento atual, ou seja, a velocidade (𝑣, em 𝑚/𝑠) e obviamente a largura (𝐿, 𝑒𝑚 𝑚) da caixa. 

ℎ =
𝑄𝑣

3600. 𝑣. 𝐿
 (5-18) 

Relativamente ao grupo motoredutor, calculou-se a força necessária, 𝐹 em 𝑁, na corrente para 

transportar o material, equação (5-19), e a potência, 𝑃 em 𝑘𝑊, pela equação (5-20). 

𝐹 = 1,1. 𝑎. 𝑔. (2𝑀𝑘 . 𝜇1 +
𝑄

3600. 𝑣
. 𝜇4) + 2,25 × 10

4. 𝑎. ℎ2. 𝐺 (5-19) 

𝑃 =
𝐹. 𝑣

1000. 𝜂
  (5-20) 

Onde, 

𝑎 Distância em metros entre os eixos de rotação da corrente, obtida pela equação (5-21). 

𝑎 =
𝐶𝑐𝑜𝑟𝑟 − 𝑧𝑝

2
 (5-21) 

 𝐶𝑐𝑜𝑟𝑟 Comprimento da corrente, em 𝑚. 

 𝑧  Número de dentes do sprocket. 

 𝑝  Passo da corrente do redler, em 𝑚. 

𝑀𝑘 Massa específica da corrente do redler, em 𝑘𝑔/𝑚 

𝜇1 Coeficiente de fricção do deslizamento da corrente, depende das condições de lubrificação 

da corrente, para aço os valores variam entre 0,35 para uma lubrificação insuficiente e 0,25 

para uma boa lubrificação, considerou-se 0,3. 

𝑄 Caudal de material transportado, em 𝑘𝑔/ℎ 

𝜇4 Coeficiente de fricção entre a corrente e o material transportado, entre colza e aço este 

coeficiente assume o valor de 0,35.61 

𝐺 Fator de fricção lateral, é variável com o material, considerou-se o valor para grãos de 

0,05.59  

𝜂 Eficiência da transmissão mecânica do grupo motoredutor. 
 

O resultado desta avaliação para a capacidade dos transportadores de corrente encontra-se na 

Figura 5-31 e Figura 5-32. Conclui-se que nenhum apresenta limitações ao incremento de caudal e, 

portanto, não serão alvo de alterações.  
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Figura 5-31 – Comparação da altura das camadas de 
material nos transportadores atualmente, com a 
prevista no revamping e a máxima admissível. 

Figura 5-32 – Comparação da potência requerida 
para as configurações prensa + expander e duas 

prensas com a capacidade instalada. 

 

Sugere-se, no entanto, que, uma vez que os transportadores TP4/1 e TP5/1 apenas laboram com 

bagaço de colza, que seja reduzida a velocidade da corrente, em particular do R9D que está muito 

elevada. O TP5/3 ocasionalmente poderá ter de ser utilizado com soja e, portanto, não serão 

consideradas alterações. O bagaço de colza trata-se de um material abrasivo, o que obviamente 

acarreta custos mais elevados de manutenção do equipamento, que podem ser minimizados com boas 

práticas de utilização do equipamento, neste caso, redução da velocidade. 

Testou-se uma alteração da velocidade para 0,15𝑚/𝑠, no entanto, para os três casos, a altura da 

camada resultante ultrapassava a altura de camada transportada com eficiência. Desta forma optou-se 

por fixar a altura da camada de material a ⅔ da largura da calha, e calcular a velocidade resultante. 

Com esta velocidade, calculou-se a velocidade de rotação necessária na roda mandada na transmissão 

mecânica e por conseguinte o número de dentes necessários nesta roda.  

A diminuição da velocidade implica o aumento do tamanho da roda mandada. Será necessário 

averiguar se a tampa de proteção da transmissão mecânica permite o aumento de tamanho da roda. 

Na Tabela 5-15 encontra-se a informação relativa às novas rodas mandadas, para a redução de 

velocidade do transportador, tendo em vista a minimização da velocidade de desgaste do material. 

Tabela 5-15 – Alteração sugerida nas rodas mandadas na transmissão mecânica dos transportadores de 
corrente 

Transportador de corrente 
Velocidade 

ajustada (m/s) 
Número de dentes na 

roda mandada  
D (m) 

TP4/1 0,23 80 0,65 

TP5/1 0,23 79 0,64 

R9D 0,38 35 0,43 
 

 A ferramenta desenvolvida para o dimensionamento de transportadores de corrente do tipo redler, 

tem uma apresentação idêntica à ferramenta anteriormente apresentada para transportadores sem-fim, 

é versátil para o transporte de vários materiais, diferentes correntes de redler e passos de correntes de 

transmissão, é possível também atribuir ângulos de inclinação. Define ainda a largura do transportador 
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e a transmissão mecânica adequada à aplicação. Fornece sugestões de valores para auxiliar o 

utilizador da ferramenta e devolve comentários caso a seleção não seja adequada. 

5.2.3 ELEV ADORES DE ALC ATRUZES  

Os elevadores de alcatruzes ou noras são o sistema de transporte vertical mais utilizado para 

materiais a granel, secos ou mesmo húmidos. Este sistema incorpora uma corrente com uma série de 

cestos, os alcatruzes, uniformemente espaçadas. É um equipamento compacto, que ocupa um espaço 

reduzido e permite o transporte de grandes quantidades de material. Os elevadores considerados, EL1 

e EL2 têm o tipo de descarga mais comum, centrífugo que permite operar a velocidade elevadas, mais 

propriamente na gama 1,2 –  1,4 𝑚/𝑠. Os alcatruzes arrastam o material na base do transportador, 

transportam-no até ao topo onde, a força centrífuga ao passar sprocket superior faz descarregar o 

material, ver Figura 5-33. 

 

Figura 5-33 – Representação esquemática de um elevador de alcatruzes com descarga centrífuga.62 

A massa transportada por alcatruz, 𝑚 em 𝑘𝑔, depende do volume do alcatruz (mediu-se este 

volume experimentalmente com água), 𝑉 em 𝑚3, da densidade do material a transportar, 𝜌 em 𝑘𝑔/𝑚3, 

e do coeficiente de preenchimento do alcatruz tipicamente 𝑗 = 0,6 − 0,9 , segundo a equação 

(5-22)(5-19). De forma que o caudal transportado, 𝑄 em 𝑘𝑔/ℎ, dado pela equação (5-23) depende da 

velocidade do elevador, 𝑣 em 𝑚/𝑠, e da distância ente alcatruzes ou passo, 𝑝 em 𝑚. Usualmente o 

passo é 2-3 vezes a altura do alcatruz ou igual a 3-4 vezes o passo da corrente.54  

𝑚 = 𝑉 × 𝜌 × 𝑗 (5-22) 

𝑄 = 3600 ×
𝑚 × 𝑣

𝑝
 (5-23) 

A força necessária no cabeçote superior da nora, 𝐹 em 𝑁, para arrastar a corrente com alcatruzes 

é calculada pela equação, e depende do caudal transportado, da velocidade, da altura de elevação do 

material, ℎ em 𝑚, e de uma altura fictícia, ℎ𝑜 em 𝑚. Esta altura fictícia depende da alimentação da nora 

(arraste ou funil de alimentação) e da granulometria do material, no presente caso a alimentação é 

realizada por arraste e a granulometria do material é baixa, de forma que ℎ𝑜 = 7,6 𝑚 . A potência 

necessária para o transporte é calculada pela equação (5-21). 

𝐹 =
𝑄

3600 × 𝑣
(ℎ + ℎ𝑜) (5-24) 
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O aumento da capacidade do elevador de alcatruzes passa ou pelo aumento da velocidade da 

corrente ou aumento do número de alcatruzes. O aumento do volume dos alcatruzes é limitado ao 

escasso espaço do equipamento. A estratégia adotada passou pelo cálculo do passo necessário e 

potência para o caudal pretendido, e a sua comparação com o passo atual e potência instalada.  

Os resultados estão apresentados na Figura 5-34 e na Figura 5-35, como é possível observar, 

para ambos os elevadores de alcatruzes e para ambos os critérios, potência e passo, as condições 

atuais permitem o incremento de caudal. O passo dos alcatruzes na corrente poderia ser aumentado, 

ou seja, diminuir o número de alcatruzes na corrente, nomeadamente na EL1 que apresenta uma maior 

diferença entre o passo necessário e o existente. No entanto, este transportador pertence a um circuito 

alternativo para laboração de soja, de forma que está dimensionado para caudais superiores e, 

portanto, não faz sentido considerar alterações que anulem a versatilidade deste transportador.    

Desta forma, para nenhum dos elevadores de alcatruzes serão consideradas alterações. À 

semelhança dos transportadores anteriores também foi desenvolvida uma ferramenta de auxílio ao 

dimensionamento de elevadores de alcatruzes. 

  

Figura 5-34 – Avaliação comparativa entre o passo 
necessário dos alcatruzes e o passo de alcatruzes 

atual 

Figura 5-35 – Avaliação comparativa entre a potência 
necessária e a potência instalada. 

5.3 BOMBAS CENTRÍFUGAS  

As bombas centrífugas são equipamentos extensamente utilizados na indústria química no 

transporte de vários tipos de líquidos. São simples, baratas, compactas, versáteis e estão associadas 

a baixos custos de manutenção.  

Relativamente às bombas centrífugas existentes na zona de clarificação do óleo, por escassez de 

informação respeitante às características técnicas das mesmas e da sua potencialidade para o 

incremento de caudal, procedeu-se a ensaios experimentais para obtenção das curvas características 

das bombas.  

Uma curva característica do tipo altura manométrica em função do caudal volumétrico permite 

conhecer o desempenho real da bomba. A altura manométrica de uma bomba, ℎ𝑚𝑎𝑛, é medida em 𝑚 
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e representa a altura à qual esta consegue elevar um líquido, e calcula-se pela equação (5-27). Onde 

𝑝 é a pressão relativa em 𝑃𝑎, 𝜌 é a densidade do fluido em 𝑘𝑔/𝑚3, 𝑔 é a aceleração gravítica em 𝑚/𝑠2, 

ℎ  é a altura em 𝑚  e 𝑣  a velocidade do líquido em 𝑚/𝑠 . As variáveis de índice 2 são relativas à 

compressão da bomba enquanto que as de índice 1 são referentes à admissão, ver Figura 5-36. A 

altura manométrica é apenas função da velocidade de rotação e do diâmetro do impulsor, ou seja, é 

independente da densidade do líquido bombeado.63 

ℎ𝑚𝑎𝑛 =
𝑝2 − 𝑝1
𝜌𝑔

+ (ℎ2 − ℎ1) +
v2
2 − 𝑣1

2

2𝑔
 (5-25) 

𝑣 =
𝑄

𝐴
=
4𝑄

𝜋𝐷2
 (5-26) 

ℎ𝑚𝑎𝑛 =
𝑝2 − 𝑝1
𝜌𝑔

+ (ℎ2 − ℎ1) +
8Q2

𝑔𝜋2
(
1

𝐷2
4 −

1

𝐷1
4) 

(5-27) 

 

Figura 5-36 – Representação esquemática de uma bomba centrífuga, com identificação dos parâmetros 
necessários, na admissão e compressão, para cálculo da altura manométrica. 

Para obtenção das curvas características de cada uma das bombas centrífugas, instalou-se um 

manómetro numa picagem da compressão da bomba e conduziu-se todo o caudal da compressão da 

bomba passar por um caudalímetro Coriolis. Nestas condições, e com as válvulas de admissão à 

bomba completamente abertas, ajustou-se vários estrangulamentos na válvula de macho esférico na 

compressão da bomba, para se fazer corresponder vários valores de pressão relativa lidos no 

manómetro a valores de caudais registados no caudalímetro. Posto isto, foi ainda necessário recolher 

informação relativa aos diâmetros e alturas da admissão e compressão das bombas. Considerou-se 

que a pressão relativa na admissão seria o peso de uma coluna de óleo de 1 𝑚 . As curvas 

características obtidas encontram-se na Figura 5-37. 

  

Figura 5-37 – Curvas características QH obtidas experimentalmente para as bombas centrífugas P718 (gráfico 
à esquerda) e P723A (gráfico à direita). 
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Nenhuma das bombas apresenta capacidade para escoar o caudal total de óleo clarificado em 

ambas as centrífugas, e enviá-lo desde o tanque pulmão para o parque de tanques. No entanto a P718 

tem capacidade para alimentar a nova centrífuga, enquanto a P723A continua a alimentar a centrífuga 

atual.  

Procedeu-se aos ajustes necessários do P&ID desenvolvido anteriormente e, com vista à 

aquisição de uma nova bomba centrífuga elaborou-se uma folha de especificação do equipamento, 

apresentada na Tabela 5-16. Solicitou-se uma estimativa de preço para este equipamento a 

fornecedores habituais da empresa para posterior consideração no plano de investimentos. 

 

Tabela 5-16 –Folha de Especificação de Bomba Centrífuga P782. 

Folha de Especificação 

Bomba Centrífuga 
Aplicação         

Nº do equipamento: P782        

Função: Transporte de óleo do Tanque pulmão para o Parque de Tanques 

Localização: Substituição da bomba P718     

  Zona não classificada      

Serviço: Contínuo 24h/dia       

Tipo: Horizontal       

Fluido: Óleo de colza cru       

Características: Até 1 % (m/m) de sólidos - finos de semente de colza    

  Inflamável           

Condições de Serviço Características do Motor 

Temperatura: 80 - 100°C  Acionamento: Motor elétrico 

Viscosidade: 12,1 - 8,41 cP  Acoplamento: Direto   

Densidade:  877,7 - 865,8 kg/m³  
Sistema de Corrente: 

Alternada 
trifásica 

Caudal Nominal: 
Soma das capacidades  
das centrífugas 718 e 718B m³/h  Tensão de Corrente:  380/400 V   

Altura Manométrica 
Requerida: 

25 m 
  Frequência: 50 Hz   

Escoamento: Radial   Grau de Proteção: Min IP55  

Rotor: Estágio simples     
Classe de 
Serviço:    S1   

Construção Conexões  

Empanque: Mecânico simples  Flanges Posição Dimensão  

Rotor: Aberto  Sucção Axial G 2"  

Base:  Aproveitar existente,   Compressão Vertical G 2"  

  se possível         
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6 ANÁLISE DA V IABILIDADE ECONÓMICA DO PROJETO  

6.1 INVESTIMENTO  

6.1.1 CADERNO DE ENC ARGOS  

Com todo o estudo prévio efetuado até ao momento é possível, agora, listar todas as alterações a 

efetuar à situação atual, na unidade de preparação para a receção da segunda prensa. Com a listagem, 

produziu-se um caderno de encargos (checklist) a enviar aos fornecedores escolhidos, para respetiva 

orçamentação.  

O caderno de encargos é um documento que compila um conjunto de cláusulas técnicas, jurídicas 

e administrativas que o empreiteiro deve cumprir, garantindo que os trabalhos executados são 

entregues conforme previsto. Um caderno de encargos deve ser conciso e objetivo de forma a evitar 

ambiguidades e permitir que o contratado tenha uma real dimensão do projeto e das intervenções 

necessárias e, desta forma, fornecer um orçamento ajustado. 

No caso particular deste projeto ainda se trata de um caderno de encargos preliminar, uma vez 

que existem vários pressupostos a validar. Este caderno de encargos compila as necessidades em 

termos de: 

 Alterações necessárias nos transportadores e condutas – com especificação de materiais, 

do produto a transportar e necessidade de portas de vigias. 

 Alterações de tubagem e instalação de bomba – com especificação de número, diâmetro 

e tipo de válvulas, do material e diâmetro da tubagem. 

 Alteração da configuração de descarga de óleo da centrífuga atual, construção para a 

descarga de óleo da centrífuga nova e construção de condutas para uma linha de 

ventilação comum dos gases das centrífugas para ventilador. 

 Obras de civil e estruturas metálicas a instalar – incluindo a possibilidade de 

aproveitamento de material existente, com várias hipóteses de estruturas sugeridas pelo 

contratante para apoio da plataforma da centrífuga e do monorail. 

 Instalação dos equipamentos adquiridos para a segunda fase. 

 Instalação elétrica (instrumentação e automação) e de cablagem a executar – forneceu-

se informação referente a toda a cablagem existente nos locais de obra no sentido de ser 

avaliado o seu aproveitamento. 

Todas estas necessidades resultaram de um detalhado estudo das necessidades a suprir aos 

equipamentos envolvidos no revamping, de um estudo pormenorizado no local de trabalhos 

contabilizando as alterações necessárias e possíveis aproveitamentos de material. O layout de 

instalação da segunda prensa já estava definido à priori e foi considerado o layout 7 de instalação para 

a centrífuga decantadora.  
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Para elaboração de um orçamento preliminar solicitou-se às empresas responsáveis pela 

implantação da primeira fase do projeto, que se agendassem reuniões de trabalho para que in situ se 

realizasse uma identificação dos locais de execução de trabalhos com o intuito de eliminar eventuais 

dúvidas. 

6.1.2 PROPOSTAS  

Utilizou-se a cotação fornecida pela proposta eleita de centrífuga decantadora e a cotação já 

existente para a segunda prensa. Os fornecedores consultados para orçamentação do caderno de 

encargos desenvolvido forneceram uma estimativa de cotação. De notar que se parcelou a propostas 

pelos fornecedores, de forma que nesta fase não existirá uma análise comparativa das propostas. O 

custo de investimento total previsto é de 651 905€, cuja distribuição de custos é apresentada na Figura 

6-1. A este valor efetuou-se um incremento de 300 000€ como previsão de custo para o fornecimento 

de um novo condicionador e respetiva instalação mecânica e elétrica, o que perfaz um custo de 

investimento total de 951 905€. 

 

Figura 6-1 – Distribuição dos custos de investimentos associados à segunda fase do projeto Prensas. 

6.2 ANÁLISE ECONÓMICA  

A análise económica desenvolvida teve como baseline a configuração atual de prensa e expander. 

A partir deste ponto de partida avaliou-se os impactos económicos da substituição do segundo 

expander por uma prensa.  

Infelizmente à data da atual dissertação não existem dados reais da laboração de semente de 

colza na configuração prensa e expander, apenas dados da laboração exclusiva com prensa. De forma 

que, esta situação foi estimada a partir da combinação dos dados existentes dos expanders com os 

obtidos com a prensa. A compilação dos dados recolhidos com a prensa permitiu obter estimativas 

mais realistas dos custos e proveitos decorrentes desta alteração e extrapolar para o cenário futuro 

com as duas prensas. 

 

 

Equipamentos
59,8%

Instalação Elétrica
17,9%

Instalação Mecânica, 
Estruturas e Civil

18,5%

Desenvolvimento de 
Software e Hardware

3,8%
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6.2.1 PRESSUPOSTOS  

A análise económica desenvolvida baseou-se na presunção dos seguintes pressupostos: 

 Rendimentos médios ponderados para a extração mecânica de óleo e teor de óleo no 

bagaço entre dados da prensa e do expander para avaliação do cenário atual de prensa 

e expander. À data atual, esta configuração não foi testada, não existindo dados reais. 

 Capacidade da fábrica de laborar continuamente à capacidade máxima do expander e da 

prensa, com manutenção das condições operatórias ideais. 

 Extrapolação dos consumos específicos das utilidades vapor, água osmotizada e hexano 

que se verificaram com a utilização da prensa para a laboração com duas prensas – o 

aumento de escala otimiza os processos e tendencialmente verifica-se uma redução dos 

custos, no entanto tal redução não foi considerada. 

 Extrapolação dos rendimentos obtidos na extração mecânica de óleo e teor residual de 

óleo na farinha com a configuração uma prensa para duas prensas. 

 Capacidade da fábrica para laborar continuamente à capacidade máxima das duas 

prensas mecânicas, com obtenção das condições de temperatura e humidade desejadas 

tanto à entrada das prensas como à entrada do extrator.  

 Perdas de óleo de colza registadas no processo da configuração dois expanders mantêm-

se para duas prensas. 

 Caudal anual de semente de colza previsto para 2016. 

 Teor de óleo na semente de 44,4%. 

 Razão entre o preço de venda do óleo e do bagaço de 3,42 (dados de 2016). 

 Não são considerados períodos de downtime na fábrica resultantes tanto da instalação da 

segunda prensa como da centrífuga decantadora, assume-se que nesse período se 

poderá realizar a laboração normal de grãos de soja, sendo apenas uma questão de 

gestão do planeamento. 

 Ignoraram-se os proveitos na margem de extração com a redução de custos específicos 

com mão-de-obra dado ser um custo afundado (custo fixo). 

 Consideraram-se 8 anos de amortização dos ativos fixos tangíveis e 3 anos para os ativos 

fixos intangíveis, nomeadamente desenvolvimento de Software e Hardware do projeto. 

 Considerou-se uma taxa de atualização de 10,5%  

6.2.2 CUSTOS E PROVEITOS  

6.2.2.1 AUMENTO DO RENDIMENTO DE EXTRAÇÃO DO ÓLEO  

À semelhança do que foi realizado na primeira fase deste projeto, no sentido de perceber qual o 

efeito real da redução do teor de óleo no bagaço à entrada do extrator no teor de óleo residual na 

farinha. Recolheram-se dados reais da empresa desde janeiro de 2015 a junho de 2016 e confrontou-

se com dados de benchmark – dados de processos de empresas concorrente. A estes dados adicionou-

se os valores obtidos atualmente com a prensa na Iberol, S.A.. Na Figura 6-2 encontra-se representado 
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a conjugação de todos estes dados, e é evidente que quanto menor o teor de óleo no bagaço à entrada 

do extrator menor será o teor de óleo perdido para a farinha.3,64,65 

 

Figura 6-2 – Representação gráfica dos dados de Benchmark e da empresa, dados com expander e com 
prensa, separadamente. Referência à previsão Prensa + Expander. Por questões de confidencialidade, não 

são apresentadas as escalas nos eixos do gráfico.  

Os dados de benchmark são relativos à unidade de extração de óleo de colza com prensas e são 

concordantes com os valores obtidos com a prensa nas instalações da Iberol, S.A.. A referência 

assinalada como previsão Prensa + Expander, representa uma média ponderada com as suas 

capacidade e entre os valores obtidos com a prensa e os dados da empresa da laboração com 

expanders.  

Considerando 1 𝑡𝑜𝑛 de semente e colza, a produção de farinha com uma menor quantidade de 

óleo implica uma redução direta na quantidade de farinha produzida por tonelada de semente e um 

aumento da quantidade de óleo produzida. Prevê-se que esta variação seja −0,55%  do bagaço 

produzido e mais 0,73% da quantidade de óleo recuperada. O proveito conseguido com o aumento de 

rendimento da extração de óleo é de 1,65€/𝑡𝑜𝑛, e é obtido pela equação (6-1), utilizaram-se preços de 

venda (€/𝑡𝑜𝑛) atuais para este cálculo. 

𝑃𝑟𝑜𝑣𝑒𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜  (€/𝑡𝑜𝑛) =

= (𝜂𝑓𝑎𝑟𝑖𝑛ℎ𝑎,2 𝑃𝑟𝑒 − 𝜂𝑓𝑎𝑟𝑖𝑛ℎ𝑎,𝑃𝑟𝑒+𝐸𝑥𝑝)
€

𝑡𝑜𝑛𝑓𝑎𝑟𝑖𝑛ℎ𝑎

+ 𝑥ó𝑙𝑒𝑜
𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒(𝜂ó𝑙𝑒𝑜,2 𝑃𝑟𝑒 − 𝜂ó𝑙𝑒𝑜,𝑃𝑟𝑒+𝐸𝑥𝑝)€/𝑡𝑜𝑛ó𝑙𝑒𝑜 

(6-1) 

6.2.2.2 UTIL IDADES  

Como era esperado, com a utilização da prensa na preparação, os consumos específicos das 

utilidades vapor e hexano reduziram. Por outro lado, o consumo energético aumenta devido à elevada 

potência consumida pela prensa. De notar que os consumos específicos apresentados para prensa e 

expander resultam de uma média ponderada dos consumos específicos para cada equipamento com 

a sua capacidade. 
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Figura 6-3 – Consumo específicos das utilidades vapor, água osmotizada, hexano e energia nas configurações 
expander, prensa + expander e prensa. Por questões de confidencialidade, não é apresentada a escala no 

eixo do gráfico. 

O cálculo do proveito/custo decorrente destas variações é calculado pela equação (6-2), onde 

𝐶𝐸𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒,𝑃𝑅𝐸+𝐸𝑋𝑃  e 𝐶𝐸𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒,2𝑃𝑅𝐸  é o consumo específico da utilidade na configuração prensa + 

expander e na configuração duas prensas, respetivamente;  €/𝑢𝑛𝑖𝑡á𝑟𝑖𝑜𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒  é custo unitário da 

utilidade. Por consumo específico entende-se o consumo da utilidade por tonelada de semente 

processada. O proveito/custo decorrente da variação das utilidades é obtido pela soma dos proveitos 

de cada utilidade. Na Figura 6-4 encontram-se representadas as variações no custo por tonelada de 

cada utilidade e a soma dessas mesmas variações. A energia é de facto um custo avultado, de forma 

que, do total das utilidades, resulta um custo de 0,88€/ton.  

𝑃𝑟𝑜𝑣𝑒𝑖𝑡𝑜/𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 = (𝐶𝐸𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒,𝑃𝑅𝐸+𝐸𝑋𝑃 − 𝐶𝐸𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒,2𝑃𝑅𝐸)€/𝑢𝑛𝑖𝑡á𝑟𝑖𝑜𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 (6-2) 

 

Figura 6-4 – Proveitos e custos específicos decorrentes das variações no consumo de utilidades da 
substituição do segundo expander. 

VAPOR 

Com o revamping tecnológico do processo, ao DTS chega um caudal de farinha com um teor mais 

reduzido em óleo e hexano. A quantidade de vapor a fornecer a este bagaço por unidade de massa é 

inferior. A introdução de vapor no equipamento é regulada pela temperatura atingida em cada piso, de 

forma que com um teor mais reduzido em óleo, a capacidade calorífica do bagaço é inferior e, por 

conseguinte, arrefece mais rapidamente. De fato estas previsões na redução de consumo de vapor são 

corroboradas com o levantamento de dados realizado de expanders e da prensa, ver Figura 6-5. A 

redução é de facto mais óbvia no DTS, gerando um proveito total de 0,33€/𝑡𝑜𝑛, com a redução de 

consumo de vapor.  
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Figura 6-5 – Consumo específico de vapor DTS e outros nas configurações expander, prensa+expander e 
prensa. Por questões de confidencialidade, não é apresentada a escala no eixo do gráfico. 

Com a instalação da segunda prensa que, ao contrário do expander, não tem consumo de VD 

nem VI, será também de esperar uma redução do específico de vapor na unidade de preparação. No 

entanto, com a introdução de um novo condicionador, o consumo específico de vapor poderá manter-

se ou reduzir ligeiramente. A variação do consumo específico de vapor decorrente da introdução do 

condicionador não foi considerada. 

HEXANO 

A regulação do caudal de hexano introduzido no extrator é realizada por observação da altura do 

banho de miscela no bagaço, em cada caçamba do extrator. Com uma menor quantidade de óleo a 

extratar, o hexano percola e drena com mais facilidade nas caçambas, ficando menos retido na matriz 

do bagaço. Assim, o bagaço à entrada do DTS tem um menor teor em hexano e, por conseguinte, 

menos hexano é necessário recuperar do bagaço. A minimização da quantidade de hexano a recuperar 

conduz também à minimização das perdas de hexano por tonelada de semente processada, gerando 

assim um proveito de 0,05€/𝑡𝑜𝑛.  

ÁGUA OSMOTIZADA 

A água osmotizada é utilizada essencialmente na recuperação de hexano, seria esperado que se 

registasse uma diminuição do seu consumo, no entanto regista-se um ligeiro aumento. Tal alteração 

deverá estar relacionada com a água requerida para arrefecimento da caixa redutora do grupo 

motoredutor da prensa. 

ENERGIA ELÉTRICA 

A alteração do consumo elétrico tem um peso pejorativo na análise económica deste projeto. A 

prensa tem um consumo elétrico específico superior ao expander. Recolheram-se dados da intensidade 

de corrente consumida tanto pela prensa como pelo expander, por forma a calcular a potência ativa 

consumida de ambos pela equação (6-3) e o seu consumo elétrico específico – consumo elétrico por 

tonelada de semente processada, equação (6-4). 

𝑃 =
√3. 𝐷𝐷𝑃. 𝐼. 𝑐𝑜𝑠𝜑

1000
 (6-3) 
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𝐶𝐸𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 =
𝑃𝑜𝑡

𝑄𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒
 (6-4) 

Onde, 

𝑃 Potência em 𝑘𝑊. 

𝐷𝐷𝑃 Tensão da corrente, no caso é corrente de tensão baixa trifásica 380V. 

𝐼 Intensidade da corrente elétrica medida, em 𝐴. 

𝑐𝑜𝑠𝜑 Fator de potência, no grupo motoredutor da prensa 0,87 e no grupo motoredutor do 

expander 0,88. 

𝑄𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 Caudal de semente processada em 𝑡𝑜𝑛/ℎ. 
 

É necessário incluir também o consumo elétrico específico da centrífuga decantadora, da bomba 

centrífuga a instalar e dos dois novos grupos motoredutores. Uma vez que o fornecedor da centrífuga 

selecionada não providenciou o consumo elétrico especifico do equipamento, utilizou-se diretamente a 

potência instalada para estimar o valor. De notar que tanto a centrífuga decantadora está equipada 

com variador de velocidade e que serão também instalados variadores de velocidade nas bombas 

centrífugas, como descrito anteriormente. Os variadores de velocidade podem reduzir o consumo de 

energia elétrica em mais de 50%. Assim, o consumo elétrico especifico da centrífuga calculado deverá 

estar superestimado, de forma que não serão considerados consumos adicionais da bomba e dos 

novos motores – são significativamente menos potentes e, portanto, esta aproximação é aceitável e 

mesmo assim deverá estar bastante acima do real. 

6.2.2.3 MANUTENÇÃO  

O custo de manutenção por tonelada processada da prensa foi estimado pelo fornecedor. E, 

revelou ser superior aos custos de manutenção tidos com o expander a substituir, que se calculou com 

base nos últimos 3 anos de uso. Estimou-se ainda um valor para o custo de manutenção da centrífuga 

decantadora também com base em informação que se solicitou ao fornecedor selecionado. Obviamente 

é um custo no projeto, que se estima ser de 0,10€/ton. 

6.2.2.3.1  EXPANDER  REMOVIDO  

À semelhança do que foi considerado na primeira análise do projeto prensas, este equipamento 

será guardado em armazém como peças de stock para o expander da soja. Ou seja, permite 

recondicionar o expander ou mesmo substituí-lo na íntegra em caso de necessidade. 

Assumiu-se um valor de depreciação de 50% do preço de compra, e representa um ganho pontual 

do projeto.  

6.2.2.4 AUMENTO DE CAPACIDADE  

A comparação económica dos cenários prensa + expander e duas prensas é realizada tendo por 

base o processamento de um caudal predefinido de semente de colza. Este valor é estipulado 

anualmente pelo planeamento de produção da empresa. Com o aumento da capacidade instalada é 

possível reduzir o tempo requerido para o processamento desse caudal, as vantagens recorrentes 

desta alteração são: 
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 Aumento da competitividade da fábrica, fica capaz de responder mais rapidamente às 

necessidades do mercado; 

 Maior disponibilidade da fábrica para realização da manutenção industrial e realização de 

testes de performance dos equipamentos; 

 Redução do consumo específico de utilidades (hexano, vapor à exceção da água 

osmotizada e eletricidade que aumentam); 

 Possibilidade de prolongar o período de produção, mais margem de manobra para o 

planeamento e colmatar paragens industriais não programadas. 

Para a quantificação dos proveitos oriundos do aumento de capacidade, será considerada a 

possibilidade de laborar no período de tempo ganho com o aumento de capacidade. Este proveito é 

contabilizado pela margem de extração. A margem de extração é o lucro obtido por tonelada de 

semente processada, ou seja, ao preço de venda do óleo e farinha gerado por uma tonelada de 

semente de colza é subtraído o custo da tonelada de semente, das utilidades consumidas, custos de 

manutenção e mão-de-obra. Este valor é calculado internamente e está calculado com base nos 

rendimentos atuais com 2 expanders. Assim, a este valor de margem de extração (𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚𝐸𝑋𝑃 em 

€/𝑡𝑜𝑛) é necessário corrigir com o proveito obtido com o aumento do rendimento em óleo e com o 

proveito da redução do consumo específico de utilidades. Calcula-se pela equação (6-5), onde 𝐶2𝑃𝑅𝐸 e 

𝐶𝑃𝑅𝐸+𝐸𝑋𝑃é a capacidade das duas prensas e da configuração prensa + expander, respetivamente. 

Representa um proveito de 4,17€/ton. 

𝑃𝑟𝑜𝑣𝑒𝑖𝑡𝑜𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒(€/𝑡𝑜𝑛)

= (
𝐶2𝑃𝑅𝐸

𝐶𝑃𝑅𝐸+𝐸𝑋𝑃
− 1) × (𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚𝐸𝑋𝑃 − 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 − 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑀𝑎𝑛𝑢𝑡𝑒𝑛çã𝑜

+ 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑒𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜) 

(6-5) 

6.2.3 INDIC ADORES ECONÓMICOS  

A avaliação de rendibilidade foi realizada mediante indicadores económicos obtidos com base nos 

fluxos de caixa ou cashflows atualizados. Considerou-se os indicadores económicos: VAL (valor atual 

líquido), ou seja, o retorno monetário decorrente do investimento após este estar saldado; TIR (taxa 

interna de retorno), taxa de atualização para a qual o 𝑉𝐴𝐿 = 0 ; PRI (período de recuperação do 

investimento ou payback time) e o IR (índice de rendibilidade) que traduz a rentabilidade por unidade 

de capital investido. Os indicadores económicos desta análise económica a 8 anos encontram-se 

resumidos na Tabela 6-1.  

Tabela 6-1 – Indicadores económicos resultantes da análise económica a 8 anos. 
 

Indicador Económico Valor 

VAL 4 327 597 € 

PRI 12,4 meses 

TIR 107,5% 

IR 4,5 
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O VAL obtido é significativamente superior a 0, o payback time é inferior a 8 anos, a TIR é 

significativamente superior à taxa de atualização considerada (10,5%) e o IR é superior a 1. Todos 

estes indicadores comprovam a rentabilidade do projeto. 

6.3 ANÁLISE DE SENSIBILIDADE  

Dada a não validação de alguns pressupostos considerados na avaliação económica, é crucial 

contabilizar a incerteza e o risco associado ao projeto. Um dos tipos de análise efetuadas ao estudo de 

viabilidade económica e financeira de um projeto é a análise de sensibilidade, que possibilita avaliar o 

impacto económico nos indicadores de viabilidade associado à variabilidade de determinadas variáveis 

fundamentais da análise económica. Neste projeto específico, as variáveis de interesse manipuladas 

para o estudo de sensibilidade do projeto foram: o custo de investimento, o teor residual de óleo na 

farinha, o aumento de capacidade, a razão entre os preços de venda do óleo e da farinha, o teor de 

óleo da semente e a margem de extração.   

O custo de investimento utilizado foi uma resposta ao caderno de encargos preliminar 

desenvolvido e, portanto, ainda pode ser alvo de ajustes e/ou pequenas alterações, de forma que faz 

todo o sentido considerar a sua variabilidade. O valor de teor residual de óleo perdido na farinha 

utilizado é extrapolado dos dados obtidos com uma prensa e uma vez que as condições operatórias 

atingidas poderão não ser iguais, com consequências diretas no rendimento do processo. O aumento 

da capacidade instalada representa o ganho mais significativo deste revamping e, como foi visto, o 

tempo de laboração poupado pode ser utilizado para produzir ou não, o que obviamente tem um 

impacto económico expressivo, e que, portanto, será avaliado. Como verificado na equação (6-1), o 

proveito do rendimento está dependente do teor de óleo da semente em laboração, que sofre flutuações 

consoante a origem e condições de cultivo. A margem de extração está dependente de muitas variáveis 

externas ao processo e podem sofrer ajustes, da mesma forma que a razão entre os preços de venda 

de óleo e farinha estão dependentes da procura do mercado.  

A estratégia utilizada nesta análise de sensibilidade, passou por avaliar o impacto de cada variável 

individualmente, ou seja, considerou-se uma gama de instabilidade da variável com as restantes fixas, 

e avaliou-se o impacto nos indicadores económicos de tempo de payback, VAL e TIR. Considerou-se 

desvios positivos e negativos de 30% em cada parâmetro, à exceção do teor de óleo da semente que 

se variou de -15 a 10%, do proveito obtido com o aumento da capacidade instalada, que se impôs 

variações negativas até -100%, ou seja, até à não utilização do aumento da capacidade instalada e 

variações -20 a 20% no custo de investimento. Considerou-se esta variação no custo de investimento 

devido à falta de rigor do custo estimado para aquisição e instalação do novo condicionador.  

Na Figura 6-6 encontra-se a sensibilidade do indicador económico payback time à variação 

imposta a cada parâmetro. Verifica-se que um não aproveitamento do aumento da capacidade instalada 

conduz a um aumento do tempo de payback de 43,6 meses enquanto um teor residual de óleo 30% 

acima do previsto implica mais 12,4 meses para recuperação do investimento, e representam os piores 

cenários neste indicador económico. De notar que estas variações continuam a retornar PRI inferiores 

a 8 anos. 
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Figura 6-6 – Sensibilidade do indicador económico payback à variação das variáveis fundamentais da análise 
económica. 

Da análise de sensibilidade do indicador económico VAL, representado na Figura 6-7, conclui-se 

que separadamente nenhuma variação significativa nos parâmetros selecionados conduz a um VAL 

igual ou inferior a zero. Deduz-se também que são de novo os parâmetros de teor residual de óleo na 

farinha e o aumento de capacidade que têm maior impacto neste indicador económico. 

 

Figura 6-7 – Sensibilidade do indicador económico VAL à variação das variáveis fundamentais da análise 
económica. 

Finalmente na Figura 6-8 a flutuação do TIR face às variações impostas nas variáveis de interesse, 

como seria de esperar nunca atinge valores iguais ou inferior à taxa de atualização utilizada, 10,5%. 

Desta análise de sensibilidade conclui-se que o grau de incerteza e risco associado a este projeto é 

baixo. 
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Figura 6-8 – Sensibilidade do indicador económico TIR à variação das variáveis fundamentais da análise 
económica. 
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7 CONCLUSÕES  

No âmbito da eficiência e otimização de processos, o presente trabalho teve como objetivo 

principal o estudo de um revamping tecnológico do processo de extração de óleos e bagaços da 

semente de colza da Iberol – Sociedade Ibérica de Biocombustíveis e Oleaginosas, S.A.. Partiu-se do 

cenário atual prensa e expander para a avaliação técnico económica do cenário futuro de duas prensas. 

Para o efeito, com auxílio da metodologia Kaizen-lean de project managment, delineou-se a construção 

de um cenário futuro do processo com a implementação de uma prensa mecânica em substituição de 

um expander. 

Realizou-se um balanço de massa e energia com o intuito de identificar pontos de estrangulamento 

do processo ao aumento de 25% da sua atual capacidade de processamento da semente de colza. 

Foram identificados transportadores que necessitam obrigatoriamente de ser ajustados para que este 

incremento de caudal seja viável, nomeadamente os transportadores sem-fim TP5/2, TM2 e TM2/A. 

A extração mecânica de óleo com duas prensas implica a extração de caudal de óleo superior em 

mais de 50%, ao caudal possível com o cenário atual. Foi necessário delinear todas as alterações 

necessárias a implementar no sistema de clarificação do óleo das prensas. Optou-se pela introdução 

de uma centrífuga decantadora, para a qual se realizou uma escolha criteriosa das propostas recebidas 

e se selecionou a localização mais vantajosa para o equipamento. As bombas envolvidas neste circuito 

foram sujeitas a testes para avaliação da sua real capacidade com vista ao seu aproveitamento para o 

revamping pretendido. Conclui-se que as duas bombas centrífugas existentes têm aplicação com a 

instalação da nova centrífuga e que se será necessário adquirir uma nova. 

Foram considerados os orçamentos dos equipamentos, do caderno de encargos desenvolvido 

visando os trabalhos de instalação mecânica e elétrica, estruturas metálicas, civil, tubagens e condutas 

e desenvolvimento de software e hardware a executar. A prensa mecânica a instalar será do mesmo 

fornecedor da existente, para a qual já existia cotação. Relativamente à centrífuga decantadora, as 

especificações pretendidas foram enviadas a vários fornecedores de modo a selecionar a melhor 

opção. O caderno de encargos desenvolvido por ter um caráter preliminar foi enviado aos fornecedores 

envolvidos na instalação da primeira prensa, por uma questão de proximidade e familiaridade com as 

necessidades das instalações.  

Foi identificada a possibilidade de aquisição de um novo condicionador para a unidade de 

preparação, para assegurar as condições de humidade e temperatura do novo caudal de semente à 

entrada das prensas. Adicionou-se ao investimento um custo previsto de um novo condicionador e 

respetiva instalação mecânica e elétrica.  

A primeira prensa entrou em funcionamento no dia 29 de setembro, data a partir da qual foi 

possível recolher dados reais dos rendimentos obtidos com o equipamento e consumos específicos do 

processo nesta nova configuração. Foi possível assumir novos pressupostos para estimar os custos e 

proveitos associados à segunda fase do projeto tendo por base consumos reais da fábrica com a 

utilização da prensa ao invés de expander. Da análise económica desenvolvida, considerando 8 anos 
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de vida útil do projeto, resultaram os seguintes indicadores económicos, VAL de 4 327 597€, uma TIR 

de 107,5% e um payback de cerca de 12,4 meses. Desenvolveu-se uma análise de sensibilidade aos 

indicadores económicos com manipulação dos parâmetros sujeitos a variações, que permitiu concluir 

que o projeto é sempre economicamente viável. 

8 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS  

No seguimento deste trabalho, seria pertinente iniciar alguns trabalhos. A capacidade dos 

equipamentos de atingirem as condições operacionais desejadas para o novo caudal de semente a 

processar terão de ser asseguradas, nomeadamente a temperatura atingida nos condicionadores e a 

secagem e arrefecimento do bagaço imediatamente antes do extrator. Como referido, os 

condicionadores foram testados e apenas permitiram obter uma temperatura perto da desejada apenas 

para uma prensa, de forma que, para que o projeto avance, este será um novo ponto de 

estrangulamento a resolver. A solução poderá por passar pela aquisição de um novo condicionador, 

como considerado na análise económica, ou apenas pelo melhoramento do isolamento dos 

equipamentos existentes. Ambas as situações deverão ser estudadas. Relativamente ao 

secador/arrefecedor existente a sua capacidade de arrefecimento e desumidificação também deverá 

ser verificada dada a importância da regulação destes dois parâmetros na extração com solvente. 

Seria também importante estudar mais detalhadamente o problema identificado no controlo de 

processo nos tanques de screening e no tanque pulmão. O óleo descarregado nos tanques origina 

espumas que não são detetadas pelos interruptores de nível dos tanques, o ideal será a minimizar da 

formação de espumas. Para o tanque pulmão de óleo limpo poderá ser estudada uma extensão da 

tubagem de descarga de óleo da centrífuga, para que fique submerso no óleo do tanque. No entanto, 

para o tanque de screening será necessário realizar uma outra abordagem devido à presença da 

corrente de pás em deslocamento.  

Relativamente aos transportadores será de testar na prática a sua real capacidade, o 

dimensionamento teórico envolve vários fatores de correção que são relativos às propriedades dos 

materiais transportados e aos materiais dos próprios equipamentos. Os equipamentos avaliados já têm 

algum desgaste associados, o que conduz a maiores forças de atrito que impõem resistência à 

passagem do material e obrigam ao consumo de mais energia. Desta forma, a avaliação teórica 

desenvolvida deverá ser complementada com uma avaliação prática.  
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