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Abstract 

 

Due to increasing environmental concerns, as well as the instability regarding the prices 

of oil, research and development of bio-based polyols to produce polyurethane adhesives as 

witnessed considerable growth. Polyurethane adhesives can be synthetized by mixing polyols 

and diisocyanates. Polyols are usually obtained from oil derivates, however they can also be 

produced from renewable sources, like vegetable oils and agricultural waste, such as oranges 

and tomatoes. In this study, the bio-based polyols were synthetized from used cooking oils, 

lycopene, β-carotene, hexene, terpineol, α-pinene and cinnamaldehyde. Using these compounds 

to produce polyols offers some considerable economical as well as environmental advantages, 

because it reduces the amount of waste that need to be dealt with and it helps reduce dependency 

on oil derivates. The process to synthetize the bio-based polyols involves a one step reaction with 

formic acid and hydrogen peroxide, resulting in the epoxidation of the C=C double bonds followed 

by the opening of the epoxides with water. The reaction was carried at 65ºC, at atmospheric 

pressure and the reaction time is 3 hours. After the reaction, the polyols were analysed by 

measuring their reflection index and using Fourier-Transform Infrared. The number of OH groups 

calculated for the polyols ranges between 119-264 mg KOH/g. The polyurethane adhesives were 

then produced by mixing the polyols with an isocyanate supplied by CIPADE, named SUPRASEC 

2234. Once synthetized, the adhesives were subjected to peel tests to determine if they are 

suitable to use in the Footwear industry. Most of the adhesives formulated achieved positive 

results. 

Keywords: Bio-based polyols; Polyurethane adhesives; Agricultural waste; Footwear industry.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resumo 

 

 Devido às crescentes preocupações ambientais, bem como à instabilidade no preço do 

petróleo, a investigação e o desenvolvimento de polióis de origem natural para a produção de 

colas de poliuretano tem registado um considerável crescimento. Os adesivos de poliuretano são 

sintetizados misturando polióis e diisocianatos. Os polióis são geralmente obtidos através de 

derivados do petróleo, mas também podem produzidos a partir de fontes naturais, como óleo 

vegetais e resíduos agrícolas. Neste trabalho, os polióis foram sintetizados a partir de óleos 

alimentares usados, licopeno, β-caroteno, hexeno, terpineol, α-pineno e cinamaldeído. A 

utilização destes compostos para a produção de polióis oferece vantagens económicas e 

ambientais, pois permite reduzir a quantidade de resíduos que têm de ser processados e reduz 

a dependência em derivados do petróleo. Os polióis foram sintetizados através de um processo 

que envolve a epoxidação das ligações duplas C=C com ácido perfórmico, seguida da abertura 

dos epóxidos na presença de água. A reação foi realizada a 65ºC, à temperatura ambiente 

durante 3 horas. Os polióis sintetizados foram analisados com recurso à Espectroscopia de 

Infravermelhos com Transformada de Fourier e à medição dos seus índices de refração. O 

número de grupos OH determinado situam-se entre os 119 e os 264 mg KOH/g. A partir dos 

polióis obtidos foram sintetizadas as colas de poliuretano que seguidamente foram sujeitas a 

ensaios de tração para determinar a sua viabilidade na Indústria do Calçado. A maior parte das 

colas formuladas obtiveram resultados positivos. 

Palavras chave: Polióis de origem natural, resíduos agrícolas, colas de poliuretano, Indústria do 

Calçado.  
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Introdução 

 

1.1 Contexto e enquadramento 

Devido ao aumento do preço do petróleo e às crescentes preocupações com o ambiente, 

a procura de materiais sintetizados a partir de matérias-primas renováveis tem registado 

assinalável crescimento. 

Os poliuretanos são uma classe de polímeros com um vasto leque de aplicações. Isto 

deve-se ao facto de possuírem uma grande variedade no que diz respeito às suas propriedades 

físicas e químicas. A sua síntese consiste geralmente na adição de um isocianato a um poliol e 

a finalidade de cada poliuretano é normalmente ditada pelo tipo de poliol utilizado na sua síntese. 

Estes polióis são maioritariamente obtidos através de derivados do petróleo, embora também 

seja possível prepará-los a partir de fontes naturais, nomeadamente óleos vegetais. 

Esta dissertação de mestrado tem como objetivo a produção de colas, utilizando 

resíduos de origem natural, nomeadamente cascas de laranja e tomate de onde são extraídos 

caroteno e licopeno, respetivamente. 

Nenhum destes compostos apresenta grupos OH na sua estrutura química, no entanto 

ambos possuem uma grande quantidade de ligações duplas C=C. Estas ligações podem ser 

funcionalizadas por epoxidação e subsequente abertura dos grupos epóxidos, recorrendo a um 

nucleófilo. Esta reação pode ser realizada em um ou mais passos, com ou sem catalisador. Os 

nucleófilos mais comuns são a água, o glicol, o metanol, o 1,2-propanodiol e o 1,3-propanodiol. 

1.2 Estrutura da Dissertação 

Esta dissertação encontra-se dividida em sete capítulos. No primeiro e no segundo 

capítulo são apresentadas as diversas matérias-primas consideradas para a produção das colas. 

No terceiro capítulo, encontram-se diversas informações sobre as colas mais comuns usadas na 

indústria do calçado, incluindo a sua estrutura e propriedades físicas e químicas. No quarto e 

quinto capítulos são descritos os vários passos envolvidos na síntese das colas, bem como os 

diversos testes feitos aos polióis e às colas obtidas e uma discussão dos resultados obtidos. O 

sexto capítulo consiste no scale-up da montagem laboratorial e a realização de uma avaliação 

económica. No sétimo capítulo estão apresentadas as conclusões retiradas, bem como 

sugestões para trabalhos futuros. 
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1.3 Metodologia  

As colas de poliuretano foram sintetizadas a partir de polióis de origem natural. Estes 

foram obtidos por epoxidação das ligações duplas C=C e abertura dos epóxidos presentes em 

óleo alimentar usado e nos outros resíduos como as cascas de tomate e de laranja, de onde se 

extraíram com soxhlet, respetivamente o licopeno e o caroteno. O α-pineno, o hexeno, o 

cinamaldeído e o terpineol foram utilizados diretamente. 

Devido à existência de elevadas quantidades de resíduos disponíveis para reutilização 

e da necessidade no sector das colas, foi necessário efetuar um scale-up da montagem 

laboratorial, tal como uma avaliação económica de modo a averiguar a rentabilidade do processo. 
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Um dos objetivos deste trabalho envolve a utilização de resíduos de origem natural. 

Neste caso concreto, esses resíduos devem conter grupos funcionais que possam ser úteis na 

síntese das colas de poliuretano, tais como ligações duplas C=C, grupos OH ou epóxidos. Um 

dos setores que produz uma maior quantidade de resíduos é o setor alimentar, de onde se podem 

obter laranjas, tomates e óleos alimentares que já tenham sido usados. 

2.1  Resíduos Alimentares 

O estudo da possibilidade de reaproveitamento do tomate e laranja de extrema 

importância devido ao elevado volume de produção destes. Em Portugal, no ano 2016, foram 

produzidos 1,6 milhões de toneladas de tomate e 300 mil toneladas de laranja (Fonte: INE). No 

entanto, devido a diversos fatores, principalmente meteorológicos e sanitários, uma parte destes 

produtos não pode ser consumido e torna-se importante encontrar um destino para estes 

resíduos.  

2.1.1  Laranja 

Um dos principais componentes da laranja é o caroteno, que é responsável pela sua cor. 

Este composto não contém nenhum grupo OH, mas contém 11 ligações duplas C=C, que podem 

ser funcionalizadas. O caroteno pode ser extraído das cascas de laranja, que por sua vez são 

um resíduo da produção de sumos de laranja. Este composto é normalmente usado como 

corante na indústria alimentar ou como suplemento de vitamina A. 

O caroteno pertence ao grupo dos carotenoides, do qual também faz parte o licopeno. A 

sua estrutura química corresponde à de um tetraterpenoide, que contêm 40 átomos de carbono. 

 

Figura 2.1: Estrutura do β-caroteno 

Outro componente importante da laranja é o (+) -limoneno que também apresenta 

ligações duplas na sua estrutura. 
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Figura 2.2: Estrutura do (+) -limoneno 

2.1.2  Tomate 

Na composição química do tomate encontra-se o licopeno. Este é responsável pela cor 

vermelha do tomate e apresenta uma estrutura química semelhante à do caroteno. 

À semelhança do caroteno, o licopeno também é usado como aditivo. 

 

Figura 2.3: Estrutura do licopeno 

2.2  Óleos Alimentares Usados (OAU) 

O óleo alimentar pode ser definido como uma mistura de dois ou mais óleos, que podem 

ser refinados conjuntamente ou em separado. Estes apresentam uma composição complexa, 

nomeadamente no que diz respeito à sua estrutura interna. Os óleos alimentares contêm cerca 

de 95% de triglicerídeos e cerca de 0,1 a 2% de diglicerídeos e monoglicerídeos. [1]  

Saber a composição dos OAU é vital, pois esta vai influenciar as suas propriedades 

físicas, nomeadamente, o ponto de fusão, a viscosidade e estabilidade térmica. O conhecimento 

da composição dos OAU também permite saber se este pode ser potencialmente usado como 

matéria-prima. 

Normalmente os óleos são classificados em função do tipo de ácidos gordos 

predominantes. 

De notar que a composição dos OAU depende da mistura de óleos presente. Isto 

significa que normalmente cada marca comercial tem uma composição diferente. 

 

2.2.1  Produção de OAU e Sistemas de Recolha 
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No ano 2017, estima-se que a produção de OAU em Portugal tenha atingido valores à 

volta de 85000 toneladas, tendo como origem três setores: o da hotelaria e restauração (Horeca) 

com uma quota de 37%, o doméstico (62%) e a indústria alimentar (1%). 

Hoje em dia, grande parte dos OAU acabam por ir parar às redes de esgotos, sendo 

muitas vezes responsáveis por entupimentos nas canalizações. Esta prática também afeta as 

ETAR, pois a presença dos OAU dificulta o processo de tratamento das águas residuais. Em 

situações onde não existem ETAR a gordura vai diretamente para corpos de água próximos, 

como rios, causando grandes estragos à fauna e à flora. 

A recolha dos OAU provenientes do setor doméstico é um encargo dos municípios, 

enquanto que no setor industrial e no setor HORECA, os produtores são responsáveis pelo seu 

encaminhamento para as instalações do município respetivo ou para um operador de gestão de 

resíduos que esteja devidamente licenciado. 

Os principais destinos dos OAU recolhidos são a produção de biodiesel, a produção de 

sabão e a alimentação de animais, sob a forma de aditivos para rações. 

Na produção de biodiesel, a grande desvantagem dos OAU diz respeito às suas 

características físicas e químicas. Devido a esse facto, é essencial que seja feita uma 

caracterização desses óleos. [2] 

2.2.2  Alterações Causadas pelo Processo de Fritura 

Os óleos alimentares são usados predominantemente para a fritura de alimentos. Esta 

fritura provoca alterações na composição do óleo, devido à ocorrência de reações de hidrolise, 

oxidação e alterações térmicas. Para além das reações que ocorrem durante o uso dos óleos 

alimentares, também se vão acumulando partículas sólidas em suspensão, devido aos restos de 

comida que ficam no óleo. Um dos fatores que tem mais impacto nas alterações que os óleos 

sofrem é a temperatura a que a fritura ocorre. Se a fritura ocorrer a 180ºC, serão formados 

compostos insaturados. A partir dos 250ºC, os óleos podem apresentar fumos, fuligens e cinzas 

em suspensão, que conferem uma cor escura ao óleo. Este tipo de fritura torna o óleo prejudicial 

à saúde humana [3]. 

As reações de hidrólise ocorrem devido à presença de humidade e dão origem a ácidos 

gordos e diglicerídeos, o que provoca um aumento de acidez. Durante a fritura, os alimentos 

perdem água, que acaba por se dissolver (reagir) no óleo. Sendo a água um nucleófilo fraco, 

esta vai atacar a ligação éster dos triglicerídeos levando à sua hidrólise. [4] 
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Figura 2.4: Mecanismo de hidrólise de um triglicerídeo [5] 

A presença de ar, em conjunto com elevadas temperaturas, provoca reações de 

oxidação. Estas reações são responsáveis pela alteração das características físicas e químicas 

do óleo. O oxigénio do ar que se dissolve no óleo vai reagir com os ácidos gordos insaturados, 

levando à formação de vários compostos, nomeadamente hidroperóxidos, que por sua vez são 

oxidados a álcoois, aldeídos, cetonas, ésteres e outros hidrocarbonetos. A maioria destes 

produtos da oxidação permanece no óleo, aumentando a sua viscosidade. [4] 

 

Figura 2.5: Mecanismo de oxidação térmica [6] 

 As reações térmicas ocorrem a elevadas temperaturas, na ausência de oxigénio, dando 

origem a compostos com baixa polaridade como o triglicerol. 
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Figura 2.6: Mecanismo das reações térmicas [6] 

Resumindo, a fritura dos óleos alimentares provoca reações químicas, de onde resultam 

compostos indesejáveis e uma diminuição da quantidade de ácidos gordos polinsaturados. 

Apesar disto, ainda é possível utilizar os OAU para outros fins, tais como a produção de biodiesel, 

de sabões e outros produtos alimentares, desde que estes não sejam consumidos por seres 

humanos.  

Antes de serem reaproveitados, os OAU devem ser submetidos a diversos tratamentos, 

nomeadamente filtrações, para remover as partículas solidas em suspensão, e decantações, 

para remover água. [4] 

2.3  Outras Matérias-Primas  

Para além do licopeno, do caroteno e dos OAU, também foram sintetizadas colas a partir 

de materiais como o hexeno, o α-pineno, o terpineol e o cinamaldeído. Estes compostos possuem 

ligações duplas que, tal como nas outras matérias-primas, podem ser funcionalizadas. 

O α-pineno (Figura 2.7) e o terpineol podem ser extraídos do pinheiro e o cinamaldeído 

pode ser encontrado em cascas de canela. O hexeno não se encontra naturalmente e pode ser 

sintetizado por oligomerização do etileno. 

Em baixo encontram-se as estruturas dos compostos. 

 

Figura 2.7: Estrutura do hexeno 
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Figura 2.8: Estrutura do terpineol 

 

 

Figura 2.9: Estrutura do α-Pineno 

 

 

Figura 2.10: Estrutura do Cinamaldeído 
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Colas 

 

Neste capítulo serão discutidas as várias propriedades das colas, bem como a sua 

influência na decisão sobre as matérias-primas a serem usadas. Além dessa discussão, também 

se fará uma análise às colas sintetizadas a partir de óleos vegetais e resíduos naturais e à 

importância das colas na indústria dos sapatos. 

As colas fazem parte de um grupo de compostos que é geralmente apelidado de 

adesivos. A função destes adesivos é criar uma ligação entre superfícies de sólidos. A força 

interna que mantém intata essa ligação é conhecida como coesão. 

Existem diversas matérias-primas que podem ser usadas na síntese de cola. Essas 

matérias-primas podem ter origem natural ou podem ser obtidos industrialmente, nomeadamente 

derivados do petróleo. Na escolha da matéria-prima, é essencial ter em conta qual será a função 

da cola, pois diferentes materiais irão resultar em colas com diferentes propriedades. 

3.1  Propriedades das Colas 

3.1.1  Adesão 

A adesão pode ser caracterizada como a atração física entre as superfícies de dois 

materiais. A força física da ligação adesiva, também conhecida como adesão prática ou coesão, 

é determinada pelas propriedades físicas do adesivo e do substrato [7].  

De momento não existe uma teoria de adesão unificada que permita descrever a relação 

entre adesão prática e as interações intermoleculares e interatómicas que ocorrem entre o 

adesivo e o substrato. No entanto, existem três teorias que permitem prever e classificar a 

adesão prática [7]. 

1. Teoria da difusão: Segundo esta teoria, para se obter uma melhor adesão prática, é 

essencial que tanto o adesivo como o substrato sejam solúveis um no outro. 

2. Teoria electroestática: Esta teoria propõe que a adesão ocorre devido à transferência de 

eletrões entre o adesivo e a superfície. Devido às forças electroestáticas, dá-se a 

formação de uma camada elétrica dupla. 

3. Teoria da interligação mecânica: Esta teoria baseia-se na aplicação do adesivo a uma 

superfície que é microscopicamente rugosa, ou seja, a adesão ocorre quando o adesivo 

penetra em poros, cavidades ou outras irregularidades na superfície do substrato. 

Na figura (3.1) é possível observar uma hipotética ligação adesiva. 
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Figura 3.1: Representação das forças de adesão e coesão entre o adesivo e o substrato [8] 

3.1.2 Interação Adesivo-Substrato 

Quando aplicado num substrato, o adesivo funciona como ponte de ligação entre as 

superfícies dos substratos. A força desta ligação depende da intensidade das forças de adesão 

e coesão, que por sua vez estão relacionadas com a facilidade de aplicação do adesivo na 

superfície do substrato. Uma das formas de quantificar a afinidade de um determinado adesivo 

a um substrato é o ângulo de contacto [9]. 

Há mais de 150 anos, Thomas Young propôs uma equação que permite calcular este 

mesmo ângulo: 

𝛾𝐺𝑆 = 𝛾𝐿𝑆 + 𝛾𝐺𝐿
cos(𝜃)

     (1) 

𝛾𝐺𝑆, 𝛾𝐿𝑆 e 𝛾𝐺𝐿  são as forças de tensão entre as superfícies gás-sólido, líquido-sólido 

e gás-líquido e θ é o ângulo de contacto. 

Na figura (3.2) encontra-se um esquema de molhabilidade de uma gota de um líquido 

sob uma superfície sólida. 

 

Figura 3.2: Representação da molhabilidade de uma gota de líquido sob uma superfície sólida 

[10] 

O ângulo de contacto encontra-se inversamente relacionado com o conceito de 

molhabilidade, isto é, quanto maior o ângulo de contacto, menor será a molhabilidade do adesivo 

e consequentemente menor será a afinidade do adesivo pelo substrato. É possível melhorar a 

afinidade da superfície com o substrato, por meio de tratamentos que visam o aumento da área 

de contacto e a remoção de quaisquer substâncias ou partículas que possam interferir na 

adesão. 
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3.1.3 Métodos de Aplicação das Colas 

De modo a garantir uma maior eficácia no processo de colagem, o adesivo deve ser 

aplicado o mais uniformemente possível sobre a superfície. 

O método mais simples para aplicação de colas é o método manual, usando espátulas, 

pincéis ou rolos. No entanto, este método não permite obter tanta uniformidade como com outros 

métodos, nomeadamente métodos semiautomáticos, como por exemplo pistolas de pressão, ou 

métodos completamente automáticos, que não requerem manipulação pelo operador, através do 

uso de sprays ou sistemas robotizados [9]. 

3.1.4 Ensaios de Adesão 

A avaliação da força adesiva entre substratos efetuar-se dos seguintes testes: 

1. Teste de tração: Estes ensaios consistem na aplicação de uma força 

perpendicularmente ao plano do substrato 

2. Teste de deslizamento: A força é aplicada paralelamente ao plano do substrato. 

3. Teste de descascamento: A força é aplicada na extremidade de um dos substratos, 

quando um deles é flexível. 

As diferentes normas existentes para a realização destes testes dependem do tipo de 

substrato utilizado e da geometria do corpo de prova. [9] 

Os diferentes testes encontram-se representados na figura (3.3). 

 

Figura 3.3: Principais testes utilizados. Teste de tração (à esquerda), teste de 

descascamento (no meio) e teste de deslizamento (à direita) 

No caso dos adesivos sensíveis à pressão, também são executados testes de tato. [9] 
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A partir dos ensaios realizados aos adesivos, é possível observar três tipos de falhas: 

1. Falha adesiva: A separação dos substratos ocorre na interface adesivo-

substrato, isto é, o adesivo permanece numa das superfícies. 

2. Falha estrutural: Este tipo de falha ocorre quando o substrato se deforma 

devido à força aplicada. 

3. Falha coesiva: Este tipo de falha ocorre quando o adesivo não é capaz de 

suportar a carga a que o substrato é sujeito durante o ensaio, resultando na 

separação das duas superfícies. 

3.1.5 Classificação dos Adesivos 

Os adesivos podem ser classificados de diferentes formas, com base no parâmetro 

considerado. Entres estes parâmetros encontram-se o tipo de colagem, o estado físico e a 

composição química.  [9] 

Relativamente ao tipo de colagem, os adesivos podem ser divididos nas seguintes 

categorias: 

1. Adesivos sensíveis à pressão: A adesão ocorre à temperatura ambiente, por meio 

da aplicação de uma força. 

2. Adesivo de contacto: A adesão ocorre findo o tempo de colagem. 

3. Adesivo termo-sensível: O adesivo é aplicado na forma fundida e ao solidificar, por 

arrefecimento, permite a junção das superfícies. 

4. Adesivo estrutural: Necessita de dois componentes para que a reação de cura 

ocorra. 

No que diz respeito ao estado físico dos adesivos, estes podem ser agrupados nas 

seguintes categorias: 

1. Estado fundido: O polímero é aquecido até que se atinja a viscosidade ideal, 

solidificando por arrefecimento. Nesta classe de adesivos encontram-se os de base 

de polietileno, poliamidas, poliésteres entre outros. 

2.  Em solução: Os adesivos são aplicados na forma de soluções aquosas ou em 

solventes orgânicos. Nesta classe encontram-se os acrílicos, poliuretanos, 

poliamidas, fenólicos entre outros. 

3.  Em emulsão: Os adesivos são sintetizados por polimerização em emulsão. Nesta 

classe encontram-se os acrílicos, o cloropreno e o poliacetato de vinilo. 

Os adesivos também podem ser classificados em função da sua composição química, 

sendo divididos em orgânicos ou inorgânicos. 
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Os adesivos inorgânicos são sintetizados à base de silicatos, o que lhes confere uma 

elevada resistência mecânica. Este tipo de adesivos é normalmente utilizado na colagem de 

vidros, madeira e metais. 

Os adesivos orgânicos podem ser sintéticos ou ter origem natural. O amido, a celulose 

e as proteínas derivadas do colagénio são exemplos de adesivos de origem natural. Existem 

diversos tipos de adesivos sintéticos que podem ser aplicados em diferentes substratos como 

por exemplo: resinas fenólicas, resinas amínicas, copolímeros de etileno, silicone e poliuretano 

[9]. 

3.1.6 Vantagens e desvantagens do uso de Adesivos 

O uso de adesivos tem vindo a crescer nos últimos anos devido às vantagens que 

oferecem face às técnicas mais tradicionais para unir materiais, como a soldagem ou o uso de 

parafusos. As colas permitem unir muitos tipos de materiais, aumentando a sua resistência à 

fadiga e à corrosão mantendo a integridade da estrutura no local onde o adesivo é aplicado, pois 

não é necessário fazer furos ou outro tipo de alterações ao material aderente. No entanto, o uso 

de adesivos também acarreta várias desvantagens, como a impossibilidade de conduzir testes 

sem destruir o substrato, as limitações relacionadas com a temperatura máxima que o adesivo 

pode suportar e o facto de a adesão depender das condições da superfície. [11] 

3.2 Adesivos de Poliuretano 

Os poliuretanos são sintetizados através da adição de polióis a poli-isocianatos. Estes 

tipos de polímeros, apesar de terem um vasto leque de aplicações, são caracterizados por um 

elemento comum, que se repete na estrutura molecular, o grupo uretano. 

Os adesivos de poliuretano são caracterizados pela sua flexibilidade, bem como as suas 

excelentes forças de coesão e adesão e baixo tempo de cura. Devido à sua versatilidade, este 

tipo de adesivo pode ser utilizado em sistemas mono ou bi-componente. Sistemas mono-

compentes (1K), contêm apenas o adesivo, enquanto que os sistemas bi-componentes (2K), 

contêm o adesivo e um composto responsável pela criação de ligações cruzadas (crosslinking). 

Normalmente, estes compostos são isocianatos. Ambos os componentes são fornecidos em 

separado, pois quando misturados o seu tempo de vida é reduzido consideravelmente. [12] 

Na figura (3.4) encontra-se ilustrado o mecanismo de ligação entre um adesivo de 

poliuretano e um substrato polar. 
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Figura 3.4: Ligação entre o adesivo de poliuretano e um substrato polar [12] 

3.2.1 Isocianatos 

Existe uma grande variedade de isocianatos disponível comercialmente. Os mais 

comuns são o Tolueno Diisocianato (TDI), o Difenilmetano Diisocianato (MDI) e o Hexametileno 

Diisocianato (HMDI). A escolha do isocianato, bem como a sua quantidade a utilizar, depende 

inteiramente da aplicação pretendida para o adesivo. Neste trabalho, o isocianato utlizado é 

designado por SUPRASEC 2234, que pertence ao grupo dos MDI. [9] 

Na figura (3.5) encontram-se alguns dos isocianatos mais usados industrialmente. 

 

Figura 3.5: Isocianatos usados industrialmente [13] 

3.2.2  Polióis Sintetizados a partir de Resíduos Naturais 

Devido a crescentes preocupações ambientais e ao aumento do preço do petróleo, a 

procura de novas fontes renováveis de matérias-primas tem crescido nos últimos anos. 

Dessas fontes renováveis, as mais comuns são os óleos, os polissacarídeos, a madeira 

e as proteínas. Sendo uma fonte de triglicerídeos, os óleos são as fontes que apresentam mais 

vantagens, devido à sua disponibilidade, funcionalidade química e baixo custo. Cada tipo de óleo 

vegetal contém na sua estrutura diferentes tipos de triglicerídeos que por sua vez contêm 

diferentes tipos de ácidos gordos. Os ácidos gordos contêm entre 14 a 20 átomos de carbono e 

podem ter até três ligações duplas C=C. [9] 
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Outra fonte renovável estudada neste trabalho foi a dos resíduos agrícolas, 

nomeadamente a laranja e o tomate. Estes resíduos contêm terpenos, como o caroteno e o 

licopeno. Estes compostos possuem na sua estrutura 40 átomos de carbono, bem como 11 e 13 

ligações duplas C=C, respetivamente. 

A partir destes resíduos são sintetizados os polióis, que depois serão utilizados na 

reação de formação dos adesivos. A síntese dos polióis envolve dois passos, a epoxidação das 

ligações duplas C=C e a abertura dos epóxidos em meio ácido. É possível realizar este processo 

num só passo, utilizando o ácido fórmico e o peróxido de hidrogénio. Estes dois compostos 

reagem entre si, dando origem ao ácido perfórmico. Este ácido é responsável pela epoxidação 

das ligações duplas C=C. Os epóxidos resultantes são abertos, usando água como nucleófilo e 

dando origem aos polióis. 

Na figura (3.6) encontra-se a reação de formação do ácido perfórmico. 

 

Figura 3.6: Formação do ácido perfórmico 

 

Figura 3.7: Hidroxilação das ligações Duplas C=C [14] 
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3.3 Colas na Indústria do Calçado 

Nos últimos anos, a indústria do calçado de alta qualidade tem mostrado um grande 

potencial de crescimento. O principal objetivo do calçado não é só proteger os pés, mas também 

proporcionar conforto, o que é algo a ter em conta durante a escolha dos materiais que serão 

usados e no tipo de design. Também é importante ter em conta o preço e a estética. 

Na produção de sapatos, são usados diversos materiais, tais como o couro, natural ou 

sintético, plásticos, borrachas, fibras sintéticas e adesivos. 

Os sapatos são constituídos por duas partes, a parte superior e a sola. A sola do sapato 

é normalmente fabricada a partir de couro, de polímeros naturais ou sintéticos, enquanto que a 

parte superior é geralmente fabricada a partir de cloreto de polivinilo (PVC) ou couro, natural ou 

sintético. 

Na figura (3.8) está ilustrada a constituição típica do sapato. [12] 

 

 

Figura 3.8: Constituição típica do sapato [12] 

Para garantir a durabilidade dos sapatos, é necessário que os adesivos utilizados 

cumpram determinadas especificações. O padrão EN 15307 determina os valores mínimos de 

peeling strength recomendados para a colagem da sola e da parte superior do sapato. Estes 

valores vão desde 2.5 N/mm até 5 N/mm, dependendo do tipo de sapato, isto é, se este é para 

ser usado dentro de casa ou para caminhar na montanha, e também do consumidor, criança ou 

adulto. 

A peeling strength pode ser determinada com recurso a ensaios mecânicos. 
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Na indústria do calçado são utilizados diversos tipos de adesivos, sendo que a escolha 

do adesivo ideal depende essencialmente do tipo de calçado e do consumidor desse mesmo 

calçado, sendo que os mais comuns são: 

1. Adesivos termoplásticos: Estes adesivos encontram-se no estado sólido à 

temperatura ambiente, mas tornam-se fluidos quando aquecidos. A aplicação de 

calor derrete o adesivo, permitindo a junção das superfícies e garantido uma 

molhabilidade elevada. Depois de aplicado, o substrato é arrefecido e o adesivo 

solidifica, aumentando a sua força. 

2. Adesivos à base de água: Estes adesivos são compostos por polímeros e água e 

têm a vantagem de não serem tóxicos nem inflamáveis. 

3. Adesivos de latex: Estes adesivos apresentam-se geralmente sob a forma de uma 

dispersão aquosa, contendo 60% de sólidos e são caracterizados por serem fáceis 

de usar, devido à sua viscosidade. Os sólidos são geralmente borracha natural ou 

policloropreno (PCP). 

4. Adesivos à base de solvente: Estes adesivos são compostos por um polímero 

dissolvido num solvente orgânico. São os mais comuns na indústria do sapato. As 

colas de poliuretano fazem parte deste grupo de adesivos 

De modo a melhorar a eficiência dos adesivos e a atingir as propriedades mecânicas 

desejadas, existem diversos componentes que podem ser adicionados aos adesivos. Estes 

componentes são: 

1. Elastómeros: A adição de um elastómero a um adesivo pode aumentar a sua 

viscosidade e a sua elasticidade. 

2. Resinas: As resinas podem ser adicionadas a um adesivo de modo a aumentar 

a resistência á temperatura, a força de coesão e a aderência. 

3. Aditivos: Os aditivos conferem determinadas características aos adesivos, tais 

como: uma maior adesão, resistência à oxidação, maior viscosidade e conteúdo 

sólido. 

4. Solventes: Os solventes servem para controlar a viscosidade dos adesivos e 

consequentemente a sua fluidez, bem como o tempo de secagem. No entanto, 

estes são os principais responsáveis pelo nível de toxicidade do adesivo. 

A indústria do calçado tem desenvolvido uma ligação muito próxima com a indústria dos 

adesivos, visto que estes são essenciais na junção dos diversos componentes do sapato. Devido 

a este facto, a indústria dos adesivos tem de estar constantemente a evoluir, de modo a poder 

acompanhar as tendências da moda, tendo sempre o cuidado de cumprir os padrões de 

qualidade dos sapatos, o tempo de secagem e molhagem e garantindo que os adesivos usados 

não constituem um perigo para a  saúde, tanto dos trabalhadores da indústria do calçado como 

dos consumidores. [12] 
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Parte experimental 

 

4.1  Extração do Caroteno e do Licopeno 

As matérias-primas necessárias para a reação de formação dos polióis, o caroteno e o 

licopeno, foram obtidas por extração de cascas de laranja e tomate respetivamente com recurso 

à extração Soxhlet. 

Inicialmente, o solvente utilizado em ambas as extrações foi uma mistura 1:3(v/v) de 

acetona e hexano de acordo com [15], mas depois de algumas extrações alterou-se a proporção 

de acetona/hexano para 1:1(v/v) na extração do caroteno.  

Depois de concluída a extração, o solvente é removido por evaporação num rotavapor. 

 

Figura 4.1: Extração do caroteno 

 

Figura 4.2: Extração do Licopeno 
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Figura 4.3: Evaporação do solvente no rotavapor 

4.2  Formação dos Polióis 

A reação de síntese dos polióis foi executada seguindo o procedimento descrito em [16]. 

Tendo em conta que neste procedimento a matéria-prima utilizada foi o óleo de soja (alimentar 

usado), as quantidades de reagentes a utilizar tiveram de ser ajustadas de acordo com o número 

de ligações duplas C=C nas matérias-primas.  

Para a reação foi necessário equipar um reator com um termómetro, um agitador 

mecânico, uma ampola de carga e um condensador de refluxo. 

De início adicionaram-se as matérias-primas, o óleo e o alceno. Depois, já sob agitação, 

foi adicionado o ácido fórmico 98%. O peróxido de hidrogénio  30% foi colocado na ampola e 

adicionado gota a gota ao reator. Concluída a adição do peróxido, a mistura foi aquecida a 65ºC 

durante 3 horas. 

 

Figura 4.4: Montagem experimental com aquecimento 
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Figura 4.5: Mistura reacional 

Depois de concluída a reação, o produto foi lavado com uma solução de bissulfito de 

sódio e com uma solução de carbonato de sódio, ambas a 10% (w/v) de modo a neutralizar 

algum ácido ou peróxido que não tenha reagido. Depois da lavagem, efetuou-se uma extração 

líquido-líquido com éter etílico. A fase orgânica resultante da lavagem foi secada com sulfato de 

magnésio anidro de modo a remover a água. Finalmente, evaporou-se o éter etílico num 

rotavapor. 

 

Figura 4.6: Extração líquido-líquido 

Na  tabela  4.1 encontram-se os reagentes usados na síntese dos polióis e respetiva 

marca. 
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Tabela 4.1: Marcas dos reagentes usados na síntese dos polióis 

Reagentes Marca 

OAU Fula 

Ácido fórmico 98% RPE 

Peróxido de hidrogénio 30% Labchem 

Acetona Labchem 

Hexano Valente e Ribeiro LDA 

Bissulfito de Sódio Merck 

Carbonato de Sódio Fluka 

Éter etílico Fisher Chemical 

Hexeno Acros organics 

Terpineol Fisher Chemical 

Cinamaldeído Acros organics 

α-Pineno Acros organics 

Sulfato de magnésio anidro Panreac 

 

4.2.1  Matérias-primas: Óleos vegetais  

Neste trabalho, usou-se o óleo alimentar usado (OAU) para a síntese dos polióis. 

A composição do óleo e respetivas quantidades mássicas encontra-se na tabela 

seguinte. 

Tabela 4.2: Composição do óleo alimentar usado [17] 

 

4.2.2  Matérias-primas: Resíduos 

Com origem em diversos resíduos, os produtos  utilizados na síntese dos polióis foram 

o caroteno, o licopeno, o hexeno, o α-pineno, o cinamaldeído e o terpineol.  

 Ácido 
Palmítico 
(C16:0) 

Ácido 
Esteárico 
(C18:0) 

Ácido Oleico 
(C18:1) 

Ácido 
Linoleico 
(C18:2) 

Ácido 
Linolénico 

(C18:3) 

Fração Mássica 
(%) 

6,8 3,1 33,7 56,4 - 

Massa 
(g/35g de óleo) 2,38 1,085 11,8 19,7 - 

Peso molecular 
(g/mol) 

- - 283 280 - 

Quantidade 
molar(mol) 

- - 0,042 0,070 - 

Quantidade de 
duplas em 1 mol 

- - 1 2 - 

Quantidade molar 
em 35g de 
óleo(mol) 

- - 0,042 0,141 - 
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O caroteno e o licopeno foram obtidos através do processo descrito anteriormente 

enquanto que os outros foram utilizados diretamente. 

4.3  Caracterização dos Polióis 

Os polióis obtidos foram caracterizados através da determinação do índice de refração 

e traçando os espectros FTIR. 

4.4  Determinação do Valor Ácido e dos grupos OH 

Para se determinar o valor ácido (VA) de um poliol, é necessário adicionar 40 ml de 

tetrahidrofurano e 3 gotas de indicador de pH fenolftaleína a 1g desse poliol. A amostra resultante 

é depois titulada com uma solução de hidróxido de potássio (KOH) 0,1 N.  

Este procedimento foi feito 3 vezes para cada tipo de poliol. O VA pode ser calculado a 

partir da equação: 

                                        𝑉𝐴 =
𝑉𝐾𝑂𝐻×𝑁×𝑃𝑀𝐾𝑂𝐻

𝑚𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎
                    (2) 

   

VKOH é o volume de titulante utilizado, N é a concentração da solução titulante 0,1 N, 

PMKOH é o peso molecular do KOH que é igual a 56,1 g/mol e mamostra é a massa medida de poliol. 

Na determinação dos grupos de OH, foi necessário preparar 3 soluções: 

A solução catalisadora que contém 1% de 4-N,N-dimetilaminopiridina em 

tetrahidrofurano (THF), a solução acetilante que é composta por 12,5% de anidrido acético 

dissolvido em THF e a solução indicador com 1% de timolftaleína em THF. 

 

Começou-se por dissolver 1 g de poliol em 40 ml de THF e adicionaram-se 10 ml de 

solução catalisadora e 10 ml de solução acetilante. A mistura resultante foi agitada durante 10 

minutos. Depois foram adicionados 2 ml de água destilada e agitou-se a mistura durante mais 

30 minutos. Concluída a agitação, adicionaram-se 3 gotas de indicador de pH e efetuou-se a 

titulação com KOH 0,5N. 

A quantidade de grupos OH pode ser calculada a partir da equação: 

                  𝑂𝐻 =
𝑃𝑀𝐾𝑂𝐻×𝑁×(𝑉𝑏−𝑉𝐾𝑂𝐻)

𝑚𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎
+ 𝑉𝐴                                       (3)                                                             

Vb é o volume de KOH utilizado na titulação sem amostra. 



23 
 

 

Figura 4.7: Montagem usada para determinação dos grupos OH 

 

 

Figura 4.8: Montagem usada para determinação do VA 

Na tabela (4.3) encontram-se os reagentes usados na determinação dos VA e dos 

grupos OH. 

Tabela 4.3: Reagentes usados nas determinações do VA e dos grupos OH 

Reagentes Marca 

Anidrido Acético Panreac 

Piridina Alfa Aeson 

Hidroxido de potássio Absolve 

Fenolftaleina BDH Chemical 

Timolftaleina Alfa Aeson 

THF Carlos Erba reagents RPE 

 

4.5  Síntese das Colas de Poliuretano 

As colas de poliuretano foram formadas através da mistura dos polióis obtidos 

anteriormente com uma solução de isocianato. O isocianato utilizado é designado por 

SUPRASEC 2234. De início, essa solução continha 35% em massa de isocianato e 65% em 

massa de acetato de etilo, porém a mistura resultante ficava muito líquida e o papel onde foram 

executadas as colagens ficava muito húmido. Decidiu-se então que seria melhor utilizar uma 

solução com 70% de isocianato e 30% de acetato de etilo. 
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A quantidade de solução de isocianato a adicionar a cada poliol foi calculada a partir da 

sua respetiva quantidade de grupos OH. O peso equivalente de OH é calculado dividindo o peso 

molar do KOH (em mg/mol) pelo número de grupos OH. A partir do peso equivalente de OH, é 

possível calcular o peso equivalente do grupo cianato NCO, dividindo o peso molar do Isocianato 

(4202 g/mol) pelo peso equivalente de NCO. Visto que o SUPRASEC contém à volta de 16% de 

NCO é possível calcular a quantidade de isocianato a adicionar a cada poliol. 

Os cálculos foram feitos para 1 grama de poliol e os resultados encontram-se na tabela 

(4.4) 

Tabela 4.4: Quantidade de solução de isocianato a adicionar a cada poliol 

Reação 
Quantidade de solução de isocianato a 

adicionar (g) 

R1  

(100% OAU) 
1,029 

R3 

(26% caroteno) 
1,173 

R4 

(17% licopeno) 
1,182 

R5 

(44% caroteno) 
1,774 

R6 

(12% caroteno) 
1,523 

R7 

(17% licopeno e 

caroteno) 

0,803 

R8 

(18% hexeno) 
1,261 

R10 

(12% licopeno) 
1,222 

R11 

(29% terpineol) 
0,863 

R12 

(26% pineno) 
1,491 

R13 

(8% cinamaldeído) 
1,072 

R16 

(34% caroteno) 
1,141 
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Para além dos polióis obtidos, também foi sintetizada uma cola a partir de um poliol base, 

denominado CIPRENE 2000, fornecido pela empresa CIPADE. Não tendo sido possível obter o 

número de grupos OH deste poliol, a quantidade de solução de isocianato a utilizar foi uma média 

das quantidades usadas nos outros polióis. Este ensaio foi feito de modo a poder-se fazer uma 

comparação entre a eficácia das colas obtidas a partir dos polióis de origem natural e da cola 

obtida a partir do poliol usado pela empresa. 

Depois da mistura da solução de isocianato e do poliol estar concluída, 1 grama de 

mistura resultante foi colocada numa tira de papel, com 15 cm de comprimento e 8,3 cm de 

largura, e espalhada uniformemente com um aplicador. Depois de espalhada a cola, fez-se a 

colagem de outra tira de papel de iguais dimensões e aplicou-se uma força de modo a concluir 

a colagem das duas tiras. Assim que a colagem ficou concluída, o papel foi inserido numa prensa 

durante 15 minutos, a uma temperatura de 80ºC. 

 

Figura 4.9: Tiras de papel coladas 

Na figura (4.10) apresenta-se o esquema reacional da síntese de colas de poliuretano. 

 

Figura 4.10: Esquema reacional de síntese das colas de poliuretano [18] 
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4.6  Ensaios de tração 

A eficácia das colas sintetizadas foi verificada com recurso a ensaios de tração. Estes 

ensaios consistiram na separação das duas tiras de papel e na medição da força necessária e 

equivalente deslocamento para se efetuar essa separação. Inicialmente, os ensaios foram 

realizados com uma garra de 5 cm, usando a norma ISO 3376 com uma velocidade igual a 100 

mm/min ± 20 mm/min, porém chegou-se à conclusão de que a velocidade era muito elevada e 

decidiu-se reduzi-la para 50 mm/min. A carga utilizada é igual a 500 N. As tiras de papel coladas 

tinham inicialmente 8,3 cm de largura, mas devido ao tamanha da garra, essa largura foi reduzida 

para 3 cm. 

Nas figuras seguintes (4.11, 4.12 e 4.13)  encontram-se a máquina utilizada no ensaio e 

dois papéis, um deslocado sem rasgar e outro deslocado e rasgado. 

 

Figura 4.11: Máquina utilizada nos ensaios de tração 

 

Figura 4.12: Papel descolado sem rasgos 

 

Figura 4.13: Papel descolado com rasgos 



27 
 

Resultados e discussão 

Neste capítulo serão apresentados todos os resultados referentes à extração do β-

caroteno e do licopeno bem como da síntese, da caracterização dos polióis obtidos e dos ensaios 

de tração. 

5.1  Extração do Caroteno e do Licopeno 

O  β-caroteno e o licopeno utilizados na síntese dos polióis foram extraídos da casca de 

laranja e da casca do tomate, respetivamente. O produto da extração foi depois levado a um 

rotavapor, onde o solvente foi separado do produto desejado. Este encontra-se em fase sólida, 

o que seria de esperar pois os pontos de fusão do licopeno e do caroteno são 172ºC e 176ºC, 

respetivamente. Ambos os sólidos apresentavam uma cor escura. 

Na tabela (5.1) encontram-se os valores de rendimento (η) para as diferentes extrações. 

Tabela 5.1: Resultados das extrações 

Extração Laranja(g) Tomate(g) Caroteno(g) Licopeno(g) 
η Caroteno 

(%) 

η Licopeno 

(%) 

1 64,4 45,64 - 0,66 - 1,45 

2 72,42 41,71 9,72 5,99 13,42 14,36 

3 56,47 76,78 13,49 1,24 23,89 1,62 

4 52,47 58,04 4,3 4,28 8,20 7,37 

5 52,44 58,1 4,71 10,27 8,98 17,68 

6 34,93 19,41 3,83 3,68 10,96 18,96 

7 34,84 19,4 6,49 2,62 18,63 13,51 

8 34,89 - 3,7 - 10,60 - 

9 35 - 9,16 - 26,17 - 

10 34,97 - 6,54 - 18,70 - 

11 34,94 - 8,4 - 24,04 - 

 

Como é possível observar-se, os valores de rendimento das extrações variam bastante. 

Tal pode dever-se às diferentes percentagens iniciais de água presente nos resíduos de tomate, 

além disso, o período de tempo de extração não foi igual para todas as extrações. O rendimento 

médio das extrações de caroteno é de 16,36%, enquanto que o rendimento médio das extrações 

de licopeno é de 10,71%. Na literatura, a extração do β-caroteno tem um rendimento igual a  45% 

[19], enquanto que a extração do licopeno tem um rendimento entre 3,47 e 4,03 mg/100g, que 

corresponde a 34,7 e 40,3%.[15] 
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Figura 5.1: Rendimentos das extrações de caroteno 

 

Figura 5.2: Rendimentos das extrações de licopeno 

5.2  Síntese dos Polióis 

Os polióis que foram obtidos através das reações com diferentes matérias-primas 

encontravam-se sob a forma de um líquido viscoso. 

Na figura (5.1) são apresentados os valores de rendimento em função da quantidade de 

caroteno ou licopeno na mistura que vai ao reator. 
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Figura 5.3: Rendimento em função da percentagem de matéria-prima 

No caso do caroteno, é possível verificar-se que à medida que a quantidade de caroteno 

aumenta, o rendimento diminui, sendo que a reação que foi executada só com caroteno tem um 

rendimento igual a zero. 

Por outro lado, no caso do licopeno, verifica-se que para baixas percentagens de 

licopeno, o rendimento da reação mantém-se por volta do 55%, mas quando a reação é feita só 

com licopeno, o rendimento cai para zero. Uma possível explicação para a variação do 

rendimento pode ser o facto de o licopeno só reagir a temperaturas acima dos 65ºC. Nas reações 

que continham o OAU, foi possível observar-se que a temperatura subia até aos 100ºC, logo é 

possível que a essa temperatura uma parte do licopeno presente na reação tenha começado a 

reagir, o que pode explicar o facto de o rendimento se manter nos 55% com baixas quantidades 

de licopeno. Devido ao facto de a extração do licopeno demorar mais tempo que a do caroteno 

e tendo em conta que o rendimento da extração é baixo, não foi possível executar reações com 

maiores quantidades de licopeno. 

Para além do licopeno e do caroteno, também foram utilizadas outras matérias-primas 

na reação de síntese dos polióis, nomeadamente o hexeno, o terpineol, o α-pineno e o 

cinamaldeído. O rendimento destas reações foram 51,13%, 59,70%, 66,84% e 80,55%, 

respetivamente. Alguns destes valores obtidos são superiores aos obtidos na reação R1 (100% 

OAU). Nestas reações, as quantidades de ácido fórmico e peróxido de hidrogénio foram 

inferiores às usadas nas reações com caroteno e licopeno, o que pode minimizar a ocorrência 

de  reações secundárias.  

Na tabela (5.2) encontram-se as quantidades de reagente usadas em cada reação. 
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Tabela 5.2: Quantidades de reagentes usadas em cada reação 

Reação Licopeno(g) Caroteno(g) OAU(g) Hexeno(g) Terpineol(g) Pineno(g) Cinamaldeído(g) 
Ácido 

fórmico(ml) 
Peróxido(ml) 

1 0 0 35 0 0 0 0 21,5 25,3 

2 0,66 0 34,34 0 0 0 0 21,5 25,3 

3 0 9,72 27,45 0 0 0 0 38,9 45,78 

4 5,99 0 29,01 0 0 0 0 34,83 40,99 

5 0 15,52 19,48 0 0 0 0 49,31 58,02 

6 0 4,3 30,7 0 0 0 0 29,18 34,33 

7 1,24 4,71 29,05 0 0 0 0 32,68 38,46 

8 0 0 20 4,39 0 0 0 18,4 21,65 

9 0 5,35 0 0 0 0 0 12,88 15,15 

10 4,28 0 30,72 0 0 0 0 31 25,1 

11 0 0 20 0 8,04 0 0 18,4 21,65 

12 0 0 20 0 0 7,11 0 18,4 21,65 

13 0 0 20 0 0 0 1,75 18,4 21,65 

14 0 0 0 15 0 0 0 20,94 24,64 

15 0 0 0 0 15 0 0 11,43 13,46 

16 0 11,89 23,11 0 0 0 0 42,79 25,3 

17 5,21 0 0 0 0 0 0 29,22 25,3 

 

 

5.3  Valor Ácido e grupos OH 

Analisando os valores obtidos a partir das titulações, conclui-se que os polióis obtidos 

apresentam uma quantidade de grupos OH entre 128-264 mg KOH/g e um VA entre 53-94 mg 

KOH/g. Os valores obtidos neste trabalho são um pouco superiores aos encontrados na literatura 

[16], o que pode ser explicado pelo facto de neste trabalho não terem sido utilizados unicamente 

óleos vegetais. 

Embora este método de determinação seja fiável e fácil de reproduzir, tem a 

desvantagem de ser demorado e razoavelmente sensível, para além de depender da habilidade 

da pessoa que executa a titulação. Devido a estes factos, a utilização de métodos microscópicos 

tem vindo a crescer, por serem baratos e não destruírem as amostras. [20] 

Na tabela (5.3) encontram-se os valores obtidos para as titulações. 
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Tabela 5.3. VA e quantidade de grupos OH obtidos para os polióis sintetizados 

Reação VA (mg KOH/g) OH (mg KOH/g) 

R1  

(100% OAU) 
94 153 

R3 

(26% caroteno) 
99 174 

R4 

(17% licopeno) 
61 176 

R5 

(44% caroteno) 
132 264 

R6 

(12% caroteno) 
55 226 

R7 

(17% licopeno e caroteno) 
102 119 

R8 

(18% hexeno) 
53 187 

R10 

(12% licopeno) 
182 182 

R11 

(29% terpineol) 
140 128 

R12 

(26% pineno) 
126 222 

R13 

(8% cinamaldeído) 
70 159 

R16 

(34% caroteno) 
136 170 

 

De modo a facilitar a comparação entre as diversas amostras, os valores de grupos OH 

encontram-se apresentados sob a forma de gráfico na figura (5.2). 
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Figura 5.4: Valores de OH para os Polióis  

É possível então concluir que os polióis sintetizados contêm grupos OH e podem então 

ser utilizados na preparação das colas de poliuretano. O poliol proveniente da reação R5, com 

44% de caroteno, é o que contém maior número de grupos OH, o que faz sentido pois a matéria-

prima que lhe deu origem continha o maior número de ligações duplas C=C, 0,44. A reação R5 

utilizou mais acido fórmico que as outras reações, o que também pode explicar o maior número 

de grupos OH no poliol respetivo. 

À partida seria de esperar que os polióis com mais grupos OH, fossem aqueles que foram 

sintetizados a partir do caroteno e do licopeno, pois estes compostos são os que têm mais 

ligações duplas C=C. No entanto, verifica-se que o poliol que contém menor número de OH é o 

poliol R7 (17% licopeno e caroteno). Não parece então que haja uma correlação entre as 

matérias-primas usadas na formulação dos polióis e o número de grupos OH desses mesmos 

polióis. A possibilidade da existência de ácido fórmico por reagir pode ajudar a explicar as 

diferenças nos valores, ou até mesmo o facto de o método usado para determinar o numero de 

grupos OH não ser o mais exato. 

5.4  Índices de refração 

Os índices de refração (nD) foram medidos dois dias após a separação do éter etílico dos 

polióis sintetizados, para garantir que o solvente se tinha evaporado completamente. Esta 

medição foi feita à temperatura ambiente. Na tabela (5.4) encontram-se os valores de nD obtidos 

para os diferentes polióis, bem como a temperatura a que foram medidos. O nD para o OAU é 

igual a 1,4781. 
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Tabela 5.4: Valores de nd dos polióis e temperatura a que foram medidos 

Reação ND Temperatura(ᵒC) 

R1  

(100% OAU) 
1,4740 18 

R2 

(2% licopeno) 
1,4785 21 

R3 

(26% caroteno) 
1,4730 16 

R4 

(17% licopeno) 
1,4733 16 

R5 

(44% caroteno) 
1,4730 22 

R6 

(12% caroteno) 
1,4728 19 

R7 

(17% licopeno e caroteno) 
1,4710 21 

R8 

(18% hexeno) 
1,4745 22 

R10 

(12% licopeno) 
1,4702 20 

R11 

(29% terpineol) 
1,4729 20 

R12 

(26% pineno) 
1,4693 20 

R13 

(8% cinamaldeído) 
1,4711 20 

R16 

(34% caroteno) 
 1,4727 20 

 

O poliol obtido pela reação 2, com 2% de licopeno, apresenta um nD muito mais elevado 

que os outros. Durante o processo de lavagem deste poliol, um acidente causou a perda de 

grande parte do produto da reação, o que pode ajudar a explicar o valor medido. Os polióis 

obtidos através de caroteno apresentam todos um nD muito parecido, entre 1,427 e 1,4730. O 

mesmo não se pode dizer dos polióis obtidos a partir do licopeno, que apresentam valores entre 

1,4702 e 1,4785. Todos os polióis sintetizados, com exceção do poliol R2, apresentam nD inferior 

ao OAU.   

Como foi explicado anteriormente, a temperatura a que os índices foram medidos 

influencia os valores obtidos. 



34 
 

5.5  Espectroscopia de Infravermelho 

Foram traçados espectros FTIR para os polióis obtidos, assim como para o OAU e o 

licopeno.  Não foi possível obter o espectro de caroteno da mesma forma que os outros, por isso 

o espectro apresentado aqui foi obtido a partir da base de dados SDBS. 

Nas figuras seguintes encontram-se os espectros obtidos para o OAU, para o licopeno 

e o caroteno. Como é possível observar-se, em ambos os espectros existe uma banda entre 

3000-3100 cm-1. Esta banda corresponde ao estiramento da ligação C-H presente em ligações 

duplas C=C, que é essencial para a formação dos polióis. A banda das ligações C=C encontra-

se por volta dos 1600 cm-1. Esta banda é visível nos espectros das três matérias-primas. No 

espectro FTIR do óleo, também é visível uma banda a 1650 cm-1, que corresponde aos grupos 

éster presentes no OAU.  

 

Figura 5.5: Espectro FTIR do OAU 

 

Figura 5.6: Espectro FTIR do Licopeno 
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Figura 5.7: Espectro FTIR do caroteno [ref SDBS] 

 

Figura 5.8: Espectro FTIR do Poliol R1 (100% OAU) 

 

Figura 5.9: Espectro FTIR do Poliol R3 (26% caroteno) 
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Figura 5.10: Espectro FTIR do Poliol R4 (17% licopeno) 

 

Figura 5.11: Espectro FTIR do Poliol R5 (44% caroteno) 

 

Figura 5.12:  Espectro FTIR do Poliol R6 (12% caroteno) 
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Figura 5.13: Espectro FTIR do Poliol R7 (17% licopeno e caroteno) 

 

Figura 5.14: Espectro FTIR do Poliol R8 (18% hexeno) 

 

Figura 5.15: Espectro FTIR do poliol R10 (12% licopeno) 
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Figura 5.16: Espectro FTIR do poliol R11 (29% terpineol) 

 

Figura 5.17: Espectro FTIR do poliol R12 (26% pineno) 

 

Figura 5.18: Espectro FTIR do poliol R13 (8% cinamaldeído) 
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Figura 5.19: Espectro FTIR do Poliol R16 (34% caroteno) 

Nos espectros FTIR dos polióis, é possível visualizar uma banda um pouco antes dos 

3500 cm-1. Esta banda corresponde à presença de grupos OH nos polióis, o que significa que 

ocorreu a epoxidação das ligações duplas e posteriormente a abertura dessas mesmas ligações, 

dando origem aos grupos OH. A banda a 3010 cm-1 referente à ligação C-H do grupo C=C-H não 

está já visível ao contrário das bandas entre 3000-2800 cm-1 das ligações C-H de carbonos sp3. 

Com a forte absorção do grupo C=O a 1650 cm-1, torna-se difícil visualizar a existência ou não 

da banda C=C a 1600 cm-1. Em alguns espectros como os das figuras 5.6 a 5.12 é possível 

detetar um “ombro” relativa à presença da ligação C=C o que pode ser indicativo de que nem 

todas as ligações duplas tenham reagido.  

Em resumo, na análise dos espectros FTIR, a principal diferença entre os espectros das 

matérias-primas e os dos polióis é a ausência da banda referente à ligação C-H do grupo C=C-

H a 3010 cm-1 bem como o desaparecimento parcial da banda a 1600 cm-1 relativa à ligação C=C 

e o aparecimento de uma banda a 3450 cm-1 correspondente à ligação O-H. A partir desta 

análise, é possível concluir que as ligações duplas C=C reagem parcialmente, formando grupos 

OH, que são essenciais para a síntese de colas de poliuretano. 

5.6  Ensaios de tração 

Os ensaios de tração às colas foram realizados 2 dias depois da sua síntese.  

A partir da análise aos ensaios realizados, é possível obter-se diversos resultados que 

serão muito importantes na altura de escolher o melhor poliol para a síntese de colas ecológicas. 

Os parâmetros envolvidos nessa escolha englobam o tipo de falha observado, a força média 

(quando for possível), a força máxima e a peeling strength, que pode ser calculada dividindo a 

força máxima pela largura do substrato. 

Nas tabelas seguintes (5.5 e 5.6)  encontram-se os papéis nos quais foram realizados 

os ensaios de tração. 
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Tabela 5.5: Resultados dos ensaios de tração 

Amostra Resultado 

SUPRASEC 

 

SUPRASEC+CIPRENE 

 

R1 (100% OAU) 

 

R3 (26% Caroteno) 

 

R4 (17% Licopeno) 

 

R4_2 (17% Licopeno) 

 

R5 (44% Caroteno) 

 

R6 (12% Caroteno) 

 

R7 (17% Licopeno e Caroteno) 
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Tabela 5.6: Resultados dos ensaios de tração 

Amostra Resultado 

R8 (18% Hexeno) 

 

R10 (12% Licopeno) 

 

R11 (29% Terpineol) 

 

R11_2 (29% Terpineol) 

 

R12 (26% Pineno) 

 

R12_2 (26% Pineno) 

 

R13 (8% Cinamaldeído) 

 

R13_2 (8% Cinamaldeído) 

 

R16 (34% Caroteno) 

 

R16_2 (34% Caroteno) 
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Na tabela (5.7) encontram-se os resultados dos ensaios de tração 

Tabela 5.7: Resultados dos ensaios de tração 

Ensaio 
Tipo de 

falha 
Força 

média (N) 
Força 

máxima (N) 
Peeling strength 

(N/mm) 
Grupos OH  
(mg KOH/g) 

CIPRENE+SUPRASEC Estrutural 10 10,81 0,72 - 

SUPRASEC Estrutural - 13,59 0,91 - 

R1  
(100% OAU) 

Estrutural - 9,91 0,66 153 

R3  
(26% caroteno) 

Estrutural - 9,43 0,63 174 

R4  
(17% licopeno) 

Estrutural - 10,48 0,70 176 

R4_2  
(17% licopeno) 

Estrutural 11 12,13 0,81 176 

R5  
(44% caroteno) 

Estrutural 10 11 0,73 264 

R6  
(12% caroteno) 

Estrutural - 13,48 0,90 226 

R7  
(17% licopeno e 

caroteno) 
Estrutural - 32,21 2,15 119 

R8  
(18% hexeno) 

Estrutural - 9,13 0,61 187 

R10  
(12% licopeno) 

Coesiva - 12,35 0,82 182 

R11  
(29% terpineol) 

Coesiva 6 7 0,47 128 

R11_2  
(29% terpineol) 

Coesiva 5 5,48 0,37 128 

R12  
(26% pineno) 

Estrutural 9 10 0,67 222 

R12_2  
(26% pineno) 

Estrutural 9 10,40 0,69 222 

R13  
(8% cinamaldeído) 

Estrutural 11 13,39 0,89 159 

R13_2  
(8% cinamaldeído) 

Estrutural 12 13,43 0,90 159 

R16  
(34% caroteno) 

Estrutural 10 11,61 0,77 170 

R16_2  
(34% caroteno) 

Estrutural 9 10,29 0,69 170 

 

As falhas coesivas ocorrem quando o papel descola sem rasgar, isto é, a cola não é 

suficientemente forte para suportar a carga a que está sujeita, logo qualquer cola cujo ensaio 

tenha resultado numa falha coesiva não será eficaz. As falhas estruturais ocorrem quando o 

papel se rasga durante o ensaio, ou seja, não foi a cola, mas sim o substrato que cedeu. 

Em baixo encontram-se os resultados dos ensaios de tração, sob a forma de gráficos 

representando a carga aplicada em função do deslocamento do papel. De modo a facilitar a 

comparação entre os diversos ensaios, foram criados grupos de acordo com a matéria-prima 

utilizada na síntese de cada poliol. 



43 
 

 

Figura 5.20: Ensaios de tração das amostras CIPRENE+SUPRASEC e SUPRASEC 

Analisando os ensaios de tração representados na figura 5.18, é possível concluir que o 

SUPRASEC só por si é mais eficaz, como adesivo, que a mistura de CIPRENE e SUPRASEC, 

pois consegue suportar uma carga mais elevada antes de ocorrer uma falha. No entanto, a nível 

industrial, é usada a mistura, pois é mais barata que o SUPRASEC.  

 

Figura 5.21: Ensaio de tração da cola à base do Poliol R1 (100%OAU) 

A cola sintetizada a partir do poliol R1 (100% OAU) apresenta resultados positivos. A 

falha ocorreu ao nível do substrato e o ensaio apresenta uma força máxima razoável. 
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Figura 5.22: Ensaios de tração das colas à base de polióis de licopeno 

A partir dos ensaios realizados às colas formuladas a partir de polióis de licopeno, é 

possível concluir que o poliol R10 (12% de licopeno) não serve para adesivo, pois apresenta uma 

falha coesiva. O primeiro ensaio do poliol R4 (17% de licopeno) difere significativamente do 

segundo ensaio, devido ao facto de a cola não ter sido espalhada uniformemente no papel, logo 

o ensaio mais fiável será o segundo. Este demonstra que a cola tem potencial para ser usada 

como adesivo, pois o ensaio atinge valores de carga na ordem dos 10 N muito rapidamente. 

 

Figura 5.23: Ensaios de tração das colas à base de polióis de Caroteno 
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Do grupo de colas formuladas a partir de polióis de caroteno, o poliol R6 (12% caroteno) 

dá origem a uma cola mais dúctil que as outras, visto que que no respetivo ensaio, só conseguiu 

atingir cargas elevadas muito mais tarde que as outras. De forma análoga, a cola mais rígida é 

aquela que é sintetizada a partir do poliol R16 (34% caroteno), pois durante o ensaio é aquela 

que atinge carga elevadas mais cedo. Tendo em conta que a indústria do calçado requer colas 

rígidas, é possível concluir que das colas analisadas na figura 5.21, a R16 será a mais adequada. 

O segundo ensaio da cola R16 difere do primeiro ensaio, devido ao facto de a cola não ter sido 

espalhada pelo papel uniformemente. 

 

Figura 5.24: Ensaio de tração da cola à base de poliol do Poliol R8 (18% hexeno) 

Analisando o ensaio realizado à cola à base do poliol R8 (18% de hexeno), pode se 

concluir que esta cola é rígida, pois durante o ensaio a carga máxima é atingida rapidamente.  

 

Figura 5.25: Ensaios de tração da cola à base do poliol R11 (29% terpineol) 
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Analisando ambos os ensaios realizados à cola à base do poliol R11 (29% terpineol), 

conclui-se que esta não é eficaz, pois a falha que ocorre é coesiva. 

 

Figura 5.26: Ensaios de tração da cola à base do Poliol R12 (26% Pineno) 

As colas sintetizadas a partir do poliol R12 (26% pineno) apresentam resultados 

positivos. A falha ocorre ao nível do substrato e o ensaio atinge valores máximos de carga 

razoáveis.  

 

Figura 5.27: Ensaios de tração da cola à base do Poliol R13 (8% cinamaldeído) 
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Os dois ensaios realizados à cola formulada a partir do poliol R13 (8% cinamaldeído) 

diferem significativamente, pois no substrato usado no primeiro ensaio, a cola não ficou 

espalhada tão eficientemente como no substrato usado no segundo ensaio. Devido a este facto, 

a análise à cola foi feita com base no segundo ensaio. Analisando o ensaio, pode-se observar 

que este atinge uma carga elevada muito rapidamente, o que permite concluir que esta cola 

apresenta resultados positivos. 

 

Figura 5.28: Ensaio de tração da cola à base do Poliol R7 (17% licopeno e caroteno) 

O ensaio realizado à cola feita a partir do poliol R7 (17% licopeno e caroteno) apresenta 

estes resultados, que não são de todo realistas. Isto deve-se ao facto de o ensaio propriamente 

dito não ter sido conduzido da melhor maneira. Não foi possível realizar um segundo ensaio, pois 

já não existia quantidade suficiente de poliol. 

De modo a selecionar-se a cola mais adequada para se prosseguir com os estudos, os 

ensaios realizados às colas que obtiveram melhores resultados foram apresentados no mesmo 

gráfico. 

 

Figura 5.29: Ensaios de tração às colas com melhores resultados 
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Todas as colas cujos ensaios se encontram na figura 5.46 apresentam boas 

propriedades mecânicas, no entanto aquela que parece melhor é a cola sintetizada a partir do 

poliol R13 (8% cinamaldeído), pois esta é a que suporta uma carga maior, à volta dos 14N.  

À partida seria de esperar que os polióis com maior número de grupos OH fossem dar 

origem a colas com melhores propriedades mecânicas. No entanto, os resultados obtidos 

contradizem essa premissa. De facto, as três colas que parecerem ser mais eficazes, o R13, o 

R4 e o R16, apresentam quantidades de grupos OH iguais a 159, 176 e 170 mg KOH/g, 

respetivamente. Uma possível explicação para este fenómeno pode ser o facto de a estrutura da 

matéria-prima utilizada na formulação dos polióis afetar as propriedades mecânicas das colas. 

Por exemplo, a cola R13 é feita à base do poliol de cinamaldeído, que contém um anel aromático 

na sua estrutura. Esse anel aromático pode aumentar a resistência mecânica da cola. 

É importante notar que estes ensaios foram realizados num substrato de papel. 

Idealmente o substrato utilizado seria couro, dado que consegue suportar cargas muito mais 

elevadas que o papel, permitindo a obtenção de melhores resultados. No entanto, no contexto 

deste trabalho, o papel serve perfeitamente, porque à partida, a cola que tiver melhor 

desempenho no papel terá melhor desempenho nos outros substratos. 
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Scale-up e Avaliação Económica 

6.1 Scale-up 

Neste capítulo é realizado um scale-up da montagem usada no laboratório, tendo em 

conta a quantidade de poliol que se pretende sintetizar por ano, a partir de óleos alimentares 

usados e resíduos agrícolas. Para este trabalho, só serão dimensionados os equipamentos 

principais envolvidos na formulação dos polióis, não tendo sido considerados os pré-tratamentos 

ao óleo, as bombas, os tanques de armazenamento de matérias-primas e de produto acabado, 

tubagens e sistemas de controlo. Um dimensionamento mais detalhado do processo requeria 

uma investigação mais pormenorizada de modo a otimizar o processo. Este scale-up tem como 

objetivo o estudo do potencial deste processo para aplicação numa fábrica que já produza polióis, 

seja a partir de derivados do petróleo ou a partir de fontes renováveis. 

6.1.1 Alterações ao processo de síntese em Laboratório 

No processo de scale-up é preciso ter em conta que existem diversos procedimentos 

usados em laboratório que não são viáveis à escala industrial. No laboratório, os compostos 

químicos são manuseados em muito menor quantidade, o que permite a utilização de mais 

passos de síntese, de elevados volumes de solventes e compostos tóxicos ou incomuns. 

A síntese em laboratório tem como objetivo a formulação de um produto, 

independentemente do custo associado. Esta filosofia não se pode aplicar à escala industrial, 

onde os custos são determinantes na análise da viabilidade económica do processo. É 

necessário então olhar para as operações executadas no laboratório que não serão viáveis 

quando aplicadas a uma fábrica que produz elevados volumes de polióis. Um desses processos 

é a secagem da fase orgânica com sólidos, nomeadamente o sulfato de magnésio anidro e 

subsequente filtração. À escala industrial, esta operação necessitaria de  enormes quantidades 

de sólidos, bem como tempo. Usando uma destilação ou evaporação para remover a água da 

fase orgânica permitiria reduzir os gastos em compostos químicos e em tempo. A filtração 

também iria provocar perda de produto, devido à viscosidade do poliol. O outro processo que 

não é possível de replicar à escala industrial é a evaporação com recurso ao rotavapor, pois este 

tipo de equipamento tem um volume máximo de 100 litros. [21]. 

6.1.2 Dimensionamento dos Equipamentos 

A síntese dos polióis no laboratório foi feita com recurso a um reator com agitação, uma 

ampola de decantação, onde foi feita a lavagem e extração da fase orgânica com uma solução 

aquosa de 10% (w/v) de bissulfito de sódio, uma solução aquosa de 10% (w/v) de carbonato de 

sódio e éter dietílico. A secagem foi realizada com sulfato de magnésio anidro e a evaporação 

do éter dietílico foi feita num rotavapor. 
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 A nível industrial, a reação ocorrerá num reator com agitação, as adições das soluções 

aquosas e as lavagens que se seguem serão conduzidas em tanques e decantadores, 

respetivamente, a adição do éter dietílico será feita num tanque e os processos de secagem com 

sulfato de magnésio anidro e remoção do solvente de extração serão substituídos por uma 

destilação flash, usando um único andar de equilíbrio, operando a 100ºC e à pressão 

atmosférica. A diferença entre os pontos de fusão da água (100ºC), do éter dietílico (35ºC) e dos 

polióis (>200ºC) tornam a destilação a melhor escolha para a substituição dos passos de síntese 

que não podem ser executados a nível industrial e tem a vantagem de operar a temperaturas 

razoáveis e sem necessidade de injeção de vácuo. 

 

Figura 6.1: Flowsheet do processo 

6.1.2.1 Capacidade da Fábrica e balanços de massa 

 Antes de se proceder ao dimensionamento dos equipamentos, é necessário efetuar o 

balanço mássico. Para tal é preciso escolher a capacidade da fábrica. A escolha da capacidade 

da fábrica tem como base o estudo das capacidades de fábricas existentes que também 

produzam polióis de origem natural. Feito este estudo, fixou-se a capacidade em 10 kton de poliol 

por ano, ou seja, uma produção de 1,263 toneladas de poliol por hora o que equivale, a partir do 

rendimento da reação o poliol que se pretende sintetizar, a um consumo de matéria-prima de 

1,579 kton/h. O poliol R13 foi sintetizado a partir de uma mistura com 8% em massa de 

cinamaldeído e 92% em massa de OAU. Na separação das fases com o bissulfito de sódio e o 

carbonato de sódio, assumiu-se uma relação fase orgânica/fase aquosa de 70%/30%, enquanto 

que na separação com o éter dietílico, visto que foi possível observar que nessa fase já quase 

não existia fase, assumiu-se uma relação fase orgânica/fase aquosa de 95%/5% Estas 

percentagens são mássicas. 
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Tabela 6.1: Capacidades de fábricas de polióis de origem natural [22] 

Matéria-prima Produto Nome comercial Empresa Capacidade/ano 

Óleo de soja Poliol BiOH TM Cargill 10 kt 

Óleo de soja Poliol Renuva TM Dow n/a 

Óleo de soja Poliol SoyOyl  Urethane Soy System 23-34 kt 

Óleo de soja Poliol Agrol  Bio-based Technologies n/a 

Óleo de castor Poliol Lupranol  BASF n/a 

Óleo de castor Poliol BALANCE BASF n/a 

Óleo de castor Poliol POLYCIN  Vertellus n/a 

Óleo de colza Poliol   IFS Chemicals 1 kt 

Óleo de palma Poliol Edenor  Emery oleo-chemicals n/a 

Óleo vegetal Poliol RADIA  OLEO-Avril Group n/a 

Óleo vegetal Poliol PRIPLAST TM CRODA n/a 
 

Tabela 6.2: Balanço de massa das correntes 1 a 10 em ton/h 

Correntes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

OAU 1,45 - - - - - - - - - 

Cinamaldeído - 0,13 - - - - - - - - 

Ácido fórmico - - 1,63 - - - - - - - 

Peróxido de 
hidrogénio 

- - - 2,28 - - - - - - 

Mistura reacional - - - - 5,49 - - - - - 

Bissulfito de sódio - - - - - 1,81 - - - - 

Carbonato de sódio - - - - - - - - - 1,69 

Éter dietilíco - - - - - - - - - - 

Mistura lavada - - - - - - 7,30 - - - 

Fase aquosa - - - - - - - 2,19 - - 

Fase orgânica - - - - - - - - 5,11 - 

Água - - - - - - - - - - 

Poliol - - - - - - - - - - 

 

Tabela 6.3 Balanço de massa das correntes 11 a 19 em ton/h 

Correntes 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

OAU - - - - - - - - - 

Cinamaldeído - - - - - - - - - 

Ácido fórmico - - - - - - - - - 

Peróxido de hidrogénio - - - - - - - - - 

Mistura reacional - - - - - - - - - 

Bissulfito de sódio - - - - - - - - - 

Carbonato de sódio - - - - - - - - - 

Éter dietilíco - - - 1,57 - - - 1,57 - 

Mistura lavada 6,80 - - - - - - - - 

Fase aquosa - 2,04 - - - 0,32 - - - 

Fase orgânica - - 4,76 - 6,33 - 6,01 - - 

Água - - - - - - - 3,18 - 

Poliol - - - - - - - - 1,26 
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6.1.2.2   Reator, Separadores e Tanques 

 O dimensionamento do reator, dos tanques e dos separadores foi feito tendo em conta 

os caudais volumétricos e os tempos de residência de cada equipamento. O volume foi calculado 

com um fator de segurança de 20% e assumindo uma geometria cilíndrica.  Em baixo encontram-

se as equações usadas para o dimensionamento. 

𝑉 = 𝑄𝑣 × 𝑡    (4) 

                                      𝑉 =
𝜋×𝐷2

4
× 𝐿         (5)         

 V é o volume, Qv é o caudal volumétrico, t é o tempo de residência, e D é o diâmetro. 

Assumiu-se que o comprimento (L) é quatro vezes o diâmetro. 

Tabela 6.4: Dimensões dos equipamentos 

Equipamento Qv (m3/h) 
Tempo de 

residência (h) 
Volume 

(m3) 
D (m) L(m) 

Reator 5,11 5,5 33,74 2,21 8,83 

Tanque 1 6,89 1 6,89 1,30 5,20 

Separador 1 6,89 1 6,89 1,30 5,20 

Tanque 2 6,61 1 6,61 1,28 5,12 

Separador 2 6,61 1 6,61 1,28 5,12 

Tanque 3 7,10 1 7,10 1,31 5,25 

Separador 3 7,10 1 7,10 1,31 5,25 

 

6.1.2.3   Sistema de agitação 

 A reação de síntese dos polióis ocorre sob forte agitação, logo também é necessário 

dimensionar um sistema de agitação. Devido à elevada viscosidade dos polióis, o sistema de 

agitação mais adequado para este processo tem uma turbina de disco Rushton com seis lâminas. 

[23] 

 Na figura (6.2) é possível observar-se um reator com um sistema de agitação 

incorporado. 
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Figura 6.2: Reator com sistema de agitação incorporado 

 

As seguintes equações foram utlizadas para o dimensionamento do sistema de agitação. 

     
𝐷𝑎

𝐷
=

1

3
                                        (6) 

                                                            
𝐻

𝐷
= 1                                        (7) 

                                                           
𝐸

𝐷𝑎
= 1                                        (8)                                                                    

                                            
𝐽

𝐷
=

1

12
            (9) 

𝑊

𝐷𝑎
=

1

5
                                         (10)                  

𝐿

𝐷𝑎
=

1

4
           (11)  

Os resultados obtidos para o dimensionamento do sistema de agitação 

encontram-se na tabela (6.4). 
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Tabela 6.5: Dimensões do Sistema de agitação 

 Parâmetros de Dimensionamento(m) 

D 2,21 

Da 0,74 

H 2,21 

E 0,74 

J 0,18 

W 0,15 

L 0,18 

 

6.1.2.4  Coluna de Destilação 

 A coluna de destilação, usada para a remoção do éter dietilíco e da água foi 

dimensionada através do programa ASPEN. Tendo em conta que não foi possível determinar a 

composição exata  do poliol sintetizado, assumiu-se que este era composto pelos ácidos gordos 

dos óleos e pelo cinamaldeído. Visto que o poliol terá um ponto de ebulição próximo do ponto 

desta mistura, foi possível simular a coluna. Os resultados obtidos encontram-se na tabela (6.5). 

Tabela 6.6: Resultados obtidos para a coluna de destilação 

Correntes 17 18 19 

Temperatura (ºC) 25 100 100 

Pressão (atm) 1 1 1 

Fração liquida 0,82 0 1 

Fração de vapor 0,20 1 0 

Caudal mássico (ton/h) 6,01 4,75 1,26 

Densidade (kg/m3) 15,79 0,83 854,16 

Entalpia (kW) -14812 -9740,16 -3220,98 

 

 Para manter a coluna de destilação a funcionar a 100ºC é necessário fornecer 1850,87 

kW de calor. 
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6.2 Avaliação económica 

 A avaliação económica efetuada neste trabalho baseia-se nos principais equipamentos 

usados para a produção dos polióis e tem como objetivo determinar se, à partida, este processo 

é economicamente viável.  

 Para a avaliação, foram utlizados os preços de venda dos polióis de origem natural. 

Esses preços foram obtidos para o ano 2012, logo tiveram de ser atualizados para o ano 2018, 

sendo que o valor final é igual a 2,02  €/kg (Fonte: ICIS). O preço dos OAU diz simplesmente 

respeito ao preço de recolha que está fixado em 0,350 €/L [25]. O preço do cinamaldeído é 0,205 

€/kg. (Fonte: COMTRADE). 

6.2.1 Estimativa do Investimento Total 

 O investimento total pode ser dividido em três parcelas: o investimento fixo, o capital 

circulante e os juros intercalares. [24] 

6.2.1.1 Investimento Fixo 

 O investimento fixo (IF) é definido como capital necessário para construir a fábrica. O IF 

é composto pelos custos diretos (corpóreo) e os custos indiretos (incorpóreo). 

 Os custos diretos englobam os custos relacionados aos equipamentos base, como a sua 

montagem, tubagens, controlo, utilidades, etc. O custo dos equipamentos foi obtido através do 

site Matches, através do volume calculado dos equipamentos. Assumiu-se que o material usado 

é o aço inox e que os preços fornecidos são FOB (Free on Board), isto é, os valores obtidos 

correspondem ao preço dos equipamentos deixados na doca de envio. É necessário então 

converter para os preços CIF (Cost, Insurance and Freight) multiplicando por 1,3. Os preços dos 

equipamentos estavam em dólares e eram referentes ao ano 2014, pelo que foi necessário 

converter para euros, usando a taxa de câmbio de 26 de Outubro de 2018. Depois da conversão, 

atualizou-se os preços para o ano atual, usando o índice CEPCI de Maio de 2018. [24] 
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Na tabela (6.6) encontram-se os preços dos equipamentos. 

Tabela 6.7: Preços dos equipamentos 

Equipamento Custo ($) 2014 Custo (€) 2014 Custo (€) 2018 

Reator 287300 251952 263673 

Tanque 1 23900 20956 21931 

Separador 1 23900 20956 21931 

Tanque 2 23300 20433 21384 

Separador 2 23300 20433 21384 

Tanque 3 24300 21310 22301 

Separador 3 24300 21310 22301 

Coluna de destilação - - 117110 

  Total (FOB) 512004 

  Total (CIF) 665605 

 

 A parcela das utilidades foi obtida através do ASPEN, enquanto que as outras parcelas 

dos custos diretos foram calculadas com base numa gama de percentagens do custo do 

equipamento base. Relativamente aos custos indiretos, os custos do projeto e fiscalização e as 

despesas de empreitada também foram calculados a partir do custo dos equipamentos base, 

enquanto que a provisão para imprevistos foi calculada como sendo 15% da soma das outras 

parcelas dos custos indiretos. [24] 

 As parcelas do investimento fixo encontram-se na tabela (6.7). 

Tabela 6.8: Parcelas do Investimento Fixo 

Parcela Componente % Aplicada Valor (€) 

Custos diretos (CD) 

Equipamento Base - 665605 

Montagem equipamento 45 299522 

Tubagens 30 199682 

Utilidades - 19015 

Controlo 5 33280 

Instalações electricas 12 79873 

Isolamentos térmicos 10 66561 

Edificios 5 33280 

Total CD 1396818 

Custos indiretos (CI) 

Custo do projeto e fiscalização 30 199682 

Despesas de empreitada 30 199682 

Provisão para imprevistos 15 269427 

Total CI 668790 

Investimento Fixo CD+CI 2065609 
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 Existem outros métodos para o cálculo de investimento fixo, sendo que o método 

apresentado em cima é o mais detalhado. Os outros métodos são: o método do Fator de Lang e 

o método da Rotação de Capital. [24] 

 Segundo o método de Lang, o investimento fixo é obtido pela seguinte equação: 

𝐼𝐹 = 𝐾 × 𝐸𝐵    (13)   

 Sendo K um fator que depende da natureza física do processo e EB o custo do 

equipamento base. Visto que este processo só lida com fluidos, K assume um valor igual a 

4,74. O investimento fixo obtido para este método é igual a 2,43 M€. [24] 

 Segundo o método da Rotação de Capital, o IF é dado por: 

    𝐼𝐹 = 𝑃 ×
𝑄

𝐶𝑟
    (14)  

 Sendo que P é o preço de venda do produto, Q é a capacidade da fábrica e Cr é o 

coeficiente de rotação de capital, que apresenta um valor de um para a indústria química. O valor 

de investimento fixo que se obtém por este método é igual a 20M€. [24] 

 Na figura (6.3) encontram-se os valores de IF obtidos para cada método, representados 

num gráfico. 

 

Figura 6.3: Valores de Investimento Fixo obtidos para cada método 
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 Os valores obtidos através do método detalhado e do método de Lang são próximos, 

enquanto que o valor pelo método da Rotação de capital é muito superior aos outros. 

Comparando os três métodos, concluiu-se que o método detalhado pode ser aquele que melhor 

representará o custo do processo de valorização de resíduos usados na formulação de polióis. 

6.2.1.2    Capital Circulante 

 O capital circulante define-se como o capital necessário para fazer funcionar a instalação 

e assegurar o desenvolvimento normal das operações da fábrica. 

 Existem três métodos para estimar o capital circulante. O primeiro método assume que 

o capital circulante é uma percentagem do volume anual de vendas. O volume anual de vendas 

é calculado multiplicando a capacidade da fábrica pelo preço do produto. O segundo método 

assume que o capital circulante é uma percentagem do investimento fixo enquanto que no 

terceiro, o capital circulante é calculado pela soma de diversas parcelas como a reserva de 

matérias-primas, os produtos em vias de fabrico, a reserva de produtos acabados, as condições 

de crédito oferecidas, as condições de crédito obtidas e o fundo de maneio. A parcela dos 

produtos em vias de fabrico foi estimada multiplicando o ciclo de fabrico pelo caudal de entrada 

e por metade do custo de fabrico, sendo que o ciclo de fabrico corresponde à soma dos tempos 

de residência dos equipamentos mais importantes. A parcela da reserva das matérias-primas foi 

determinada para um mês de consumo ao preço de compra, a parcela da reserva dos produtos 

acabados foi calculada para um mês de vendas ao preço de venda, as condições de crédito 

obtidas foram calculadas para um mês de compras ao preço de compra, as condições de credito 

oferecidas foram estimadas como sendo um mês de produção ao preço de venda e o fundo de 

maneio foi obtido como sendo um mês de produção ao custo de fabrico. [24] 

Tabela 6.9: Valores anuais de vendas 

 €/kg €/ton ton/ano €/ano €/mês 

OAU 0,380 380 11500 4375000 397727 

Cinamaldeído 0,205 205 1000 205172 18652 

Poliol 2 2000 10000 20000000 1818182 
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Tabela 6.10: Valores de Capital circulante obtidos pelos diversos métodos 

Métodos Descrição % Aplicada Valor (€) 

Método 1 Percentagem sobre o volume anual de vendas 10 2000000 

Método 2 Percentagem sobre o investimento fixo 15 309841 

Método 3 

Reserva de matéria-prima - 416379 

Reserva de produto acabado - 1818182 

Produtos em vias de fabrico - 11992 

Condições de crédito oferecido - 1818182 

Condições de crédito obtidas - -416379 

Fundo de maneio - 1200000 

Total   4848356 

 

 Os valores de capital circulante diferem bastante uns dos outros. O valor calculado pelo 

primeiro método é muito baixo, por isso não será considerado. Por outro lado, o valor obtido pelo 

método 3 é muito superior ao investimento fixo, por isso também não será considerado, apesar 

de ser o método mais detalhado. 

 

Figura 6.4: Valores de capital circulante obtidos 
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6.2.1.3 Juros Intercalares 

 O investimento em projetos da ordem de grandeza de uma fábrica são geralmente feitos 

com recurso a capital alheio, isto é, empréstimos bancários. Para este trabalho, considerou-se 

que 35% do capital necessário será alheio. Para este tipo de empréstimos, existe um período de 

carência, normalmente 2 anos, em que só se paga os juros e não as prestações, pois durante 

este período ainda não se gerou meios para pagar o empréstimo. No cálculo dos juros 

intercalares referentes a este processo, considerou-se uma taxa de juro igual a 1,84%, fornecida 

pelo Banco de Portugal, para o mês de Outubro de 2018. O valor referente aos dois anos de 

juros é igual a 52365 euros. [24] 

O valor do investimento final, bem como a percentagem relativa a cada parcela 

encontram-se na tabela em baixo. 

Tabela 6.11: Investimento total e percentagens de cada parcela 

Investimento total (€) 4117974 

% referente ao Investimento Fixo 50,16 

% referente ao Capital Circulante 48,57 

% referente aos Juros Intercalares 1,27 

 

6.2.2 Custos de Produção 

 Os custos de produção englobam duas parcelas: o custo de fabrico e as despesas gerais 

e são calculados para o tempo de vida útil do projeto, 10 anos. 

 Quando o projeto arranca, não será possível começar a produzir a quantidade máxima, 

isto é, a taxa de ocupação só irá atingir os 100% a partir do ano 6 de operação 

Tabela 6.12: Evolução da taxa de ocupação ao longo do tempo de vida do projeto 

Ano Taxa de ocupação (%) 

1 (2021) 75 

2 (2022) 80 

3 (2023) 85 

4 (2024) 90 

5 (2025) 95 

Restantes 100 
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6.2.2.1 Custos de Fabrico 

 Os custos de fabrico correspondem aos encargos exigidos pela atividade de produção e 

dividem-se em três parcelas: custos diretos, custos indiretos e custo fixo. [24] 

 Nos custos diretos encontram-se os custos relacionados com matérias-primas, com a 

mão-de-obra, tanto de fabrico como de controlo, com utilidades e serviços, com a manutenção, 

com patentes, royalties e diversos fornecimentos. As matérias-primas foram calculadas a partir 

dos preços de compra do óleos e do cinamaldeído, a mão-de-obra de fabrico foi estimada como 

sendo 15% do custo de fabrico, a mão-de-obra de controlo foi calculada como sendo 10% do 

custo de fabrico, a manutenção foi obtida aplicando uma percentagem igual a 10% sobre o 

investimento fixo, as patentes e royalties foram estimadas como sendo 4% dos custos de fabrico 

totais e os fornecimentos diversos foram calculados como sendo 15 dos custos de manutenção. 

[24] 

 Os custos indiretos estão relacionados com a mão-de-obra e manutenção e foram 

calculados como sendo 70% dos custos de manutenção e mão-de-obra. [24] 

 Os custos fixos englobam as amortizações, os seguros, os impostos locais e as rendas. 

 Os seguros  e os impostos locais foram estimados como sendo 1% e 1,5%, 

respetivamente, do investimento fixo, enquanto que as rendas foram calculadas a partir dos 

custos de fabrico (15%). 

 As amortizações foram calculadas para o projeto, para os equipamentos e para os 

edifícios, a partir do investimento e do tempo de vida útil de cada parcela. [24] 

Tabela 6.13: Amortizações Calculadas 

Parcela Tempo de vida útil  (ano) Investimento (€) 
Amortizações 

(€/ano) 

Projeto 3 308025 102675 

Equipamentos 10 1037018 103702 

Edificios 25 25669 1027 
  Total (Primeiros 3 anos) 207404 
  Total (Restantes anos) 104729 
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6.2.2.2 Despesas gerais 

 As despesas gerais são constituídas pelas parcelas relativas à administração, que 

corresponde a 50% dos custos de mão-de-obra de fabrico, aos serviços de marketing, vendas e 

distribuição, calculados como sendo 10% dos custos de produção, investigação e 

desenvolvimento, que corresponde a 4% do valor das vendas e os encargos financeiros, que 

estão relacionados com o pagamento dos juros e das prestações referentes ao capital alheio. 

[24] 

Tabela 6.14: Encargos financeiros calculados 

Ano 
Capital em 
dívida (€) 

Taxa de juro (%) 
Juro anual 

(€) 
Prestações 

(€) 
Encargos 

financeiros (€) 

2021 1251712 1,84 23031 0 23031 

2022 1251712 1,84 23031 0 23031 

2023 1251712 1,84 23031 125171 148203 

2024 1126541 1,84 20728 125171 145900 

2025 1001369 1,84 18425 125171 143596 

2026 876198 1,84 16122 125171 141293 

2027 751027 1,84 13819 125171 138990 

2028 625856 1,84 11516 125171 136687 

2029 500685 1,84 9213 125171 134384 

2030 375514 1,84 6909 125171 132081 

 

Nas tabelas seguintes estão apresentadas todas as parcelas referentes ao cálculo do 

custo de produção. 
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Tabela 6.15: Custos de produção referentes aos anos 2021 e 2022 

Anos 2021 2022 

Custos de Fabrico 

Custos diretos 

Matérias-primas 5 750 754 € 6 134 137 € 

Mão de obra de fabrico 1 003 299 € 1 063 672 € 

Mão de obra de controlo 668 866 € 709 115 € 

Utilidades e serviços 19 015 € 19 015 € 

Manutenção 154 921 € 165 249 € 

Patentes e Royalties 267 546 € 283 646 € 

Fornecimentos diversos 23 238 € 24 787 € 

Total 7 887 638 € 8 399 621 € 

Custos indiretos 108 444 € 115 674 € 

Custos fixos 

Amortizações 270 806 € 270 806 € 

Seguros 20 656 € 20 656 € 

Impostos locais 30 984 € 30 984 € 

Rendas 309 841 € 309 841 € 

Total 632 287 € 632 287 € 

Total 8 628 370 € 9 147 583 € 

Despesas Gerais 

Administração 501 649 € 531 836 € 

Serviços de Marketing, Vendas e Distribuição 935 077 € 993 294 € 

I&D 600 000 € 640 000 € 

Encargos financeiros 23 031 € 23 031 € 

Total 1 459 758 € 1 548 162 € 

Custos de Produção 
Total (€) 10 088 128 € 10 695 745 € 

Total (€/ton) 1 345 € 1 337 € 

 

Tabela 6.16: Custos de produção referentes aos anos 2023 e 2024 

Anos 2023 2024 

Custos de Fabrico 

Custos diretos 

Matérias-primas 6 517 521 € 6 900 905 € 

Mão de obra de fabrico 1 124 046 € 1 164 451 € 

Mão de obra de controlo 749 364 € 776 301 € 

Utilidades e serviços 19 015 € 19 015 € 

Manutenção 175 577 € 185 905 € 

Patentes e Royalties 299 746 € 310 520 € 

Fornecimentos diversos 26 337 € 27 886 € 

Total 8 911 605 € 9 384 982 € 

Custos indiretos 122 904 € 130 133 € 

Custos fixos 

Amortizações 270 806 € 137 685 € 

Seguros 20 656 € 20 656 € 

Impostos locais 30 984 € 30 984 € 

Rendas 309 841 € 309 841 € 

Total 632 287 € 499 166 € 

Total 9 666 796 € 10 014 282 € 

Despesas Gerais 

Administração 562 023 € 582 226 € 

Serviços de Marketing, Vendas e Distribuição 1 051 511 € 1 104 869 € 

I&D 680 000 € 720 000 € 

Encargos financeiros 148 203 € 145 900 € 

Total 1 761 737 € 1 832 994 € 

Custos de Produção 
Total (€) 11 428 532 € 11 847 277 € 

Total (€/ton) 1 345 € 1 316 € 
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Tabela 6.17: Custos de produção referentes aos anos 2025 e 2026 

Anos 2025 2026 

Custos de Fabrico 

Custos diretos 

Matérias-primas 7 284 288 € 7 667 672 € 

Mão de obra de fabrico 1 224 825 € 1 285 199 € 

Mão de obra de controlo 816 550 € 856 799 € 

Utilidades e serviços 19 015 € 19 015 € 

Manutenção 196 233 € 206 561 € 

Patentes e Royalties 326 620 € 342 720 € 

Fornecimentos diversos 29 435 € 30 984 € 

Total 9 896 966 € 10 408 949 € 

Custos indiretos 137 363 € 144 593 € 

Custos fixos 

Amortizações 137 685 € 137 685 € 

Seguros 20 656 € 20 656 € 

Impostos locais 30 984 € 30 984 € 

Rendas 309 841 € 309 841 € 

Total 499 166 € 499 166 € 

Total 10 533 495 € 11 052 708 € 

Despesas Gerais 

Administração 612 413 € 642 599 € 

Serviços de Marketing, Vendas e Distribuição 1 163 086 € 1 221 303 € 

I&D 760 000 € 800 000 € 

Encargos financeiros 143 596 € 141 293 € 

Total 1 919 095 € 2 005 195 € 

Custos de Produção 
Total (€) 12 452 590 € 13 057 903 € 

Total (€/ton) 1 311 € 1 306 € 

 

Tabela 6.18: Custos de produção referentes aos anos 2027 e 2028 

Anos 2027 2028 

Custos de Fabrico 

Custos diretos 

Matérias-primas 7 667 672 € 7 667 672 € 

Mão de obra de fabrico 1 285 199 € 1 285 199 € 

Mão de obra de controlo 856 799 € 856 799 € 

Utilidades e serviços 19 015 € 19 015 € 

Manutenção 206 561 € 206 561 € 

Patentes e Royalties 342 720 € 342 720 € 

Fornecimentos diversos 30 984 € 30 984 € 

Total 10 408 949 € 10 408 949 € 

Custos indiretos 144 593 € 144 593 € 

Custos fixos 

Amortizações 137 685 € 137 685 € 

Seguros 20 656 € 20 656 € 

Impostos locais 30 984 € 30 984 € 

Rendas 309 841 € 309 841 € 

Total 499 166 € 499 166 € 

Total 11 052 708 € 11 052 708 € 

Despesas Gerais 

Administração 642 599 € 642 599 € 

Serviços de Marketing, Vendas e Distribuição 1 221 303 € 1 221 303 € 

I&D 800 000 € 800 000 € 

Encargos financeiros 138 990 € 136 687 € 

Total 2 002 892 € 2 000 589 € 

Custos de Produção 
Total (€) 13 055 600 € 13 053 297 € 

Total (€/ton) 1 306 € 1 305 € 
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Tabela 6.19: Custos de produção referentes aos anos 2029 e 2030 

Anos 2029 2030 

Custos de Fabrico 

Custos diretos 

Matérias-primas 7 667 672 € 7 667 672 € 

Mão de obra de fabrico 1 285 199 € 1 285 199 € 

Mão de obra de controlo 856 799 € 856 799 € 

Utilidades e serviços 19 015 € 19 015 € 

Manutenção 206 561 € 206 561 € 

Patentes e Royalties 342 720 € 342 720 € 

Fornecimentos diversos 30 984 € 30 984 € 

Total 10 408 949 € 10 408 949 € 

Custos indiretos 144 593 € 144 593 € 

Custos fixos 

Amortizações 137 685 € 137 685 € 

Seguros 20 656 € 20 656 € 

Impostos locais 30 984 € 30 984 € 

Rendas 309 841 € 309 841 € 

Total 499 166 € 499 166 € 

Total 11 052 708 € 11 052 708 € 

Despesas Gerais 

Administração 642 599 € 642 599 € 

Serviços de Marketing, Vendas e Distribuição 1 221 303 € 1 221 303 € 

I&D 800 000 € 800 000 € 

Encargos financeiros 134 384 € 132 081 € 

Total 1 998 286 € 1 995 983 € 

Custos de Produção 
Total (€) 13 050 994 € 13 048 691 € 

Total (€/ton) 1 305 € 1 305 € 

 

6.3 Análise de viabilidade económico-financeira 

 Existem cinco indicadores de desempenho, calculados a partir dos fluxos financeiros do 

projeto e outros parâmetros, que vão determinar a qualidade do investimento, isto é, se vale ou 

não a pena investir nesse projeto. [24] 

 Os indicadores mais comuns são: 

1. Valor Atual Líquido 

2. Taxa Interna de Rentabilidade 

3. Prazo de recuperação do capital 

4. Ponto crítico 

6.3.1 Valor Atual Líquido (VAL) 

 O Valor Atual Líquido é dado pelo somatório dos cash flows atualizados gerados pelo 

projeto, que é atualizado a uma taxa r. É calculado pela seguinte fórmula: 

𝑉𝐴𝐿 = ∑
𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤𝑘

(1+𝑟)𝑘
𝑛
1                               (15) 

Sendo n o tempo de vida útil do projeto, k o ano para o qual o VAL é calculado e r é uma 

taxa de atualização. [24] 
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Para se obterem os cash flows, foi necessário obter o plano de exploração do processo. 

Esse plano foi feito para o tempo de vida útil do projeto, 10 anos, e assumindo as seguintes 

hipóteses: 

1. O IRC igual a 21% 

2. Taxa de juro igual a 1,87%. 

3. O investimento foi realizado na sua totalidade no ano zero, isto é, em 2020. 

4. Os preços das matérias-primas e dos produtos mantêm-se constantes ao longo dos 

anos. 

Nas tabelas seguintes encontram-se os planos de exploração para o tempo de vida útil 

do projeto. 

Tabela 6.20: Planos de exploração para os anos 2020, 2021, 2022 e 2023 

Ano 2020 2021 2022 2023 

Ano de exploração 0 1 2 3 

Despesas de investimento -4 117 974 € - - - 

Vendas - 15 000 000 € 16 000 000 € 17 000 000 € 

CMVMC - 5 750 754 € 6 134 137 € 6 517 521 € 

Margem bruta - 9 249 246 € 9 865 863 € 10 482 479 € 

Fornecimentos e serviços externos - 1 840 695 € 1 958 019 € 2 075 343 € 

Gastos com pessoal - 1 504 948 € 1 595 509 € 1 686 069 € 

Outros rendimentos e ganhos - 0 € 0 € 0 € 

Outros gastos e perdas - 589 993 € 606 092 € 622 192 € 

EBITDA - 5 313 611 € 5 706 243 € 6 098 876 € 

Amortizações - 270 806 € 270 806 € 270 806 € 

EBIT   5 042 805 € 5 435 437 € 5 828 070 € 

Encargos financeiros   23 031 € 23 031 € 148 203 € 

Resultados antes de impostos - 5 019 773 € 5 412 406 € 5 679 867 € 

Impostos - 1 054 152 € 1 136 605 € 1 192 772 € 

Cash Flow -4 117 974 € 3 965 621 € 4 275 800 € 4 487 095 € 

Cash Flow atualizado -4 117 974 € 3 655 287 € 3 632 771 € 3 513 954 € 

VAL -4 117 974 € -462 687 € 3 170 084 € 6 684 039 € 
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Tabela 6.21: Planos de exploração para os anos 2024, 2025, 2026 e 2027 

Ano 2024 2025 2026 2027 

Ano de exploração 4 5 6 7 

Despesas de investimento - - - - 

Vendas 18 000 000 € 19 000 000 € 20 000 000 € 20 000 000 € 

CMVMC 6 900 905 € 7 284 288 € 7 667 672 € 7 667 672 € 

Margem bruta 11 099 095 € 11 715 712 € 12 332 328 € 12 332 328 € 

Fornecimentos e serviços externos 2 187 807 € 2 305 131 € 2 422 455 € 2 422 455 € 

Gastos com pessoal 1 746 677 € 1 837 238 € 1 927 798 € 1 927 798 € 

Outros rendimentos e ganhos 0 € 0 € 0 € 0 € 

Outros gastos e perdas 499 846 € 515 945 € 532 045 € 532 045 € 

EBITDA 6 664 765 € 7 057 398 € 7 450 030 € 7 450 030 € 

Amortizações 137 685 € 137 685 € 137 685 € 137 685 € 

EBIT 6 527 080 € 6 919 713 € 7 312 345 € 7 312 345 € 

Encargos financeiros 145 900 € 143 596 € 141 293 € 138 990 € 

Resultados antes de impostos 6 381 181 € 6 776 116 € 7 171 052 € 7 173 355 € 

Impostos 1 340 048 € 1 422 984 € 1 505 921 € 1 506 405 € 

Cash Flow 5 041 133 € 5 353 132 € 5 665 131 € 5 666 951 € 

Cash Flow atualizado 3 638 893 € 3 561 717 € 3 474 335 € 3 203 476 € 

VAL 10 322 932 € 13 884 649 € 17 358 984 € 20 562 460 € 

 

 

Tabela 6.22: Planos de exploração para os anos 2028, 2029 e 2030 

Ano 2028 2029 2030 

Ano de exploração 8 9 10 

Despesas de investimento - - - 

Vendas 20 000 000 € 20 000 000 € 20 000 000 € 

CMVMC 7 667 672 € 7 667 672 € 7 667 672 € 

Margem bruta 12 332 328 € 12 332 328 € 12 332 328 € 

Fornecimentos e serviços externos 2 422 455 € 2 422 455 € 2 422 455 € 

Gastos com pessoal 1 927 798 € 1 927 798 € 1 927 798 € 

Outros rendimentos e ganhos 0 € 0 € 0 € 

Outros gastos e perdas 532 045 € 532 045 € 532 045 € 

EBITDA 7 450 030 € 7 450 030 € 7 450 030 € 

Amortizações 137 685 € 137 685 € 137 685 € 

EBIT 7 312 345 € 7 312 345 € 7 312 345 € 

Encargos financeiros 136 687 € 134 384 € 132 081 € 

Resultados antes de impostos 7 175 658 € 7 177 962 € 7 180 265 € 

Impostos 1 506 888 € 1 507 372 € 1 507 856 € 

Cash Flow 5 668 770 € 5 670 590 € 5 672 409 € 

Cash Flow atualizado 2 953 733 € 2 723 459 € 2 511 137 € 

VAL 23 516 192 € 26 239 651 € 28 750 789 € 
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No plano de exploração, as vendas  são obtidas através da produção, influenciada pela 

taxa de ocupação, para cada ano e do preço de venda dos produtos. A parcela CMVMC diz 

respeito aos gastos com matérias-primas. A margem bruta foi calculada através da diferença 

entra as vendas e a parcela CMVMC. A parcela EBITDA (resultado antes das depreciações, 

gastos financeiros e impostos) foi calculada subtraindo as parcelas dos fornecimentos e serviços 

externos, dos gastos com pessoal e outros gastos e perdas à margem bruta. O resultado EBIT 

(resultado operacional), foi obtido subtraindo as amortizações à parcela EBITDA. Os resultados 

antes de impostos foram estimados subtraindo os encargos financeiros à parcela EBIT. Se os 

resultados antes de impostos forem positivos, o cash flow pode ser calculado, subtraindo os 

impostos, calculados a partir do IRC, aos resultados antes dos impostos. [24] 

O cash flow é atualizado usando a seguinte fórmula: 

                                                             𝐶𝐹𝑎 =
𝐶𝐹

(1+𝑖)𝑛
                    (16)                        

Sendo CFa e CF os valores de cash flow depois e antes da atualização, respetivamente. 

O parâmetro i é a taxa de atualização com valor igual a 8,49% para indústrias químicas de base 

[24] e n é o ano em que o cash flow foi calculado. 

Observando os planos de exploração, é possível verificar que o VAL começa a assumir 

valores positivos no segundo ano de exploração, o que significa que o investimento feito é 

recuperado ao fim de 2 anos. 

6.3.2  Taxa Interna de Rentabilidade 

 A Taxa Interna de Rentabilidade é definida como a taxa de atualização para a qual, no 

fim do tempo de vida útil do projeto, o valor de VAL é igual a zero. Com base em cálculos de 

EXCEL, o valor da taxa de atualização que resultaria num valor de VAL igual a zero é de 103%, 

ou seja, se a taxa de atualização passar a ser 103%, o projeto deixa de ser rentável. [24] 

6.3.3 Prazo de recuperação do Capital 

 O prazo de recuperação de capital mede o tempo que o somatório dos cash flows 

demora a igualar o investimento inicial. Como já foi referido anteriormente, o investimento feito é 

recuperado no segundo ano de funcionamento do processo. [24] 
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6.3.4 Ponto Crítico 

 Um dos parâmetros mais importantes a considerar em qualquer projeto é a taxa de 

ocupação da fábrica. Idealmente, qualquer processo químico deveria ser rentável sem necessitar 

de estar a operar à capacidade máxima, pois nesse caso, qualquer imprevisto que obrigue à 

paragem do processo pode acarretar prejuízos financeiros. Uma maneira rápida de verificar se 

um projeto é economicamente viável é a determinação do ponto critico, isto é, a taxa de ocupação 

para a qual as receitas são superiores às despesas. Na figura (6.5) encontram-se as receitas e 

as despesas para diferentes valores de taxa de ocupação, representadas sob a forma de um 

gráfico. [24]. 

 

Figura 6.5: Análise do Ponto Critico 

  O ponto crítico é dado pela interseção entre as duas curvas. Através do EXCEL foi 

possível determinar o valor exato como sendo 22%, ou seja, o processo é rentável para qualquer 

taxa de ocupação superior a 22%.  

A avaliação económica realizada neste capítulo permite concluir que, à partida, este 

processo seria rentável. No entanto é preciso ter em conta que esta avaliação é muito superficial 

e que mais estudos teriam de ser conduzidos antes da implementação de um projeto deste tipo. 

De qualquer forma os resultados obtidos são positivos e se de facto for economicamente viável 

a construção duma fábrica que utilize este processo, os benefícios para o meio ambiente seriam 

bastante significativos, pois resolver-se-ia o problema associado à gestão de resíduos 

alimentares e de óleos vegetais seria  possível reduzir a dependência de derivados do petróleo. 
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Conclusões 

 

A partir deste trabalho foi possível concluir que existem diversas fontes renováveis de 

matérias-primas que podem ser utilizadas na formulação de polióis de origem natural que 

poderão mais tarde ser aplicados na síntese de colas de poliuretano. 

Os polióis foram sintetizados a partir de óleos alimentares usados, licopeno, β-caroteno, 

hexeno, terpineol, α-pineno e cinamaldeído. Visto que o procedimento seguido foi originalmente 

concebido para óleos alimentares, só foi possível formular polióis usando misturas de matérias-

primas que envolvessem os óleos. Uma sugestão para um futuro trabalho seria a realização da 

reação a uma temperatura superior a 65ºC e/ou a utilização de um catalisador, de modo a estudar 

a possibilidade de usar os outros compostos puros na produção de polióis de origem natural. 

Este estudo seria bastante interessante porque os outros compostos, à exceção de hexeno, 

podem ser extraídos de resíduos agrícolas, como a laranja, para o β-caroteno, o tomate, para o 

licopeno, o pinheiro, para o α-pineno e o terpineol e a casca da canela, para o cinamaldeído. 

Os polióis foram caracterizados, a partir da medição dos seus índices de refração e da 

obtenção dos espectros FTIR. Seria aconselhável uma caracterização mais aprofundada, 

traçando-se os espectros 1H RMN e determinando-se as viscosidades e pontos de fusão. 

A maior parte das colas formuladas a partir dos polióis de origem natural obtiveram 

resultados positivos nos ensaios de tração, no entanto seria interessante realizar outros ensaios, 

como os ensaios de cisalhamento e peeling. Também poderia ser útil a determinação de certas 

propriedades das colas, como a viscosidade e a temperatura de transição vítrea. 

A avaliação económica foi realizada a partir dos mesmos métodos usados em projetos 

que se encontram em fase inicial e permite determinar se, à partida, o projeto é economicamente 

viável. Admitindo que este processo seria incorporado numa fábrica de produção de polióis que 

se encontre a funcionar, ou seja, apenas seria necessário acrescentar a zona de processo, o 

projeto seria viável. No entanto seria aconselhável a realização de estudos mais detalhados 

antes da implementação de um processo deste género ou, em alternativa, a montagem de uma 

instalação piloto que funcionasse com uma capacidade maior que uma instalação laboratorial. 

Analisando os resultados obtidos neste trabalho, é possível concluir que a formulação 

de polióis de origem natural a partir das matérias-primas mencionadas poderá resultar em colas 

de poliuretano que têm aplicação na Indústria do Calçado. 
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