
 

 

 

 

Resolução Estruturada de Problemas de Processo no  

Pré-Tratamento de Óleos Usados 

Aplicação a um caso prático numa Unidade Fabril 

Maria Luísa Pereira Gonçalves 

Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em  

Engenharia Biológica 

Orientadores: Doutor Renato Henriques de Carvalho 

Professora Doutora Carla da Conceição Caramujo Rocha de 

Carvalho 

Júri 

Presidente: Professora Doutora Cláudia Alexandra Martins Lobato da Silva 

Orientador: Doutor Renato Henriques de Carvalho 

Vogal: Professora Doutora Helena Maria Rodrigues Vasconcelos Pinheiro 

 Outubro de 2017  



 

 

 

 



 

i 

 

Resumo  

A elevada quantidade de óleos alimentares usados ou UCO (used cooking oils) constitui um problema 

ambiental. A incorporação de UCO na produção de biocombustíveis apresenta vantagens, como a 

diminuição na necessidade de eliminação enquanto resíduo e o facto de estes constituírem uma fonte 

renovável. 

A presente dissertação resulta de um estágio curricular realizado numa empresa de pré-tratamento de UCO 

por neutralização física, para produção de biodiesel. Aos problemas processuais, que podem ser 

agrupados em baixo rendimento e fraca qualidade do produto, aplicou-se a resolução estruturada de 

problemas da metodologia kaizen para problemas na indústria. Através deste método, foram descritos os 

problemas, identificadas as causas e traçados planos de ação. 

Devido aos elevados montantes gastos em manutenção e ao mau funcionamento do processo resultantes 

do elevado teor de impurezas, considerou-se a implementação de dois passos de filtração da matéria-

prima anteriores ao processo. Após uma análise de rentabilidade verificou-se a viabilidade desta solução, 

com taxa interna de rentabilidade (TIR) de 43 % e um período de retorno de investimento (PRI) inferior a 3 

anos. 

Foi ainda considerada uma segunda decantação a quente das drenagens dos tanques de armazenamento 

da matéria-prima, para diminuir as perdas e melhorar a qualidade dos UCO. Após uma análise de 

rentabilidade, verificou-se a atratividade desta proposta, com TIR de 572 %  e PRI inferior a 1 ano 

(considerando a venda de biodiesel adicional). Após esta análise foi estudado um cenário em que era 

mantida a produção de biodiesel, aumentando somente a receita de venda de títulos de biocombustível. 

Para este segundo cenário obteve-se TIR= 105% e um PRI de 1 ano. 

Palavras-chave: Óleos alimentares usados, metodologia kaizen; refinação física; decantação; filtração. 

  



 

ii 

 

 

  



 

iii 

 

Abstract 
 

The high amount of used cooking oils (UCO) represents a serious environmental problem. Its incorporation 

in the production of biofuels has advantages, namely the lower necessity of elimination as waste and having 

a renewable source. 

The present work was carried out in a UCO pre-treatment plant, through a physical neutralization process 

to produce biodiesel. The process-related issues of this plant were identified and grouped in the low yield 

and low quality of the product. To correctly describe and solve these problems, an industry-specific kaizen 

methodology was followed. Through this method, the problems were found, the causes identified and the 

action plans developed. 

Due to the high maintenance expenses and the poor process performance caused by high impurity levels, 

the implementation of two additional raw-material filtering steps was considered. This solution was 

considered feasible after an economic analysis, with an internal rate of return (IRR) of 43 % and a payback 

time (PBT) of less than 3 years. 

Another solution was considered: a second decanting step on the waste stream from the raw-materials 

storage tanks to reduce UCO loss and increase its quality. After a profitability analysis, this proposed 

solution was considered attractive with an IRR of 572% and a PBT of less than a year (considering the 

additional biodiesel sale). A second scenario was studied: constant biodiesel production and income 

increase by Double Counting sales alone. This second scenario obtained an IRR of 105% and a PBT of 1 

year. 

Key-words: Used cooking oils, kaizen methodology; physical refining; filtration, decantating. 
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Glossário 
Custo, seguro e frete (Cost, Insurance and Freight - CIF): significa que o fornecedor é responsável pelo 

carregamento da mercadoria e o seu transporte até ao porto de destino, bem como todos os custos 

associados a este processo. 

Entregue com direitos pagos (Delivered Duty Paid - DDP): significa que a mercadoria só é vendida 

quando é posta à disposição do comprador, i.e., o fornecedor é responsável por todos os custos e 

riscos do carregamento e transporte da mercadoria até à instalação do comprador  

Documento Veterinário Comum de Entrada (DVCE): certificado obtido pela matéria-prima no caso de 

ausência de gordura de origem animal. 

Certificado de circulação EUR.1 (EUR.1 movement certificate - EUR.1): certificado de origem que 

possibilita o transporte de mercadorias com taxas alfandegárias reduzidas ou nulas, segundo 

acordos entre a UE e países beneficiários (Tunísia, África do Sul, Argélia. Egipto, Marrocos, Chile, 

Colômbia, México, República Dominicana, Albânia, Bósnia, Ilhas Faroé, Geórgia, Islândia, 

Liechtenstein, Kosovo, Macedónia, Noruega, Sérvia, Suíça, República da Moldávia, Ucrânia, Israel, 

Jordânia, Líbano, Síria). 

Separador de gotas (Demister): dispositivo utilizado na separação de gotículas arrastadas por uma 

corrente de vapor. Habitualmente são malhas coalescedoras que agregam as gotículas em 

aglomerados suficientemente pesados para cair e separarem-se assim da corrente gasosa  

Na fábrica de origem (Ex Works - EXW): significa que o carregamento do produto é nas instalações do 

fornecedor. O fornecedor não é responsável pelo carregamento, nem precisa de obter as 

autorizações necessárias para transporte.   

Flexi-bags: constituem um tipo de armazenamento alternativo aos contentores-cisterna para transporte de 

óleos, sumos, líquidos alimentares e químicos não perigosos. Habitualmente têm um volume de 25 

m3 e o seu objetivo é garantir que o líquido transportado esteja bem isolado para evitar oxidação. 

(“COA Flexitank Division: Status Report,” 2015) 

Indicador-chave de desempenho (Key Performance Indicator -KPI): parâmetros que permitem avaliar 

a eficiência ou o sucesso de uma organização, de um processo ou etapa. Por definição estes 

parâmetros devem ser mensuráveis e estar relacionados com os objetivos para que se possa 

avaliar o cumprimento destes. 

Posto de inspeção fronteiriço (PIF): posto onde se realizam os controlos veterinários e se assegura a 

satisfação das condições estabelecidas na legislação europeia  
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1. Contexto e Objectivos 
Esta dissertação resulta de um trabalho de estágio realizado numa empresa produtora de biodiesel 

(empresa A). Ao longo do estágio, foi analisado o processo de obtenção de óleo neutro a partir de óleos 

alimentares usados. Este óleo é considerado neutro quando atinge as especificações de entrada do 

processo de produção de biodiesel por transesterificação. O processo em causa é levado a cabo por 

uma empresa B (também produtora de biodiesel e parceira da empresa A) e é composto pelas 

seguintes etapas: 

A. Compra da matéria-prima (óleos alimentares usados ou UCO – do inglês Used Cooking Oils); 

B. Receção dos UCO nas instalações fabris; 

C. Armazenamento e decantação da matéria-prima 

D. Processo de pré-tratamento (que corresponde a uma lavagem e neutralização física).  

Este trabalho constitui uma análise do caso prático real da empresa B e os seus problemas processuais. 

Os principais objetivos deste estudo para a empresa B são a identificação de causas que provoquem 

o baixo rendimento e insuficiente qualidade do produto final. Após a deteção das causas, pretende 

propor-se soluções para os principais problemas e realizar estudos económicos preliminares a estas 

soluções a fim de determinar a sua viabilidade.Na Empresa A, o biodiesel é produzido normalmente a 

partir de três diferentes tipos de matéria-prima: óleo de soja, óleo de colza e óleos alimentares usados 

– geralmente em coprocessamento nas várias combinações de dois ou três tipos de óleo, ou o biodiesel 

pode também ser produzido de um só tipo de matéria-prima, dependendo da disponibilidade e 

qualidade desta. 

Enquanto os óleos de soja e colza são produzidos e tratados na Empresa A, os óleos alimentares 

usados são pré-tratados através de uma neutralização física que é realizada pela Empresa B, parceira 

da Empresa A, numa unidade fabril de pré-tratamento designada por U4000. O presente trabalho foca-

se neste pré-tratamento realizado aos óleos alimentares usados, para que estes possam 

posteriormente integrar a produção de biodiesel, através da redução do teor de humidade e acidez 

proveniente dos ácidos gordos livres.  

Através do seguimento da metodologia kaizen para resolução estruturada de problemas, identificaram-

se os principais problemas e foram propostas melhorias no processo que antecede a entrada de óleos 

vegetais na Empresa A (o que inclui a compra dos óleos vegetais usados, a sua receção na unidade 

fabril, armazenamento, decantação e pré-tratamento propriamente dito). A resolução estruturada de 

problemas teve em vista dois principais objetivos: 

 O aumento do rendimento do processo de pré-tratamento do óleo alimentar usado; 

 A melhoria da qualidade do produto de pré-tratamento (óleo neutro). 

Uma vez identificados os problemas, tornou-se possível a definição de objetivos quantitativos atingíveis 

até junho de 2018. 

Para tal, foi realizado um mapeamento completo a todas as etapas descritas, que incluiu a observação 

das operações, recolha de informação por contacto com os operadores e/ou por medição, análises 

laboratoriais e balanços de massa. A partir deste mapeamento foi possível: 
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 estabelecer um termo de comparação para futuras melhorias, ou seja, definição de um ponto 

de partida base descrito quantitativamente para que se possa concluir acerca da criação de 

valor das melhorias implementadas. 

 identificar problemas do processo, o seu impacto e as suas causas e, a partir desta definição, 

realizar várias sugestões de melhoria.  

Após a listagem de propostas de melhoria, foram selecionadas duas com base em critérios como a 

facilidade de implementação, o investimento necessário, o impacto no processo e os ganhos previstos. 

Por fim, foi analisada a viabilidade económica das propostas selecionadas e retiradas conclusões 

acerca dos benefícios ou prejuízos relacionados com a sua implementação.   
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2. Revisão de Conceitos e Definições 

2.1. A Produção Lean e a filosofia kaizen 

2.1.1. Introdução 

Após a Primeira Guerra Mundial, nos anos 20, surgiu nos Estados Unidos da América a produção em 

massa. Este tipo de produção resultava de uma estratégia de gestão da empresa produtora de 

automóveis Ford e vinha quebrar a produção artesanal até então estabelecida. Ao contrário da 

estratégia anterior em que profissionais altamente especificados produziam, com ferramentas simples, 

produtos personalizados, a produção em massa trouxe a produção em larga escala de produtos 

normalizados, com mão-de-obra menos especializada, mas com ferramentas mais sofisticadas e 

específicas. 

A produção Lean surge no Japão após a Segunda Guerra Mundial, nos anos 50, através da filosofia de 

gestão da empresa Toyota. O nome deste tipo de produção foi-lho dado pelo investigador John Kafcik 

(Womack et al., 1990), devido ao facto desta estratégia usar menos mão-de-obra, espaço, investimento, 

ferramentas e menos stock (Lean significa magro ou esguio em português) (Cambridge University 

Press, 2017).  

Uma diferença entre as produções em massa e Lean é o facto de a produção em massa definir padrões 

fixos e, portanto, aceitar algum defeito. É utilizado o conceito de “bom o suficiente” pois minimizar esses 

erros aumentaria os custos de produção. A produção Lean, no entanto, pretende atingir zero defeitos, 

mudando constantemente os seus padrões. Outra diferença entre as duas estratégias produtivas reside 

na curva de aprendizagem, que relaciona os custos de produção com o tempo de operação acumulado. 

Com o decorrer do tempo de operação de uma linha de produção, os custos associados diminuem 

(mais notavelmente nos primeiros anos). A curva de aprendizagem numa empresa de filosofia Lean 

tem um declive muito superior ao da curva de aprendizagem de uma empresa que utilize a estratégia 

de produção em massa. Tanto a redução de custos por aprendizagem, como a mudança de padrões e 

a procura de zero-defeitos deve-se à filosofia kaizen, associada a este tipo de produção. 

A palavra kaizen deriva da expressão japonesa que significa “mudança para melhor” e está associada 

à filosofia de melhoria contínua que levou ao sucesso da empresa Toyota e da economia japonesa. As 

melhorias segundo a metodologia kaizen são habitualmente pequenas e incrementais. No entanto, ao 

longo do tempo os seus resultados tornam-se notáveis. Foi desde 1986, quando foi publicado o livro 

Kaizen: The Key to Japan’s Competitive Success (Imai, 1986), que o termo kaizen se tornou comum 

no âmbito da filosofia de gestão de empresas. 

Segundo Imai (1997), a gestão assenta em dois pilares fundamentais: a manutenção, i.e. a continuação 

da operação segundo os padrões estipulados; e a melhoria, i.e., a elevação dos padrões. A melhoria 

pode ainda subdividir-se em grandes melhorias (inovação) ou em pequenas melhorias (kaizen). Na sua 

aplicação prática na gestão, o kaizen baseia-se na implementação de soluções pouco complexas, de 

baixo investimento e de baixo risco. Existem vários sistemas que são necessários implementar para 

que a filosofia kaizen possa ser seguida. Neste subcapítulo, apresentam-se os principais ((Ohno et al., 

2008); (Imai, 1997)). 
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2.1.2. Ciclo PDCA 

Uma das bases da metodologia kaizen é o ciclo PDCA, sigla derivada do inglês: plan-do-check-act: 

 A primeira palavra plan em português “planear” implica a procura de objetivos de melhoria e a 

conceção de planos de ação que permitam atingir esses objetivos.  

 A segunda palavra do, em português “fazer” representa a implementação dos planos 

elaborados para o alcance dos objetivos.  

 A palavra check refere-se à avaliação dos objetivos face ao plano implementado, isto é, a 

avaliação do alcance das metas estabelecidas: “O plano implementado teve o resultado 

pretendido?” 

 Por fim, a palavra act (agir) refere-se à normalização e elaboração de novos procedimentos 

que impeçam o reaparecimento do problema inicial.  

Uma vez implementados os procedimentos de normalização, é iniciada uma nova procura de 

oportunidades de melhoria do processo, mantendo assim o ciclo. O ciclo PDCA implica a insatisfação 

constante com o estado atual do processo e a procura constante de pequenas possíveis melhorias. A 

resolução estruturada de problemas (kobetsu kaizen), utilizada neste trabalho, constitui uma ferramenta 

de aplicação deste sistema.  

2.1.3. Gestão da qualidade total e Manutenção total produtiva 

Para que a metodologia kaizen seja eficaz é imperativo que todos estejam envolvidos no controlo de 

qualidade, desde a gestão de topo ao vendedor do produto. Se todas as etapas de compra, produção, 

expedição, retalho, etc., participarem na melhoria contínua, por pequenos e incrementais que sejam os 

avanços, eles terão impacto. Assim, a metodologia kaizen defende que a etapa seguinte do processo 

deve ser vista como o cliente e, portanto, nunca deve passar material defeituoso ou incompleto para a 

etapa seguinte. 

Para uma gestão de qualidade abrangente podem ser aplicadas simultaneamente duas metodologias 

diferentes, a gestão de qualidade total (em inglês, "Total Quality Management" ou simplesmente TQM) 

e a metodologia de manutenção total produtiva (em inglês, Total Productive Management ou 

simplesmente TPM). A TQM procura melhorar o desempenho da gestão e a qualidade do produto 

através de um controlo de qualidade abrangente a todas as etapas e a TPM pretende maximizar a 

eficiência dos equipamentos através de um sistema de manutenção preventiva, que permite alargar o 

tempo de vida útil dos equipamentos e também aumentar a sua utilização/taxa de ocupação. 

2.1.4. Just in Time (JIT) 

Conceito associado à produção Lean, o sistema JIT procura eliminar todas as atividades que não gerem 

valor, diminuindo o tempo das diferentes etapas de produção e o tempo de resposta dos fornecedores 

e aos clientes. 
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2.1.5. Kobetsu: resolução estruturada de problemas 

Kobetsu kaizen é uma metodologia de resolução de problemas de forma estruturada e focada em 

problemas industriais. O kobetsu assenta na ideia de que um problema constitui uma oportunidade de 

melhoria. Assim, a identificação de problemas é tem um significado positivo, uma vez que, caso não 

sejam identificados problemas, o processo não pode ser melhorado. Esta ferramenta pode ser dividida 

em oito passos:  

o Passo 1: seleção e clarificação do problema 

o Passo 2: descrição detalhada do problema 

o Passo 3: definição de objetivos 

o Passo 4: análise das causas 

o Passo 5: plano de ação 

o Passo 6: verificação das soluções 

o Passo 7: normalização 

o Passo 8: comunicação e multiplicação 

Neste trabalho, foram aplicados os passos 1 a 5 e uma descrição mais detalhada de todos os passos 

pode ser consultada no capítulo 4. 

2.1.6. Sistemas de sugestão 

Para que a filosofia kaizen seja bem-sucedida, é necessário que esteja implementado na empresa um 

sistema de sugestão, que envolve canais próprios de transmissão de sugestões ou ideias de 

funcionários para gestores intermédios e dos gestores intermédios para gestores de topo.  

2.2. Óleos vegetais e produção de biodiesel 

Os óleos vegetais são essencialmente compostos por triglicéridos, apresentando também alguns 

monoglicéridos e diglicéridos. Os triglicéridos que compõem os óleos vegetais são constituídos por uma 

molécula de glicerol ligada a três ácidos gordos de cadeia longa, através de uma ligação éster. Estes 

ácidos gordos podem variar no comprimento da cadeia, bem como posição de ligações duplas. 

Em 1887, Rudolf Diesel registou a patente para um motor que tinha desenvolvido para trabalhar com 

óleos de origem vegetal (Shay, 1993). No entanto, o baixo custo dos produtos derivados do petróleo 

resultou numa diferente evolução tanto dos motores a diesel, como do combustível utilizado, deixando 

para trás a utilização de óleos vegetais. Nos dias de hoje, os óleos vegetais transformados em biodiesel 

são muito utilizados por questões ambientais por provirem de fontes renováveis e constituírem uma 

alternativa aos derivados de petróleo. Na produção de óleos vegetais, produz-se também farinha 

proteica que serve como componente para incorporar nas matrizes das rações animais, beneficiando 

e atuando assim também no sector alimentar. 

2.2.1. Produção de biodiesel a partir de óleos vegetais 

A utilização direta de óleos vegetais como combustível, apesar de atrativa, apresenta várias 

desvantagens, nomeadamente a falta de eficiência quando utilizados nos motores de injeção direta. 
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Esta baixa eficiência resulta de, quando comparados ao gasóleo, os óleos vegetais apresentarem 

elevadas viscosidades e em geral uma baixa volatilidade, impossibilitando a atomização e em vários 

problemas de lubrificação (Ma et al., 1999). A elevada viscosidade e baixa volatilidade devem-se em 

grande parte ao longo comprimento das cadeias de ácidos gordos dos triglicéridos.  

Para obtenção de um combustível mais eficiente aproveitando óleos de origem vegetal existem várias 

técnicas: formação de microemulsões (dispersões de óleos e gorduras em álcoois de cadeia curta em 

microestruturas de 10-150 nm na presença de um biosurfactante), pirólise ou thermal cracking 

(aquecimento na ausência de oxigénio e quebra de ligações químicas dando origem a moléculas de 

dimensões inferiores) e, por fim, transesterificação (reação dos triglicéridos com álcoois de cadeia curta 

para formar glicerol e ésteres). A prática mais comum é a transesterificação, uma vez que as 

microemulsões, apesar de reduzirem a viscosidade continuam a danificar os motores e, além disso, 

têm valores de cetano muito inferiores quando comparadas com o diesel. A pirólise requer equipamento 

caro para o baixo rendimento, resulta em produtos secundários de pouco valor e, por vezes, em maiores 

quantidades de gasolina do que diesel.  

A transesterificação dos triglicéridos é uma reação reversível (Eq. 2.1), pelo que (para desviar o 

equilíbrio – Princípio de Le Châtelier) é utilizado em excesso o álcool de cadeia curta – mais 

concretamente o metanol1. Esta transesterificação resulta em ésteres metílicos de ácidos gordos e 

glicerol e daqui resulta o nome alternativo do biodiesel FAME – sigla para Fatty Acid Methyl Esters. 

3 𝐻𝑂𝐶𝐻          +     𝐶 𝐻 (𝑂𝐶𝑂𝑅)             ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯                  C H O     +      3 𝑅𝑂𝑂𝐶𝐻       Eq. 2.1 
Metanol                     Triglicérido (óleo)                                       Glicerol              FAME 

Tal como representado na equação, a transesterificação de triglicéridos ocorre na presença de um 

catalisador, sendo os mais utilizados: homogéneo alcalino (NaOH, NaCH3O, KOH), homogéneo ácido 

(H2SO4, H2PO4), homogéneo enzimático (lípases) ou heterogéneo (óxidos de zinco e alumínio) (Meher 

et al., 2006) . 

A catálise homogénea alcalina é a mais comum pela sua elevada eficácia, baixo custo e simplicidade, 

resultando em conversões mais elevadas que a catálise ácida e custos de produção inferiores à catálise 

enzimática e catálise heterogénea. Atualmente é utilizado pela empresa A o metilato de sódio, uma vez 

que diminui a extensão da reação de saponificação. 

2.2.2. Extração, desgomagem e neutralização de óleos vegetais 

Como referido anteriormente, o biodiesel pode ser produzido na Empresa A a partir de três diferentes 

tipos de óleo: soja, colza e óleos alimentares usados. 

Os óleos vegetais de soja e de colza são ambos extraídos na própria Empresa A a partir das sementes 

que lhes dão origem. Estas sementes podem chegar via marítima, rodoviária ou ferroviária e passam 

                                                   

1 O metanol é o álcool utilizado na transesterificação pois é um álcool de cadeia curta barato e que 
menores problemas de separação gera entre fase leve e pesada. O etanol ou isopropanol podem 
também ser utilizados em teoria, no entanto, comercialmente a norma (EN14214) é definida com base 
no FAME (onde o “M” vem de grupo metilo do metanol). (Knothe et al., 2005) 
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por um primeiro passo designado por preparação, que inclui etapas como a limpeza, trituração, 

condicionamento, laminagem e extrusão/prensagem das sementes, e que tem por objetivo aumentar a 

área de contacto das sementes para que a etapa seguinte, ou seja, a extração com o solvente seja 

mais eficiente. Os flocos produzidos na preparação entram em contacto com a miscela concentrada 

(mistura de óleo com hexano) em contracorrente para extração do óleo. No final do extrator o entra 

hexano puro e contacta o sólido já com menor concentração de óleo para garantir o menor teor de óleo 

residual na farinha,  

O hexano contido na miscela é posteriormente destilado e condensado para reaproveitamento do 

solvente, obtendo-se óleos crus. O hexano contido no bagaço após o extrator é também destilado e 

condensado para reutilização no processo de extração. 

Os óleos crus obtidos têm um elevado teor de fosfolípidos, que podem provocar a emulsificação do 

óleo, além disso estão frequentemente associados a metais que levam a uma maior instabilidade do 

óleo. Em geral, a presença de fosfolípidos irá reduzir o rendimento da transesterificação (reação que 

dá origem ao biodiesel) e devem, portanto, ser removidos. Assim, no caso da Empresa A, o óleo bruto 

é sujeito a uma desgomagem física (em que a adição de água hidrata a maioria dos fosfolípidos, 

tornando-os insolúveis no óleo), existe depois uma separação por centrífuga da fase leve (óleo sem 

fosfolípidos hidratáveis) e uma fase pesada (gomas – constituídas por água, fosfolípidos e algum óleo 

residual).  

No entanto, para que o óleo atinja as especificações necessárias para integrar a transesterificação é 

necessário remover alguns dos fosfolípidos não-hidratáveis, como é o caso da fosfatidil-etanolamina. 

Assim o óleo é sujeito a outra etapa de desgomagem, desta vez, desgomagem química. Nesta etapa, 

é adicionado ácido fosfórico com o objetivo de alterar a conformação e carga dos fosfolípidos que 

permanecem no óleo, para que estes se tornem hidratáveis. Após reação com o ácido fosfórico, é 

adicionada soda cáustica, não só para neutralizar o ácido fosfórico em excesso, mas também para 

desta forma realizar a neutralização química do óleo, i.e., neutralizar os ácidos gordos livres. Deste 

processo resulta uma mistura separada novamente por centrifugação em duas fases: a de óleo neutro 

e de soapstock (gomas e sabões). O óleo sofre ainda uma lavagem, uma terceira centrifugação e uma 

secagem até que atinge as especificações necessárias para uma transesterificação eficiente.  

2.3. Óleos alimentares usados e produção de biodiesel 

2.3.1. Contexto Socioeconómico dos UCO 

Os óleos alimentares usados podem resultar da fritura com óleos de palma, amendoim, soja, colza, 

girassol ou gorduras animais.  

O consumo de óleos alimentares tem vindo a aumentar, o que leva a um aumento da quantidade de 

UCO a eliminar enquanto resíduo, resultando num problema ambiental sério. A eliminação destes 

resíduos através de coletores urbanos tem repercussões negativas ao nível das tarifas de saneamento 

e, além disso, comporta um risco associado de contaminação dos solos e das águas subterrâneas e 

superficiais. A acrescentar a este problema, a deposição de UCO em aterro não constitui uma 
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alternativa segundo a Diretiva n.º 1999/31/CE de 26 de Abril. Assim, a alternativa para minimizar os 

impactos económicos e ambientais dos óleos usados é a reciclagem, que além do mais, deve ser uma 

prioridade do País de acordo com as metas de reciclagem de resíduos, fixadas na Diretiva n.º 

2008/98/CE de 19 de novembro, do Parlamento Europeu. A reciclagem dos UCO para produção de 

biodiesel é particularmente atrativa, pois existem também diretivas europeias no que diz respeito à 

utilização de energias renováveis e biocombustíveis.  

Em 2010, as metas de incorporação de biocombustíveis nos combustíveis de transporte terrestre foram 

fixadas através do Decreto-Lei n.º 117/2010, de 25 de outubro. As metas definidas têm por base o teor 

energético de biocombustível, face ao total teor energético do combustível e apresentam os seguintes 

valores:  

a) 2011 e 2012 — 5,0 %;  

b) 2013 e 2014 — 5,5 %; 

c) 2015 e 2016 — 7,5 %;  

d) 2017 e 2018 — 9,0 %;  

e) 2019 e 2020 — 10  %. 

De modo a melhor controlar o cumprimento destas metas e obrigações por parte dos incorporadores, 

o Decreto-Lei n.º 117/2010, de 25 de outubro define um sistema de títulos de biocombustível (TdB). Os 

TdB são transacionáveis entre produtores e incorporadores de biocombustíveis (Decreto-Lei n.o 

117/2010 de 25 de Outubro do Ministério da Economia, da Inovação e do Desenvolvimento, 2010).Cada 

TdB representa a incorporação de 1 tonelada equivalente de petróleo (tep) de biocombustíveis 

destinados a ser incorporados no consumo nacional. Caso as matérias-primas utilizadas na produção 

de biocombustíveis sejam resíduos ou detritos, por cada tep de biocombustíveis incorporados são 

emitidos 2 TdB. Assim, a produção de biodiesel através de óleos alimentares usados traz vantagens 

económicas às empresas produtoras e incorporadoras. Além disso, e segundo o mesmo Decreto-Lei, 

a produção deste tipo de biodiesel apresenta ainda vantagens a nível ambiental. A partir dos dados da 

Tabela 2.1, conclui-se que o biodiesel proveniente de óleos usados apresenta uma maior redução de 

emissões de gases com efeito estufa (quando comparado ao gasóleo) que o biodiesel proveniente de 

óleos vegetais.  

Tabela 2.1: Reduções (face aos combustíveis fosseis de referência) típicas na emissão de gases de efeito estufa 
(em percentagem). Adaptado de Decreto-Lei n.o 117/2010 de 25 de Outubro  

Modo de Produção do Biocombustível 
Redução típica de emissões de 
gases com efeito de estufa (%) 

Biodiesel de Colza 45 

Biodiesel de Soja 40 

Biodiesel de óleo vegetal ou animal residual 88 

Além das vantagens económicas e ambientais referidas, existem ainda razões éticas para a utilização 

de óleos usados em detrimento da utilização de óleos vegetais. Um dos maiores argumentos contra o 

investimento no biodiesel foi o facto dos óleos vegetais provirem de sementes, cuja produção leva a 

uma grande ocupação de terrenos agrícolas, os quais não poderiam ser utilizados para alimentação 
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humana. Apesar de não ser totalmente verdade uma vez que para se produzir óleo vegetal, também 

se produz farinha proteica para as rações animais (essencial componente para a cadeia de 

alimentação), só a existência de potencial competição entre a produção de combustível e produção 

alimentar constitui um entrave ético e político no desenvolvimento de medidas para a indústria do 

biodiesel. A utilização de óleos usados na produção de biodiesel apresenta uma alternativa viável em 

que é reaproveitado uma matéria que já não poderia ter como finalidade o consumo humano e que, 

além disto, apresenta um problema a nível de saneamento. 

No entanto, a utilização de UCO como matéria-prima na produção de biocombustível traz algumas 

desvantagens. A sua elevada variabilidade resulta num controlo de qualidade difícil, que pode 

consequentemente ter repercussões no processo de produção e consequentemente no produto final. 

O facto de o óleo ter sido utilizado faz também com que, em geral, o teor de impurezas e a acidez do 

óleo sejam superiores aos valores típicos para óleos vegetais. 

2.3.2. Propriedades físico-químicas dos UCO 

Os óleos vegetais usados apresentam alguma variabilidade nas suas origens e composições. No 

entanto, são homogeneizados no ponto de armazenamento das recolhas, i.e., existe sempre uma 

homogeneização dos vários tipos de óleo antes da entrada na refinaria. As propriedades médias da 

mistura final são relativamente constantes e podem ser consultadas na Tabela 2.2. 

Tabela 2.2: Composição exemplificativa para óleos usados, respetivos valores e unidades. Adaptado de Wen et 
al. (2010) e Carlini et al. (2014) 

 Unidades Valor 
Ácido Palmítico %(m/m) 8,5 
Ácido Esteárico %(m/m) 3,1 
Ácido Oleico %(m/m) 21,2 
Ácido Linoleico %(m/m) 55,2 
Ácido Linolénico  %(m/m) 5,9 
Outros Ácidos gordos %(m/m) 4,2 
Teor de água %(m/m) 1,9 

Tabela 2.3: Valores típicos de outras propriedades dos óleos usados, respetivos valores e unidades. Adaptado 
de Wen et al. (2010) e Carlini et al. (2014) 

Propriedade Unidades Valor 
Densidade g / mL 0,910 – 0,924 
Viscosidade Cinemática (40ºC) mm2 / s  36,4 – 42,0 
Valor de Saponificação mg KOH / g 188 – 207 
Valor de Acidez mg KOH / g 1,32 – 3,60 
Valor de Iodo g I2 / 100 g 83 – 142 
Teor de Sódio mg / kg 6,9 
Valor de Peróxido meq /kg 23,1 

Note-se que as propriedades físico-químicas dos óleos vegetais usados diferem das propriedades dos 

óleos que lhes dão origem, devido a reações químicas como hidrólise, polimerização, oxidação, e 

transferência de massa entre os alimentos e o óleo que ocorrem durante o processo de fritura (Michael 

Bockisch, 1998). A extensão destas reações pode variar, consoante as condições de fritura, por 

exemplo a temperatura e o teor de água — quanto maiores, mais extensa a hidrólise do óleo e maior 

será a acidez deste, pela formação de ácidos gordos livres ou FFA (Free Fatty Acids). As reações de 

oxidação e polimerização aumentam a viscosidade e o grau de saponificação. Assim, devido à sua 

utilização para fritura de alimentos, os óleos alimentares usados apresentam frequentemente, além das 



 

11 

 

elevadas percentagens de ácidos gordos livres ou FFA, elevados teores de impurezas, e humidade 

(causados por transferência de massa entre o óleo e os alimentos). É devido à presença destas 

substâncias que os óleos alimentares usados sofrem um tratamento diferente dos óleos vegetais para 

produção de biodiesel (além disso, os UCO já passaram por um processo de refinação, tendo assim à 

partido um teor de fósforo inferior e, portanto, não necessitam de uma desgomagem).  

O elevado teor de ácidos gordos livres nos óleos usados resulta da hidrólise do óleo favorecida pela 

presença de água e pelas elevadas temperaturas associadas ao processo de fritura. A reação de 

hidrólise está representada na Eq. 2.2. 

𝐶 𝐻 (𝑂𝐶𝑂𝑅)           +              𝐻 𝑂          ⇄          𝐶 𝐻 (𝑂𝐻)(𝑂𝐶𝑂𝑅)        +           𝑅𝐶𝑂𝑂𝐻 Eq. 2.2 
    Triglicérido (óleo)                     água                                 Diglicérido                                FFA 

A presença de ácidos gordos livres tem um impacto fortemente negativo no processo de produção de 

biodiesel, uma vez que os FFA reagem com o catalisador básico (tipo de catálise mais frequente e 

utilizado pela empresa A), formando sabões de acordo com a equação: 

𝑅𝐶𝑂𝑂𝐻            +               𝑁𝑎𝑂𝐶𝐻                       ⇄               𝑅𝐶𝑂𝑂𝑁𝑎         +             𝐻𝑂𝐶𝐻  Eq. 2.3 
             FFA                       Metilato de Sódio                                 Sabões                        Metanol 

Os sabões formados diminuem significativamente o rendimento da transesterificação, devido à 

formação de emulsões que não só interferem com a reação (Eq. 2.1) por fenómenos de transferência 

de massa, como também com a purificação do biodiesel.  

Segundo a literatura (Freedman et al., 1982)(Liu, 1994)(Canakci et al., 2001)(Helwani et al., 2009), para 

que a produção de biodiesel possa seguir uma transesterificação de catálise básica, o teor de ácidos 

gordos livres no óleo cru não deve exceder 1% em massa. Assim, tendo em conta que os UCO contêm, 

por norma, %FFA > 2%, caso se pretenda utilizar óleos alimentares usados para a produção de 

biodiesel, restam duas possibilidades: ou a produção de biodiesel é conseguida através de outro 

processo ou, como segunda hipótese, é necessário um pré-tratamento aos óleos alimentares para 

reduzir essencialmente o teor de FFA, mas também a humidade e o teor de impurezas.  

2.3.3. Métodos de Produção de biodiesel alternativos 

Alternativamente ao tipo de catálise mais comum na transesterificação (catálise básica), a reação pode 

ser catalisada enzimaticamente ou por um catalisador ácido através de reações homogéneas ou 

heterogéneas ou ainda na ausência de catalisador em condições supercríticas. Foi realizado na 

empresa A um estudo comparativo das diferentes alternativas (Silva, 2015). As vantagens e as 

desvantagens de cada uma estão apresentadas na Tabela 2.4. 
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Tabela 2.4:Vantagens e desvantagens dos tipos de produção de biodiesel com matérias-primas de elevada 
acidez alternativos à transesterificação de catálise básica. Tabela adaptada de (Silva, 2015) 

 Vantagens Desvantagens 

1. Esterificação 
enzimática 

 Adequada até 100% FFA 
 Baixas temperaturas de reação 
 Elevadas conversões 
 Catalisador reciclável 
 Não forma sabões 
 Reduz o uso de metanol 
 Elevada pureza do glicerol 
 

 Custo elevado das enzimas 
 Potencial desativação da enzima  
 Limitações difusionais 
 Reação mais lenta que a alcalina 

2. Condições 
supercríticas 

 
 Adequada até 100% FFA 
 Não necessita de catalisador 
 Elevada pureza do glicerol 
 Rendimentos elevados 
 Reação rápida 

 Temperaturas e pressões elevadas  
 Custos energéticos elevados 
 Razão molar metanol/óleo muito elevada 
 Custo elevado dos equipamentos 

3. Esterificação 
ácida 

 Adequada a >10% FFA 
 Catalisadores mais baratos que 1 
 Evita formação de sabão 

 Elevadas temperaturas e pressões 
 Equipamento resistente à corrosão 
 Efluentes perigosos 
 Metanol em excesso para atingir 

conversões elevadas  
 Requer recuperação de metanol 

 

2.3.4. Pré-Tratamento de óleos vegetais usados 

A empresa A já produzia biodiesel (a partir exclusivamente dos óleos de colza e soja) antes da 

incorporação de óleos alimentares usados, pelo que a alteração do método de produção de biodiesel 

não se demonstrou vantajosa. Os métodos alternativos de produção poderiam ser aplicados caso fosse 

realizada uma instalação de raiz. No entanto, a empresa possuía já o equipamento e know-how para a 

aplicação da transesterificação de catálise alcalina. Alternativamente, para que possam ser 

incorporadas estas matérias-primas de elevada acidez, pode ser realizado um pré-tratamento. Os pré-

tratamentos aplicáveis são essencialmente: a esterificação dos FFA, a neutralização alcoólica 

(glicerólise), a neutralização com desgomagem e, por fim, a neutralização física.  

A esterificação dos FFA pode ocorrer com catálise ácida segundo a reação da Eq. 2.4. 

𝑅𝐶𝑂𝑂𝐻            +                𝐶𝐻 𝑂𝐻                      ⎯⎯                 𝑅𝐶𝑂𝑂𝐶𝐻          +             𝐻 𝑂 Eq. 2.4 

             FFA                             Metanol                                        Metil-éster                        Água 

Apesar de serem formados FAME através da reação apresentada, o objetivo principal é a neutralização 

através da conversão de ácidos gordos livres, o que irá melhorar o rendimento da transesterificação 

alcalina, evitando a formação de sabões (Van Gerpen, 2005). Segundo Wang e colegas (2007), a 

mesma reação pode ser catalisada por reagentes de Lewis e sulfato de ferro. Esta reação pode ainda 

ser catalisada enzimaticamente (Lipozym da Novozyme,, entre outras lipases) (Haigh et al., 2014)(Lam 

et al., 2010), no entanto, este tipo de esterificação não foi incluído neste subcapítulo. A esterificação 

enzimática é tipicamente seguida de transesterificação enzimática também, constituindo assim uma 
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alteração ao processo de produção de biodiesel e não um pré-tratamento ao óleo usado, uma vez que 

não se mantém a transesterificação de catálise alcalina. 

Alternativamente à reação dos ácidos gordos livres com metanol para a formação de biodiesel, é 

possível a sua reação com glicerol para formação de glicéridos – neutralização alcoólica/glicerólise 

(Eq. 2.5). Deste modo, é também atingida a neutralização do óleo, por conversão dos ácidos gordos, e 

é possível o reaproveitamento de um subproduto da transesterificação, diminuindo assim o gasto de 

reagente face à alternativa anterior, em que é necessária a adição total de metanol fresco para 

conversão. Os glicéridos formados (maioritariamente mono- mas também di- e triglicéridos) sofrem 

transesterificação alcalina, formando FAME que irá integrar o biodiesel. 

𝑅𝐶𝑂𝑂𝐻            +                 C H O                      ⎯⎯              𝐶 𝐻 (𝑂𝐶𝑂𝑅)𝑂𝐻       +             𝐻 𝑂 Eq. 2.5 

             FFA                             Glicerol                                         Monoglicérido                         Água 

Caso a matéria-prima apresente um valor de acidez baixo pode ser pré-tratada de forma semelhante 

aos óleos vegetais, através de uma neutralização com desgomagem, tal como descrito na secção 

2.2.2.  

Por fim, os óleos vegetais usados podem passar por um processo de neutralização física - este 

processo é o utilizado pela empresa em questão. A neutralização física é iniciada com um passo de 

lavagem ácida simples para remoção de impurezas insolúveis e algumas solúveis em água, ao que se 

segue um passo de branqueamento para remoção de produtos de oxidação, pigmentos, vestígios de 

metais, etc. através da adição e posterior filtração com terras ativadas ou terras de Fuller (silicatos 

hidratados de alumínio, ferro e magnésio). Tipicamente, o branqueamento é realizado a 50 mmHg, a 

temperaturas entre os 90 ºC e os 100 ºC durante 20 a 40 min, em que as terras ativadas são 

adicionadas numa proporção de 0,5 a 1,5% em massa em relação ao óleo (Autino, 2000). 

O último passo de uma neutralização física inclui uma destilação dos ácidos gordos. Tipicamente a 

destilação ocorre a temperaturas entre os 240 ºC e 260 ºC e pressões entre os 3 mmHg e os 6 

mmHg.(Maza et al., 1992). Os ácidos gordos apresentam pontos de ebulição elevados, apesar de mais 

baixo que o dos triglicéridos, no entanto, é preferível evitar a destilação a temperaturas muito elevadas 

uma vez que estas levam à degradação térmica do óleo, que resultaria num rendimento mais baixo e 

menor qualidade do óleo neutro. Assim, a destilação é sempre realizada sob vácuo. Tipicamente é 

adicionado vapor direto numa proporção de 1% a 2% do óleo a desodorizar (Autino, 2000). Segundo 

Forster & Harper (1983), através de uma neutralização física é possível uma redução de FFA de 5,2 

%(m/m) no óleo cru para 0,03%(m/m) no óleo neutralizado fisicamente.  
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3. Mapeamento do estado atual do processo 

3.1. Compra e Transporte de Matéria-Prima 

A secção de compra e transporte de matéria-prima pode ser subdividida em análise de oferta, 

contratação e transporte de matéria-prima até às instalações.  

O mapeamento da análise da oferta e fecho de contrato foi realizado através da análise do registo de 

compras efetuado pela empresa, com seguimento de um caso específico de compra para 

acompanhamento real dos passos envolvidos e registo das durações de cada etapa. Os critérios para 

aceitar ou rejeitar uma oferta, assim como o modo como é calculado o preço de compra de matéria-

prima encontram-se resumidos no Anexo III. Existem três principais fornecedores2 A, B e C que em 

conjunto fornecem 78 % da matéria-prima.  

No que diz respeito ao mapeamento do transporte, o mesmo caso real foi seguido, de modo a que 

fosse possível o registo de duração de cada etapa. O processo de transporte e entrega de mercadoria 

é diferente para cada tipo de compra. Na Figura III.1, é possível observar a distribuição dos vários tipos 

de compra - CIF, DDP ou EXW. Para uma definição clara do significado de DDP, CIF e EXW consultar 

o Glossário da página ix.  

O diagrama do mapeamento total da secção de compra e transporte de matéria-prima pode ser 

consultado no Anexo III (ver diagrama da página 70). 

3.2. Receção de Matéria-Prima 

A secção de receção de matéria-prima foi subdividida em entrada da matéria-prima nas instalações 

fabris, amostragem, análise no laboratório, decisão e descarga. 

3.2.1. Entrada nas Instalações fabris 

Para o mapeamento da entrada da matéria-prima nas instalações fabris foi analisado o documento de 

registo gerado na báscula que contem uma descrição das entregas recebidas por dia, o seu país de 

origem, fornecedor e peso. 

A matéria-prima chega às instalações fabris por via rodoviária e pode ser recebida através de cisternas, 

ISO-contentores ou flexi-bags. À entrada, há uma inspeção dos documentos da viatura e da matéria-

prima. Ocorre também uma pesagem que confirma o valor apresentado na guia de remessa. Foram 

recolhidos dados relativos à entrada de matéria-prima, que permitiram a comparação da quantidade 

entregue por cada fornecedor, e a quantidade proveniente de cada país de origem - esta análise 

encontra-se representada no Anexo IV (onde também se encontram as principais conclusões desta 

análise).  

                                                   

2 Ver correspondência do nome dos fornecedores com os nomes reais no Anexo I. 
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3.2.2. Amostragem 

A amostragem foi mapeada através de observação direta da operação e registo de movimentação dos 

operadores e matéria-prima, bem como dos tempos necessários a cada passo.  

3.2.3. Análise no Laboratório 

No laboratório, todas as amostras são analisadas relativamente à acidez (através de uma titulação 

ácido-base com NaOH) e humidade (através de uma titulação de Karl Fischer volumétrica). 

 Para o mapeamento desta etapa, foram observadas e descritas as diferentes etapas realizadas pelo 

operador, bem como a sua duração. Foi também analisado o documento de registo de resultados das 

análises à matéria-prima, tendo sido possível assim a organização das amostras consoante a acidez e 

humidade, apresentada na Figura IV.3.  

Para identificar os fornecedores com maior taxa de incumprimento de humidade e acidez face aos 

limites estabelecidos no contrato, agruparam-se, por fornecedor, as amostras que excediam as 

tolerâncias máximas (Figura IV.4 e Figura IV.5). Devido ao facto de um fornecedor poder ser o que 

mais excede as tolerâncias mas também poder ser o fornecedor que mais matéria-prima fornece, foi 

também elaborada uma análise à percentagem de excedências por fornecedor. Foi realizada uma 

análise semelhante, mas desta vez, consoante o país de origem da matéria-prima, novamente 

comparando a sua qualidade de acordo com o cumprimento das especificações de humidade e acidez. 

Esta análise é também apresentada no Anexo IV (página 72). 

3.2.4. Decisão 

No caso de os resultados das análises excederem as especificações, há dois cenários teóricos: a 

acidez e a humidade estão dentro da tolerância (o que leva a penalizações rateadas ao fornecedor) ou 

a acidez/humidade estão acima das tolerâncias máximas, e o carregamento deve ser rejeitado. Esta 

rejeição nem sempre se verifica: quando a entrega é do tipo CIF Lisboa e não é entrega à porta, a 

empresa já não pode rejeitar a matéria-prima.  

3.2.5. Descarga 

O mapeamento da descarga foi realizado por observação direta em três dias diferentes e pelo registo 

da sequência e duração das etapas em cada um destes dias de forma a obter uma análise 

representativa da realidade. A sequência e duração das etapas dependem do tipo de contentor de 

matéria-prima (camião-cisterna, contentor-cisterna ou flexi-bags). 

Os resultados do mapeamento da descarga de matéria-prima e uma breve análise destes resultados, 

bem como o diagrama-resumo da secção de receção de matéria-prima (Figura IV.10.) podem ser 

consultados no Anexo IV (página 75).  

3.3. Decantação e Armazenamento de Matéria-Prima 

Para a realização do mapeamento do armazenamento e decantação, foram registados durante várias 

semanas os momentos de: 

 primeira descarga para o tanque,  
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 fim de descargas e inicio de decantação, 

 primeira e segunda drenagem,  

 inicio da utilização para alimentação do processo 

Os principais resultados encontram-se sumarizados no Anexo V, Tabela V.2. 

Para uma caracterização mais completa do processo de decantação, foi retirada uma amostra a um 

tanque antes da drenagem da fase pesada, para que se pudesse conhecer a composição inicial da 

matéria-prima presente no tanque. Foram ainda retiradas amostras às duas drenagens após 

decantação do mesmo tanque. As drenagens não são homogéneas e a sua composição e densidade 

varia consoante a fase em que é retirada a amostra. A drenagem envolve 4 fases:  

1) Numa primeira fase, é drenado o óleo que está contido na tubagem que liga o tanque à 

ETARi. (Figura V.1 do Anexo V).  

2) Torna-se visível a saída de um fluido de menor viscosidade, i.e., a fase pesada aquosa do 

fundo do tanque.  

3) Saída de uma fase escura e pastosa – a interface. 

4) Por fim, a fase escura e pastosa vai sendo lentamente substituída por um fluido 

progressivamente mais claro e menos viscoso – novamente óleo. É nesta fase que é fechada 

a válvula da ETARI. 

Assim, de modo a obter uma análise representativa realizou-se o seguinte procedimento: a cada 1 min 

de drenagem foi retirada uma amostra de 100 mL. No final, as amostras foram homogeneizadas e, em 

laboratório analisou-se o teor de impurezas, a humidade, a acidez e o teor de enxofre. Os resultados 

podem ser consultados no Anexo V, página 77).  

3.4. Pré-Tratamento do UCO cru 

3.4.1. Lavagem 

Através da análise dos diagramas P&I da unidade de pré-tratamento e da observação direta do 

funcionamento da unidade (que permitiu atualizar a informação fornecida pelos diagramas) foi possível 

construir um mapeamento macro. De modo a obter valores quantitativos e balanços de massa foram 

necessários os seguintes dados: 

 Consumo de matérias-primas 

 Produções de produtos finais 

 Parâmetros da supervisão do processo  

 Controlo do processo (registo de análises realizadas regularmente a pontos chave do 

processo) 

 Determinação direta de caudais (de impurezas e recirculações de água de processo) 

 Análises laboratoriais a várias correntes, nomeadamente correntes de saída da centrífuga e 

correntes de água de processo. A recolha destes dados resultou no diagrama da Figura VI.5 

do Anexo VI. No mesmo anexo, é possível encontrar as especificações do processo e a análise 

detalhada de um dos principais problemas que este mapeamento permitiu detetar. 
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3.4.2. Filtração com terras ativadas 

O mapeamento da filtração com terras ativadas foi limitado, uma vez que existe um bypass a ser feito 

a esta secção (ver Figura VI.6 da página 82). O funcionamento das operações às quais se está a fazer 

o bypass apresentava várias desvantagens, entre elas: 

 Terras de filtração são dispendiosas (apesar das terras sintéticas poderem ser recicladas, após 

um passo de regeneração terá sempre de haver uma purga. Segundo literatura da AOCS 

(Bockisch, 1998), o consumo de terras deve rondar 1% da massa de óleo). 

 Perdas de óleo são significativas (terras arrastam aproximadamente 30% do seu peso em óleo 

(Bockisch, 1998)), o que pode ser minimizado com a recirculação das mesmas. Contudo, ao 

renovar as terras, existiram sempre perdas significativas. 

 A falta de automatismo levava a erros que resultam na colmatação dos filtros, perdas de 

produto, etc. O equipamento instalado implica um operador para observação no terreno, 

comunicação com a sala de controlo e sequências de válvulas complexas. 

 O projeto instalado foi realizado externamente e o procedimento de operação nunca foi 

estabelecido e bem-definido com os operadores. 

Uma vez que a especificação do produto final não alterava segundo os responsáveis de fábrica, 

aquando o arranque da mesma, manteve-se o bypass a esta secção e optou-se por abandonar o plano 

inicial de implementação.  

3.4.3. Destilação 

Para o mapeamento da destilação (designado por vezes de desodorização por ter um equipamento 

desodorizador de antiga refinaria de azeite) (resumido na Figura VI.7 e na Figura VI.8) foram utilizados 

os recursos referidos na secção 3.4.1. e, além destes: 

 Análise laboratorial à corrente de óleo desarejado, 

 Balanço entálpico ao equipamento de destilação (Desodorizador), que incluiu recolha de 

temperaturas de entrada e saída, cálculos de capacidades caloríficas e consulta de tabelas de 

vapor 

 Cálculo de caudais através da curva da bomba. 

Em suma, o mapeamento do processo desde a compra do UCO até à obtenção de óleo neutro permitiu 

uma compreensão abrangente do processo como um todo. Por questões de confidencialidade, a 

quantificação das perdas em cada etapa, os tempos e outros problemas detetados não podem ser 

referidos no corpo de texto. No entanto, muitos destes valores podem ser consultados nos diagramas 

de mapeamento nos anexos III, IV, V e VI. Através dos resultados obtidos atingiu-se a compreensão 

do estado atual do processo, que abriu caminho para a resolução estruturada dos problemas 

processuais através da metodologia descrita no capítulo seguinte. 
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4. Método: resolução estruturada de problemas (Kobetsu) 

Tal como referido no capítulo 2, a resolução estruturada de problemas (Kobetsu) é uma ferramenta que 

permite aplicar o sistema PDCA, através da investigação de possíveis melhorias, o planeamento 

dessas melhorias, a sua execução e posterior normalização e comunicação.  

Neste capítulo, é apresentada uma descrição de cada um dos oito passos constituintes do kobetsu e 

em que medida foram aplicados aos problemas processuais da unidade fabril estudada. 

4.1.  Seleção e clarificação do problema 

É importante que, neste passo, fique claro porque é que determinada situação constitui um problema, 

porque é que deve ser uma prioridade e quais são os KPI (key performance indicators, ver Glossário) 

que permitem avaliar quantitativamente o estado da situação atual e após a implementação da solução. 

A seleção do problema relaciona-se com a sua relevância para a empresa e tem geralmente por base 

aumentar a produção ou a produtividade, alcançar zero defeitos de qualidade, reduzir custos, melhorar 

desempenho do serviço e evitar acidentes ou motivar os operadores. 

Neste trabalho, os macroproblemas foram dados a conhecer pela administração da empresa: 

 Rendimento do processo de pré-tratamento abaixo do desejado  

 Qualidade do produto final pré-tratado não cumpre com as especificações desejadas 

Assim, nesta fase, tentou averiguar-se se as situações descritas constituem de facto um problema, 

através da definição de KPI que permitiram avaliar o diferencial entre a situação atual e a desejada.  

4.2. Descrição e compreensão detalhada do problema 

Para a resolução estruturada do problema, é fulcral a sua compreensão. É necessário descrever e a 

analisar as várias etapas do processo e determinar onde concretamente se encontram as falhas. Para 

tal, é habitualmente realizado um diagrama do processo e utilizada uma ferramenta designada por 

5W2H (que representa sete perguntas em inglês): 

 What? – pretende-se responder a que material ou processo constitui o problema 

 When? – é importante conhecer a frequência ou tendência do problema 

 Where? – em que equipamento, material, secção, linha ou processo se detetou o problema 

 Who? – aqui define-se quem é o responsável pelo problema e sua resolução 

 Which? – procura-se descrever quantitativamente o problema com KPI 

 How? – como, i.e., em que estado, se encontra o problema 

 How much? – quanto (tempo, material ou capital) está a ser gasto devido ao problema 

Neste trabalho, a descrição dos problemas propostos é feita através da compreensão global do 

processo e do estudo de cada etapa do processo (referido neste trabalho como “mapeamento do 

processo”). O estudo global do processo permite a localização do problema e das suas raízes. 

O mapeamento do processo foi efetuado por observação direta do processo, interação com os 

trabalhadores e também através de documentos fornecidos pela empresa B, nomeadamente o 
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diagrama de processo e instrumentação (PID), o layout da fábrica, o registo de análises, as folhas de 

supervisão e controlo do processo, etc. A partir deste estudo foram elaborados os diagramas da Figura 

III.2 (compra), da Figura IV.10 (receção), da Figura V.2 (armazenamento), Figura VI.7 e Figura VI.8 

(pré-tratamento). 

Para descrever com rigor o processo e todas as suas etapas foram realizados balanços de massa que 

recorreram essencialmente a dados de consumos e produções indicados por caudalímetros, análises 

a amostras retiradas e algumas medições diretas de temperatura, volume e caudais. As informações 

mais relevantes para a análise dos problemas podem ser consultadas nos anexos de mapeamento das 

várias secções (Anexo III, Anexo IV, Anexo V e Anexo VI). 

O mapeamento e balanços de massa efetuados permitiram o levantamento de várias situações 

consideradas irregulares e que poderiam eventualmente estar na causa dos problemas em análise. O 

resultado deste levantamento pode ser consultado na secção 5.1. 

4.3.  Definição de Objetivos 

A metodologia kaizen dá prioridade a factos mensuráveis e avaliações quantitativas em oposição a 

dados/ avaliações qualitativas. Assim, ao definir os objetivos da resolução do problema, é necessário 

que estes sigam os critérios SMART — os objetivos devem ser simples (de compreensão fácil), 

mensuráveis (através de um método preciso e normalizado), atingíveis (i.e., possíveis), relevantes (ou 

seja, terão impacto suficiente para valer o esforço da empresa) e temporais (devem poder ser 

executados num dado período de tempo). Ao serem definidos, os objetivos devem ser claros e 

especificar exatamente que parâmetro deve tomar que valor e até quando. 

Neste trabalho, o objetivo de aumento de rendimento tem por base um valor de benchmark do processo 

obtido através de uma fórmula de cálculo de rendimento de uma empresa concorrente. Quanto ao 

objetivo de aumento de qualidade, o objetivo foi definido com base nas especificações do processo de 

transesterificação, uma vez que sucede ao pré-tratamento de óleos usados. Os resultados desta 

definição podem ser consultados na secção 5.1.3.  

4.4.  Análise das Causas 

Para que a resolução dos problemas seja sustentável, impedindo que as mesmas situações voltem a 

constituir problemas, é importante identificar as causas raiz. Para tal, a metodologia kaizen sugere 

várias ferramentas como, por exemplo, diagramas de Ishikawa (ou diagramas de causa-efeito), gráficos 

de correlação, histogramas e tabelas dos 5 porquês.  

A partir do levantamento das possíveis causas listadas no ponto 5.1.2, criaram-se os diagramas de 

causa efeito das figuras 5.1 a 5.3, da página 39, organizando para cada macroproblema as suas 

possíveis causas. Para uma análise mais rigorosa, foi definida uma tabela em que se classifica cada 

causa/microproblema de acordo com o seu impacto nos dois macroproblemas selecionados (Tabela 

5.1). A análise tem por base dados recolhidos, como medições e balanços de massa, obtidos na 

descrição detalhada do problema. A apreciação global foi obtida pela soma da pontuação obtida nos 
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dois parâmetros, qualidade e rendimento, aos quais se atribuiu o mesmo peso para a ponderação 

global. Para tal, considerou-se a seguinte classificação: 

Simbologia ● + ++ +++ 
Pontuação 0 1 2 3 

 

4.5. Plano de Ação 

Este passo inclui a análise das propostas efetuadas com base no seu efeito, exequibilidade e custos. 

É também no passo 5 que é realizada a seleção das melhorias a implementar e o seu planeamento, 

para tal o instituto kaizen desenvolveu uma ferramenta de plano de ações.  

O plano de ações kaizen consiste numa planificação estruturada da melhoria a realizar e contém 

parâmetros como: o responsável pela ação, o critério de melhoria, o objetivo, o resultado, a data 

prevista para início e fim da ação e a data de realização efetiva. 

Neste trabalho, foram agrupados os vários microproblemas que seriam minimizados por cada uma das 

soluções propostas. As oportunidades de melhoria foram então classificadas de acordo com o número 

e impacto de microproblemas que resolvem. Além deste, foram apresentados ainda outros critérios 

para a seleção de oportunidades: a facilidade de implementação da solução, o investimento necessário 

e o ganho previsto face à situação atual. Em suma, os parâmetros tidos em conta para a hierarquização 

das sugestões de melhoria foram os seguintes: 

 O impacto global de cada solução é resultante da soma da pontuação de impacto atribuída 

a cada um dos problemas que esta solução minimiza. Este valor é muito variável (depende do 

numero de problemas e da sua classificação e pode, em teoria, tomar valores entre 0 e 153). 

Por ser muito variável e para que tenha uma classificação semelhante à dos restantes 

parâmetros, dividiu-se a escala por percentis, i.e., atribuiu-se ● para as soluções abaixo do 

percentil 25, + para as que estavam entre os percentis 25 e 50, ++ para as que estavam entre 

os percentis 50 e 75 e, por fim, +++ para as soluções com um valor de impacto acima do 

percentil 75. Os resultados obtidos encontram-se resumidos na Tabela 5.2.  

 A facilidade de implementação tem em conta a dificuldade de montagem, a quantidade de 

alterações ao processo atual e questões exteriores como disponibilidade de materiais, etc. A 

facilidade de implementação é classificada qualitativamente (●: muito difícil; +: difícil; ++: fácil; 

+++: muito fácil).  

 O investimento necessário à implementação da solução, tendo em conta equipamento 

necessário, instrumentação, custos de montagem, etc. Este parâmetro é também classificado 

qualitativamente (neste caso (●: não requer investimento; +: requer baixo investimento; ++: 

requer um investimento considerável; +++: requer grande investimento).  

 Os ganhos possivelmente gerados pela implementação da solução. A avaliação deste 

parâmetro tenta ter em conta os custos associados ao fabrico, à mão-de-obra, à manutenção 

e também as receitas geradas pela venda dos produtos antes e após implementação da 

solução. 
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Para o cálculo da apreciação global da solução considerou-se a seguinte ponderação em relação 

aos parâmetros avaliados: 

 

4.6.  Verificação de soluções 

O passo 6 consiste na avaliação do efeito das melhorias com dados quantitativos e qualitativos. Tal 

permite comparar a situação anterior e posterior à implementação da melhoria e investigar possíveis 

efeitos negativos. É importante perceber se os objetivos foram atingidos e, caso contrário, a que 

distância se ficou dos objetivos. Caso o objetivo não tenha sido atingido, os passos 4 – 6 devem ser 

repetidos. Neste passo, é geralmente efetuada uma descrição dos benefícios obtidos pela 

implementação da solução proposta. 

Neste trabalho, realizou-se uma análise preliminar que pretende de um modo meramente teórico 

quantificar economicamente o benefício gerado por cada solução. 

4.7.  Normalização 

Segundo a filosofia kaizen, as normalizações devem ser introduzidas permanentemente e o passo 7 

prende-se com este conceito: é introduzido o controlo de longo prazo para a preservação dos resultados 

obtidos. Este passo deve incluir a formação dos colaboradores para seguir a nova normalização. Por 

isso, este passo da resolução estruturada de problemas encontra-se fora dos objectivos deste trabalho. 

4.8.  Comunicação e multiplicação da solução 

O passo 8 tem por objetivo clarificar a possibilidade de aplicação do mesmo tipo de melhoria a outros 

processos ou máquinas. Este passo envolve também a documentação dos resultados através da ficha 

de melhoria para que estes possam ser compreendidos.  

Tal como o passo 7, este passo da resolução estruturada de problemas encontra-se fora dos objectivos 

deste trabalho e não irá ser abordado. 

O resumo da metodologia de resolução estruturada de problemas pode ser consultado na Figura 4.1.  

 

Impacto  Facilidade Investimento Ganho 
1 1 -1 2 
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Como referido no capítulo 2, o kaizen aplicado à gestão procura a implementação de soluções pouco 

complexas, de baixo investimento e de baixo risco. O seguimento desta metodologia rígida e 

estruturada permitiu a maximização da identificação de problemas reais e a atribuição de valores 

quantitativos no que diz respeito ao impacto desses problemas. A metodologia descrita possibilita 

também a deteção das reais causas dos problemas identificados, o que permite atuar sobre os 

problemas de uma forma eficaz e que evita custos desnecessários. No próximo capítulo, é descrita a 

aplicação prática desta metodologia à unidade de pré-tratamento de óleos usados em estudo.  

  

1. Seleção do Problema (Macro) 
BAIXO RENDIMENTO 

Rendimento abaixo do rendimento espectável 
(benchmark)  

3. Definição do Objetivo 
Aumentar o rendimento em 0,4% até junho de 2018. 

2. Descrição do Problema 
Compreensão do processo/ estado atual e 

localização do problema 

4.         Análise da causa 

Baixo 
rendimento 

D. Pré-tratamento 

C. Decantação 

• C1 
• C2 
• … 

B. Receção 

• B1 
• B2 
• … 

A. Compras 

• A1 
• A2 
• … 

• D1 
• D2 
• … 

7. Normalização  

8. Comunicação e Multiplicação

6. Verificação  

1. Seleção do Problema (Macro) 
BAIXA QUALIDADE 

%FFA acima das especificações do processo seguinte 

3. Definição do Objetivo 
%FFA, dentro da especificação até junho de 2018. 

2. Descrição do Problema 
Compreensão do processo/ estado atual e 

localização do problema 

4.         Análise da causa 

Baixa 
qualidade 

D. Pré-tratamento 

C. Decantação 

• C1 
• C2 
• … 

B. Receção 

• B1 
• B2 
• … 

A. Compras 

• A1 
• A2 
• … 

• D1 
• D2 
• … 

7. Normalização  

8. Comunicação e Multiplicação

6. Verificação  

Figura 4.1: Resumo da estrutura da metodologia desenvolvida para realização da presente dissertação 

5.  Desenho da solução conjunta.  

Escolher solução que mais causas elimina nos dois problemas macro e planear a sua execução 
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5. Resultados 

5.1. Resolução estruturada de problemas 

5.1.1. Problemas selecionados 

Tal como descrito no passo 1 da resolução estruturada de problemas descrito no Capítulo 4, foram 

selecionados dois macroproblemas: o rendimento do processo e a qualidade do produto final abaixo 

do desejado. 

Identificou-se o problema de baixo rendimento por este estar abaixo do previsto inicialmente, i.e., era 

previsto um determinado rendimento com base em benchmarks da literatura e de uma empresa 

concorrente com um processo idêntico, mas este rendimento não está a ser atingido consistentemente. 

Quanto à qualidade do produto final se inferior ao desejado, os valores dos KPI (teor de humidade e 

acidez) não estão de acordo com os objetivos. Estes objetivos, em oposição ao problema de 

rendimento, não advêm de benchmarks exteriores, mas sim das especificações do processo que 

sucede o pré-tratamento, isto é o processo de produção de biodiesel por transesterificação. 

5.1.2. Descrição detalhada do problema 

A descrição detalhada do problema apresenta-se na sua maioria descrita no Capítulo 3 – Mapeamento 

do estado atual do processo em conjunto com os seus anexos complementares que descrevem o 

mapeamento das várias secções (Anexo III —VI). A partir do mapeamento do processo, diagramas e 

balanços de massa foi possível realizar um levantamento de irregularidades potencialmente 

causadoras dos dois principais problemas.  

Neste subcapítulo, é feito um resumo das potenciais causas dos macroproblemas desde a compra de 

matéria-prima até à obtenção de UCO neutro. Para cada uma destas potenciais causas de rendimento 

do processo e qualidade do produto final abaixo do desejado, são apresentadas as seguintes 

informações: 

 Uma descrição da irregularidade de forma a esclarecer o seu significado  

 As possíveis causas por detrás da irregularidade 

 Uma análise do seu impacto segundo os dados recolhidos no terreno  

 Uma sugestão de melhoria/ solução para eliminar ou minimizar a irregularidade.  

A) Potenciais causas identificadas nas Compras 

A1. Especificações de contratos incompatíveis com especificações do processo 

Descrição: São assinados contratos com fornecedores nos quais é acordada a compra de matéria-

prima que não está de acordo com as especificações do processo.  

Possíveis Causas: Escassez de matéria-prima; reduzida rede de fornecedores. 

Dados recolhidos e Análise: Pela análise do Anexo II— Secção de Decantação, o UCO que entra no 

processo (após drenagens e homogeneização) cumpre as especificações (que podem ser consultadas 

no Anexo VI). A potencial causa identificada não aparenta constituir de facto um problema a nível de 
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qualidade à entrada do processo, embora deva ser monitorizado. No entanto, continua a constituir uma 

potencial causa de baixo rendimento, pois a quantidade de matéria drenada pode ser superior.  

Sugestão de Solução/Melhoria: Procura de novos fornecedores. Homogeneização eficiente da matéria-

prima para que, no global, a alimentação ao processo esteja dentro das especificações e haja uma 

maior estabilidade de processo e consequente garantia de qualidade final de produto. 

A2. Compras CIF e EXW não são normalmente rejeitadas quando os resultados da análise estão 

acima do limite de rejeição. 

Descrição: As compras do tipo CIF e EXW implicam uma despesa no seu transporte até à fábrica. No 

momento em que entra na fábrica, a mercadoria já pertence à empresa. Como seu transporte já teve 

custos, torna-se complicada a rejeição caso as análises não estejam conforme os parâmetros 

pretendidos. 

Possíveis Causas: Contratos pouco específicos neste aspeto ou penalizações que não contemplam 

estes custos já incorridos. 

Dados recolhidos e Análise: Apesar das compras DDP constituírem a grande maioria das entregas (ver 

gráfico da Figura III.1) prevê-se que as compras CIF venham a aumentar. Assim, prevê-se que a 

potencial causa identificada venha a constituir de facto um problema no futuro, podendo estar a admitir-

se matéria-prima de qualidade inferior, com impacto direto no rendimento e qualidade do produto. 

Sugestão de Solução/Melhoria: Elaboração de contratos em que esteja prevista esta situação, através 

do reembolso do transporte caso a matéria-prima não esteja conforme os parâmetros pretendidos, por 

exemplo. 

A3. Não há registo de rejeições. 

Descrição: Não foi possível encontrar um registo de rejeições de UCO cru, pelo que não é fácil 

relacionar a qualidade da matéria-prima desde que entra na fábrica, o seu preço e a qualidade do UCO 

neutro. 

Possíveis Causas: O procedimento de receção de matéria-prima não tem contemplado o registo de 

rejeições. 

Dados recolhidos e Análise: Apesar de não ter impacto direto no processo, esta irregularidade 

identificada dificulta a quantificação do trabalho adicional e custos associados. No caso das 

mercadorias DDP, estes custos não estão associados ao transporte em si, mas estão associados ao 

tempo de mão-de-obra desperdiçado (báscula; logística; análises laboratoriais), ao tempo de espera 

aumentado para outras mercadorias, e à diminuição do stock esperado. Ao não serem contabilizados 

estes custos, torna-se mais difícil responsabilizar os fornecedores e evitar rejeições futuras. 

Sugestão de Solução/Melhoria: Criação de um registo de rejeições e sua contemplação no 

procedimento de receção de matéria-prima. 

B) Potenciais causas identificadas na Receção 

B1. Documentos obrigatórios são enviados por correio eletrónico 
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Descrição: Alguns documentos, nomeadamente o documento denominado Anexo VII, são entregues 

por correio eletrónico quando os motoristas deveriam ser portadores desses documentos. 

Possíveis Causas: O estado atual facilita os registos eletrónicos. 

Dados recolhidos / Análise: Esta irregularidade não contribui para a existência de nenhum dos principais 

problemas, a não ser que a cisterna seja alvo de uma inspeção e o condutor não carregue consigo o 

documento. Neste caso, pode provocar atrasos, penalizações ao fornecedor, etc. 

Sugestão de Solução/ Melhoria: Pedido de apresentação obrigatória dos documentos relevantes. 

B2. O tempo entre chegada e descarga é demasiado longo  

Descrição: O tempo estimado entre a entrada e a saída de uma cisterna é muito superior à soma dos 

tempos médios de cada passo necessário para a receção de matéria-prima (ver Tabela IV.4) 

Possíveis Causas: Frequente ausência de um dos operadores de logística; tempos mortos na descarga; 

frequente espera por decisões por parte do departamento comercial. 

Dados recolhidos / Análise: Segundo os dados recolhidos, os operadores de logística ausentam-se 

para carregamentos de comboio com biodiesel durante dois dias aproximadamente. Além disso, fazem 

amostragens ao parque de tanques, descargas de metanol, carregamentos de glicerina, entre outras 

funções.  

O tempo médio de pesagem e entrega de documentos é 7 min; o tempo de amostragem é 5 min; o 

tempo de análise de uma amostra é de 10 min; o tempo de descarga é 25 min. A soma destes tempos 

médios dá, no total, 47 min. No entanto, o tempo entre a chegada e a saída de uma cisterna é, em 

média, 4 horas – ver Tabela IV.4. 

Esta irregularidade não aparenta ter um impacto muito forte no processo, não afetando a qualidade dos 

óleos, mas, de facto, caso fosse possível uma descarga rápida, seria possível uma maior quantidade 

de descargas, um aumento de stock e uma produção superior se pretendida.  

É, no entanto, necessário, verificar se a rede de fornecedores atual é suficiente para satisfazer um novo 

e melhorado ritmo. Os próprios motoristas e fornecedores ficariam mais satisfeitos se existisse uma 

diminuição do tempo total de espera e descarga. 

Sugestão de Solução / Melhoria: Melhor organização de horários de pessoal de modo a que haja um 

reforço na logística e programação de horários de descargas com os fornecedores. 

B3. Amostras dos flexi-bags só são retiradas durante a descarga. Caso não estejam conforme, 

não é possível atuar.  

Descrição: A dificuldade em retirar uma amostra dos óleos armazenados nos flexi-bags (especialmente 

uma amostra representativa) levou a que, para se analisar o UCO cru em flexi-bags, se tenha de retirar 

a amostra através da purga da bomba de descarga. Esta amostragem é feita durante a descarga. 

Assim, se os resultados não estiverem conforme as especificações do contrato, pouco ou nada há a 

fazer atualmente. 
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Possíveis Causas: Dificuldade de amostragem. Ausência de um tanque intermédio entre a descarga e 

os tanques de armazenamento. 

Dados recolhidos / Análise: O aumento de compras CIF, indicado pelo gráfico da Figura III.1 vai 

aumentar o número de entregas em flexi-bags, pelo que a contribuição desta irregularidade poderá vir 

a aumentar. 

 Sugestão de Solução / Melhoria: Aquisição/ aproveitamento de um tanque existente para 

armazenamento intermédio entre o tanque cisterna do fornecedor e o tanque de armazenagem. 

B4.  Matéria-prima com demasiadas impurezas 

Descrição: Esta potencial causa foi identificada através do mau funcionamento da centrífuga 

separadora e durante a limpeza dos tanques de processo.  

Possíveis Causas: Compra de matéria-prima de baixa qualidade e difícil determinação do teor de 

impurezas na descarga (tempo de análise muito elevado).  

Dados recolhidos / Análise: Estima-se que a matéria-prima tenha um teor de impurezas elevado, apesar 

da quantidade de impurezas recolhidas no FN01A/B ser muito baixa (ver Anexo II) – o facto deste filtro 

operar sem bolsas leva à passagem destas impurezas para o processo causando danos materiais 

quantificados no Anexo VIII danos estes que além de aumentarem o custo de produção levam a uma 

redução da qualidade e rendimento do produto.  

Sugestão de Solução/ Melhoria: Implementação de um passo de filtração da matéria-prima durante a 

descarga e antes do envio dos óleos para o processo para minimizar estes efeitos. 

B5. O fornecedor não é penalizado por presença de impurezas.  

Descrição: Não existe nenhuma análise às impurezas da amostra, nem nenhum passo de filtração 

prévio na descarga das cisternas, uma vez que o tempo de análise é demasiado longo para ser dado 

o resultado em tempo útil. O facto de o teor de impurezas não ser monitorizado leva a que não seja 

possível penalizar o fornecedor e a que demasiadas impurezas passem para o processo, diminuindo a 

sua eficácia. 

Possíveis Causas: Inexistência de análises às impurezas na descarga ou de um passo de filtração 

anterior ao processo. 

Dados recolhidos / Análise: Estima-se que a matéria-prima tenha um elevado teor de impurezas (ver 

Anexo II e Anexo VIII). 

Apesar desta irregularidade não ter impacto direto no processo, constitui uma oportunidade para a 

empresa diminuir os seus custos com matéria-prima de baixa qualidade. Além disso, caso se passe a 

penalizar o fornecedor por quantidade de impurezas, espera-se que o teor de impurezas venha a 

diminuir, facilitando assim a operação e diminuindo os danos causados e consequentemente a 

qualidade e rendimento do produto.  
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Sugestão de Solução/ Melhoria: Quantificação das impurezas durante a descarga através de um passo 

de filtração anterior ao armazenamento e de um passo de filtração intermédio, antes do óleo usado 

entrar no processo. 

B6. Possível adição de ácidos gordos do biodiesel e produtos secundários de refinarias, por 

parte dos fornecedores. Possível acidez encoberta (presença de sabões). 

Descrição: O fornecedor pode adicionar produtos secundários de refinarias à matéria-prima, de modo 

a rentabilizar o seu produto. Muitos destes produtos não seriam detetados nas análises que antecedem 

a descarga (além da inspeção visual da matéria-prima, só são determinadas a acidez e humidade). 

Além disto, a matéria-prima pode conter sabões, que não se revelam na acidez da amostra mas que, 

ao reagir com o ácido adicionado no processo, irão formar ácidos gordos (através da reação 

representada na Eq. 5.1. 

𝑅𝐶𝑂𝑂𝑁𝑎         +     𝐻 𝑂            
 Á

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯                 RCOOH           +      𝑁𝑎𝑂𝐻      Eq. 5.1 

Sabão                    Água                                              FFA                           Hidróxido de Sódio 

Possíveis Causas: Impossibilidade de realização de todas as análises necessárias à deteção dos vários 

produtos possíveis. Fraca qualidade da matéria-prima. 

Dados recolhidos / Análise: É possível verificar pela acidez da água da fossa barométrica e pela 

corrosão dos equipamentos de vácuo que existe acidez dentro do desodorizador (destilação). Esta 

acidez no desodorizador leva a reações de hidrólise e não permite baixar a acidez do produto final 

(através da reação representada na Eq. 2.2).  

Pelos dados da Figura IV.9, parece existir um patamar de acidez que é impossível diminuir, 

independentemente da acidez da matéria-prima – caso haja acidez encoberta, este facto pode ser 

explicado pela fraca qualidade da matéria-prima (não detetável pelas análises de acidez). 

A possível adição de produtos secundários de refinarias à matéria-prima, caso se verifique, terá um 

impacto bastante significativo em termos de rendimento e especialmente de qualidade do produto final. 

Sugestão de Solução/ Melhoria: Controlo de qualidade através de inspeções aleatórias com análises 

aos ácidos gordos metilados e aos compostos insaponificáveis. 

C) Potenciais causas identificadas no Armazenamento e Decantação de UCO Cru 

C1. Tempo de decantação irregular e inferior ao previsto, o que leva a uma separação imperfeita. 

Descrição: Segundo os dados recolhidos, o tempo de decantação é extremamente variável e inferior 

ao tempo de decantação máximo possível (de acordo com o volume dos tanques de armazenamento 

e do caudal de entrada no processo). 

Possíveis Causas: Falta de stock de matéria-prima; Segregação de matéria-prima de acordo com o 

país de origem. 
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Dados recolhidos / Análise: Existem quatro tanques para receção de matéria-prima no parque de 

tanques. Tendo em conta que se está a segregar a matéria-prima proveniente de Origem A 3 da matéria-

prima proveniente de outras origens, são necessários dois tanques disponíveis para receção  - caso 

um deles esteja cheio, se se mantiver a segregação, é necessário um terceiro tanque de receção.  

Assim, na melhor das hipóteses, o tempo máximo de decantação é igual ao tempo de utilização de um 

tanque para alimentação do processo. Caso o tanque de alimentação esteja cheio, o tempo máximo de 

decantação é aproximadamente 5 dias. No entanto, o tempo de decantação médio é de 1,2 dias, 

podendo variar bastante. No mês de maio de 2017, o tempo de decantação mínimo foi de 9 horas, 

enquanto o máximo foi de 2 dias e 12 horas. 

O facto do tempo de decantação e o produto que entra na U4000 ser tão variável leva à má otimização 

do processo, com impacto no rendimento. O facto da decantação, por vezes, não durar o tempo 

necessário a uma boa separação, leva à inserção de emulsão e impurezas no processo, que não 

permitem uma boa separação na centrífuga, dificultam a destilação e danificam o equipamento. A má 

separação na centrífuga e a destilação ineficiente levam a perdas de rendimento. 

Sugestão de Solução/ Melhoria: Sugere-se um aumento de stock, pois deste modo os tempos de 

decantação serão menos irregulares, uma vez que não será necessária a utilização de matéria-prima 

recentemente descarregada. Sugere-se também a aquisição/aproveitamento de um quinto tanque ou, 

alternativamente, a não-segregação da matéria-prima. 

C2. Perdas de óleo pela lenta deteção da saída de óleo e fecho de válvulas. 

Descrição: O controlo das drenagens é feito por observação e fecho manual das válvulas. O operador 

observa a saída da mangueira para a ETAR e quando deteta a saída de óleo, fecha a válvula (que fica 

ainda a alguns metros de distância). Este processo leva a alguma perda de óleo.  

Possíveis Causas: Lenta deteção de saída de óleo. Falta de um controlo prévio à saída para a ETAR. 

Distância entre válvula e local de observação. 

Dados recolhidos / Análise: Esta irregularidade não tem impacto na qualidade do produto, no entanto, 

tem uma relação direta com rendimento, uma vez que se consiste no desperdício de matéria-prima 

limpa.  

Contudo, é importante referir que as perdas de óleo na drenagem se devem não só a esta potencial 

causa, mas também ao óleo presente na própria emulsão que se pretende drenar, ao desperdício de 

óleo retido na tubagem (C3), ao que acresce a execução de várias drenagens (C4). 

Sugestão de Solução/ Melhoria: Aproveitamento do óleo drenado através do envio da massa total das 

drenagens para uma segunda decantação. 

C3. Perdas de óleo retido na tubagem  

                                                      

3 ver correspondência dos nomes das origens com os nomes reais no Anexo I 
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Descrição: Só é parada a drenagem quando se deteta visualmente a saída de óleo, assim, a tubagem 

do tanque até à ETAR fica com óleo retido. O óleo retido na tubagem segue também para a ETAR na 

drenagem seguinte (ver Figura V.1). 

Possíveis Causas: Lenta deteção de saída de óleo. Falta de um controlo prévio à saída para a ETAR. 

Dados recolhidos / Análise: Como referido na causa anterior, a perda de óleo anual por drenagens é 

significativa e, tal como acontece com a potencial causa de macroproblemas C2., apesar de não ter um 

impacto direto na qualidade do produto, esta irregularidade representa uma causa de baixo rendimento. 

Contudo, e como já foi referido, as perdas de óleo nas drenagens não se devem exclusivamente a esta 

causa (ver C2 e C4). 

Sugestão de Solução/ Melhoria: Aproveitamento do óleo drenado através do envio das drenagens para 

uma segunda decantação;  

C4. Perdas de óleo devido à realização de várias drenagens 

Descrição: Pelas razões referidas nos pontos C2 e C3, existem perdas de óleo a cada drenagem. 

Assim, ao efetuar mais que uma drenagem, as perdas de óleo não estão a ser minimizadas. 

Possíveis Causas: Lenta deteção de saída de óleo. Falta de um controlo prévio à saída para a ETAR. 

Dados recolhidos / Análise: É relevante mencionar, mais uma vez, que as perdas de óleo por drenagens 

são significativas (ver Anexo II), deste modo, é importante analisar as suas causas (C2, C3 e C4). Na 

análise de impacto em qualidade e rendimento da irregularidade C4, podem aplicar-se as mesmas 

conclusões de C2 e C3. 

Sugestão de Solução/ Melhoria: Aproveitamento do óleo drenado através do envio das drenagens para 

uma segunda decantação. 

D) Potenciais causas identificadas no Pré-tratamento 

Secção de Lavagem 

D1. Filtro FN01A/B opera sem bolsas, passando o óleo apenas pelos cestos do filtro. 

Descrição: O filtro FN01A/B não é adequado para um teor de impurezas tão elevado, pelo que era 

frequente a sua colmatação. Para solucionar o problema de colmatação foi abandonada a utilização de 

bolsas para os filtros. Assim, atualmente, os filtros operam sem bolsas, passando o óleo apenas pelos 

cestos dos filtros. 

Possíveis Causas: Fraca qualidade da matéria-prima com elevado teor de impurezas. 

Dados recolhidos / Análise: Tendo em conta que não é quantificado o teor de impurezas à entrada, não 

é possível quantificar as impurezas que deveriam ser retidas de forma global (não sendo possível 

apresentar uma estimativa para a taxa global de remoção, i.e. 
 

 
). Neste momento, as 

impurezas retidas neste filtro FN01A/B, à entrada do processo, tomam o valor apresentado no Anexo 

II. 
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Assim, D1 constitui uma causa de baixa qualidade do produto: uma vez que, ao deixar passar as 

impurezas para jusante, prejudica o funcionamento das bombas e da separadora centrífuga, levando a 

uma separação imperfeita e destabilização do processo. A separação imperfeita na separadora 

centrífuga leva à passagem de óleo para a fase pesada, levando a perdas de óleo e diminuição do 

rendimento do processo. Mas, em especial D1 é causa de danos materiais (Anexo VIII). 

Sugestão de Solução/ Melhoria: filtração da matéria-prima anterior à sua entrada no processo. 

D2. Acumulação de impurezas nos equipamentos, que danificam a separadora centrífuga. 

Descrição: O facto do filtro FN01A/B operar sem bolsas leva a que demasiadas impurezas passem para 

o processo. Estas impurezas acumulam-se nos equipamentos e danificam a separadora centrífuga. 

Possíveis Causas: Fraca qualidade da matéria-prima. Filtro FN01A/B opera sem bolsas de filtração. 

Dados recolhidos / Análise: Como referido anteriormente, a presença de impurezas prejudica o 

funcionamento das bombas e da separadora centrífuga, levando a uma separação imperfeita, o que 

leva a perda de qualidade e rendimento. As impurezas acumuladas nos tanques, nas bombas, na junta 

da centrífuga levam à necessidade extra de reparação dos equipamentos. 

Sugestão de Solução/ Melhoria: Passo de filtração da matéria-prima à descarga. Utilização de bolsas 

no FN01A/B. 

D3. Adição excessiva de água no processo. 

Descrição: A quantidade de água adicionada à mistura de óleo e ácido, antes da mistura entrar no 

misturador é quatro vezes superior à descrita em alguma literatura (Autino, 2000). 

Possíveis Causas: Verifica-se que ao adicionar menores quantidades de água, existia uma maior 

quantidade de óleo a passar para a fase pesada na centrífuga. Pensa-se que isto se possa dever ao 

mau estado do equipamento. 

Dados recolhidos / Análise: Após identificação deste potencial microproblema, foi realizada nova 

pesquisa e algumas outras fontes (Jones et al., 1990) fazem referência a uma refinação física eficiente 

com adição de água a 10% - 15%, valores que se aproximam mais do verificado na empresa B. Assim, 

não foi possível concluir se esta potencial causa identificada contribui de facto para perdas de 

rendimento ou qualidade do produto.  

Sugestão de Solução/ Melhoria: Propõe-se um estudo mais pormenorizado desta potencial causa. 

D4. A configuração do processo não está otimizada.  

Descrição: O ácido deveria ser adicionado imediatamente antes do misturador. A mistura ácido/óleo 

deveria ter um tempo de retenção para reagir. A água deveria ser adicionada depois desta retenção e 

a mistura deveria ser agitada e aquecida. 

Dados recolhidos / Análise: Segundo várias fontes (Autino, 2000)(Logan, 2015), uma refinação física 

com desgomagem ácida deve seguir o seguinte protocolo:  

 aquecimento do óleo até 60 – 70ºC; 
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 adição de ácido e mistura eficiente; 

 adição de água e reação com agitação durante 30 min; 

 separação por centrífugação. 

No caso do processo em análise, o reator e o misturador são utilizados na ordem inversa, levando a 

uma lavagem menos eficiente. É importante referir que antes de se trocar a configuração tem que ser 

averiguado o teor de sabões, uma vez que o desdobramento dos sabões pode gerar a conversão dos 

sabões em FFA, aumentando a acidez livre do UCO. 

Sugestão de Solução/ Melhoria: Caso o teor de sabões seja baixo, é possível com o equipamento atual 

obter a configuração ideal. (ver Figura VI.1 da página 76) 

D5. Acumulação de óleo no DN09 (tanque para suposta recirculação de água) 

Descrição: a água recuperada no tanque DN07 (também denominado tanque florentino) contém algum 

óleo, que resulta da má separação no florentino. Esta água é transportada para a ETAR através de 

uma saída na base do tanque que leva ao DN09 antes de chegar à ETAR. O óleo é menos denso que 

a água, pelo que se vai acumulando no topo do tanque DN09, enquanto a água é bombeada para a 

ETAR. Assim, ocorre a criação de uma fase leve de óleo no tanque que vai aumentando. 

Possíveis Causas: Má separação no florentino, devido ao excesso de emulsão na interface.  

Dados recolhidos / Análise: Foi recolhida uma amostra à água de saída do DN09 que apresentava um 

determinado teor de gordura (ver Anexo VI) Tendo em conta a hidrofobicidade do óleo, existem indícios 

da existência de uma acumulação de óleo dentro do tanque que é transportado por arrastamento na 

corrente de saída, ou a presença de um emulsificante. De qualquer modo, existe óleo na corrente de 

entrada do DN09. Tendo em conta a baixa densidade do óleo em comparação com a água, ocorrerá 

sempre a formação uma fase leve de óleo no topo do tanque.  

A acumulação de óleo no tanque promove leituras dos níveis com erros e obriga os operadores a 

verificarem os níveis dos tanques por observação direta. Assim, esta irregularidade leva por vezes a 

trabalho adicional, no entanto, considera-se que não tem grande impacto no rendimento do produto 

final, uma vez que a quantidade de óleo não é significativa (ver Anexo II).  

Sugestão de Solução/ Melhoria: Envio da emulsão que se forma na interface do florentino para uma 

segunda decantação a quente com instalação da tubagem necessária a recirculações. 

Alternativamente, a instalação no DN09 de uma tubagem à cota de funcionamento que remova o óleo 

sobrenadante, sem ter de parar o processo (tubo ladrão para retirar o sobrenadante).  

D6. Perdas de óleo na centrífuga para o DN07 

Descrição: Quando a centrífuga entope com emulsão ou apresenta problemas de selagem, o teor de 

óleo enviado para a fase pesada é elevado.  

Possíveis Causas: Má decantação pode levar ao envio de emulsão para o processo, que entope a 

centrífuga. Presença de impurezas pode levar a problemas de selagem ou desferragem da centrífuga. 

Estas causas têm como consequência uma separação ineficiente e perdas de óleo para a fase pesada. 
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Dados recolhidos / Análise: teor de gordura considerável à entrada do DN07 (ver Anexo II – corrente 

SN02-DN07). Este valor representa o funcionamento normal. Dependendo da qualidade da matéria-

prima, a centrífuga apresenta diferentes eficiências de separação e o mau funcionamento da 

separadora não é desprezável. Assim, o teor de gordura à entrada do florentino pode chegar a ser 40 

vezes superior ao valor normal de processo. 

Tendo em conta que a separação no florentino não é perfeita (ver secção 3.4), o facto de se enviar óleo 

para este tanque leva a perdas de rendimento pois nem todo o óleo é recirculado para o DN01. Na 

verdade, apenas 60% do óleo que entra no tanque florentino é reciclado para o DN01, segundo os 

balanços de massa efetuados ao estado atual do processo. 

Sugestão de Solução/ Melhoria: Minimização dos problemas da separadora, através da realização de 

vários passos de filtração e de uma decantação eficiente.  

D7. Aproveitamento do Óleo no florentino (DN07) é pouco eficiente 

Descrição: A decantação não é completa, a grande maioria do óleo que chega ao tanque florentino é 

retirada para IBC (Intermediate Bulk Container) na forma de emulsão. Nos IBC, esta emulsão tem uma 

decantação novamente incompleta e à temperatura ambiente. 

Possíveis Causas: Tanque florentino foi desenhado para separar água com um teor de gordura residual. 

Neste momento, recebe uma quantidade considerável de emulsão (Anexo II – corrente DN07-IBC), o 

que faz com que o tempo de residência no florentino (aproximadamente 7h) seja demasiado baixo para 

uma boa separação. 

Dados recolhidos / Análise: Observou-se um IBC após 2 semanas de decantação continha 21% de fase 

leve em massa. Assim, do caudal de emulsão retirado, seria possível aproveitar esta percentagem, 

reciclando este óleo para o DN01. Esta irregularidade causa baixo rendimento. 

Sugestão de Solução/ Melhoria: Realizar uma nova decantação a quente da emulsão retirada do 

florentino.  

D8. Caso a percentagem de óleo seja elevada, os níveis do DN07 são pouco fiáveis 

Descrição: Indicadores de nível foram calibrados para água. Caso a percentagem de óleo seja muito 

elevada, estes indicadores deixam de ser rigorosos, o que pode destabilizar o processo.  

Possíveis Causas: O elevado teor de óleo no florentino pode dever-se a uma má separação na 

centrífuga. Pode ainda dever-se à acumulação de óleo por decantação das fases. 

Dados recolhidos / Análise: Os valores de teor de gordura à entrada do DN07 podem ser consultados 

no Anexo II e representam o funcionamento normal (sendo superiores quando a separadora tem 

problemas de selagem). A acumulação de óleo no tanque destabiliza o processo e obriga os operadores 

a verificarem os níveis dos tanques por observação direta. Assim, esta irregularidade leva por vezes a 

trabalho adicional, mas não afeta o produto final no seu rendimento nem na sua qualidade. Este ponto 

é semelhante ao reportado no D5 para o DN09. 
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Sugestão de Solução/ Melhoria: Minimização dos problemas da separadora, através da realização de 

vários passos de filtração e de uma decantação eficiente. Melhoria da separação no tanque florentino, 

através do reaproveitamento do óleo presente na interface por decantação. A emulsão retirada no DN07 

poderia também ser enviada para a decantação do início do processo. 

Secção de Filtração com adsorventes 

D9. A filtração com adsorventes não está a ser realizada 

Descrição: a filtração por meio de terras ativadas tem por objetivo a remoção de pigmentos, sabões e 

impurezas várias que ainda permanecem no óleo após a lavagem. Assim, o bypass que está a ser feito 

à secção de filtração com adsorventes pode resultar num teor de impurezas mais elevado que o 

desejado, prejudicando a qualidade do produto final. É possível ainda que, caso escolhidas as 

terras/adsorventes mais apropriadas, este passo diminuísse o teor de enxofre e a elevada acidez 

proveniente do ácido cítrico.  

Possíveis Causas: A filtração com adsorventes (ou filtração com terras ativadas) levava a perdas de 

rendimento demasiado elevadas; não estava automatizado, nem existia um protocolo explícito de 

operação.  

Dados recolhidos / Análise: A utilização desta etapa leva a uma perda de rendimento uma vez que nos 

adsorventes fica retido, segundo literatura, 20 % de óleo em relação à massa de adsorventes utilizados 

((Jones et al., 1990), podendo atingir os 35 % (Dijkstra, 1992). Não foi encontrada informação sobre a 

taxa de remoção de enxofre ou outras impurezas. 

Sugestão de Solução/ Melhoria: Implementação de uma estratégia de automação do protocolo de 

acionamento de válvulas, com visualização via videovigilância na sala de controlo. 

Secção de Desodorização 

D10. Perdas elevadas de óleo por arraste no desodorizador. 

Descrição: Existem perdas de óleo no desodorizador, i.e., uma elevada quantidade de óleo sai na 

corrente de vapor, juntamente com o vapor de água e ácidos gordos. 

Possíveis Causas: As perdas de óleo por arrastamento podem dever-se por exemplo a um caudal de 

vapor demasiado elevado ou pode dever-se à presença de impurezas e contaminantes que alteram o 

equilíbrio líquido-vapor. O elevado caudal de vapor pode dever-se ao facto de o vapor não estar 

exatamente no ponto de saturação e, portanto, ter condensado. Este condensado ao entrar no 

desodorizador que se encontra a temperatura elevada e sob vácuo, pode provocar de forma 

descontrolada o flash repentino desse condensado e arrastar óleo para a corrente gasosa. Pode ser 

ainda que os injetores de vapor não estejam a ter a eficácia pretendida, por mau 

funcionamento/degradação ou número insuficiente. 

Dados recolhidos / Análise: De acordo com os balanços de massa realizados, estima-se que mais de 

3,5% do óleo que entra no desodorizador saia na corrente de vapores, além dos FFA que se pretendem 

destilar.  
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Segundo dados da literatura, o caudal de vapor utilizado deveria ser 4% do caudal mássico do óleo, no 

entanto, segundo os balanços de massa e energia efetuados a esta peça de equipamento, o caudal de 

vapor é 14% da massa de óleo à entrada do desodorizador. Esta irregularidade pode ter grande 

influência na qualidade do produto principal, uma vez que pode diminuir o vácuo do sistema, dificultando 

a evaporação dos FFA, mas principalmente tem impacto direto e claro no rendimento. 

Sugestão de Solução/ Melhoria: Otimização do caudal de vapor com instalação de um caudalímetro 

para melhor controlo. Melhoria da qualidade de vapor com purgadores e separadores gás/líquido para 

minimizar a entrada de condensado no desodorizador. 

D11. Presença de água no desodorizador  

Descrição: A presença de água na corrente de óleo leva a reações de hidrólise (com ácido cítrico como 

catalisador), que levam à formação de glicerina e mais ácidos gordos, o que por si só constitui uma 

perda de rendimento. Além disto, os ácidos gordos reagem com o hidróxido de sódio (utilizado na 

neutralização na fábrica do biodiesel), levando à formação de sabões. Estes sabões dificultam o 

processo de produção e a sua formação constitui uma perda de rendimento de biodiesel. 

Possíveis Causas: Lavagem ineficiente, que se deve a todas as irregularidades referidas acima na 

secção de lavagem. Injeção de água no desodorizador devido à presença de condensado no vapor 

direto. 

Dados recolhidos / Análise: A temperaturas elevadas, a reação de hidrólise do óleo é favorável. Sendo 

o óleo e a água os principais reagentes, na presença de ácido (ácido cítrico da lavagem), quanto maior 

o caudal de vapor injetado e maior a humidade inicial do óleo, maior será a quantidade de ácidos gordos 

livre formada.  

Segundo os balanços de massa realizados, o óleo que entra no desodorizador contém um teor de água 

calculado, no entanto, não se sabe a quantidade de água em forma de condensado que o vapor direto 

arrasta consigo 

Sugestão de Solução/ Melhoria: Minimização/eliminação das irregularidades na lavagem que causam 

baixa qualidade do produto. Instalação de separador gás/líquido em linha e um purgador no coletor/ 

distribuidor de vapor direto que evite a entrada de água com vapor direto. Otimização do caudal de 

vapor direto que entra no desodorizador, com instalação de um caudalímetro para melhor controlo do 

caudal/qualidade do vapor. 

D12. Presença de ácido no desodorizador  

Descrição: A presença de ácido cítrico na corrente de óleo catalisa a reação de hidrólise que por sua 

vez forma FFA no óleo, havendo formação de sabões na etapa de transesterificação e, 

consequentemente, um menor rendimento de biodiesel.  

Possíveis Causas: Lavagem e secagem ineficiente (ver potenciais causas referidas acima, na secção 

de lavagem) não retira a humidade, levando à formação de ácidos gordos livres. 
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Dados recolhidos / Análise: Segundo os balanços de massa realizados, com base em consumos e 

análises, o óleo entra no desodorizador com um valor de acidez elevado (consultar valor no Anexo II – 

Balanços de massa).  

Sugestão de Solução/ Melhoria: resolução das potenciais causas de baixa qualidade do produto na 

secção de lavagem. A utilização de adsorventes na etapa de filtração que está em by-pass neste 

momento, pode reduzir a entrada de ácido cítrico no desodorizador. 

D13. Ausência de uma válvula de antirretorno entre o desodorizador e o tanque de 

armazenamento de produto  

Descrição: O DD06 (armazenamento de óleo pré-tratado) está ligado ao sistema de vácuo para retirar 

alguma acidez/humidade residual. No entanto, a ausência de uma válvula antirretorno leva a que, cada 

vez que o vácuo se perde, se possam introduzir ácidos gordos no DD06 – tanque de armazenamento 

do óleo final. 

Possíveis Causas: Não foram tidos em conta os problemas de geração de vácuo. 

Dados recolhidos / Análise: Pelos dados demonstrados na Figura IV.9 é possível observar que existe 

um certo limite inferior de acidez do produto que não é possível ultrapassar e que não se relaciona 

diretamente com a qualidade da matéria-prima. Pensa-se que esta acidez esteja relacionada com a 

presença de ácido no desodorizador e com a contaminação do produto através do retorno dos ácidos 

gordos. Assim, esta é uma causa de baixa qualidade do produto principal e no rendimento do produto 

secundário (ácidos gordos). 

Sugestão de Solução/ Melhoria: instalação de uma válvula antirretorno entre o tanque de 

armazenamento de óleo (DD06) e o desodorizador (DD01) 

D14. Não é possível manter o vácuo em dias de muito calor 

Descrição: Em dias de calor a água da fossa não arrefece o suficiente para retirar o calor necessário 

às bombas de vácuo, o que resulta na sua ineficiência. 

Possíveis Causas: situação inerente a todas as indústrias. 

Dados recolhidos / Análise: A temperatura da água da fossa atinge valores superiores aos máximos 

para o correto funcionamento do sistema de vácuo.  

Sugestão de Solução/ Melhoria: Instalação de uma nova torre de refrigeração que satisfaça melhor as 

necessidades do processo. Alternativamente, sugere-se a instalação de um pequeno chiller na balsa 

da torre para refrigeração à custa de consumo de eletricidade. 

D15. Equipamentos com o mesmo nome e desatualização dos diagramas  

Descrição: Existem dois ED09 – um permutador de calor e um condensador direto; o mesmo acontece 

para os ED10 

Possíveis Causas: Pobre actualizaçao da documentação existente. 
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Dados recolhidos / Análise: Existem dois condensadores ED09 e ED10 e dois permutadores de calor 

ED09 e ED10. O ED10 condensador não aparece nos diagramas de supervisão. Existe ainda uma 

outra peça de equipamento o PJD03 (injetor de vapor) que não se encontra presente nos diagramas 

de supervisão. Além disto, existem ainda duas correntes que não se encontram representadas no 

diagrama P&I: uma delas é a purga da fossa barométrica para o DN04 (Fossa – DN04) e outra é a 

purga do sistema de refrigeração das bombas de vácuo (PDB06 - DN04). Esta irregularidade não 

constitui uma causa de problemas de qualidade, rendimentos ou danos materiais, contudo, a sua 

resolução facilitará a operação, é simples e não requer investimento. 

Sugestão de Solução/ Melhoria: Uniformização da identificação das peças de equipamento para evitar 

equívocos. Atualização dos diagramas. 

D16. Acumulação de ácidos gordos na fossa 

Descrição: Os vapores resultantes da desodorização são condensados diretamente no DD05, de onde 

seguem para o DD07 para recirculação para o condensador ou para os tanques 1502/3 (expedição). 

Esta condensação no DD05 não é 100% eficaz, pelo que alguns ácidos gordos entram nos injetores de 

vapor. Quando o vapor é condensado para a fossa barométrica, os ácidos gordos arrastados 

condensam também. Por serem menos densos, formam uma camada sobrenadante.  

Possíveis Causas: Condensação pouco eficiente no DD05 ou arraste no DD05. 

Dados recolhidos / Análise: A quantidade de ácidos gordos removidos, que pode ser consultada no 

Anexo II não é preocupante e não tem grande impacto no rendimento e qualidade do produto final. 

Além disso, os ácidos gordos que se retiram da fossa barométrica são removidos e reinseridos no 

tanque de expedição de ácidos gordos da U2000 (não são perdidos). No entanto, a acidez da água da 

fossa leva ao desgaste do equipamento de vácuo, essencial para o bom funcionamento do processo. 

Sugestão de Solução/ Melhoria: Instalação de um enchimento/mesh à saída do DD05, sendo que para 

tal, será necessário estudar os efeitos da perda de carga no vácuo atingido. Alternativamente, para 

evitar a degradação do equipamento pode continuar a fazer-se o que já está em curso: a adição de 

pequenas quantidades de soda cáustica à água da fossa para aumentar ligeiramente o pH. É 

importante que estas quantidades sejam, de facto baixas, pois os ácidos gordos reagem com o 

hidróxido de sódio para formar sabões, o que resulta em emulsões e dificuldades no processo. 

D17. Baixa acidez dos ácidos gordos expedidos  

Descrição: A baixa acidez dos ácidos gordos expedidos como produto secundário indica a presença de 

óleo, óleo que seria mais valorizado na produção de biodiesel  

Possíveis Causas: Perdas de óleo no desodorizador para corrente de vapor (ver potencial causa D10). 

Dados recolhidos / Análise: Um dos controlos laboratoriais feitos diariamente é a acidez no tanque de 

armazenamento de ácidos gordos. Os valores obtidos desde janeiro de 2017 foram baixos, tendo sido 

agravada esta situação em meses posteriores (ver anexo VI)  
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Esta situação não danifica o material, nem causa trabalhos adicionais e também não afeta a qualidade 

do produto principal. No entanto, a empresa está a vender óleo com os ácidos gordos, valorizando-o 

como tal. Esta valorização seria muito superior se o óleo fosse transformado e vendido como biodiesel. 

Sugestão de Solução/ Melhoria: otimização do caudal de vapor, com instalação de um caudalímetro 

para melhor controlo. Melhoria das etapas de lavagem. Instalação de um demister para coalescer as 

gostas de óleo que são arrastadas pelo vapor. 
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5.1.3. Definição de Objetivos 

Rendimento do produto  

O objetivo de rendimento que se pretende atingir foi calculado a partir de dois valores de benchmark:  

 uma fórmula de cálculo de rendimento de um processo idêntico de uma empresa concorrente; 

por razões de confidencialidade não será referido o nome da empresa e a fórmula pode 

encontrar-se no Anexo VII. 

 uma fórmula de cálculo da literatura ((Dijkstra, 1992) que corresponde também a uma refinação 

física, mas neste caso de óleos vegetais de modo a produzir óleos alimentares 

𝜂 (%) = 100 − (0,2 + 1,1 𝐹𝐹𝐴) Eq. 5.2  

Devido ao facto de a fórmula empírica da literatura considerar um processo de refinação de óleos 

vegetais, despreza os valores de teor de impurezas e humidade – geralmente mais elevados para óleos 

usados. Por esta razão, apesar da segunda ter sido importante para a deteção do problema, utilizou-

se o valor de benchmark da empresa concorrente para o cálculo do rendimento espectável. 

Por questões de confidencialidade e proteção das fontes utilizadas, o cálculo do objetivo é apresentado 

no Anexo VII. O objetivo da resolução estruturada do problema de baixo rendimento é de um aumento 

do rendimento global atual em 0,4 pontos percentuais após a implementação das soluções propostas 

até junho de 2018. 

Qualidade do Produto 

Quanto à qualidade do produto, o objetivo foi definido com base na especificação do processo que 

sucede o pré-tratamento dos óleos usados, i.e., a transesterificação dos óleos para produção de 

biodiesel. Assim, a definição dos KPI e objetivos é simples: pretende-se uma redução de 75 % de FFA 

à saída do processo e uma maior estabilidade na humidade do produto, ambos atingíveis até junho de 

2018.  

5.1.4. Análise de Causas 

As irregularidades listadas no ponto 5.1.2 foram consideradas potenciais causas de ambos os 

problemas e após a análise e descrição de cada uma destas irregularidades foram identificadas as 

causas de cada macroproblema.  

 

Figura 5.1: Diagrama de Ishikawa. Representação de todas as potenciais causas para os macroproblemas 
identificados. 

A. Compras C. Decantação 

Macro 
problemas 

B. Receção 
D. Pré-Tratamento 

A1 
A2 
A3 

B1  B4 
B2 B5 
B3 B6 

C1 C3 
C2 C4 

D1 D5 
D2 D6 
D3 D7 
D4 D8 
 

D9 D13 
D10 D14 
D11 D15 
D12 D16 

  

D17 
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Figura 5.2: Diagrama de Ishikawa (ou diagrama de causa-efeito) do macroproblema de baixo rendimento.  

 

Figura 5.3: Diagrama de Ishikawa (ou diagrama de causa-efeito) do macroproblema de baixa qualidade.  

A. Compras C. Decantação 

Baixo 
Rendimento 

B. Receção 

D. Pré-Tratamento 

A1: Contratos fora das especificações 
A2: CIF e EXW não são rejeitadas 

B2: Tempo descarga demasiado longo 
B3: Amostras flexi-bags só à descarga 
B4: Impurezas na matéria-prima 
B6: Adição de produtos secundários 

C1: Decantação irregular  
C2: Lenta deteção da saída de óleo 
C3: Óleo retido na tubagem 
C4: Realização de várias drenagens 

  
D1: Filtro FN01A/B opera sem bolsas 
D2: Impurezas nos equipamentos 
D4: Configuração não otimizada 
D5: Acumulação de óleo no DN09 
D6: Perdas de óleo na centrífuga 
D7: Mau aproveitamento do óleo no DN07  
D8: Indicadores de nível não fiáveis 
D10: Perdas de óleo no DD01 
D11: Presença de ácido no DD01 
D12: Presença de água no DD01 
D14: Impossibilidade de manter vácuo 
D17: Baixa acidez dos ácidos gordos  

A. Compras C. Decantação 

Baixa 
Qualidade 

B. Receção 

D. Pré-Tratamento 

A1: Contratos fora das especificações 
A2: CIF e EXW não são rejeitadas 

B3: Amostras flexi-bags só à descarga 
B4: Impurezas na matéria-prima 
B6: Adição de produtos secundários 

C1: Decantação irregular  
 

D1: Filtro FN01A/B opera sem bolsas 
D2: Impurezas nos equipamentos 
D3: Adição excessiva de água de processo 
D4: Configuração não otimizada 
D6: Perdas de óleo na centrífuga 
D9: Ausência de filtração com terras  
D11: Presença de ácido no DD01 
D12: Presença de água no DD01 
D13: Ausência de válvula antirretorno 
D14: Impossibilidade de manter o vácuo 



 

40 

 

Tabela 5.1: Classificação dos problemas identificados com base no seu impacto em termos de qualidade, 
rendimento e danos causados/reparações ou mão-de-obra extra necessária (● muito pouco/ nenhum impacto; + 
pouco impacto; ++ impacto significativo; +++ grande impacto). 
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Secção Nº Descrição do Problema 

Impacto 
na 

qualidade 
do 

produto 

Impacto no 
rendimento 

do 
processo 

C
o

m
p

ra
s A1 

Especificações de contratos incompatíveis com 
especificações do processo 

● / + + 1,5 

A2 Compras CIF e EXW não são rejeitadas ● / + + 1,5 

A3 Não há registo de rejeições ● ● 0 

R
e

ce
çã

o 

B1 Documentos obrigatórios são enviados por e-mail ● ● 0 
B2 Tempo entre chegada e descarga muito longo ● + 1 
B3 Amostras aos flexi-bags durante a descarga ● / + ● / + 1 
B4 A matéria-prima traz demasiadas impurezas ++ +++ 5 
B5 Ausência de penalização por impurezas  ● ● 0 

B6 
Possível adição de produtos secundários de 
refinarias pelos fornecedores  

++ ++ 4 

 
D

e
ca

n
ta

çã
o C1 Tempo de decantação irregular e inferior ao ideal  ++ +++ 5 

C2 
Perda de óleo pela lenta deteção da saída de óleo 
e fecho de válvulas 

● +++ 3 

C3 Perda de óleo retido na tubagem ● +++ 3 
C4 Perda de óleo pela realização de várias drenagens ● +++ 3 

P
ré

-T
ra

ta
m

e
n

to
 

D1 Filtro FN01A/B opera sem bolsas +++ +++ 6 
D2 Acumulação de impurezas nos equipamentos + + 2 

D3 
Água de processo é adicionada numa proporção 
superior à da literatura 

+ ● 1 

D4 A configuração do processo não está otimizada +++ ++ 5 
D5 Acumulação de óleo no DN09 ● ++ 2 
D6 Perdas de óleo na centrífuga ● /+ ● / + 1 
D7 Aproveitamento do óleo no DN07 é pouco eficiente ● +++ 3 

D8 
Indicadores de nível DN07 e DN09 não fiáveis, 
caso o teor de óleo seja elevado 

● ++ 2 

D9 A filtração com adsorventes não se está a realizar +++ ● 3 
D10 Perdas de óleo no desodorizador ● +++ 3 
D11 Presença de ácido no desodorizador +++ ++ 5 
D12 Presença de água no desodorizador +++ ++ 5 

D13 
Ausência de válvula antirretorno entre 
desodorizador e tanque do óleo terminado 

+++ ● 3 

D14 
Impossibilidade de manter o vácuo nos valores 
ideais em dias de muito calor 

+++ +++ 6 

D15 Equipamentos com o mesmo nome ● ● 0 
D16 Acumulação de FFA na fossa barométrica ● ● 0 
D17 Baixa acidez dos ácidos gordos expedidos ● +++ 3 

5.1.5. Plano de Ação 

Escolha da solução 

Apesar de, pela classificação da Tabela 5.1 se detetarem os problemas de maior impacto, não se pode 

concluir que estes sejam os problemas em que se irá atuar com maior urgência. Vários problemas 
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podem ser mitigados com a mesma ação, i.e., uma solução proposta pode responder a vários 

problemas detetados. Assim, o impacto global de uma solução (Tabela 5.2) deverá ser tido em conta 

para a hierarquização de sugestões de melhoria e não o impacto individual de cada problema.  

Logicamente, o impacto global de uma solução é obtido pela adição dos impactos de cada problema 

que esta solução mitiga.  

Além do impacto global de uma solução, são tidos em conta outros parâmetros como a facilidade de 

implementação da solução, o investimento necessário e o ganho previsto face à situação atual.4 Através 

da ponderação destes critérios, obtiveram-se os resultados da Tabela 5.2. 

Segundo os critérios selecionados e anteriormente descritos, a classificação da Tabela 5.2 apresenta 

três sugestões de melhoria com apreciação global idêntica, consideradas as principais oportunidades: 

 Oportunidade A: Filtração da matéria-prima à descarga; 

 Oportunidade B: Segunda decantação a quente das drenagens dos tanques de 

armazenamento de matéria-prima  

 Oportunidade C: Instalação de um purgador na corrente de vapor de entrada do desodorizador 

Em segundo lugar, as seguintes oportunidades: 

 Otimização do caudal de vapor direto que entra no desodorizador 

 Correção da configuração da secção de lavagem 

Devido à natureza e duração do trabalho realizado, far-se-á uma análise detalhada apenas a duas das 

principais sugestões de melhoria (oportunidades A, B). A oportunidade C excluiu-se da análise, uma 

vez que devido ao baixo investimento e facilidade de implementação, a instalação de um purgador foi 

encomendada ainda durante a realização do projeto, sem necessidade de análise económica. No 

entanto, aconselha-se a realização de um estudo idêntico para as restantes oportunidades acima 

listadas.  

                                                      

4 Ver ponto 4.5 para uma descrição mais detalhada dos critérios utilizados na hierarquização de 
possíveis melhorias. 
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Tabela 5.2: Classificação das sugestões de melhoria propostas de acordo com o seu impacto (número e impacto dos problemas que minimiza), facilidade de implementação, 
investimento e ganhos previstos após implementação.  

Descrição da Solução Problemas que Soluciona/Minimiza 

Im
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 d
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F
a

ci
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st
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G

a
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A
p
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ci

a
çã

o
 

G
lo

b
a
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Procura de novos fornecedores A1 
Especificações de contractos incompatíveis com 
especificações do processo 

+ ++ ● + 5 

Homogeneização eficiente da matéria-prima A1 
Especificações de contractos incompatíveis com 
especificações do processo 

+ ++ ● + 5 

Elaboração de contractos que prevejam rejeição caso compra seja CIF 
ou EXW 

A2 Compras CIF e EXW não são rejeitadas + + ● + 4 

Criação de um registo de rejeições A3 Não há registo de rejeições ● +++ ● ● 3 

Pedido de apresentação obrigatória dos documentos relevantes B1 Documentos obrigatórios são enviados por e-mail ● +++ ● ● 3 

Organização de horários / Reforço na logística B2 O tempo entre chegada e descarga é demasiado longo ++ +++ + + 6 

Aquisição/ aproveitamento de um tanque para armazenamento 
intermédio entre cisterna e descarga 

B3 Amostras aos flexi-bags só são retiradas durante a descarga ● ++ + ● 1 

Filtração da matéria-prima à descarga 

B4 A matéria-prima traz demasiadas impurezas 

+++ ++ ++ +++ 9       

B5 O fornecedor não é penalizado pela presença de impurezas 

D1 Filtro FN01A/B opera sem bolsas 

D2 Acumulação de impurezas nos equipamentos 

D6 Perdas de óleo na centrífuga 

D8 
Caso o teor de óleo seja elevado, indicadores de nível DN07 
e DN09 não são fiáveis 

D10 Perdas de óleo no desodorizador 

D11 Presença de ácido no desodorizador 

D12 Presença de água no desodorizador 

D17 Baixa acidez dos ácidos gordos expedidos 
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Descrição da Solução Problemas que Soluciona/Minimiza 

Im
p
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to

 d
a
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Inspeções aleatórias com análises aos metil-ésteres e aos 
insaponificáveis 

B6 
Possível adição de produtos secundários de refinarias por 
parte dos fornecedores 

++ + + + 4 

Aumento de stock/ não-segregação da matéria-prima C1 Tempo de decantação irregular e inferior ao previsto ++ + + + 4 

Segunda decantação a quente do Óleo drenado 

C2 
Perdas de óleo pela lenta deteção da saída de óleo e fecho 
de válvulas 

+++ ++ ++ +++ 9       

C3 Perdas de óleo retido na tubagem 

C4 Perdas de óleo devido à realização de várias drenagens 

D6 Perdas de óleo na centrífuga 

D8 
Caso o teor de óleo seja elevado, indicadores de nível DN07 
e DN09 não são fiáveis 

D10 Perdas de óleo no desodorizador 

D11 Presença de ácido no desodorizador 

D12 Presença de água no desodorizador 

D17 Baixa acidez dos ácidos gordos expedidos 

Correção da configuração atual do processo (novo tanque) 

D4 A configuração do processo não está otimizada 

+++ ++ ++ ++ 7       

D10 Perdas de óleo no desodorizador 

D11 Presença de ácido no desodorizador 

D12 Presença de água no desodorizador 

D17 Baixa acidez dos ácidos gordos expedidos 

Decantação a quente da emulsão retirada no tanque florentino (DN07) 

D5 Acumulação de óleo no DN09 

+++ + ++ ++ 6 D7 Aproveitamento do óleo no florentino é pouco eficiente 

D8 
Caso o teor de óleo seja elevado, indicadores de nível DN07 
e DN09 não são fiáveis 
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Descrição da Solução Problemas que Soluciona/Minimiza 
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Implementação de uma estratégia de automação da filtração com 
adsorventes com terras 

D9 A filtração com adsorventes não está a ser realizado ++ + +++ ++ 4 

Otimização do Caudal de Vapor D10 Perdas de óleo no desodorizador ++ ++ ● ++      8      
Instalação de um purgador na corrente de vapor à entrada do 
desodorizador 

D12 Presença de água no desodorizador +++ +++ + ++     9     

Instalação de uma válvula antirretorno D13 
Ausência de válvula antirretorno entre o desodorizador e o 
tanque do óleo terminado 

++ +++ + + 6 

Uniformização da identificação das peças de equipamento para evitar 
equívocos. 

D15 Equipamentos com o mesmo nome ● +++ ● ● 3 

Instalação de um enchimento/ mesh à saída do DD05 D16 Acumulação de ácidos gordos na fossa barométrica ● + + + 2 
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Desenho e planeamento das soluções 

Oportunidade A: Filtração da matéria-prima durante a descarga 

A oportunidade A consiste na diminuição drástica da quantidade de impurezas que chegam ao processo 

através da instalação de dois passos de filtração: imediatamente durante a descarga da cisterna e antes 

de entrar no processo. Esta solução envolve a instalação de cinco novos filtros para descarga e 2 filtros 

para entrada do processo (um na linha que abastece a Empresa A e outro na linha que abastece o processo 

da U4000). O layout do posto de descarga atual e o proposto na solução a implementar encontram-se 

representados na Figura 5.4 e na Figura 5.5, respetivamente. 

 

Figura 5.4: Layout do posto de descarga atual. 

 

Figura 5.5: Layout proposto para implementação da oportunidade A. 

P8304 P8303 

Empresa A U4000 

8316 

T5 

P12 

P8304 

P15 P14 

P8303 

Empresa A U4000 

8316 
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Os filtros representados na Figura 5.5 a laranja destinam-se à filtração da matéria-prima imediatamente 

após descarga. Para estes filtros propõe-se, devido ao desgaste provocado pelo tipo de matéria-prima, que 

sejam filtros de chapa perfurada em inox e devido à dimensão das partículas que têm sido retiradas das 

bombas de descarga um tamanho de poro, conforme especificação em Anexo VIII, correspondendo ao 

primeiro passo de filtração.  

Os filtros representados a verde na Figura 5.5 destinam-se a um segundo passo de filtração e propõe-se, 

uma vez que a grande maioria das impurezas terão sido retiradas no primeiro passo de filtração e na 

decantação, que sejam filtros conforme especificação em Anexo VIII, para a remoção de partículas mais 

finas. Além disso, propõe-se ainda a aquisição de um cesto extra para cada um dos dois locais de descarga 

(T5 e T831X), de modo a que durante a limpeza de um dos cestos, a filtração possa continuar a ocorrer 

através desse filtro. 

Oportunidade B: Segunda decantação a quente das drenagens dos tanques de armazenamento de matéria-

prima 

A oportunidade B consiste na instalação de um sistema que permite uma segunda decantação dos 

conteúdos drenados dos tanques de armazenamento de UCO 8316, 8317, 8318, 8319.  

Os conteúdos drenados dos tanques de armazenamento são compostos essencialmente por água e uma 

emulsão, contendo também impurezas e óleo. Propõe-se então que o envio destes conteúdos deixe de ser 

feito para a caixa das pastas da ETAR (situação atual) e passe a ser feito para dois tanques já existentes: 

8327, 8328. Estes tanques encontram-se nas instalações fabris da empresa B e, vantajosamente, a uma 

curta distância da tubagem de transporte das drenagens.  

A estrutura da instalação proposta pode ser consultada na Figura 5.6 e pode ser dividida em 7 secções de 

instalação, além do sistema de aquecimento dos tanques. 

Após instalação, os conteúdos drenados que passam no troço 1 (já existente), seguem para o troço 3 (em 

vez de seguirem para a troço 2 e serem vendidos como pastas de ETAR, como acontece atualmente). No 

troço 3 (não existente) será instalado um visor que permite visualizar o conteúdo das drenagens e averiguar 

se a drenagem pode ou deve ser parada ou não. Os fluídos drenados seguem então para o troço 4, onde 

são bombeados para o tanque de segunda decantação 832X, passando pelo troço 5.  

Alternativamente, os conteúdos drenados que passam no troço 1, podem ser transportados para o interior 

do tanque de receção 832X, por ação gravítica através de um vaso comunicante constituído pelos troços 

1, 3 e 6. Esta estratégia deverá, no entanto, ser adotada exclusivamente no caso de o tanque de receção 

estar vazio ou haver tempo suficiente para uma decantação eficiente (uma vez que ao inserir o fluído no 

tanque através da base, haverá uma agitação desfavorável à decantação). 

O tanque de segunda decantação tem instalada uma camisa, que permite o aquecimento dos seus 

conteúdos, no entanto, será necessária a verificação do estado desta camisa através de testes hidráulicos 
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(pois o tanque esteve em desuso durante um período de tempo alargado). Apesar de não ser necessária 

a instalação de serpentinas devido à presença de camisa, é necessária a instalação de tubagem de 

transporte de vapor e condensados, uma vez que a existente se encontra danificada. Além da tubagem 

propriamente dita, será necessária também a instalação de um purgador e sistema de válvulas para a 

recuperação dos condensados. 

Uma vez aquecidos e decantados novamente os conteúdos do tanque 832X, a fase pesada da base do 

tanque é transportada através do troço 6, onde existe novamente um visor e uma purga (terão de ser 

instalados) que permitem analisar e averiguar os conteúdos da drenagem, o que permite ao operador 

distinguir as diferentes fases e decidir quando fechar a válvula, impedindo a saída da fase leve. Esta fase 

pesada resultante da segunda decantação passa pelo troço 3 e é transportada para a caixa das pastas da 

ETAR. A fase leve é transportada de volta aos tanques de armazenamento de matéria-prima também pelo 

troço 6, de onde é bombeada pelo troço 4 para o troço 7 (troço parcialmente existente), entrando no tanque 

de armazenamento pelo topo. 

O troço 8 (já existente) serve o propósito de transportar a matéria-prima de um tanque de receção de 

dimensões superiores (T5) para os tanques de armazenamento do parque de tanques (832X). Além disto, 

existe a possibilidade de envio direto do T5 para os tanques de decantação.  

 

Figura 5.6: Diagrama de tubagem e instrumentação proposto para a implementação da solução B 
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Em suma, no capítulo 5 identificou-se a baixa qualidade do produto final e o baixo rendimento como os 

principais problemas (classificados como macroproblemas) associados à unidade de pré-tratamento de 

óleos usados. Definiram-se como objetivos o cumprimento das especificações do processo que procede o 

pré-tratamento para a qualidade e a diminuição de perdas para atingir a mesma meta de rendimento que 

o benchmark definido por comparação com uma empresa concorrente. Para atingir estes objetivos foram 

identificadas as possíveis causas destes problemas e analisado o seu impacto. Para cada secção do 

processo foi medido o impacto negativo em termos de rendimento e qualidade dos óleos, podendo ser 

atribuído um peso de 2% para etapa de compra de matéria-prima, 21% para a receção, 19% para o 

armazenamento e decantação, e 58% para o pré-tratamento propriamente dito. A partir desta análise, 

procurou identificar-se as possíveis soluções que mais valor criassem (através da eliminação do maior 

número de causas de elevado impacto). Das soluções propostas, a instalação de dois passos de filtração 

anteriores ao processo (oportunidade A) e a instalação de uma segunda decantação a quente da matéria-

prima (oportunidade B) revelaram ser as mais indicadas para análise económica. Estas foram as 

oportunidades selecionadas, uma vez que obtiveram a maior classificação no scorecard que teve em conta 

não só o impacto nos macroproblemas, mas também a facilidade de implementação, o investimento e o 

possível proveito associado.  

O próximo subcapítulo pretende, através de uma análise económica preliminar, avaliar se as oportunidades 

propostas constituem, de facto, soluções viáveis para superar a baixa qualidade e baixo rendimento. 

5.2. Análise económica das oportunidades de melhoria selecionadas 

5.2.1. Oportunidade A: Filtração da matéria-prima à descarga 

 Investimento associado à oportunidade A 

O investimento associado à oportunidade A inclui o investimento em equipamento e em instalação (Tabela 

5.3), resultando num total apresentado no anexo Anexo VIII. 

Tabela 5.3: Tabela resumo do investimento em equipamento associado à oportunidade A 

Equipamento Nº de unidades 
Filtro para descarga 5 
Bolsa (extra) para filtro de descarga  2 
Filtro para entrada no processo 2 
Reestruturação da tubagem  
(para instalação dos filtros à entrada do processo) 

n.a. 

 

 Custos de produção e receitas associados à oportunidade A 

Os custos de produção podem dividir-se em dois grupos: custos de produção diretos (associados à 

laboração) e indiretos (seguros, rendas, impostos locais e amortizações).  

Quanto aos custos diretos, a frequência da colmatação da bomba e a constante presença de impurezas 

no interior da bomba resultam numa perda de carga semelhante à da instalação do filtro, não sendo 
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consideráveis as variações no consumo elétrico associado às bombas. Assim, considerou-se que não 

existirá uma variação nos custos de produção diretos após implementação da oportunidade A.  

No que diz respeito aos custos de produção indiretos, para efeitos de cálculo e, uma vez que este projeto 

não constitui um projeto de raiz, mas sim uma alteração a uma unidade existente, consideraram-se nulos 

os custos associados a seguros, rendas e impostos locais, tendo sido somente contabilizados os custos 

de amortizações. Para tal, foi considerado um regime de amortização linear a 8 anos, sendo o custo anual 

de amortizações um oitavo do custo total de investimento. 

Por fim, é necessário ter em conta a receita associada a esta oportunidade. Não se pode considerar que 

existam receitas no sentido lato geradas diretamente pela implementação desta solução, no entanto, 

existem os dados de gastos atuais associados à constante colmatação das bombas centrífugas e ao 

desgaste da separadora centrífuga (Anexo VIII). Neste trabalho, o ganho associado à eliminação desses 

gastos é referido como receita associada à implementação da oportunidade A. Esta receita toma o valor 

simétrico aos gastos atuais e pode ser consultada no Anexo VIII. 

 Análise de rentabilidade 

Cálculo do VAL 

O valor atualizado líquido (ou VAL) é o valor presente de um projeto calculado a partir dos cash flows 

futuros e permite uma análise aos montantes gastos e recebidos durante o tempo de vida do projeto. Uma 

vez que a inflação tende a desvalorizar estes montantes, é importante atualizar estes valores antes de os 

adicionar, além disso é também importante ter em conta o imposto associado à movimentação do capital. 

A fórmula de cálculo do VAL é apresentada na seguinte equação (Eq. 5.3). 

𝑉𝐴𝐿 =  
 𝐶𝐹𝑖

(1 + 𝑡)
   

Eq. 5.3  

onde 𝐶𝐹𝑖 é o cash-flow do ano i e 𝑡 é a  taxa de atualização. Note-se que o cash-flow considerado para o 

ano zero (CF0) é o valor do investimento, que é contabilizado como um valor negativo.  

Nos anos seguintes (𝑖 = 1, 2, . . . , 𝑛), considerou-se CFi  era o incremento no rendimento. Para este projeto 

considerou-se que o tempo de depreciação do equipamento seria de 8 anos e, portanto, este foi o período 

analisado quanto à rentabilidade (i.e., 𝑛 = 8).  O cash flow do ano i foi calculado pela expressão da Eq. 5.4. 

𝐶𝐹𝑖 =  −𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 + 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 − 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠𝐹𝑖𝑥𝑜𝑠 + 𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎çõ𝑒𝑠 − 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠𝑉𝑎𝑟𝑖á𝑣𝑒𝑖𝑠 − 𝐼𝑅𝐶 Eq. 5.4  

O investimento neste projeto é finalizado no ano zero, não sendo contabilizado nos restantes e tomando o 

valor descrito na primeira secção do subcapítulo 5.2.1. A receita é a referida na segunda secção deste 

subcapítulo (secção referente a receitas e custos da página 48). Para os custos fixos contabilizaram-se 

dois parâmetros: as amortizações (amortização total linear num período de 8 anos) e a manutenção. No 

caso da oportunidade A e como referido nos custos analisados na página 48, desprezaram-se os custos 
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variáveis associados a este investimento uma vez que não diferem da situação atual, quanto ao imposto 

sobre o rendimento (IRC) considerou-se um valor de 21% sobre os lucros i.e.: 

 𝐼𝑅𝐶 =  0,21 × (𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎𝑠 − 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑥𝑜𝑠 − 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑉𝑎𝑟𝑖á𝑣𝑒𝑖𝑠) Eq. 5.5  

Para a atualização dos cash flows, estes foram divididos por um fator de (1 + 𝑡) , porque para efeitos de 

análise de projeto foi considerada uma taxa de atualização idêntica ao custos de capital associado a 

projetos de indústria química. Assim, a taxa de atualização utilizada foi de 6,07% (Damodaran, 2017).  

Obteve-se assim, de acordo com a eq. 5.2 e com os dados acima apresentados o valor do VAL, 

apresentado no Anexo VIII, onde o cálculo é apresentado com maior detalhe. Ao tomar um valor positivo, 

o VAL calculado é indicador de que se trata de um projeto rentável num prazo de 8 anos. 

Cálculo do PRI 

Apesar de se concluir que o projeto é rentável num prazo de 8 anos, é importante saber quando é obtido o 

retorno do investimento. Para tal foi calculado o período de retorno do investimento (PRI) do projeto.  

Para o cálculo do PRI foi feita uma regressão quadrática à variação dos cash flows atualizados acumulados 

com o tempo de vida do projeto (em anos). Desta forma calculou-se o tempo de vida para retorno do 

investimento, i.e., qual o tempo de projeto necessário para que o VAL seja nulo. Obteve-se o valor de PRI 

de 2 anos e 5 meses.  

Cálculo da TIR 

O cálculo da TIR retorna o valor da taxa de atualização que levaria a um VAL nulo, como descrito na Eq. 

5.6, neste projeto a TIR apresenta um valor de 43% 

𝐶𝐹

(1 + 𝑇𝐼𝑅)
= 0 

Eq. 5.6  

 Análise de sensibilidade 

No que diz respeito a investimento, existe sempre um determinado nível de risco e incerteza impossível de 

eliminar. No entanto, para uma tomada de decisão a este nível é importante tentar prever os maiores riscos 

e estudar os seus impactos, para que seja possível uma tomada de decisão o mais informada e segura 

possível. No caso da oportunidade de investimento A – filtração da matéria-prima à descarga, 

consideraram-se que os maiores riscos a nível de investimento seriam uma eliminação insuficiente das 

impurezas e um impacto nos custos de manutenção inferior ao esperado. Assim, foi realizada uma análise 

a estas possibilidades e ao seu impacto na rentabilidade do investimento. 

Eliminação insuficiente de Impurezas 

Continuando a considerar que a redução do teor de impurezas influencia diretamente os custos de 

manutenção dos materiais, estudou-se a possibilidade de remoção imparcial das impurezas. Tendo esta 
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um impacto linear nos custos de manutenção, o impacto nas variáveis de medição de rentabilidade é 

também linear. A partir de uma remoção de 80% das impurezas, o período de retorno do investimento 

ultrapassa os 3 anos, o leva a uma grande perda de atratividade para o projeto.  

 

Figura 5.7: Variação dos indicadores de rentabilidade com a percentagem de impurezas removidas. 

5.2.2. Oportunidade B: Segunda decantação a quente das drenagens dos tanques de 
armazenamento de matéria-prima 

 Investimento associado à oportunidade B 

Equipamento e Instrumentação 

Nesta subsecção é realizada uma listagem dos pontos tidos em consideração para o investimento 

associado à implementação da segunda decantação. 

Tabela 5.4: Listagem do material necessário para implementação da oportunidade B. 

 Material necessário Quantidade 

Troço 1 Troço existente n.a. 
Troço 2 Troço existente n.a. 

Troço 3 
Tubagem 2’’ 
Válvula de esfera, em aço inox 2’’ 
Visor 2’’ 

10 m 
1 
1 

Troço 4 Materiais para reparação da bomba 
Válvula de esfera, em aço inox 2’’ 

1 

Troço 5 Válvula de esfera, em aço inox 2’’ 1 

Troço 6 
Válvula de esfera, em aço inox 2’’ 
Visor 2” 
Purga 1’’ 

1 
1 
1 

Troço 7 Tubagem 2” 
Válvula de esfera, em aço inox 

20 m 
1 

Troço 8 Troço existente n.a. 
Troço 9 Tubagem 2’’ 30 m 
Troço de Vapor  Troço existente n.a. 

Troço de Condensados Válvula de esfera em aço inox 1 ‘’ 
Purgador de vapor 1’’ 

3 
1 
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Serviços e Montagem 

Tabela 5.5: Listagem dos serviços necessários para implementação da oportunidade B. 

Serviço 
Montagem 
Limpeza dos Tanques 
Testes Hidráulicos às linhas existentes em desuso 
Reparação da bomba 
Reparação dos tanques, das camisas e das tubagens 

O valor do investimento necessário pode ser consultado no Anexo IX. 

 Receita associada à oportunidade B 

A receita gerada pelo processo após implementação da segunda decantação da matéria-prima pode ser 

expressa pela Eq. 5.7. 

 𝑅 = 𝑅 + 𝑅 + 𝑅 + 𝑅  Eq. 5.7  

Onde:  𝑅  – Receita gerada pela venda do produto i, após implementação da oportunidade B. 

Receita gerada pelas pastas 

A segunda decantação das drenagens dos tanques de armazenamento de UCO cru pretende reutilizar 

parte do óleo que neste momento é contabilizado nas pastas.  

Apesar da fase pesada das drenagens continuar a ser enviada para as pastas da ETARi da fábrica, com o 

aproveitamento de parte do óleo das drenagens, a quantidade das pastas da ETAR irá diminuir. Além da 

diminuição da quantidade, espera-se também uma diminuição do teor de gordura.  

É importante ter estes factos em consideração uma vez que as pastas da ETAR são vendidas a peso e 

com base no seu teor de gordura. Assim, a diminuição da receita das pastas devida à implementação da 

solução deve ser tida em conta para o cálculo dos ganhos provenientes desta mesma solução. 

Como se demonstra na Eq. 5.8, a receita atual mensal gerada depende de dois fatores: 

 o teor de gordura das pastas – que influencia diretamente o preço das mesmas (de acordo com o 

contracto estabelecido com o cliente a valorização das pastas é a apresentada no Anexo IX, Tabela 

IX.2).  

 a quantidade de pastas gerada. 

 𝑅 =   𝑄𝑡𝑑 ∗ 𝑃𝑟𝑒ç𝑜  Eq. 5.8   

 Rpastas
B  : receita da venda das pastas após implementação da oportunidade B (€).  

Qtdpastas
B  : quantidade de pastas gerada após implementação da oportunidade B (ton). 

Preçopastas
B : preço das pastas geradas após implementação da oportunidade B (€/ton). 
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O cálculo da quantidade de pastas gerada mensalmente após implementação da oportunidade B, seguiu 

o raciocínio apresentado na Eq. 5.9. 

𝑄𝑡𝑑 = 𝑄𝑡𝑑  × 1 − 𝑥 + 𝑥 ∗ 𝑥ó  á   Eq. 5.9 

 Qtdpastas
atual   : quantidade de pastas gerada atualmente (ton). 

xdrenagens : fração das pastas que provém das drenagens dos tanques 8316-20. 

xóleo recuperável : fração do total drenado dos tanques 8316-20, que é óleo recuperável. 

Para a determinação da percentagem de óleo recuperável na corrente de drenagem, foram realizadas 

decantações à temperatura ambiente de amostras retiradas durante duas drenagens diferentes (a primeira 

foi realizada no dia 9 de junho de 2017 e a segunda no dia 26 de julho de 2017) e uma decantação a 50ºC 

de uma amostra retirada na segunda drenagem. Os resultados obtidos podem ser consultados no Tabela 

IX.5.  

Atendendo à variabilidade da matéria-prima, é natural que a percentagem de óleo drenada seja variável e 

consequentemente a percentagem das pastas que consiste em óleo recuperável também pode variar 

bastante. Para o cálculo do ganho previsto, considerou-se o pior caso para a decantação a 50ºC (o valor 

mais baixo de óleo recuperado nas experiências efetuadas). 

Aplicando então a Eq. 5.9, após implementação da oportunidade B, a quantidade de pastas produzida é 

determinada em anexo (Anexo IX). Uma vez que a composição das pastas se altera, e o preço de venda 

das mesmas depende do seu teor de gordura, é importante calcular o novo preço das pastas: 

𝑥  =
×(   ×  ó  á  )  

Eq. 5.10 

Ficam assim reunidos os dados para o cálculo da nova receita obtida pela venda das pastas da ETAR, 

após implementação da oportunidade B e aplicando a Eq. 5.10, obtém-se o valor especificado no Anexo 

IX. 

Como se verifica nos cálculos apresentados em anexo, prevê-se que o preço de venda das pastas não 

seja alterado, uma vez que o teor de gordura destas se mantém na mesma gama.  

Tal como esperado, as receitas geradas pela venda de pastas da ETAR são inferiores após implementação 

da solução em estudo, no entanto, é esperado que as receitas globais aumentem devido à valorização 

superior dos ácidos gordos e biodiesel.  

Receita gerada pela Glicerina e FFA 

A partir do valor de quantidade de óleo enviada para o processo e das produções específicas (ou 

rendimentos mássicos) é possível calcular os valores de produção caso seja implementada uma segunda 

decantação dos tanques de armazenamento de UCO. Estas produções serão superiores uma vez que a 
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quantidade de óleo enviada para o processo aumenta. As produções calculam-se pela expressão da Eq.  

5.11, onde 𝑖 simboliza um elemento do conjunto {FFA gerados na U4000; FFA gerados na U2000; 

glicerina}.  

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 = 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜ó  × 𝑄𝑡𝑑ó   Eq.  5.11 

Dos balanços de massa ao processo atual, é possível retirar os dados de rendimentos mássicos da Tabela 

IX.7. Através da equação Eq.  5.11 e com os rendimentos referidos, calcularam-se as produções para cada 

tipo de composto vendido (Tabela IX.8).  

A partir das produções calculadas e através dos preços da Tabela IX.3 , aplicou-se a Eq. 5.12, tendo sido 

obtidos os valores de receitas apresentados na Tabela IX.9. 

 

Receita gerada pelo Biodiesel 

O cálculo da receita gerada pelo biodiesel seguiu um raciocínio muito semelhante ao apresentado nas 

equações Eq.  5.11 e Eq. 5.12, contudo foi tido em conta outro parâmetro além da produção: a venda de 

títulos de biocombustível (TdB), resultando na equação Eq.  5.13. 

𝑅 = 𝑅 +  ∆𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜  × ( 𝑃𝑟𝑒ç𝑜 + 2 × 𝑓 ×  𝑃𝑟𝑒ç𝑜 ) Eq.  5.13 

 

Onde 𝑅  simboliza a receita gerada pelo biodiesel após a implementação da solução B em k€, 

∆𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜  representa o aumento de produção de biodiesel derivado da implementação da solução 

em toneladas, 𝑃𝑟𝑒ç𝑜  representa o preço de venda de títulos de biocombustível em €/TEP e 𝑓 representa 

o fator de conversão de toneladas de biodiesel para toneladas equivalentes de petróleo (TEP). 

Segundo dados do Eurostat, uma tonelada de biodiesel corresponde a 0,86 toneladas equivalentes de 

petróleo (Eurostat, 2005). 

 Custos operacionais associados à oportunidade B 

Através da expressão da Eq. 5.16, é possível calcular o consumo específico de vapor (note-se que este 

consumo específico é dado por massa de UCO drenada e não por massa de UCO à entrada do processo).  

Considerando o preço unitário do vapor o considerado na Tabela IX.4 do Anexo IX e admitindo as 

percentagens de custo operacional acima definidas é possível calcular os custos operacionais da 

oportunidade B. 

𝑞 = 𝑞  Eq. 5.14  

𝑚   𝑐𝑝  
℃ ℃  ∆𝑇 = ℎ  

  × 𝑚  Eq. 5.15  

𝑅 = 𝑃𝑟𝑒ç𝑜  × 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜  Eq. 5.12 
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𝑚

𝑚  

=  
𝑐𝑝  

℃ ℃  ∆𝑇  

ℎ  
 

  
Eq. 5.16 

A partir do valor obtido pela Eq. 5.16 
mvapor

muco drenado
 e da quantidade de óleo recuperável por quantidade 

drenada, é possível obter o consumo específico de vapor face ao óleo recuperado. Uma vez que é 

considerado desprezável o custo de mão de obra adicional, basta multiplicar o consumo específico de 

vapor pelo seu custo específico para obter o valor dos custos de produção diretos associados à operação 

da segunda decantação.  

Resta apenas calcular os custos de produção indiretos que, tal como considerado para a implementação 

da filtração, são exclusivamente constituídos pelo custo das amortizações (também considerado um plano 

de amortização linear a 8 anos). 

 Comparação com a situação atual 

Nesta secção, é realizada uma comparação entre o que se prevê gastar e ganhar após a implementação 

da solução e o que se gasta e ganha atualmente, ou seja, pretende-se averiguar se a implementação da 

solução proposta para o aproveitamento do óleo drenado para as pastas da ETAR gera algum proveito em 

relação à situação atual. Pretende-se assim averiguar se a implementação da oportunidade B tem lucros 

superiores e/ou custos inferiores quando comparada com a situação atual. 

𝐺𝑎𝑛ℎ𝑜 =   𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 − 𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜  Eq. 5.17  

𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 = 𝑅𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝐵 −  𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠  Eq. 5.18  

 

Onde:  𝑅  – Receita gerada pela venda do produto i, após implementação da oportunidade B. 

Dos balanços de massa ao processo atual, é possível retirar os dados de rendimentos mássicos da Tabela 

IX.7, a partir dos quais se pode calcular as respetivas produções através da Eq.  5.11.  

Estas produções foram então utilizadas para o cálculo dos diferenciais de produção para cada produto 

(sendo que o diferencial de produção das pastas da ETAR é mais complexo e segue um raciocínio 

apresentado na página 52). Os diferenciais de produção podem ser consultados na Tabela 5.6 

Tabela 5.6: Diferencial da produção atual e após implementação da oportunidade B (segunda decantação dos 
conteúdos drenados dos tanques de UCO do parque de tanques).  

Produto Aumento na produção (ton/mês) 
Pastas da ETAR -4,11 
Ácidos Gordos 0,19 
Biodiesel 3,91 
Glicerina  0,51 
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Tabela 5.7: Tabela resumo dos diferenciais nas receitas e custos de processo antes e após implementação da 
oportunidade B. 

Parâmetro Diferencial (€/mês) 
Receita mensal das pastas da ETAR -263 
Receita mensal dos ácidos gordos  +57 
Receita mensal com o Biodiesel  +6673 
Receita mensal com a glicerina +77 
Custo operacional variável mensal U4000 e U2000 +170 
Custo operacional variável mensal Oportunidade B +15 
Receita Global mensal +6544 
Custos Operacionais Variáveis mensais +185 
Proveito mensal +6359 

Atendendo, por fim à Eq. 5.17, prevê-se que o ganho gerado pela implementação da oportunidade B 

(segunda decantação do material drenado dos tanques de armazenamento de UCO cru) seja 

aproximadamente 6 359 €/mês, o que equivale a um ganho anual de 76,3 k€/ano. 

 Análise de rentabilidade 

Cálculo do VAL 

O VAL foi calculado através de um processo semelhante ao descrito na página 49. Quanto aos custos 

variáveis considerados para o cálculo, foram considerados os seguintes custos operacionais diretos de 

funcionamento da nova decantação (mão de obra e utilidades, como descrito na secção Custos 

Operacionais associados à Oportunidade B). O cálculo dos cash flows, a sua atualização e desconto de 

impostos foram em tudo idênticos aos apresentados para a oportunidade A. Neste caso, obteve-se um 

valor de VAL= 353 k€, o que indica que o projeto é rentável ao fim de 8 anos. 

Cálculo do PRI 

O cálculo do PRI foi efetuado através do processo descrito para a oportunidade A, sendo que, neste caso, 

o valor obtido foi de 2 meses, o que representa um investimento muito atrativo para os investidores. 

Cálculo da TIR 

Para a oportunidade B – segunda decantação a quente das drenagens dos tanques de armazenamento de 

UCO cru, obteve-se uma taxa interna de rentabilidade de 572%, o que indica que o projeto é muito atrativo, 

ainda tendo em conta os riscos associados. 

 Análise de sensibilidade 

Com o aumento da quantidade de óleo usado a processar, torna-se possível uma maior produção de 

biodiesel. Este é o cenário de estudo desta dissertação descrito na análise do ganho e nos cálculos de 

rentabilidade. No entanto, existe outra possibilidade face ao aumento de UCO a processar: esta 

possibilidade consiste na produção da mesma quantidade de biodiesel, mas com maior incorporação de 

óleos usados em detrimento da utilização de óleos vegetais virgens. Após a análise de rentabilidade 

efetuada, considerou-se que talvez a primeira hipótese seja otimista e, revelou-se a importância de estudar 
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o segundo cenário em maior detalhe. Assim, neste subcapítulo, apresenta-se um estudo comparativo das 

duas hipóteses.  

Além do estudo de comparação destas hipóteses, considerou-se também um risco associado à 

oportunidade de investimento B: a recuperação de óleo não ser tão eficiente quanto prevista. Caso se 

verifique, a ineficiência do aproveitamento de óleo poderá levar a uma diminuição no ganho associado ao 

processamento de uma maior quantidade de matéria-prima.  

Mesma quantidade de biodiesel com maior incorporação de UCO 

No cenário que tem em conta a produção de biodiesel atual com diferente incorporação de UCO, o valor 

do investimento associado mantém-se.  

No entanto, a receita gerada pela implementação da oportunidade não tem em conta ganhos com maior 

produção de glicerina, nem de FFA, nem de biodiesel (apesar de a receita aumentar com a venda de TdB). 

Existe ainda outra alteração face ao cenário apresentado na análise económica que corresponde aos 

custos de produção.  

Receita: Apesar de não existir uma maior produção de biodiesel neste caso, a receita é aumentada face à 

situação atual: havendo uma maior incorporação de UCO, existirá um maior ganho associado à venda de 

TdB. Cada TEP de biodiesel corresponde a 1 TdB, no entanto, se este biodiesel for produzido através da 

transformação de resíduos, cada TEP de biodiesel corresponde a 2 TdB.  

Assim, o aumento da receita gerada pela implementação da oportunidade B neste cenário é dada por: 

∆𝑅 =  ∆𝑅 + ∆𝑅 +   ∆𝑅   + ∆𝑅  Eq.  5.19 

Não existindo alteração na receita com os ácidos gordos, nem com a glicerina  ∆𝑅   =  ∆𝑅 = 0, 

∆𝑅  toma o valor apresentado para o primeiro cenário, que pode ser consultado no Anexo VIII. Quanto 

a  ∆𝑅  pode ser calculada da seguinte forma: 

 ∆𝑅 = 𝑚  × 𝜂 é × 𝜂 çã  × 𝑃𝑟𝑒ç𝑜   Eq.  5.20 

O valor obtido para o aumento da receita com o biodiesel face à situação atual foi de 1396 €/mês - o que 

corresponde a 21,3% do aumento considerado para a análise económica apresentada. 

Custos de Produção: Apesar do valor de amortização e o custo de operação da própria solução se 

manterem constantes, não se poderá neste caso considerar que o custo de operação associado à unidade 

produção de biodiesel venha a aumentar – não será produzida uma maior quantidade de biodiesel, pelo 

que considerando constante o custo específico não haverá alteração face à situação atual. 

Assim, o diferencial no custos operacionais face à situação atual pode ser calculado pela Eq.  5.21. 

∆𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠 = 𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎çõ𝑒𝑠 + 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠   + ∆𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠  Eq.  5.21 

As amortizações e os custos associados à oportunidade B (𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠  ) e os custos associados ao 

pré-tratamento (∆𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠 ) mantêm-se constantes face ao primeiro cenário apresentado na análise 
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económica, sendo a única diferença a não contabilização dos custos associados à unidade de biodiesel 

(𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠 ). Assim, o ∆𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠 toma o valor de 76 €/mês (41,2% do aumento de custo 

associado ao primeiro cenário). 

Análise de rentabilidade: seguindo o raciocínio apresentado anteriormente para o cálculo dos indicadores 

de rentabilidade, obtiveram-se os valores apresentados na: 

Tabela 5.8: Comparação dos indicadores de rentabilidade dos cenários 1 e 2 (aumento produção de biodiesel ou 
produção constante com maior incorporação de UCO) 

 Cenário 1:  
Com o aumento da quantidade de 

óleo no processo é produzido 
mais biodiesel 

Cenário 2: 
Com o aumento da quantidade de 

óleo é produzida a mesma 
quantidade de biodiesel 

VAL (  k€ ) 353 56,9 
PRI (anos) 0,2 1,0 
TIR (  %   ) 572  105 

Percentagem de Óleo recuperado 

O aumento da percentagem de óleo recuperado na decantação leva a um aumento das receitas de 

biodiesel, de glicerina e de ácidos gordos. No entanto, leva à diminuição das receitas com as pastas da 

ETAR. Este aumento é linear enquanto o teor de gordura é suficiente para manter o preço das pastas, 

alterando somente a quantidade produzida. No entanto, quando o teor de óleo recuperado atinge cerca de 

43%(v/v), o teor de gordura das pastas passa abaixo dos 36%(m/m), o que resulta numa descida de preço 

das pastas, bem como da quantidade produzida, o que leva a uma diminuição de receita não-linear. O 

aumento de óleo recuperado leva também, logicamente, ao aumento dos custos de produção das unidades 

de pré-tratamento e produção de biodiesel, uma vez que a produção deverá também aumentar. Os custos 

de produção diretos associados às utilidades e mão-de-obra da própria decantação mantêm-se constantes, 

uma vez que variam com a quantidade de matéria-prima processada e não com a quantidade de óleo 

aproveitada. Para cada tipo de receita/custo foi calculado o diferencial para o estado inicial, dados que se 

encontram representados na figura 5.8. 

 

 

Figura 5.8: Diferencial das receitas e custos associados à decantação face à ao estado inicial (sem segunda 
decantação).• diferencial na receita de biodiesel; • diferencial na receita das pastas*; • diferencial na receita da 

glicerina*; • diferencial na receita dos ácidos gordos*; • diferencial nos custos diretos*;• diferencial nos custos 
indiretos*.        *: A tendência destas grandezas pode ser observada em maior pormenor no gráfico da Figura IX.1 
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 Partindo dos dados da figura, calculou-se o ganho obtido para cada % de recuperação de óleo, o resultado 

obtido indica uma tendência quase linear, em que a diminuição das receitas das pastas e aumentos dos 

custos com maiores recuperações de óleo revelaram-se menos significativas que o aumento das receitas 

com biodiesel, glicerina, e ácidos gordos.  

 

Figura 5.9: Ganho associado à decantação proposta consoante a percentagem de óleo recuperado 

Os resultados obtidos indicam que independentemente da quantidade de óleo recuperada, devido aos 

custos operacionais muito baixos em relação às receitas elevadas dos produtos, não ocorre prejuízo face 

à não recuperação de óleo. Ou seja, é sempre possível obter um ganho com a recuperação de matéria-

prima. No entanto, é necessário ter em consideração que apesar de não ocorrer prejuízo por pouco óleo 

que se recupere, o proveito é muito baixo, podendo não justificar o investimento. Assim, foi necessário 

analisar também a rentabilidade do projeto para várias percentagens de óleo recuperado.  

 

 

Esta análise revelou que o projeto continuaria a ser rentável por pequena que fosse a quantidade de óleo 

recuperado. No entanto, o projeto seria significativamente menos atrativo que o considerado inicialmente: 

valores da TIR e do VAL passariam de 572% e 535 k€ para 136% e 76 k€, respetivamente. 
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6. Conclusões e Trabalho Futuro 

Este trabalho teve como principal objetivo a identificação e resolução de problemas a nível de processo de 

uma unidade de pré-tratamento de óleos usados. De modo a atingir este fim, foi aplicado um método de 

resolução estruturada de problemas associada à filosofia de gestão kaizen. 

 O primeiro passo foi a seleção dos macroproblemas da unidade, sendo um desses macroproblemas a 

qualidade do produto final abaixo do desejado, uma vez que este apresenta valores de acidez superiores 

aos comportados pelo processo de produção de biodiesel. O outro macroproblema identificado foi o 

rendimento em produto final também abaixo do espectável, quando se compara o valor obtido para o 

processo da unidade com valores da concorrência.  

Os macroproblemas identificados foram enquadrados através de um mapeamento que consistiu na 

descrição detalhada de todo o processo desde a compra de matéria-prima até à obtenção de óleo usado 

neutro. Esta descrição requereu a elaboração dos balanços de massa a todo o processo – quantificação e 

classificação de todas as correntes, temporização dos processos, atualização de diagramas, elaboração 

de layouts inexistentes. A descrição detalhada do processo permitiu a identificação de causas dos 

macroproblemas e a proposta de possíveis soluções. As soluções propostas foram classificadas através 

de um scorecard, tendo sido selecionadas: a instalação de dois passos de filtração anteriores ao processo 

de pré-tratamento para remoção das impurezas grosseiras (oportunidade A); e a implementação de uma 

segunda decantação da matéria-prima (oportunidade B). 

A oportunidade A consiste na instalação de sete novos filtros: cinco imediatamente à saída das cisternas 

de descarga e dois filtros de polimento para entrada do processo (um na linha que abastece a Empresa A 

e outro na linha que abastece o processo de pré-tratamento). Esta solução permite eliminar várias situações 

causadoras dos macroproblemas identificados que resultam do elevado teor de impurezas. Uma destas 

situações é a danificação do material, em especial da separadora centrífuga, que devido à abrasão sofrida 

não permite uma separação eficaz das fases leve e pesada após lavagem do óleo, o que resulta em perdas 

de óleo para a fase pesada. A instalação destes filtros deverá resultar num aumento da qualidade do 

produto final e no rendimento, através da diminuição das perdas de óleo durante o processo. Além disso, 

a instalação dos filtros deverá permitir a penalização dos fornecedores pelo excesso de impurezas, uma 

vez que irá permitir a quantificação das impurezas por cisterna.  

A análise económica ao projeto de investimento implicado pela oportunidade A indica que este representa 

um investimento atrativo, com uma TIR de 43%, sendo possível a recuperação do investimento ao fim de 

2 a 3 anos. A atratividade do projeto diminui linearmente com a percentagem de impurezas removidas, 

quando esta percentagem atinge os 50%. Apesar do rendimento do projeto continuar a superar o custo de 

capital (com uma TIR de 17%), passa a ter períodos de recuperação de capital incomportáveis para este 

tipo de investimento, com períodos superiores a 5 anos (ver Figura 5.7). 
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A segunda oportunidade selecionada a partir do scorecard de classificação de soluções (oportunidade B) 

consiste na instalação de um sistema que permite uma segunda decantação dos conteúdos drenados dos 

tanques de armazenamento de UCO. Esta solução permite essencialmente minimizar as perdas de óleo 

até ao momento muito elevadas, associadas à drenagem da fase pesada dos tanques de armazenamento 

de matéria-prima. Além disso, esta solução permite aumentar a qualidade do UCO que dá entrada no 

processo de pré-tratamento que consequentemente trará vantagens a nível de processo.  

A análise ao projeto de implementação da oportunidade B, indicou que esta representa uma solução viável 

e um investimento muito atrativo, com uma TIR de 572%. Através da obtenção destes resultados, foi posta 

a hipótese de uma análise otimista da implementação da solução, tendo sido feita uma análise de 

sensibilidade que teve em consideração a produção da quantidade de biodiesel atual após implementação 

da oportunidade e a variação da percentagem de óleo recuperado. Para a primeira análise foi comparado 

o cenário em que maior quantidade de óleo neutro proveniente de UCO no processo resulta em maior 

produção de biodiesel com o cenário em que maior quantidade de óleo neutro proveniente de UCO resulta 

na mesma produção de biodiesel mas com uma taxa de incorporação de resíduo maior. Neste segundo 

cenário, foi obtida uma TIR de 105%, com um período de retorno de 1 ano após o investimento inicial. Na 

segunda análise de sensibilidade comparou-se a rentabilidade do projeto consoante a percentagem de 

óleo recuperado na decantação (assumindo-se que o óleo recuperado resultaria numa maior produção de 

biodiesel). Esta análise revelou que o projeto continuaria a ser rentável caso a percentagem de óleo 

recuperada correspondesse a 5% do volume dos tanques em vez dos 20,5% atuais. No entanto, isto 

reduziria significativamente a rentabilidade da solução para valores da TIR e do VAL de 572% e 535 k€ 

para 136% e 76 k€, respetivamente. 

O estudo realizado permite afirmar que as soluções propostas representam projetos viáveis, sendo 

aconselhável a sua implementação. No entanto, devido à falta de uma correlação simples e direta entre o 

teor de impurezas e a qualidade do produto final é impossível concluir sobre os objetivos quantitativos da 

resolução estruturada de problemas, i.e., apesar de uma qualidade superior da matéria-prima resultar num 

processo mais homogéneo, melhores processos de separação e consequentemente numa acidez do 

produto mais baixa, não é possível concluir se as soluções propostas vão resultar nos objetivos definidos. 

O teor de impurezas e a fraca qualidade da matéria-prima em geral produzem danificação do equipamento. 

No entanto, devido à aquisição dos equipamentos em segunda-mão, ao número de equipamentos 

danificados e à variabilidade da extensão dos danos, acompanhados por constantes reparações em 

diferentes equipamentos, é, neste momento, impossível a obtenção de uma relação quantitativa entre os 

danos causados e a qualidade e rendimento do produto final. 

Trabalho e Perspetivas para o Futuro 

De acordo com a classificação de soluções do scorecard, uma das propostas mais promissoras é a 

otimização do caudal de vapor à entrada do desodorizador. Esta otimização pretende minimizar as perdas 

de óleo no desodorizador (peça de equipamento onde ocorre a maior perda; estima-se que cerca de 3,5% 
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do óleo que dá entrada no desodorizador é arrastado pela corrente de vapor além dos FFA que se 

pretendem destilar). As perdas de óleo por arrasto podem dever-se a um caudal de vapor demasiado 

elevado ou à presença de impurezas que alteram o equilíbrio líquido-vapor. As soluções propostas por este 

trabalho mitigam a segunda possível causa, mas a primeira deverá ser estudada. O elevado caudal de 

vapor pode dever-se ao facto de o vapor não estar exatamente no ponto de saturação e, portanto, ter 

condensado. Este condensado ao entrar no desodorizador que se encontra a temperatura elevada e sob 

vácuo, pode provocar de forma descontrolada o flash repentino desse condensado e arrastar óleo para a 

corrente gasosa.  Pode ainda ser possível que os dispersores de vapor não estejam a ter a eficácia 

pretendida, por mau funcionamento/degradação ou número insuficiente. É ainda possível que se esteja a 

utilizar um excesso de vapor por negligência. Assim, como trabalho futuro, é recomendado um estudo a 

estas possibilidades e resolução desta causa de baixo rendimento. 

Ainda no tópico de trabalho futuro, é importante referir o estudo do impacto da configuração da lavagem 

na sua eficácia. O facto do ácido não ser adicionado imediatamente antes do misturador, e da mistura 

ácido/óleo não ter um tempo de retenção, influenciam negativamente a lavagem do óleo. Seria importante 

um estudo sobre este impacto. É importante também referir que o teor de sabões do óleo deve ser 

determinado antes de se trocar a configuração, uma vez que o desdobramento dos sabões pode gerar a 

conversão dos sabões em FFA, aumentando a acidez livre do UCO. 

A filosofia kaizen deverá continuar a ser uma prática na empresa em questão. Após implementação destas 

soluções e dos estudos acima aconselhados, deverá procurar-se uma melhoria contínua através da análise 

de todas as soluções propostas. Propõe-se a elaboração de um plano a longo prazo que tenha em vista o 

planeamento temporal de todas as propostas que forem identificadas como soluções viáveis. 

Adicionalmente e ainda de acordo com a filosofia kaizen, a proposta de soluções para o baixo rendimento 

da unidade e a baixa qualidade do produto não deverá ficar pela elaborada neste trabalho: deverão 

continuar a ser procurados novos problemas e soluções e, uma vez atingidos os objetivos, deverá ser 

procurado um novo padrão, mais elevado. 

No que diz respeito ao impacto deste trabalho em estudos futuros, pode referir-se que o mapeamento do 

processo efetuado para identificação e compreensão dos problemas vem facilitar significativamente os 

estudos necessários. Em especial, os erros encontrados nos diagramas de processo atuais, bem como os 

balanços mássicos facilitam muito os futuros estudos de otimização do processo, podendo no futuro através 

dos dados obtidos serem identificadas outras causas de baixa qualidade e rendimento de produto. 
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