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Resumo 

O projeto desenvolveu-se em parceria com a Amorim & Irmãos e com uma equipa externa do 

INEGI, na Unidade Industrial de Lamas, com o objetivo de identificar e otimizar os 

parâmetros do processo Super ROSA 2 tendo em conta os seguintes indicadores: eficiência da 

extração do composto 2,4,6-Tricloroanisol (TCA) da superfície das rolhas naturais, humidade 

relativa das rolhas no final do processo, aparecimento de rolhas deformadas e de rolhas 

manchadas e, em particular, heterogeneidade das condições dentro do equipamento. 

Um estudo dos dados existentes até ao ínicio do projeto, permitiu concluir, através da 

utilização de várias ferramentas estatísticas, que a um aumento da temperatura e da humidade 

relativa se pode associar um aumento da redução de TCA. Porém, a mesma conclusão não 

pode ser retirada quando se compara as diferentes durações dos tempos de ciclo, visto alguns 

valores esperados encontrarem-se em intervalos de confiança com amplitudes que podem 

chegar aos 15%. No entanto, com as alterações efetuadas com vista à homogeneização das 

condições termodinâmicas a que as rolhas se encontravam durante o processo, foi possível 

obter uma redução de 63% para as amplitudes dos intervalos de confiança. 

A análise da capacidade do processo revelou que 61% das rolhas apresentavam uma 

humidade relativa fora dos limites de especificação, algo que é explicável pelo facto dos 

valores resultarem em uma média (3,9%) inferior ao limite inferior da especificação (4%) e 

um desempenho em termos de variabilidade inferior ao desejado. Com o aumento do set-point 

da humidade relativa e com uma reparametrização da etapa final, foi possível incrementar a 

humidade relativa média para a 4,4% e diminuir a dispersão dos valores em 28,7%, o que se 

materializa numa redução de 93,7% de rolhas com humidade relativa fora das especificações 

no final do processo. 

Um estudo mecânico feito ao Super ROSA 2 revelou que este apresenta algumas debilidades 

no que toca à sua estanquicidade e capacidade em promover condições termodinâmicas 

uniformes no seu interior. O sobredimensionamento dos sistemas de aquecimento e 

humidificação e a localização inconveniente das sondas de controlo, aliados a um controlo 

pouco rigoroso do caudal de aquecimento, foram identificados como os principais motivos 

das elevadas oscilações que se observaram nos valores medidos da humidade relativa medidos 

pelas sondas internas, que se podiam quantificar com um desvio padrão de 5,3. 

Para melhorar a uniformidade, procederam-se a várias alterações que permitiram reduzir as 

oscilações das condições dentro do equipamento, onde se destaca: a diminuição da 

periodicidade dos ventiladores internos e a alteração do controlo do vapor de aquecimento 

para PID. As alterações permitiram reduzir o desvio padrão para um valor igual a 1,1. 

Verificou-se que a origem das rolhas era um fator a ter em consideração no que toca ao 

aumento de rolhas deformadas, dado que lotes provenientes de diferentes fornecedores 

apresentavam uma diferença na proporção de rolhas deformadas igual a 32 pontos 

percentuais. 

Ao aparecimento de rolhas manchadas no final de processo, associa-se a queda de 

condensados pelas condutas de exaustão/insuflação e infiltrações que possam ocorrer devido à 

falta de estanquicidade que o equipamento apresenta. 
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Optimization of the Process Control Parameters of Sensory 
Treatment Equipments for Natural Stoppers   

Abstract 

The project was developed with cooperation of the company Amorim & Irmãos and an 

external team from INEGI, at the Industrial Unit of Lamas, with the purpose to identify and 

optimize the process parameters of the Super ROSA 2 process having in consideration the 

following indicators: superficial extraction efficiency of the 2,4,6-Tricloroanisol (TCA) 

compound from the natural stoppers, relative humidity of the stoppers at the end of the 

process, the appearance of deformed corks and stained corks and, in particular, the 

heterogeneity of the conditions inside the equipment. 

A study of the existing data prior to the beginning of the project, allowed concluding, with 

several statistical tools, that an increase of the TCA reduction is associated with an increase of 

temperature and relative humidity. However, when comparing the different cycle durations 

the same conclusion cannot be taken, given that some expected values might be in confidence 

intervals with amplitudes that can reach 15%. Nevertheless, with the changes made in order to 

homogenize the thermodynamic conditions at which the stoppers were during the process, it 

was possible to achieve a 63% reduction for the amplitudes of confidence intervals. 

A process capability analysis revealed that 61% of stoppers had a relative humidity that was 

outside the specification limits, which is explained by the fact that the values resulted in an 

expected value (3,9%) that’s below the lower specification limit (4%) and a performance in 

terms of variability lower than the desired. With an increase of the relative humidity set-point 

and a reparametrization of the final stage, it was possible to increment the expected value to 

4,4% and decrease the values’ dispersion by 28,7%, which materializes in a 93,7% reduction 

of stoppers with relative humidity outside the specifications limits at the end of the process. 

A mechanical study made on Super ROSA 2 revealed that it presents some weaknesses 

relatively to its sealing capability and the ability to promote uniform thermodynamic 

conditions in the interior. The oversized design of the heating and humidification systems and 

the inconvenient location of the control probes, coupled with a poor control of the heating 

flow rate, were identified as the main reasons for the high oscillations observed in the 

measured values of the relative humidity measured by the internal probes, that could be 

quantified as a standard deviation equal to 5,3%. 

In order to improve the uniformity, several changes were made to reduce the oscillations of 

the conditions inside the equipment, in particular: the reduction of the periodicity of the 

internal fans and the change in the control of the heating vapor to PID. The changes allowed 

to reduce the standard deviation to 1.1. 

It was also found that the origin of the stoppers was a factor to be taken into account in the 

increase of deformed stoppers, since lots from different suppliers presented a difference in the 

proportion of deformed stoppers equal to 32 percentage points. 

Finally, the appearance of stained corks at the end of the process is associated with the 

condensate falling through the exhaust/insufflation pipes and infiltrations that may occur due 

to the lack of sealing capability that the equipment presents. 
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1 Introdução 

A realização do presente projeto surge no âmbito da dissertação em ambiente empresarial 

abrangida no plano de estudos da opção de Gestão da Produção do Mestrado Integrado em 

Engenharia Mecânica da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. 

O constante desenvolvimento do mercado obriga a Amorim & Irmãos a investigar, 

desenvolver e otimizar os seus equipamentos e processos com o objetivo de melhorar a 

qualidade dos seus produtos e, deste modo, continuar a liderar mundialmente o setor da 

cortiça. 

No período em que o projeto foi realizado, o processo Super ROSA era responsável apenas 

pelo tratamento sensorial de rolhas destinadas a clientes com requisitos especiais, rolhas 

provenientes do Norte de África, prestações de serviço e rolhas compradas. Com o intuito de 

também efetuar o tratamento de rolhas produzidas internamente e, assim, introduzir o 

processo no fluxo normal da fábrica, tornou-se necessário aumentar a sua capacidade através 

do aumento do número de equipamentos.  

A dificuldade da equipa de controlo de processo da Unidade Industrial de Lamas em perceber 

quais os principais fatores que influenciavam a eficiência de extração de 2,4,6-Tricloroanisol 

da superfície das rolhas, a humidade relativa das rolhas no final do processo, o aparecimento 

de rolhas deformadas e rolhas manchadas e a falta de uniformização das condições dentro do 

equipamento, fomentou a criação deste projeto que se realizou em conjunto com uma equipa 

externa do INEGI. 

Neste capítulo será efetuada uma breve introdução à empresa com o objetivo contextualizar e 

enquadrar a realização do projeto. De seguida, serão mencionados os objetivos que o projeto 

pretendia atingir, assim como a descrição da metodologia adotada para que o trabalho a 

realizar decorre de uma forma organizada e planeada. Por fim, uma descrição da estrutura da 

dissertação abordará os assuntos abordados em cada secção. 

1.1 Corticeira Amorim 

O inicio da Corticeira Amorim dá-se em 1870, tendo sido consecutivamente líder mundial do 

setor até ao presente. Exportando mais de 90% da sua produção para mais de 100 países e 

com um volume de negócios anual de 605 milhões divididos em cinco unidades de negócio, 

representados na Figura 1, a Corticeira Amorim é, portanto, uma das maiores multinacionais 

com origem portuguesa.  

Com 3.500 colaboradores responsáveis por 35% da transformação mundial de cortiça com o 

propósito de satisfazer as necessidades de 22.000 clientes, a Corticeira Amorim apresenta 

como missão acrescentar valor à cortiça de forma competitiva, sustentável, diferenciada e 

inovadora. Um investimento anual de cerca de 7,5 milhões de euros em Investigação & 

Desenvolvimento permite que a empresa evolua continuamente os seus processos e 

tecnologias e, por consequência, a qualidade dos seus produtos.  
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1.2 Amorim & Irmãos e a Unidade Industrial de Lamas 

De entre as cinco unidades de negócio da Corticeira Amorim, a Amorim & Irmãos é a 

responsável pela produção anual de 4.200 milhões de rolhas que confirma a dimensão de um 

portefólio variado de rolhas. Nesse portfólio pode-se encontrar rolhas naturais: Acquamark
®
, 

Helix
®
, Top Series

®
, Spark

®
, Twin Top

®
, Twin Top

®
 Evo, Neutrocork

®
, Advantec

®
, 

Advantec Colours
®
 e rolhas aglomeradas. 

A Unidade Industrial de Lamas surge em 1922 e é a primeira unidade industrial pertencente à 

empresa Amorim & Irmãos a ser fundada. Hoje em dia, a Unidade Industrial de Lamas produz 

diariamente cerca de 4,5 milhões de rolhas, sendo que 3 milhões são rolhas naturais e 1,5 

milhões são o conjunto de rolhas colmatadas e Acquamark
®

 

Como produto final, as rolhas são distinguidas com base na sua classe visual sendo 

denominadas, por ordem crescente de qualidade: 6º, 4º/5º, 3º, 2º, 1º, Superior, Extra, Flôr. 

Além da classe, o cliente tem à sua escolha várias dimensões no que toca ao comprimento e 

diâmetro da rolha, sendo que o calibre mais vendido e produzido é o 45 mm por 24 mm, 

respetivamente. 

1.3 Objetivos do projeto 

Num momento em que a erradicação completa do 2,4,6-Tricloroanisol, comumente designado 

por TCA, das rolhas de cortiça é cada vez mais um requisito do mercado, a necessidade de 

implementar na Unidade Industrial de Lamas mais equipamentos destinados a realizar o 

processo denominado de Super ROSA, força um trabalho profundo de compreensão das 

motivações e consequências da alteração dos parâmetros do processo tendo por objetivo para 

depois proceder à otimização dos mesmos. 

Com a criação deste projeto pretendia-se que, com uma abordagem externa do problema, 

surgissem ideias inovadoras, quer para deteção de problemas existentes quer para possíves 

soluções. 

Amorim & 

Irmãos, 

S.G.P.S, S.A 

Amorim 

Isolamentos, 

S.A. 

Amorim Cork 

Composites, 

S.A. 

Amorim 

Revestimento, 

S.A. 

Amorim 

Florestal, S.A. 

Corticeira 

Amorim, 

S.G.P.S, S.A. 

Figura 1 - Unidades de negócio da Corticeira Amorim S.G.P.S, S.A 
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Em suma, pretende-se identificar e otimizar quais as variáveis que mais influenciam  aos 

seguintes indicadoes: a extração de TCA da superfície das rolhas, humidade relativa das 

rolhas no final do processo, aparecimento de rolhas deformadas e de rolhas manchadas e, em 

particular, estudar a heterogeneidade das condições dentro do equipamento. Para tal, os 

estudos e conclusões a serem retiradas do projeto serão fundamentadas através da utilização 

de ferramentas estatísticas para comprovar o impacto das alterações introduzidas ou 

parametrizações revistas. 

1.4 Método seguido no projeto  

O método seguido no projeto encontra-se representado no seguinte cronograma: 

 

1.5 Estrutura da dissertação 

Para que seja possível discutir os temas tratados na dissertação numa sequência lógica, será 

primeiro feita uma breve apresentação no relativamente ao estado de arte no capítulo 2. Neste, 

serão referidas as principais características da cortiça, os problemas associados à presença de 

TCA nas rolhas de cortiça e os métodos de deteção e extração que existem atualmente no 

mercado. Além disso, será feita a descrição das ferramentas utilizadas durante o projeto para 

tratamento e análise de dados. 

No capítulo 3, será feita uma descrição mais detalhada do processo e do equipamento que se 

pretendia otimizar, após o enquadramento do mesmo no fluxo produtivo da fábrica. Além 

disso, será efetuada uma análise estatística dos dados recolhidos pela equipa de controlo do 

processo antes do início do projeto e um estudo mais aprofundado das condições no interior 

do equipamento. Toda esta análise tem como objetivo perceber quais os fatores que possam 

influenciar todas as características visuais, dimensionais e sensoriais das rolhas no final do 

processo. 

No capítulo 4 serão abordadas todas as alterações e respetivas consequências efetuadas tanto 

nos parâmetros do processo como na estrutura do equipamento. 

No capítulo 5 serão feitas as considerações finais onde se fará também uma comparação entre 

a situação inicial e final do projeto. Além disso, serão abordados os ensaios que ficaram ainda 

por efetuar que permitirão chegar à compreensão e resolução dos problemas encontrados.  
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2 Enquadramento téorico 

A cortiça apresenta-se como uma matéria prima natural, reutilizável e sustentável que tem 

vindo a ser utilizada durante muitos séculos, sendo esta a matéria prima de preferência no que 

toca a vedantes de garrafas. No entanto, o desenvolvimento de alternativas para vedantes, 

como rolhas de aglomerado e vedantes sintéticos, aliado à preocupação que existe 

relativamente à potencial contaminação que a cortiça possa transmitir ao vinho, promove o 

desenvolvimento constante de processos que permitam descontaminar a superfície das rolhas. 

Neste capítulo serão apresentadas algumas das características da matéria prima das rolhas 

naturais e a importância que esta representa para Portugal.  De seguida, será abordado o 

problema que a indústria corticeira enfrenta há mais de 20 anos, assim como os processos e 

tecnologias que já foram desenvolvidos como para a resolução deste. 

Por fim, e com o intuito de fazer uma análise dos dados existentes antes do início do projeto e 

apartir desta retirar conclusões com fundamentos estatísticos, serão abordadas as ferramentas 

estatísticas que permitim descriminar os dados de observações retirados de amostras para que 

estas pudessem ser comparadas tanto entre elas como relativamente a distribuições 

conhecidas. 

2.1 Cortiça 

A cortiça é uma matéria-prima 100% natural com um alcance de aplicações e atributos que, 

até ao presente, nenhuma tecnologia conseguiu igualar ou superar. As principais qualidades 

que se destacam nesta matéria-prima são a sua baixa densidade (0,16 gramas/cm
3
), a 

impermeabilidade a líquidos e gases, a elasticidade e compressibilidade e a capacidade de 

isolamento térmico e acústico (Silva et al. 2005). 

 

Figura 2 - Mapa da localização do montado de sobreiro. (APCOR 2015a) 



Otimização dos Parâmetros de Controlo de Processo dos Equipamentos de Tratamento Sensorial de Rolhas 

Naturais 

 

5 

Portugal lidera a produção mundial de cortiça com uma produção anual de 85 mil toneladas, 

correspondente a cerca de 47% da produção mundial (APCOR 2015a). A cortiça provém da 

extração da casca exterior do sobreiro, a única espécie vegetal capaz de produzir cortiça de 

qualidade e de forma sustentável. Como se pode verificar na Figura 2, a área que o montado 

de sobro ocupa na região Mediterrânea Ocidental representa cerca de 85% da área mundial, 

concentrando-se maioritariamente em Portugal (34% da área mundial) e Espanha (27% da 

área mundial). 

2.2 A problemática do TCA nas rolhas de cortiça 

Até ao final dos anos noventa, a cortiça dominava o mercado mundial de vedantes. No 

entanto, as rolhas sintéticas e cápsulas de rosca começaram cada vez mais a ter impacto no 

mercado, o que se associa ao facto das rolhas de cortiça apresentarem problemas sensoriais, 

onde se destaca particularmente o aroma designado como “sabor a rolha”. 

Sendo estimado como responsável por mais de 80% dos problemas sensoriais do vinho, o 

TCA causa uma enorme depreciação no produto a consumir mesmo apresentando 

concentrações que se quantificam na ordem de grandeza das partes por trilião (ppt) ou em 

nanogramas por litro (ng/L). (Pereira and Gil 2006) 

Estudos efetuados sobre os possíveis mecanismos moleculares envolvidos na formação de 

cloroanisóis concluíram que a origem do 2,4,6-Tricloroanisol provém da biometilação do 

2,4,6-Triclorofenol, processo descrito na Figura 3. Essencialmente, fungos filamentosos que 

crescem na superfície da cortiça transformam o 2,4,6-Triclorofenol em 2,4,6-Tricloroanisol, 

sendo que o principal catalisador da transformação de todos os halofenóis nos respetivos 

haloanisóis, que podem ser encontrados no vinho, é a enzima chlorophenol O-

methyltransferas. (Coque et al. 2006) 

 

Figura 3 - Mecanismo para a formação da molécula de 2,4,6-Tricloroanisol.  

A maior parte da cortiça contaminada de TCA, se não toda, pode já existir na casca do 

sobreiro. Apesar de atualmente existir um controlo rigoroso para a prevenção de 

contaminações de haloanisóis, a utilização de pesticidas que impregnam a cortiça com 2,4,6-

Triclorofenol continua a ser feita como tratamento do sobreiro. No entanto, é possível que a 

formação ou contaminação secundária ocorra após a extração da cortiça, por exemplo, no 

fluxo produtivo das rolhas nas unidades industriais. (Simpson and Sefton 2007) 

Na Figura 4 encontram-se apresentados os vários aromas que se podem sentir nos vinhos, 

sendo que a análise sensorial do vinho contaminado por 2,4,6-Tricloroanisol enquadra-se 

como um defeito que degrada os aromas particulares do vinho, mais particularmente o cheiro 

a mofo e a rolha. 
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Figura 4 - Rodas dos aromas do vinho. 

Conscientes que os métodos sensoriais degustativos e olfativos apenas apresentam resultados 

qualitativo, a indústria corticeira investiu em técnicas de extração e deteção de TCA com o 

intuito de melhor quantificar mais concretamente a quantidade do mesmo presente nas rolhas 

de cortiça. 

Dos projetos de investigação surgem então equipamentos tecnológicos complexos e altamente 

sensíveis na quantificação de TCA que permitem a quantificação de TCA na ordem de 

grandeza dos nanogramas por litro. (Evans, Butzke, and Ebeler 1997) 

A análise SPME-GC/MS é a combinação da técnica de microextração em fase sólida (SPME) 

com a cromatografia em fase gasosa (GC) e a deteção por espectromia de massa (MS). A 

análise SPME-GC/ECD difere da anterior no método de deteção, sendo que esta é feita 

através da captura de eletrões (APCOR 2016). 

2.3 Métodos de extração de TCA disponíveis no mercado 

Devido à necessidade da indústria corticeira conseguir responder às exigências do mercado no 

que toca à eliminação dos maus odores presentes nas rolhas de cortiça e, consequentemente, 

no vinho engarrafado foram desenvolvidos novos processos com um objetivo em comum: a 

descontaminação superficial do TCA na cortiça de modo a atingir quantidades abaixo do 

limiar da deteção sensorial do mesmo (APCOR 2015b). 

Novos sistemas de cozedura – Estes processos consistem em submeter as pranchas de cortiça 

à constante circulação de água descontaminada a altas temperaturas, com a finalidade de 

permitir a cozedura uniforme das pranchas e beneficiar a volatilização do TCA, prevenindo 

simultaneamente contaminações cruzada (APCOR 2015b). 

Destilação sob vapor controlado – Este processo é aplicado particularmente ao granulado de 

cortiça e consiste em forçar o escoamento de vapor de água pelos grãos de cortiça com o 

objetivo realizar a extração do TCA por arraste (APCOR 2015b). 

Volatilização por arrastamento em temperatura e humidade controladas – O 

funcionamento deste método baseia-se em expor rolhas naturais a um ambiente com 

temperatura superior à temperatura de fusão do TCA, próximo de 60 °C, e humidificado com 

vapor de água, de modo a garantir a humidade relativa final das rolhas dentro dos limites de 

especificações que serão referidos mais à frente (APCOR 2015b). Os processos que recorrem 

a este tipo de sistema na Unidade Industrial de Lamas intitulam-se de ROSA Evolution
®
 e 

Super ROSA. 
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Volatilização por arrastamento em fase gasosa de polaridade ajustada, sob temperatura 

e humidade controladas – Neste processo, as rolhas são submetidas à passagem de uma 

mistura de vapor de água, etanol e ar comprimido. Os princípios deste processo assemelham-

se aos de destilação e arrastamento de vapor. A adição de etanol ao vapor de água permite que 

o TCA seja mais atraído pelo etanol do que pela cortiça que, por questões de polaridade, será 

o motivo da migração do TCA das rolhas de cortiça para o vinho (APCOR 2015b). 

Extração com CO2 no estado supercrítico – Este processo é apenas aplicado ao granulado 

de cortiça e consiste em forçar a passagem de dióxido de carbono no estado supercrítico com 

o intuito de promover o arrasto do TCA (APCOR 2015b). 

2.4 Ferramentas estatísticas utilizadas 

2.4.1 Teste Kolmogorov-Smirnov com correção de Lilliefors 

O teste de Kolmogorov-Smirnov é um teste não-paramétrico que pretende demonstrar se uma 

população segue uma distribuição específica com base nas observações obtidas de uma 

amostra. Por exemplo. pretendendo-se aferir se as observações de uma dada amostra seguem 

uma distribuição normal, pode-se então definir o teste com as seguintes hipóteses: 

H0: As observações seguem uma distribuição normal 

H1: As observações não seguem uma distribuição normal 

Para as hipóteses acima referidas, considere-se a função distribuição acumulada da 

distribuição normal, denominada por F0(x), e a função distribuição acumulada empírica de 

uma amostra com N observações, denominada por SN(x), para calcular a estatística D, que 

resulta da equação (2.1) (Massey Jr 1951). 

 
 

(2.1) 

A hipótese nula é rejeitada caso a estatística D seja superior aos valores apresentados  na 

Tabela 1.  

Tabela 1 - Valores críticos do teste Kolmogorov-Smirnov com correção de Lilliefors 

 

 

Dado que o teste de Kolmogorov-Smirnov apresenta como pressuposto que os parâmetros da 

distribuição normal não sejam estimados a partir das observações da amostra, a correção de 

Lilliefors para os valores críticos permite atingir um melhor balanço entre os erros de Tipo I e 
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II, aproximando a probabilidade de ocorrência de um erro Tipo I para valores mais próximos 

do nível de significância adotado (Blain 2014). 

2.4.2 Teste U de Mann-Whitney 

O teste de Mann-Whitney é uma alternativa não paramétrica ao teste t para amostras 

independentes, sendo por isso utilizado para comparar os valores esperados de duas amostras 

que não seguem uma distribuição conhecida (Nachar 2008). 

A hipótese nula (H0) de Mann-Whitney estipula que dois grupos são provenientes da mesma 

população, isto é, estipula que dois grupos independentes são homogéneos e seguem a mesma 

distribuição, enquanto a hipótese alternativa (H1) estipula que as distribuição da primeira 

amostra difere da segunda (teste bilateral) ou que a distribuição da primeira amostra é maior 

ou menor que da segunda (teste unilateral). 

Matematicamente, o teste U de Mann-Whitney implica que inicialmente se calcule a 

estatística U para cada grupo, como se encontra representado pelas equações (2.2) e  (2.3).  

 
 

(2.2) 

 

  

 

(2.3) 

Onde: 

 Ux representa a estatística U do primeiro grupo, 

 Uy representa a estátistica U do segundo grupo, 

 nx.. é o número de observações do primeiro grupo, 

 ny. é o número de observações do segundo grupo 

 Rx  é a soma das classificações atríbuidas ao primeiro grupo e 

 Ry é a soma das classificações atríbuidas ao segundo grupo. 

A obtenção das classificações é feita através da agregação das observações provenientes das 

duas amostras, onde estas são distribuídas em ordem crescente. Para uma melhor 

compreensão de como as classificações são atríbuidas, recorre-se ao exemplo demonstrado na 

Tabela 2, onde as classificações corrigidas dos valores repetidos são obtidas através da média 

das classificações sem correção respetivos. 
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Tabela 2 - Exemplo de cálculo para as classificações das observações num teste de Mann-Whitney 

Observação Amostra 
Classificação sem 

Correção 
Classificação Corrigida 

12 X 1 1 

14 X 2 2 

19 X 3 3,5 

19 Y 4 3,5 

20 Y 5 5 

21 Y 6 7 

21 Y 7 7 

21 Y 8 7 

22 X 9 9 

 

Caso o número de observações das duas amostras seja maior que oito, uma aproximação à 

distribuição normal da estatística U pode ser utilizada com base nas equações (2.4) (2.5). 

 
 

(2.4) 

 

 

 

(2.5) 

Onde: 

 µu  representa a média da distribuição U, 

 σu representa o desvio padrão da distribuição U e 

 N corresponde à soma de nx e ny. 

Com base nos parâmetros calculados na equação (2.4) e na equação (2.5) é agora possível 

calcular a estatística z , apresentado na equação (2.6). 

 
 

 
(2.6) 

O valor crítico para o qual se rejeita ou não a hipótese nula depende unicamente do nível de 

significância que se pretenda utilizar, sendo que para um nível de significância igual a 5%, a 

hipótese nula é rejeitada quando o valor absoluto de z é maior que 1,96. 
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2.4.3 Análise da capacidade do processo 

A quantificação e análise da variabilidade de um processo relativamente às especificações que 

um produto deve apresentar são atividades que geralmente se denominam de análse da 

capacidade do processo (Montgomery 2007). 

Uma maneira simples e conveniente de expressar quantitivamente a estimativa da capacidade 

de um processo, sem considerar variações temporais que neste possam ocorrer, é através do 

cálculo do índice de desempenho do processo potencial (Pp), que resulta da equação (2.7). 

 
 

(2.7) 

Onde: 

USL representa o limite superior da especificação, 

LSL representa o limite inferior da especificação e 

s representa o desvio padrão amostral.  

Tendo em conta que o índice de desempenho do processo não tem em consideração onde a 

média do processo se encontra relativamente às especificações, torna-se necessário refletir 

esse desvio através de um novo índice de desempenho do processo, expressa na equação (2.8). 

 
 

 
(2.8) 

Onde:  

   representa a média amostral. 

Para confirmar se um processo é ou não capaz é preciso comparar o valor de Pp com o valor 

crítico c. O teste pode ser definido por uma hipótese nula que estipula que o processo não é 

capaz, se Pp ≤ c, e pela hipótese alternativa que estipula que o processo é capaz se, Pp > c 

Como se pode verificar na Figura 5, o critério para a escolha do valor crítico não deve ser 

tomado de ânimo leve. Por exemplo, caso em que o tamanho da amostra é igual a 30 e c igual 

a 1,33, existe uma probabilidade de 40% (erro tipo I) em julgar que um processo não é capaz 

incorretamente (Kane 1986). 

 

Figura 5 - Curva característica de operação para um plano de amostragem que rejeita que um processo não é 

capaz se Pp < c onde (a) N=30; c=1,33 e (b) N=70; c=1,46 
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3 Realidade da Unidade Industrial de Lamas 

De forma a contextualizar os problemas tratados nesta dissertação, torna-se necessário 

primeiro fazer uma breve introdução das operações que constituem o fluxo produtivo da 

cortiça e das rolhas naturais que se encontra resumido na  Figura 6. 

 

Figura 6 - Fluxo produtivo das rolhas naturais na Unidade de Lamas 

3.1 Fluxo de produção das rolhas naturais 

Após a receção das pranchas de cortiça organizadas em paletes, dá-se início ao processo 

produtivo na Unidade Industrial de Lamas, cuja sequência apresenta-se do seguinte modo: 

Vaporização 

Devido à elevada rigidez que a cortiça apresenta no estado primitivo, é necessário que esta 

seja submetida ao processo de vaporização, que consiste em colocar pranchas de cortiça numa 

câmara onde se dá a injeção de vapor de água. As condições a que o vapor se encontra, 6 bar e 

150 °C. permitem que ocorra a libertação de tensões internas e o aumento do grau de 

maleabilidade da cortiça, para que estas possam ser trabalhadas nas operações que se seguem. 

Rabaneação 

Neste processo, os operadores recorrem ao uso de serras elétricas para cortar as pranchas de 

cortiça em várias tiras, normalmente denominadas por “traços”, com a largura ligeiramente 

superior ao comprimento da rolha que se pretende fabricar. 

Brocagem 

É nesta etapa que brocas manuais ou automáticas são responsáveis em atribuir à cortiça a 

forma cilíndrica de uma rolha. As rolhas produzidas na brocagem apresentam comprimentos e 

diâmetros ligeiramente superiores (cerca de 1mm) relativamente aos pretendidos. 
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Pré-Secagem 

As rolhas produzidas na brocagem apresentam humidades relativas demasiado altas para que 

seja possível proceder às operações de retificação que sucedem esta etapa. Torna-se por isso 

necessário recorrer a uma pré-secagem das rolhas, garantindo que a humidade relativa destas 

se encontre dentro das especificações desejadas. No final do processo, os valores das 

humidades relativas das rolhas deverão estar compreendidos entre 6 e 9%.  

Acabamentos Mecânicos  

Depois da pré-secagem, as rolhas são sujeitas a uma retificação nas dimensões, onde se 

assegura que estas se encontram dentro das especificações de dimensão desejadas. Para tal, 

são efetuadas duas operações, topejamento e ponçagem, que permitem aprumar o 

comprimento e o diâmetro das rolhas de acordo com o pretendido. 

Caso as humidades relativas no início deste processo não se encontrem destas especificações, 

podem ocorrer degradações visuais durante as duas operações acima descritas. 

Primeira e Segunda Escolha 

A primeira escolha é responsável pela separação das rolhas em classes industriais da melhor 

para a pior: AA, A, B e C. A determinação de cada classe é efetuada por controlo automático 

capaz de diferenciar as características visuais da superfície da rolha, o que inclui a separação 

de rolhas com defeitos. De seguida, procede-se a uma segunda escolha, onde as rolhas são 

separadas em classes comerciais. 

Super ROSA 

O Super ROSA é responsável pelo tratamento sensorial de rolhas provenientes do Norte de 

África, que à partida estarão mais contaminadas, prestações de serviço e rolhas destinadas a 

clientes com requisitos especiais. É, portanto, um processo que complementa o fluxo interno 

da fábrica, já que este ainda não tem capacidade produtiva para responder à procura que o 

mercado apresenta atualmente. Para além de tratadas sensorialmente, as rolhas que passam 

por este processo devem apresentar no final do mesmo uma humidade relativa compreendida 

entre 4 e 6%. 

Lavação 

A lavação tem como objetivo fazer uma limpeza superficial às rolhas e, em alguns casos, 

aplicar um branqueamento superficial à cortiça. Após a introdução de produtos à base de 

peróxido de hidrogénio, soda cáustica e água, etapas de aquecimento em conjunto com a 

constante rotação dos tambores que contêm as rolhas, garantem o êxito da reação.  

ROSA Evolution
®
 

O ROSA Evolution
®
 tem como principais cargos a redução da humidade relativa para valores 

compreendidos entre 4 e 8% e a extração de TCA que possa existir na superfície das rolhas. 

No entanto, os parâmetros do processo do ROSA Evolution
® 

diferem dos que são encontrados 

no Super ROSA. 

Colmatagem/Revestimento e 3ª Escolha 

Dependendo do destino planeado para as rolhas à saída do ROSA Evolution
®
, estas poderão 

seguir para vários processos: 

 Colmatagem ou Acquamark, onde os poros das rolhas que pertencem às classes 

comerciais mais fracas serão preenchidos com uma mistura à base de cola e pó de 

cortiça; 

 Revestimento, onde a superfície das rolhas é revestida com uma cor mais clara ou 

escura, consoante o requisito do cliente; 
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 3ª Escolha, onde todas as rolhas que serão embaladas voltam a ser separadas, com o 

objetivo de assegurar que as qualidades visuais vão de acordo com os requisitos de 

cada cliente.  

3.2 Especificações técnicas do produto final  

Tendo em conta que a rolha é um produto natural, é crucial garantir que todos os processos 

possam ser ajustados de modo a garantir qualidade ao longo do ano. Tal necessidade surge 

das mudanças físico-mecânicas e químicas provocadas pelas constantes alterações das 

condições meteorológicas (temperatura e humidade relativa). Na Tabela 3 encontram-se 

representadas as características e respetivas especificações finais do produto. 

A humidade relativa é o parâmetro que mais influência tem em todas as outras durante o fluxo 

produtivo, como se pode verificar no subcapítulo anterior. Nos processos referentes à lavação, 

colmatagem e revestimento são alterados constantemente parâmetros como tempos e 

temperaturas de secagem de modo a prevenir ocorrências de variações elevadas no volume 

das rolhas (encurtamento ou inchaço) e fenómenos de capilaridade, que diminuem a 

capacidade de vedação da rolha.  

Tabela 3 - Especificações finais do produto 

Ensaio Características Especificações 

Físico-Mecânicos 

Comprimento(L) L ± 1,0 mm 

Diâmetro (D) D ± 0,5 mm 

Ovalidade ≤ 0,7 mm 

Humidade Relativa 4% - 8% 

Força de Extração 20 – 40 daN 

Químicos 

Teor de pó ≤ 3 mg/rolha 

Teor de peróxidos ≤ 0,1 mg/rolha 

Classe Visual Classe Visual Referência  ≥ -5% 

 

3.3 Descrição do Super ROSA 2 

Durante a realização do projeto, a Unidade Industrial de Lamas dispunha de dois 

equipamentos destinados a realizar o processo Super ROSA: o Super ROSA 1 e o Super 

ROSA 2. Tendo em conta que o Super ROSA 2 é já uma versão melhorada do Super ROSA 1, 
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e com o intuito de implementar novos equipamentos na fábrica, optou-se por examinar e 

posteriormente testar os parâmetros e fatores mais relevantes no Super ROSA 2. 

Para iniciar a análise do equipamento de um ponto de vista mecânico e termodinâmico 

considera-se oportuno detalhar tanto os componentes que constituem o equipamento como o 

os parâmetros e etapas do processo para que seja possível identificar as principais falhas de 

funcionamento e conceção que possam existir no equipamento. 

3.3.1 Estrutura e componentes 

O Super ROSA 2 (Rate of Optimal Steam Aplication) é um equipamento com uma câmara 

isolada cujo volume total é de 325,5 m
3
 (14 m por 7,5 m por 3,1 m), sendo que a capacidade 

útil do equipamento se traduz em 56 paletes de 4 sacos empilhados, cada um com uma 

capacidade de 10.000 rolhas, o que se materializa em cerca de 2.000.000 de rolhas por ciclo. 

Dentro da câmara encontram-se 6 ventiladores iguais, agrupados dois a dois, com o objetivo 

de homogeneizar as condições de temperatura e humidade relativa no interior do 

equipamento. Estes ventiladores têm a capacidade de ventilar o ar nas duas direções com um 

período de inversão ajustável, o que significa que para um dado período de inversão (60 

minutos, por exemplo), os ventiladores escoam o ar para um lado do equipamento durante 60 

minutos. Nos 60 minutos seguintes, os ventiladores escoam o ar para o outro o lado do 

equipamento e assim sucessivamente.  

As temperaturas pretendidas são atingidas através das trocas de calor entre o vapor de água 

que escoa nos tubos de 9 permutadores de calor, sendo que cada um deles é constituído por 18 

tubos alhetados em forma de disco. Por outro lado, os valores das humidades relativas no 

interior do equipamento são alcançados através da injeção de vapor água por orifícios 

existentes num tubo que se encontra a uma distância de cerca de 40 cm do chão. Para além 

disso, o Super ROSA 2 tem a capacidade de humidificar o interior através da injeção de água 

a alta pressão através de orifícios com diâmetro igual a 0,2 mm, promovendo um efeito spray 

que não provoque a queda direta de água nas rolhas. No entanto, o sistema de filtragem da 

água não tem dimensões suficientemente pequenas para filtrar as partículas de ferro que, 

durante os tempos de paragem do equipamento, solidificam e obturam os orifícios, pelo que 

este sistema não foi utilizado durante a realização do projeto. 

A renovação de ar é feita através de doze condutas que se encontram na parte superior do 

equipamento, seis em cada lado. As condutas de cada lado do equipamento são responsáveis 

tanto pela exaustão como pela insuflação de ar, cuja periodicidade é imposta pelo tempo 

definido para a inversão do escoamento dos ventiladores internos, isto é, a exaustão do ar dá-

se pelas condutas que se encontram na direção do escoamento dos ventiladores internos, com 

o auxílio de um ventilador de frequência variável que se encontra no exterior do equipamento, 

enquanto a insuflação se dá pelas condutas que se encontram no outro lado. 

Na Figura 7 encontra-se representado um esquema do Super ROSA 2 com os principais 

componentes acima mencionados. 
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Figura 7 - Esquema da estrutura e dos componentes do Super ROSA 2 

3.3.2 Processo e seus parâmetros 

Ao contrário do ROSA Evolution
®
, o Super ROSA é um processo estático, uma vez que as 

rolhas permanecem imóveis durante o tratamento. Por esse mesmo motivo, as rolhas 

necessitam de estar contidas em embalagens para que seja possível separar devidamente os 

lotes, o que diminui a exposição das rolhas ao meio ambiente envolvente e, por consequência, 

dificulta a extração de TCA, como será demonstrado mais à frente. Durante o decorrer do 

projeto, todas as rolhas destinadas ao processo eram embaladas em sacos de ráfia. 

Um ciclo do Super ROSA 2 pode ser dividido em várias etapas, nas quais é possível definir os 

seguintes parâmetros:  

 Temperatura (°C); 

 Humidade Relativa (%); 

 Duração (em horas); 

 Caudal de extração; 

 Periodicidade dos ventiladores internos; 

 Temperatura de ativação para o início da injeção de vapor para humidificação. 

As condições de temperatura e a humidade relativa são controladas por um autómato que 

utiliza como referência os valores médios de duas sondas estáticas. O controlo da temperatura 

é do tipo on/off, sendo que uma válvula modulante começa a abrir quando a temperatura era 1 

°C inferior à do set-point e começa o fecho quando a temperatura atinge o set-point.  O 

controlo da humidade relativa é também do tipo on/off, no entanto a válvula que controla a 

passagem do vapor não permite que seja feito outro tipo de controlo se não o existente. A 

válvula abre quando a humidade relativa se encontra 2% abaixo do set-point e fecha quando 
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este é atingido. A análise do Gráfico 1 permite uma melhor compreensão da evolução de 

ambos os parâmetros. 

No início do projeto, cada ciclo estava dividido em três etapas, assinaladas no Gráfico 1: 

 Fase de arranque (1), onde um pré-aquecimento das rolhas previne que estas não 

sofram choques térmicos no momento em que é efetuada a injeção de vapor destinado 

à humidificação do interior do equipamento. O início da humidificação do interior do 

equipamento ocorre quando a média das temperaturas lidas pelas sondas de controlo é 

5 °C inferior ao valor do set-point definido; 

 Fase de regime permanente (2), que começa a partir do momento em que os valores da 

temperatura e a humidade relativa do ar lidas pelas sondas atingiam os valores de set-

point definidos; 

 Fase de arrefecimento (3), que tem como objetivo arrefecer e desumidificar o ar no 

interior do equipamento para que fosse possível efetuar a descarga do mesmo sem a 

ocorrência de queda de condensados nas rolhas. 

  

 

Gráfico 1 – Evolução das condições do ar no interior do equipamento para as três fases que constituem um ciclo 

Através da informação transmitida numa fase inicial do projeto relativamente ao processo 

Super ROSA foi possível reunir os valores normalmente utilizados de todas as variáveis 
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consideradas, bem como as consequências associadas a cada uma delas. Na Tabela 4 

encontra-se exposta a análise efetuada. 

Tabela 4 – Valores utilizados no processo e possíveis consequências 

Variável 
Valores 

Utilizados 

Valores 

Possíveis 
Consequências 

Temperatura 70 °C 65 °C a 75 °C 

Temperaturas superiores a 70 °C: 

 Aumento de rolhas deformadas. 

Temperaturas inferiores a 65 °C: 

 Temperatura de volatilização do 

TCA (63 °C) não é atingida no 

meio dos sacos. 

Humidade 

Relativa 
55% a 60% 55 % a 80 %  

O aumento da humidade relativa, por 

princípio, deve melhorar as 

propriedades de arrasto do ar que se 

encontra dentro do equipamento, o que 

beneficia a extração de TCA. No 

entanto, também propicia o 

aparecimento e queda de condensados 

pelas condutas de exaustão/insuflação. 

Tempo de 

Inversão 

30 minutos a 

2 horas 
> 5 minutos 

Até ao início do projeto, não se sabia 

quais as implicações causadas pela 

alteração dos valores desta variável. 

Caudal de 

Extração 
3800 m

3
/h Até 5000 m

3
/h 

A variação do caudal de extração não 

deve influenciar a extração de TCA, já 

que, para o volume do equipamento, é 

pouco provável que o ar fique saturado 

de TCA. No entanto, a redução de 

caudal de extração implicaria uma 

redução nos consumos de vapor.  

 

3.4 Procedimentos para avaliação da eficiência do processo 

A equipa de Controlo do Processo avalia a eficiência do processo dos equipamentos 

destinados ao tratamento sensorial de rolhas naturais através da interpretação de resultados 

individuais e emparelhados que que se baseiam na percentagem de redução obtida pela 

equação (3.1). 

 

 

 
(3.1) 

Onde: 

 TCAinicial representa a concentração de TCA antes do processo (ng/l) e 

 TCAfinal representa a concentração de TCA após o processo (ng/l). 
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O laboratório onde se são feitas as análises cromatográficas retirava 150 rolhas semanalmente 

de um lote proveniente de uma compra, dado que estes são, regra geral, mais contaminados. 

Além disso, e com o objetivo de reduzir a variabilidade das medições das concentrações, as 

análises cromatográficas para determinação inicial e final das concentrações de TCA eram 

feitas pelo mesmo cromatógrafo. 

Aliado ao facto da reta de calibração dos cromatógrafos apresentar como limite inferior e 

superior valores iguais a 0,5 ng/l e 15 ng/l, respetivamente, é necessário ter em conta que o 

processo de análise cromatográfica apresenta valores de incerteza significativos, o que 

dificulta o trabalho da equipa de Controlo do Processo em perceber quais os fatores que mais 

influenciam a extração de TCA. Ficou então estipulado que das 150 rolhas maceradas, apenas 

as apresentassem uma concentração superior a 1,5 ng/l e inferior a 15 ng/l seriam enviadas 

para a Unidade Industrial de Lamas, pelo que a quantidade de rolhas que a equipa de Controlo 

do Processo tem disponível para análise de eficiência de todos equipamentos é reduzida, 

como se pode verificar na Figura A.1. 

É também necessário ter em conta que uma rolha que apresente uma concentração inicial a 

1,5 ng/l sofre uma redução mínima de 66,7% e uma redução máxima de 100% após o 

processo, dependendo se se considera como concentração final o limite inferior da reta de 

calibração ou que houve uma extração completa de TCA. Para efeitos de análise estatística, 

considera-se mais pertinente fazer a análise com base nas reduções mínimas para rolhas que 

apresentem concentrações finais que não são detetadas pelos cromatógrafos. 

3.5 Análise dos dados até ao inicio do projeto 

Numa fase inicial do projeto, e com o intuito de perceber quais os parâmetros que mais 

influência tinham na redução de TCA, foram recolhidos e analisados todos os dados 

existentes. Além disso, decidiu-se fazer um estudo da capacidade do processo face às 

especificações desejadas relativamente às humidades relativas das rolhas no final do processo, 

tendo em conta a relevância que este parâmetro apresenta para o fluxo de produção da fábrica. 

3.5.1 Influência dos fatores na redução de TCA 

Os registos de redução de TCA relativamente ao Super ROSA 2 analisados, 576 no total, 

constavam num ficheiro Excel, sendo que o início destes se dá no final do mês de setembro de 

2016, altura em que o equipamento ficou operacional.  

Inicialmente, fez-se uma análise gráfica, com o intuito de perceber qual a influência 

individual que os parâmetros dos de temperatura e humidade relativa, definidos nos set-

points, e tempo de ciclo tinham na redução de TCA, sendo que os resultados apresentados na 

Figura 8, obtidos com recurso ao software Minitab
®,

 têm como base uma análise de variância 

(ANOVA), que pretende examinar a diferença entre os valores das médias de um ou mais 

fatores. 
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Figura 8 - Influência dos fatores na redução de TCA 

Dos dados apresentados na Figura 8, a redução de TCA parece ser beneficiada tanto com o 

aumento da temperatura como com o aumento da humidade relativa, dada à inclinação que 

ambas as linhas apresentam. No entanto, não é possível retirar conclusões relativamente à 

correlação existente entre a redução de TCA e a duração do ciclo. A Tabela 5, onde os 

intervalos de confiança para a média da redução por tempo de ciclo foram calculados para um 

nível de significância igual a 5%, pretende discriminar os dados estatísticos da redução de 

TCA por tempo de ciclo. 

Tabela 5 - Estatísticas de redução por tempo de ciclo 

Tempo de 

Ciclo (horas) 

Tamanho da 

Amostra 

Média de 

Redução 

Desvio Padrão da 

Redução 

Intervalo de 

Confiança Individual 

(α=5%) 

24 81 0,692 0,196 (0,648; 0,735) 

38  29 0,655 0,200 (0,579; 0,731) 

48 99 0,770 0,147 (0,741; 0,800) 

60 103 0,767 0,243 (0,719; 0,814) 

72 119 0,658 0,158 (0,730; 0,787) 

96 70 0,804 0,083 (0,784; 0,824) 

153 15 0,805 0,059 (0,772; 0,838) 

168 45 0,787 0,115 (0,752; 0,821) 

240 15 0,754 0,093 (0,702; 0,805) 

 

Com base nos valores obtidos na Tabela 5, é possível concluir o tamanho da amostra não é 

semelhante para os diversos tempos de ciclo analisados, sendo que este pode ser até dez vezes 

superior, como acontece entre os ciclos com duração de 153 horas e 72 horas. Para além 
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disso, verifica-se que o processo apresenta uma enorme variabilidade, dado que as amplitudes 

dos intervalos de confiança das médias chegam a atingir os 15%, como é o caso das amostras 

referentes aos ciclos com duração de 38 horas.  

De seguida, e com o objetivo de confirmar que a temperatura é um parâmetro que influencia a 

redução de TCA, procede-se à realização de um teste de Tukey. Os resultados encontram-se 

apresentados na Tabela 6, onde os intervalos de confiança combinados para a diferença das 

médias são calculados para um nível de significância igual a 5%, que advém da utilização de 

um nível de significância para o cálculo dos intervalos de confiança individual igual a 1,05%. 

Tabela 6 - Teste de Tukey para as diferentes temperaturas 

Temperaturas a 

Comparar 

Diferença 

das Médias 

Erro 

Standard 

Intervalos de Confiança 

Combinados (α=5%) 

Valor de 

Prova 

68 ºC- 67 ºC 0,0788 0,0465 (-0,0404; 0,1981) 0,326 

70 ºC – 67 ºC 0,109 0,0305 ( 0,0308; 0,1873) 0,002 

75 ºC – 67 ºC 0,1961 0,0309 ( 0,1168; 0,2755) ≈ 0 

70 ºC – 68 ºC 0,0302 0,0423 (-0,0783; 0,1387) 0,891 

75 ºC – 68 ºC 0,1173 0,0419 ( 0,0098; 0,2248) 0,026 

75 ºC – 70 ºC 0,0871 0,0209 ( 0,0336; 0,1406) ≈ 0 

 

Com base nos valores apresentados na Tabela 6 é possível concluir que, regra geral, a 

definição de um set-point para temperaturas mais altas permite uma melhor extração de TCA, 

dado que apenas as diferenças das médias da redução relativamente às temperaturas de 68 °C 

e 67 °C e entre 70 °C e 68 °C apresentam valores de prova superiores ao nível de confiança 

(0,05). No entanto, é preciso ter em conta que a equipa de Controlo do Processo verificou que 

com uma atribuição de um set-point superior a 70 °C ocorre o aumento de rolhas deformadas, 

como já foi constatado na Tabela 4. 

Tendo em conta que o valor esperado para a redução de TCA não segue uma distribuição 

normal (D=0,166 e Dcrit=0,037), realiza-se um teste U de Mann-Whitney para comprovar que 

existe uma diferença estatisticamente significativa entre os valores esperados da redução de 

TCA para os dois set-points definidos para a humidade relativa do processo, cujos resultados 

se encontram representados na Tabela 7.  

Tabela 7 – Resumos do teste de Mann-Whitney para diferentes set-points de humidade relativa 

Grupo da Amostra 
Tamanho da 

Amostra 

Somatório das 

Classificações 
Estatística U 

Set-point humidade 

relativa = 55% 
41 5825 16971 

Set-point humidade 

relativa = 60% 
535 160351 4964 
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Os valores obtidos na Tabela 7 permitem calcular através da equação (2.6) a estatística z. A 

estatística z obtida toma um valor aproximadamente igual a 5,85, pelo que o valor de prova 

correspondente assume um valor próximo de 0%. Assim, a hipótese nula que estipula que 

ambas as amostras são provenientes da mesma população é rejeitada para um nível de 

significância de 5% e pode-se concluir que o valor esperado da redução de TCA é superior 

quando se utiliza um set-point da humidade relativa igual a 60%. 

3.5.2 Capacidade do processo para a HR das rolhas no início do projeto 

Como já foi constatado, a humidade relativa das rolhas no final do processo revela ser um 

fator importante para que o fluxo produtivo destas decorra da melhor forma possível, pelo que 

se torna crucial fazer uma análise da capacidade do processo. Para tal, foram medidas as 

humidades relativas de 196 rolhas após o primeiro ciclo efetuado durante a realização do 

projeto. 

Com o intuito de perceber se as observações da amostra retirada seguem uma distribuição 

normal, procede-se a um teste de Kolmogorov-Smirnov, cujos valores se encontram 

representados na Tabela 8 e representados no Gráfico 2. 

Tabela 8 - Teste de Kolmogorov-Sminorv para as humidades relativas no início do projeto 

Humidade 

(x) 

Frequência Proporção S(x) Estatística 

z 

F0(x) 
 

3,30 3 0,0153 0,0153 -2,1182 0,0171 0,0018 

3,40 1 0,0051 0,0204 -1,7740 0,0380 0,0176 

3,50 5 0,0255 0,0459 -1,4297 0,0764 0,0305 

3,60 25 0,1276 0,1735 -1,0855 0,1389 0,0346 

3,70 24 0,1224 0,2959 -0,7412 0,2293 0,0666 

3,80 41 0,2092 0,5051 -0,3969 0,3457 0,1594 

3,90 21 0,1071 0,6122 -0,0527 0,4790 0,1333 

4,00 18 0,0918 0,7041 0,2916 0,6147 0,0894 

4,10 14 0,0714 0,7755 0,6358 0,7376 0,0380 

4,20 16 0,0816 0,8571 0,9801 0,8365 0,0207 

4,30 19 0,0969 0,9541 1,3243 0,9073 0,0468 

4,40 2 0,0102 0,9643 1,6686 0,9524 0,0119 

4,50 3 0,0153 0,9796 2,0128 0,9779 0,0017 

4,70 1 0,0051 0,9847 2,7013 0,9965 0,0119 

4,80 2 0,0102 0,9949 3,0456 0,9988 0,0039 

5,20 1 0,0051 1,0000 4,4226 1,0000 0,0000 
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Para um tamanho de amostra igual a 196, o valor crítico para rejeitar a hipótese de que as 

humidades relativas no final do processo seguem uma distribuição normal para um nível de 

significância igual a 5% é 0,0619. Dado que a estatística D do teste realizado (0,1594) 

assinalada na Tabela 8 superior ao valor crítico, rejeita-se a hipótese que as humidades 

relativas das rolhas no final do processo sigam uma distribuição normal. 

 

Gráfico 2 – Perfil das probabilidades acumuladas das funções S(x) e F0(x) no início do projeto 

Apesar da análise da capacidade de um processo ter como pressuposto que a distribuição da 

variável a analisar siga uma distribuição normal, o tamanho da amostra já se revela 

significativo no que toca a obter uma boa aproximação dos índices que esta análise apresenta.  

Com o intuito de facilitar a análise recorreu-se ao software Minitab
®

, cujo relatório se 

encontra apresentado na Figura 9. 

 

Figura 9 - Relatório da análise da capacidade do processo no início do projeto obtido pelo software Minitab
®
. 

A análise efetuada permite retirar várias conclusões, de entre as quais se destaca o facto da 

média das humidades relativas das rolhas no final do processo se encontrar abaixo do limite 

inferior da especificação, algo que é quantificável pelo valor negativo do índice Ppk. Além 

disso, é necessário referir que o valor resultante do índice Pp indica que o processo apresenta 

uma variabilidade superior ao desejável, dado que para os limites da especificação em causa, 

o valor de Pp é inferior a 1,5. O valor crítico de 1,5 teve em consideração o tamanho da 
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amostra em causa, assim como elevada variabilidade das condições no interior do 

equipamento. 

Posto isto, tornou-se evidente no início do projeto que teriam de ser feitas alterações ao 

processo que permitissem que este se tornasse mais capaz em relação à variável em questão. 

3.6 Temperatura e humidade relativa medidas pelas sondas internas 

Com o intuito de melhor se perceber a evolução das condições de temperatura e humidade 

relativa no interior do equipamento procedeu-se à análise dos dados obtidos pelas sondas de 

controlo do ciclo que começou no dia 01-03-2017 e terminou no dia 06-03-2017. Os set-

points estavam definidos para 70ºC e 60% de HR. 

Uma análise visual dos valores do Gráfico 1 permite verificar que, durante a fase de regime 

permanente, tanto a temperatura como a humidade relativa oscilam bruscamente em torno de 

valores médios que não correspondem aos valores de set-points definidos.  

Na Tabela 9 encontram-se os valores resumidos referentes à fase de regime permanente do 

ciclo em questão, onde se pretende realçar os valores mais críticos relativamente a cada um 

dos parâmetros. De forma a ser possível quantificar as oscilações, foi calculado o desvio 

padrão ( dos valores medidos pelas sondas internas. 

Tabela 9 -  Resumo dos valores medidos da temperatura e humidade relativa pelas sondas internas 

Temperatura (°C) Humidade Relativa (%) 

Média Máximo  Média Mínimo 

73,4 82 3,9 56,4 42 5,3 

 

Para uma melhor compreensão destes valores, procede-se à análise de um período mais curto 

durante a fase do regime permanente, representada no Gráfico 3, onde é possível visualizar os 

momentos de abertura e fecho da válvula que controla a passagem do vapor para 

humidificação (Pontos A e B, respetivamente) e os momentos de abertura e fecho da válvula 

modulante (Pontos C e D, respetivamente) 

 

Gráfico 3 - Evolução da temperatura e da humidade relativa medidas pelas sondas estáticas em regime 

permanente do ciclo decorrido entre 01-03-2017 e 06-03-2017 

Os valores encontrados na Tabela 9 podem ser justificados com uma análise baseada no 

Gráfico 3. É de notar que entre a abertura e fecho da válvula modulante decorrem cerca de 3 

minutos, nos quais a humidade relativa decresce abruptamente. Tal constatação pode ser 
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explicada devido ao facto das sondas internas se encontrarem no plano central do 

equipamento, junto aos permutadores de calor, onde as condições não são representativas face 

às condições médias do interior do equipamento, como se verá no próximo subcapítulo. 

3.7 Temperatura e humidade relativa medidas pelas sondas móveis 

3.7.1 Sondas móveis localizadas no centro da carga 

Para além da aquisição de dados medidos pelas sondas internas do ciclo referido no 

subcapítulo anterior, foram também utilizadas quatro sondas móveis com o intuito de 

melhorar a caracterização das condições a que as rolhas se encontram. As localizações das 

sondas encontram-se representadas na Figura 10. 

 

Figura 10 - Localização das sondas móveis do ciclo 01-03-2017 a 06-03-2017 

 

 

Gráfico 4 - Evolução da temperatura e da humidade relativa da sonda 1 em regime permanente do ciclo 

decorrido entre 01-03-2017 e 06-03-2017 
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Os valores adquiridos pelas sondas móveis evidenciam que, para um dado período de inversão 

dos ventiladores (T= 60 minutos), a temperatura chega a atingir valores 10 °C acima do set-

point definido. Relativamente à humidade relativa, é notório o quanto esta é influenciada pela 

variação da temperatura, sendo que a um aumento da temperatura se associa uma diminuição 

da humidade relativa. Tais variações podem ser explicadas pela potência excessiva dos 

permutadores de calor e pelo facto da rede do vapor de humidificação apresentar uma 

quantidade reduzida de injetores distribuídos num único plano horizontal. Um período de 

inversão dos ventiladores excessivamente longo também poderá contribuir para intensificar a 

não uniformidade das condições entre o lado esquerdo e o lado direito do equipamento. 

Além disso, e como se pretendia demonstrar no subcapítulo anterior, a localização das sondas 

internas não é ideal no que toca a representar as condições médias no interior do equipamento, 

algo que é mais visível quando se compara os valores respetivos às humidades relativas, 

sendo a diferença entre o valor médio das sondas móveis e o valor médio das sondas estáticas 

é de 8 pontos percentuais, como se pode verificar na Tabela 10. 

Tabela 10 - Valores médios das condições do ar no interior do equipamento para as diferentes sondas 

Sondas Temperatura Média (°C) Humidade Relativa Média (%) 

Sondas Estáticas 73,6  56,3 

Sondas Móveis 73,7 64,3 

 

3.7.2 Sondas móveis localizadas ao longo do equipamento 

Apesar de não ser possível obter os registos individuais das sondas internas, responsáveis pelo 

controlo do equipamento, é possível visualizá-los a tempo real. Durante a realização dos 

ciclos, verifica-se a existência de uma discrepância sistemática na temperatura de 5 °C entre 

as duas sondas, sendo que a que se encontra mais perto das portas de entrada do equipamento 

era a que apresentava temperaturas inferiores. Decidiu-se por isso colocar sondas móveis no 

ciclo que começou no dia 17-02-2017 e terminou no dia 20-02-2017 nas localizações 

assinaladas na Figura 11, cujos dados se encontram representados no Gráfico 5. 

 

Figura 11 - Localização das sondas móveis do ciclo decorrido entre 17-02- 2017 e 20-02-2017 
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Gráfico 5 - Evolução da temperatura e da humidade relativa em regime permanente do ciclo decorrido entre 17-

02-2017 e 20-02-2017. 

Os valores adquiridos pelas sondas móveis confirmam que existe uma diferença relativamente 

às condições entre a porta de entrada e o fundo do equipamento, dado que a sonda 4 apresenta 

um valor médio para a temperatura 4 °C superior ao valor médio da sonda 1 e um valor médio 

para a humidade relativa superior em 7 pontos percentuais. O facto de não existir qualquer 

tipo de assimetria nos sistemas de aquecimento, exaustão e humidificação leva a concluir que 

a existência desse gradiente poderia ser devida à distribuição da carga dentro do equipamento 

ou devido a possíveis infiltrações consideráveis por falta de estanquicidade nas entradas para 

o equipamento. No entanto, e como já foi referido, a diferença que se verificava entre as 

sondas internas era constante em todos os ciclos, excluindo como causa a distribuição da 

carga, pelo que se concluiu que as infiltrações eram significativas para arrefecer o 

equipamento na zona mais perto da entrada. Uma simples paragem de funcionamento a meio 

de um ciclo permitiu visualizar um caudal significativo de vapor a sair pelos contornos das 

portas de entrada, comprovando assim a falta de estanquicidade das portas do equipamento. 

3.8 Aparecimento de rolhas manchadas e deformadas 

Tendo uma noção geral da estrutura do equipamento e das condições no interior do mesmo 

durante o processo, que juntamente com a informação transmitida pela equipa de Controlo de 

Processo, permitiu identificar alguns fatores que pudessem justificar o aparecimento de rolhas 

manchadas (ver Figura 12) e de rolhas deformadas. 
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Figura 12 - Exemplo de rolhas manchadas 

A única causa identificada para o aparecimento de rolhas manchadas até à ao inicio do projeto 

era a queda de condensados pelas condutas de exaustão/insuflação. As condutas de 

exaustão/insuflação não se encontram no interior do equipamento estando por isso expostas a 

temperaturas significativamente baixas (10 °C durante a madrugada, por exemplo) que, 

combinado com a falta de isolamento térmico, indica que a superfície interior das condutas se 

encontram a uma temperatura inferior à do ponto de orvalho. 

A única causa reconhecida pela equipa de controlo de processo que pudesse justificar o 

aparecimento de rolhas deformadas no final do processo seria a utilização de uma temperatura 

excessivamente alta para a realização do tratamento das rolhas. Além disso, foi também 

passada informação de que as deformações ocorriam aleatoriamente no que toca à posição dos 

sacos de ráfia numa palete, ou seja, não existia nenhuma correlação entre o peso a que as 

rolhas se encontravam e as deformações que ocorriam. 

Com o objetivo de se obter mais informação relativamente aos fatores que poderiam implicar 

o surgimento deste tipo de defeitos, procedeu-se a uma norma de controlo, que se encontra 

ilustrada na Figura B.1. 
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4 Alterações efetuadas e respetiva análise 

Tendo em conta as situações descritas na secção anterior, a equipa de controlo de processo e a 

Equipa Externa trabalharam em conjunto com o intuito de propor alterações relativamente ao 

processo e ao equipamento que propiciassem a homogeneização das condições no 

equipamento e o aumento da humidade relativa das rolhas no final do processo. Além disso, 

serão também estudadas as principais causas para o aparecimento de rolhas deformadas e de 

rolhas manchadas. 

4.1 Uniformidade das condições no interior do equipamento 

Com o intuito diminuir a variabilidade das condições no interior do equipamento foram 

realizadas alterações relativamente aos principais fatores identificados, nomeadamente, o 

sobredimensionamento da potência calorífica dos permutadores de calor, o tempo elevado 

para o período de alternância de funcionamento dos ventiladores internos e ainda uma 

configuração inadequada da rede de distribuição de vapor. 

4.1.1 Periodicidade de funcionamento dos ventiladores internos 

No ciclo que decorreu entre 24-03-2017 a 28-03-2017 o período de alternância de 

funcionamento dos ventiladores foi diminuído para 15 minutos, com base na sugestão 

fornecida pela Equipa Externa. Devido à instabilidade que se observa no Figura C.1 

relativamente aos dados obtidos pelas sondas internas, que apenas pode ser explicada por uma 

anormalidade do funcionamento da caldeira da unidade industrial, o ciclo analisado será o que 

decorreu entre 28-03-2017 a 31-03-2017 cujos set-points estavam definidos para 70ºC e 60% 

de HR.  

Com base no Gráfico 6, no Gráfico 7 e na Tabela 11 é possível concluir que a alteração 

permitiu diminuir a variabilidade das condições no interior do equipamento e ainda 

incrementar o valor da humidade relativa média em 1,4%, algo que também favorece o 

aumento da humidade relativa das rolhas no final do processo.  

Tabela 11 – Diferença das medições feitas pelas sondas internas para diferentes periodicidades dos ventiladores  

 Temperatura (°C) Humidade Relativa (%) 

Periodicidade dos 

Ventiladores 
Média Máximo  Média Mínimo  

60 minutos 73,4 82 3,9 56,4 42 5,3 

15 minutos 73 82 2,9 57,8 42 3,7 
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Gráfico 6 - Evolução da temperatura e da humidade Relativa do ciclo decorrido entre 28-03-2017 e 31-03-2017 

4.1.2 Controlo de aquecimento 

Como se pôde constatar no Gráfico 3 o controlo de temperatura não seria o mais adequado, 

tendo em conta que no período que decorria entre a abertura e o fecho da válvula modulante, 

o vapor continuava a escoar pelos permutadores de calor, fazendo com que a temperatura 

medida pelas sondas internas atingisse valores superiores em 10 °C face ao set-point definido. 

No ciclo que decorreu entre 07-04-2017 e 11-04-2017, com os set-points definidos para 70ºC 

e 70% de HR, reduziu-se o caudal de vapor de aquecimento, após o fim da fase de arranque, 

através do aperto de uma válvula estranguladora manual para ver o efeito da redução da 

potência calorífica dos permutadores. O aperto da válvula não se deu no início do ciclo de 

modo a não ter uma fase de arranque demasiado prolongada. Para além disso, a tubagem por 

onde escoava a água a alta pressão foi adaptada para que nela pudesse escoar vapor de água 

destinado à humidificação do interior do equipamento. Esta última alteração sucede com o 

propósito de estudar possíveis configurações para uma nova rede de humidificação, como será 

posteriormente exposto. 

Para que fosse possível tirar conclusões relativamente às alterações efetuadas, foram retirados 

os dados medidos pelas sondas internas, que deram origem ao Gráfico 7 e à Tabela 12. Além 

disso, foram também colocadas sondas móveis nas mesmas localizações referidas na Figura 

10, de onde resulta o Gráfico 8. 

Tabela 12 - Diferença das condições do ar no interior para um caudal de vapor de aquecimento inferior 

 Temperatura (°C) Humidade Relativa (%) 

 Média Máximo  Média Mínimo  

Antes 73 82 2,9 57,8 42 3,7 

Depois 70,3 74 2,23 68,9 67 0,84 

 

Com base nos valores apresentados na Tabela 12 é possível inferir que o caudal de vapor que 

passa pelos permutadores de calor durante a abertura e fecho de válvula tem um enorme 
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impacto nas oscilações das condições medidas pelas sondas internas, principalmente 

relativamente à humidade relativa. Relativamente a esta, observa-se que, com a alteração 

efetuada, foi possível obter uma redução de 77% relativamente ao desvio padrão das 

humidades relativas medidas. 

 

Gráfico 7 - Evolução da temperatura e da humidade relativa em regime permanente do ciclo decorrido entre 07-

04-2017 e 11-04-2017 

A partir dos dados representados no Gráfico 8 e na Tabela 12 é possível verificar uma 

melhoria significativa no que se refere à estabilidade das condições no interior do 

equipamento. É relevante realçar que o facto da oscilação da humidade relativa ocorre em 

torno de um valor abaixo do set-point devido à histerese entre os valores de abertura e fecho 

da válvula que controla a passagem do vapor para humidificação. 

 

 

Gráfico 8 – Diferença das condições do ar lidas pela sonda 1 para um caudal de vapor de aquecimento inferior 
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Os valores adquiridos pelas sondas móveis evidenciam que, para um novo período de 

inversão dos ventiladores (T = 15 minutos), a temperatura agora apresenta como pico de 

temperatura máxima de apenas 4 °C acima do set-point definido. Relativamente às humidades 

relativas, a diferença entre o valor médio das sondas móveis e o valor médio das sondas 

estáticas é de 7,4 pontos percentuais. O aumento deste valor é explicado com o aumento do 

caudal de humidificação devido à adição do novo sistema de humidificação. 

Com base nos resultados obtidos neste teste, decidiu-se utilizar um controlador proporcional 

integral derivativo para o controlo da temperatura com a válvula estranguladora 

completamente aberta para que fosse possível obter condições mais estáveis dentro do 

equipamento sem a preocupação de ter uma fase de arranque demasiado extensa. No Gráfico 

9 visualiza-se o efeito da alteração para o novo controlo, cujos valores se encontram 

resumidos na Tabela 13. 

Tabela 13 - Resumo dos valores medidos da temperatura e humidade relativa pelas sondas internas 

Temperatura (°C) Humidade Relativa (%) 

Média Máximo  Média Mínimo  

70,9 76 1,5 68,8 63 1,1 

 

Gráfico 9 - Evolução da temperatura e da humidade relativa em regime permanente com controlo PID. 

4.1.3 Testes para uma nova configuração do sistema de humidificação 

A aquisição de novas sondas móveis durante o decorrer do projeto permitiu obter registos de 

temperatura e humidade em pontos mais periféricos relativamente quatro pontos centrais 

representados na Figura 10. Esses registos tornaram-se cruciais relativamente à identificação 

de pontos críticos no que diz respeito às distribuições espaciais de temperatura e humidade 

relativa, o que influenciaria a forma de como uma nova configuração do sistema de 

humificação poderia operar. No ciclo que decorreu entre 05-05-2017 e 09-05-2017, cujos set-

points estavam definidos para 70ºC e 60% de HR, foram colocadas sondas móveis nas 

localizações assinaladas Figura 13 de onde resulta o Gráfico 10. O ensaio denomina-se como 

“ensaio 1”. 
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Figura 13 - Localização das sondas móveis no ciclo que decorreu entre 05-05-2017 e 09-05-2017 

 

Gráfico 10 – Evolução da humidade relativa em regime permanente do ciclo decorrido entre 05-05-2017 e 09-

05-2017 

O funcionamento da nova rede de humidificação adicionada antes do ciclo que teve início em 

07-04-2017 era semelhante ao funcionamento dos ventiladores internos e do sistema de 

exaustão, no sentido em que esta se encontrava dividida em duas tubagens independentes 

(uma para cada lado do equipamento), onde apenas havia escoamento de vapor da tubagem 

que se encontrava do lado por onde se dava a exaustão, o que pode justificar os picos 

relativamente à humidade relativa registados pelas sondas próximas da parede (Sonda 7 e 

Sonda 8) apresentados no Gráfico 10. 

Em conjunto com a Equipa Externa apresentou uma proposta para uma nova configuração da 

rede de humidificação, cujo esquema se encontra representado na Figura 14. 
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Figura 14 - Esquema da nova configuração da rede de humidificação fornecida pela Equipa Externa. 

A configuração apresenta representa apenas metade da configuração proposta, já que na 

realidade cada lado do equipamento teria a forma apresentada, perfazendo um total de quatro 

tubagens independentes para humidificação de vapor. 

Além disso, a Equipa Externa sugeriu que o funcionamento do novo sistema fosse realizado 

de outro modo. Basicamente, apenas haveria escoamento de vapor da tubagem que se 

encontrava do lado oposto por onde se desse a exaustão, com o intuito de melhor distribuir o 

vapor para o interior do equipamento. 

No ciclo que decorreu entre 30-05-2017 e 02-06-2017, cujos set-points estavam definidos 

para 70 °C e 70 % de HR, foram colocadas sondas móveis nas localizações assinaladas na 

Figura 15 de onde resulta o Gráfico 11. O ensaio será denominado como “ensaio 2”. 

 

 Figura 15 - Localização das sondas móveis no ciclo decorrido entre 30-05-2017 e 02-06-2017  
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Gráfico 11 - Evolução humidade relativa medidas pelas sondas móveis durante 240 minutos da fase de regime 

permanente 

Com base nos valores apresentados no Gráfico 11 é possível concluir que a alteração do 

funcionamento da nova rede de humidificação permitiu distribuir o vapor para o interior do 

equipamento de uma forma mais eficaz, sendo que as zonas junto às paredes já não atingem a 

saturação. 

Na Tabela 14 são apresentados os valores relativamente aos valores da humidade relativa 

lidos pelas sondas 7 e 8 nos dois ensaios realizados, onde se pretende demonstrar que com o 

escoamento de vapor a feito tubagem que se encontrava do lado oposto por onde se desse a 

exaustão admite uma melhor distribuição do vapor para dentro do equipamento. 

Tabela 14 - Comparação dos ensaios para a nova configuração da rede de humidificação 

Ensaio Média Máximo  

1 81,6% 100% 10,4 

2 79,5% 97,8% 6,36 

 

4.2 Humidade relativa das rolhas 

O valor da humidade relativa das rolhas no final do processo do Super ROSA é de extrema 

importância, tendo em conta que os processos que o procedem, como a lavação, onde a reação 

pode não ser bem sucedida. Tornou-se por isso essencial tentar perceber quais os factores que 

poderiam influênciar a humidade relativa das rolhas no final do processo, nomeadamente: 

 Parâmetros da etapa final. 

 Set-point da humidade relativa; 

 Humidade relativa inicial; 

 Tempo de ciclo; 

 Qualidade da cortiça. 

Nem todos os fatores referidos podem ser controlados no início do processo, como é o caso da 

qualidade da cortiça e da humidade relativa inicial das rolhas, já que a qualidade da cortiça é 

variável e dependente da necessidade da produção da unidade industrial. Para além disso, e 
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como as rolhas são provenientes de variadas origens, não é possível assegurar uma humidade 

relativa inicial idêntica para todas as rolhas as rolhas, pelo que se focou mais em tentar 

melhorar os valores de saída deste parâmetro alterando as condições da fase em regime 

permanente e da etapa final. 

4.2.1 Set-point da humidade relativa 

Na Figura 16 encontram-se representadas as curvas higroscópicas que permitem avaliar a 

quantidade de humidade presente na cortiça em relação à temperatura (eixo das abcissas) e 

humidade relativa (eixo das ordenadas) do ar. 

 

Figura 16 - Curvas higroscópicas de equilibrio da humidade relativa da cortiça para várias condições do meio 

ambiente. (Gil and Cortiço 1998) 

Com base numa extrapolação das curvas da Figura 16, é possível estimar que para se obter 

uma humidade relativa das rolhas igual a 5%, numa situação de equilíbrio e para uma 

temperatura ambiente de 70 °C, seria necessário que o ar tivesse uma humidade relativa de 

pelo menos 70%. A partir do ciclo que começou no dia 07-04-2017 decidiu-se alterar o valor 

do set-point da humidade relativa para este valor.  

No ciclo em questão, foi retirada uma amostra com a dimensão de 50 rolhas de um lote após 

70 horas de tempo processual, como se pode verificar no Gráfico 12. Depois de um período 

de estabilização, as humidades relativas foram medidas e o valor médio destas apresentou um 

valor igual a 6,6%. Além disso, também foram medidas as humidades relativas de 50 rolhas 

do mesmo lote no final do processo, cujo valor médio era de 5,4%. 
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Gráfico 12 - Evolução da temperatura e da humidade relativa medidas pelas sondas internas durante a fase de 

regime permanente e a etapa final 

4.2.2 Etapa final 

A etapa final, como estava definida no início do projeto, tinha o propósito de arrefecer o 

equipamento para que, aquando o início da descarga do equipamento, as portas não fossem 

abertas com o risco da ocorrência de rolhas manchadas devido à queda de condensados nos 

sacos. No entanto, a perda de humidade que se observou nas medições referidas no 

subcapítulo anterior leva a concluir que esta etapa contribuía para a secagem excessiva das 

rolhas. Com base nos dados retirados das sondas móveis colocadas no ciclo que decorreu 

entre 01-03-2017 e 06-01-2017, foi feita uma análise mais detalhada da etapa final com base 

no Gráfico 13. 

 

Gráfico 13 - Evolução da temperatura e da humidade relativa medidas pelas sondas móveis durante a etapa final. 

No ciclo em questão, a etapa estava definida para apenas renovar o ar no interior da câmara, 

isto é, os sistemas de aquecimento e humidificação eram desligados e apenas os ventiladores, 

exterior e interiores, ficavam em funcionamento. Tal ação promovia uma queda rápida da 
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humidade relativa dentro do equipamento, ficando esta abaixo de 40% durante um período 

consideravelmente extenso. 

No sentido de tentar atenuar o efeito da etapa final na secagem das rolhas, procedeu-se a uma 

mudança das suas condições para que esta contribuísse também para a humidificação das 

rolhas. A reconfiguração da etapa final consistiu em manter todos os parâmetros de 

funcionamento igual ao que já se tinha anteriormente e acrescentar o controlo da humidade 

relativa.  

De forma a não promover condensações no interior do equipamento na abertura das portas do 

mesmo na altura da descarga, tornou-se crucial fazer um estudo mais detalhado dos pontos de 

orvalho para diferentes set-points da humidade relativa e uma temperatura igual a 50 °C, que 

é o valor a que o ar no interior do equipamento se encontra normalmente quando o ciclo 

termina. Os valores encontram-se representados na Tabela 15. 

Tabela 15 - Temperatura de orvalho para diferentes set-points da humidade relativa e uma temperatura de 50 °C 

Humidade Relativa (%) Ponto de Orvalho (°C) 

40 31,9 

45 34,0 

50 35,8 

55 37,5 

60 39,2 

65 40,6 

70 42,0 

 

Como se pode verificar na Tabela 15, o aumento da humidade relativa pouco contribui para o 

aumento do ponto de orvalho, sendo que um aumento de 40% para 70% para a humidade 

relativa implica apenas um aumento do ponto de orvalho em 10 °C. Numa primeira fase 

optou-se primeiro por definir para a etapa final um controlo da humidade para um valor de 

referência igual a 40% que posteriormente foi aumentado para 60%. 

4.3 Deformações das rolhas 

Por rolha deformada entende-se que pelo menos uma das suas características dimensionais 

não cumpra as especificações desejadas, apresentadas na Tabela 3, por excesso. Por exemplo, 

uma rolha com um calibre desejado de 45 mm por 24 mm de será considerada deformada se o 

seu comprimento for superior a 46 mm ou se o seu diâmetro for superior a 24,5 mm ou se 

apresentar uma ovalidade maior que 0,7 mm. 

A incidência direta dos jatos de vapor para humidificação e o peso devido ao empilhamento 

dos sacos foram consideradas como as principais causas para o aparecimento de rolhas 

deformadas no final do processo. 

No ciclo que decorreu entre 10-03-2017 e 14-03-2017, cujos set-points estavam definidos 

para 70ºC e 60% de HR, foram empilhados quatro sacos, cada um com 10.000 rolhas, e 

colocadas numa zona onde a incidência dos jatos de vapor não era sentida. Para além disso, 

foram também colocados dois contentores, um metálico e um de plástico, sendo que cada um 
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continha 25.000 rolhas. No final do ciclo, todas as rolhas passaram numa máquina de escolha 

eletrónica, cujos parâmetros de escolha dimensional eram iguais às que se encontram na 

Tabela 3. Os resultados da separação da máquina de escolha encontram-se representados no 

Gráfico 14. 

 

Gráfico 14 - Proporção de rolhas deformadas por tipo de embalagem no final do processo. 

Deste teste é possível concluir que os contentores apresentam uma menor proporção de rolhas 

deformadas no final do processo comparativamente aos sacos de ráfia, algo que pode ser 

explicado devido ao facto das rolhas contidas nos contentores estarem distribuídas numa área 

maior, o que diminui a pressão que estas exercem umas nas outras. 

No entanto, as máquinas da 3ª Escolha, por onde todos os lotes passam antes de serem 

embalados, apresentavam valores para a proporção de rolhas deformadas bem superiores aos 

obtidos neste teste, chegando a ser 30 vezes superior em alguns casos. Todos os lotes que 

exibiam valores excecionalmente altos eram lotes comprados a diversos fornecedores. 

No ciclo com set-points definidos para 70 °C e 70% de humidade relativa, foram escolhidos 

dois lotes de compra provenientes de fornecedores diferentes que, conjuntamente com um lote 

de origem interna, passaram numa máquina de escolha eletrónica. Cada lote era constituído 

por quatro sacos empilhados, cada um com 10.000 rolhas. Neste teste optou-se por colocar 

todos os lotes na zona onde mais se sentia a incidência dos jatos de vapor para que fosse 

possível ver qual a influência deste fator no aparecimento de rolhas deformadas. Para além de 

se registar a proporção de deformadas por fornecedor, optou-se por também registar 

individualmente o valor de cada saco, com o intuito de tentar quantificar o efeito do peso de 

cada saco. Os resultados do teste encontram-se representados no Gráfico 15, sendo que o 1º 

saco corresponde ao saco de cima e o 4º saco corresponde ao saco debaixo. O total representa 

o somatório da proporção de deformadas encontradas em cada empilhamento, pretendendo 

deste modo evidenciar a diferença existente entre as várias origens das rolhas.  
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Gráfico 15 - Proporção de rolhas deformadas por saco e por origem. 

Os resultados deste teste permitem retirar várias conclusões, das quais se destaca que a origem 

das rolhas é um fator importante no que toca ao aparecimento de rolhas deformadas. A única 

explicação que existe, até ao presente, é a possibilidade de a cortiça não ter sido devidamente 

cozida antes de ter passado pelo processo Super ROSA. 

Além disso, há um aumento significativo na proporção de rolhas deformadas relativamente ao 

primeiro teste efetuado. Tal facto pode ser explicado devido ou ao aumento da humidade 

relativa no interior do equipamento ou devido à influência dos jatos de vapor. Por outro lado, 

é também possível concluir que o peso dos sacos pouca influência tem no que toca ao 

aparecimento de rolhas deformadas no final do processo, visto que no Gráfico 15, o fenómeno 

aparenta ter um caracter mais aleatório do que sistemático.  

4.4 Rolhas manchadas 

Tendo em conta que a queda de condensados proveniente das condutas de exaustão/insuflação 

não podia ser prevenida devido à forma de como estas foram concebidas tornou-se crucial 

encontrar uma solução que permitisse que os condensados não caíssem diretamente nos sacos. 

Como tal, foram instaladas caleiras diretamente por baixo das bocas das condutas que tinham 

como propósito direcionar os condensados tanto para o fundo como para a entrada do 

equipamento. Porém, continuavam a aparecer sacos molhados nos ciclos que decorrem após a 

implementação das caleiras, como se pode visualizar na Figura 17.  

 

Figura 17 - Saco molhado devido a queda de condensados. 
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Os sacos encontravam-se na zona central do equipamento, estando por isso afastados das 

bocas das condutas, o que levou à consideração de que a origem dos condensados pudesse ser 

exterior ao equipamento. Uma simples verificação da parte superior do exterior do 

equipamento permitiu confirmar tal hipótese, o que valida a conclusão de falta de 

estanquicidade do equipamento. 

4.5 Análise dos dados acumulados durante o projeto 

Com o objetivo de fazer um balanço do projeto e perceber o quanto este contribuiu para o 

desenvolvimento do processo no que toca à extração de TCA e à capacidade de satisfazer as 

especificações definidas para as humidades relativas das rolhas no final do processo, serão 

analisados todos os dados recolhidos durante o projeto. 

4.5.1 Influência de novos fatores na extração de TCA 

Com o intuito de melhor determinar quais os fatores que mais influência tinham na extração 

de TCA, foi estipulado que cada amostra teria um tamanho igual a dez rolhas e que esta seria 

acompanhada por uma sonda móvel de modo a permitir uma caracterização mais detalhada 

das condições a que estas se encontrariam durante o processo. Além disso, definiu-se que o 

conjunto da amostra seria constituído da seguinte forma: 

 5 rolhas com concentrações de TCA compreendidas no intervalo [1,5; 3,0[ ng/l; 

 3 rolhas com concentrações de TCA compreendidas no intervalo [3,0 ; 5,0[ ng/l; 

 2 rolhas com concentrações de TCA compreendidas no intervalo [5,0; 15,0[ ng/l. 

A utilização destes critérios permitiu uniformizar, dentro do possível, as concentrações inicias 

de TCA entre amostras, que por sua vez influencia diretamente a redução relativa que se 

pretende analisar.  

Procede-se a uma análise semelhante à efetuada na secção 3.5, sendo que esta diferencia-se 

pelo facto da temperatura e da humidade relativa serem referentes aos valores médios obtidos 

pelas sondas móveis para cada amostra. 

Dada a quantidade de valores diferentes para as condições a que as amostras estiveram 

expostas, torna-se mais pertinente verificar qual a influência que a temperatura e humidade 

relativa do ar têm na extração de TCA. 

Com o intuito de facilitar a análise recorreu-se ao software Minitab
®
, cujos resultados se 

encontram na Figura 18 e na Figura 19. 
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Figura 18 - Relação entre a redução de TCA e a temperatura. 

 

Figura 19 - Relação entre a redução de TCA e a humidade relativa. 

Os resultados obtidos nesta análise contrariam em certa parte o que se verificou na análise 

efetuada relativamente aos dados obtidos até ao inicio do projeto, dado que com os novos 

dados adquiridos, e para um nível de significância de 5%, não se constata um aumento na 

redução de TCA para um aumento da temperatura e da humidade relativa. 

No entanto, é necessário ter em conta que os pontos que se encontram fora dos intervalos de 

confiança apresentam valores que não são esperados para o processo em questão, podendo 

estes terem como origem situações esporádicas que possam ocorrer no laboratório, como uma 

recalibração dos cromatógrafos. Além disso, ambos os valores de prova obtidos encontram-se 

relativamente próximos do nível de significância, que poderia ser atingido com a aquisição de 

novas observações. 
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A Tabela 16, onde os intervalos de confiança para a média da redução por tempo de ciclo 

foram calculados para um nível de significância igual a 5%, pretende discriminar os dados 

estatísticos da redução de TCA por tempo de ciclo. 

Tabela 16 - Estatísticas de redução por tempo de ciclo 

Tempo de 

Ciclo (horas) 

Tamanho da 

Amostra 

Média de 

Redução 

Desvio Padrão da 

Redução 

Intervalo de 

Confiança Individual 

(α=5%) 

60 143 0,800 0,103 (0,782; 0,817) 

84 100 0,770 0,129 (0,744; 0,795) 

120 70 0,838 0,065 (0,823; 0,854) 

 

Com base nos valores obtidos é possível verificar que a variabilidade do processo diminuiu 

durante a realização do projeto, algo que pode estar correlacionado com o aumento da 

homogeneidade das condições no interior do equipamento. Na Tabela 17 apresentam-se as 

diferenças relativamente às amplitudes dos intervalos de confiança entre os dados obtidos 

antes e depois do projeto. 

Tabela 17 - Comparação das amplitudes dos intervalos de confiança relativamente aos dados antes e após o 

projeto 

Tempo de Ciclo 

(horas) 
Antes Depois Redução 

60 0.095 0.035 63,1% 

 

 No entanto, ainda não é possível constatar na totalidade que ciclos com durações mais longas 

tenham um valor esperado superior, dado que existe interseção entre os intervalos de 

confiança relativamente aos tempos de ciclo com duração de 60 e 84 horas. 

4.5.2 Capacidade do processo para as HR das rolhas no final do projeto 

Com vista a perceber quais foram os impactos das várias alterações efetuadas tanto a nível de 

reparametrização do processo como a nível estrutural do equipamento, foram medidas as 

humidades relativas de 130 rolhas relativamente ao último ciclo decorrido durante a 

realização do projeto. 

Tendo em conta a diminuição da heterogeneidade das condições no interior do equipamento, 

torna-se pertinente voltar se as observações da amostra retirada seguem uma distribuição 

normal. Para tal procede-se a um novo teste de Kolmogorov-Smirnov, cujos valores se 

encontram representados na Tabela 18 e representados no Gráfico 16. 
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Tabela 18 - Teste de Kolmogorov-Sminorv para as humidades relativas no fim do projeto 

Humidade 

(x) 

Frequência Proporção S(x) Estatística 

z 

F0(x) 
 

3,8 1 0,0077 0,0077 -2,6580 0,0039 0,0038 

3,9 4 0,0308 0,0385 -2,2138 0,0134 0,0250 

4 3 0,0231 0,0615 -1,7697 0,0384 0,0232 

4,1 7 0,0538 0,1154 -1,3256 0,0925 0,0229 

4,2 16 0,1231 0,2385 -0,8814 0,1890 0,0494 

4,3 22 0,1692 0,4077 -0,4373 0,3309 0,0767 

4,4 29 0,2231 0,6308 0,0068 0,5027 0,1280 

4,5 14 0,1077 0,7385 0,4510 0,6740 0,0645 

4,6 16 0,1231 0,8615 0,8951 0,8146 0,0469 

4,7 9 0,0692 0,9308 1,3392 0,9098 0,0210 

4,8 7 0,0538 0,9846 1,7834 0,9627 0,0219 

4,9 2 0,0154 1,0000 2,2275 0,9870 0,0130 

 

Para um tamanho de amostra igual a 130, o valor crítico para rejeitar a hipótese de que as 

humidades relativas no final do processo seguem uma distribuição normal para um nível de 

significância igual a 5% é 0,0759. Dado que a estatística D do teste realizado (0,1280) 

assinalada na Tabela 18 é superior ao valor crítico, rejeita-se a hipótese que as humidades 

relativas das rolhas no final do processo sigam uma distribuição normal. No entanto, e 

comparativamente à situação inicial, o processo apresenta agora uma menor variabilidade, 

algo que se constata através de uma nova análise da capacidade do processo. 

 

 

Gráfico 16 - Perfil das probabilidades acumuladas das funções S(x) e F0(x) no fim do projeto 
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Na Figura 20 é apresentado o relatório obtido através do software Minitab
®
 da análise da 

capacidade do processo no final do projeto. Apesar do valor médio da humidade relativa das 

rolhas no final do processo ainda não se encontrar no objetivo definido (5%), verifica-se que 

esta já se encontra acima do limite inferior de especificação. No entanto, o índice de 

desempenho do processo (1,48) ainda se encontra abaixo do valor crítico definido (1,5). 

 

Figura 20 - Relatório da análise da capacidade do processo no final do projeto obtido pelo software Minitab®. 

Com vista a fazer um balanço do projeto no que toca à capacidade do processo em rolhas com 

humidades relativas de acordo com as especificações desejadas, procede-se à análise dos 

valores apresentados na Tabela 19.  

Tabela 19 - Comparação da capacidade do processo entre o início e o fim do projeto 

Capacidade do 

Processo 
Média Pp Ppk 

%  de humidades fora 

das especificações 

observadas 

Início 3,92 1,15 -0,10 61,22 

Fim 4,40 1,48 0,59 3,85 

 

Com as alterações efetuadas com vista a incrementar a humidade relativa das rolhas e em 

tornar mais uniforme as condições no interior do equipamento foi conseguido diminuir a 

percentagem de rolhas com humidades fora de especificação em 93,7%, conseguida pela 

diminuição da variabilidade que estas apresentam, que se observa no aumento de 28,7% do 

índice de desempenho do processo e pelo aumento do valor médio em 12,2%. 
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5 Conclusões e trabalho futuro 

Com a realização deste projeto, foi possível perceber a dificuldade que a indústria corticeira 

enfrenta no que toca a desenvolver e otimizar processos com vista à exterminação do 2,4,6-

Tricloroanisol (TCA) da superfície das rolhas de cortiça. 

Atualmente, a Unidade Industrial de Lamas apresenta o Super ROSA 2 como o processo que 

apresenta a maior eficiência de redução de TCA, devido maioritariamente à duração do tempo 

de tratamento a que as rolhas se encontram. No entanto, é um processo que foi recentemente 

implementado na fábrica e, por isso, necessitava de ser otimizado. 

Uma análise da conceção do Super ROSA 2 evidenciou algumas debilidades termodinâmicas 

no seu interior. O sobredimensionamento dos sistemas de aquecimento e humidificação e um 

controlo do caudal de vapor de aquecimento inadequeado, apresentaram-se como as principais 

causas das elevadas oscilações relativamente à temperatura e humidade relativa do ar no 

interior da câmara. Além disso, verificou-se que o facto das sondas de controlo se 

encontrarem junto aos permutadores de controlo justifica que estas não representem as 

condições médias, dado que existia um diferença de 8 pontos percentuais entre os valores 

médios medidos por sondas móveis e pelas sondas de controlo. 

A análise da capacidade do processo no início do projeto demonstrou que, no fim do processo, 

cerca de 66% das rolhas apresentavam humidades relativas fora das especificações definidas, 

sendo que a média destas (3,9%) se encontrava abaixo do limite inferior da especificação 

(4%). O aumento do set-point da humidade relativa, aliado a uma melhor uniformidade das 

condições dentro do equipamento, permitiram aumentar a humidade média para 4,4% e 

diminuir a dispersão dos valores em 28,7%, o que se materializa numa redução de 93,7% de 

rolhas com humidades relativas fora das especificações. No entanto, o processo ainda não 

apresenta a capacidade desejada, pelo que ainda será necessário atuar através de novas 

alterações no processo, como o aumento da humidade relativa na etapa final, sem prejudicar o 

aparecimento de rolhas manchadas. 

A redefinição dos parâmetros da etapa final foi também um fator importante no incremento da 

humidade relativa das rolhas, dado que esta apresentava como objetivo a prevenção da queda 

de condensados nas rolhas aquando a abertura das portas no fim do ciclo, cujo problema foi 

resolvido através da instalação de caleiras que redirecionam esses condensados para longe das 

rolhas. 

Estruturalmente, o equipamento apresenta alguma falta de rigor no que toca ao isolamento das 

condutas de exaustão/insuflação, visto estas se encontrarem no exterior do equipamento o que 

promove o aparecimento de rolhas manchadas devido à queda de condensados nas rolhas. 

Além disso, a ocorrência de queda de condensados no centro do equipamento permitiu 

verificar a falta de estanquicidade que este apresenta.    

Os fatores que podiam influenciar o aparecimento de rolhas deformadas eram desconhecidos, 

tendo em conta que a única causa descoberta seria a utilização de uma temperatura  

demasiado elevada para a realização do tratamento. Com o decorrer do projeto, verificou-se 
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que a própria origem da cortiça era um fator determinante, tendo em conta que poderá haver 

fornecedores que não realizem o processo de cozedura corretamente. Torna-se ainda 

necessário proceder à realização de mais ensaios que permitam avaliar se o aumento do set-

point da humidade relativa e a incidência direita dos jatos de vapor também propiciam o 

aumento de rolhas deformadas. 

A redução de 63,1% relativamente à amplitude do interval de confiança para um ciclo de 60 

horas sugere que, com a utilização dos novos equipamentos, onde as condições nos seus 

interiores sejam ainda mais uniformes, será possível diminuir ainda mais a variabilidade que 

existe em todo o processo relativamente à extração de TCA, desde a medição das 

concentrações iniciais até à medição das concentrenções finais.  

A realização deste projeto permitiu fazer o levantamento de questões e dúvidas sobre o 

processo e o equipamento relativamente a aspetos que de outra forma poderiam não ser 

considerados tão importantes, como foi o caso da periodicidade dos ventiladores internos. As 

conclusões retiradas são um bom ponto de partida para definição e repetição de novos ensaios 

que quando começarem a ser desenvolvidos deverão possibilitar a continuação da otimização 

do processo Super ROSA.  
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Anexo A: Exemplo das rolhas contaminadas enviadas semanalmente 
pelo laboratório para testes de eficiência dos equipamentos de 
tratamento sensorial de rolhas naturais. 

 

Figura A.1 – Rolhas contaminadas enviadas pelo laboratório na semana 17 do ano de 2017. 
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Anexo B: Norma de Controlo para a carga e descarga do Super ROSA 
2 

 

Figura B.1 – Norma de controlo para o Super ROSA 2. 
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Anexo C: Exemplo de instabilidades ocorridas durante o processo 
que não são controláveis 

 

Figura C.1 – Evolução da temperatura e humidade relativa durante o ciclo que decorreu entre 24-03-2017 e 28-

03-2017 

 

 

  


