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RESUMO  

O presente trabalho consiste no desenvolvimento e aplicação da ferramenta DMAIC da 

metodologia Six Sigma numa indústria química localizada em Camaçari. Em 2021 houve um 

aumento na demanda do Glifosato, herbicida amplamente utilizado no mundo do agronegócio, 

tornando necessário aumentar a produção do Ácido N-fosfonometiliminodiacético (PIA), 

ingrediente ativo principal para formulação do herbicida, que é comercialmente chamado de 

Roundup. A última etapa do processo produtivo do PIA, é a operação unitária de centrifugação, 

realizada por quatro centrífugas de filtração, que atendem à produção diária. No entanto, quando 

um desses equipamentos está em manutenção, é necessário reduzir a produção. Dentro desse 

contexto, o objetivo desse trabalho foi aplicar a metodologia DMAIC em busca de otimizações na 

etapa da centrifugação, identificando oportunidades de melhoria e implementando mudanças na 

planta industrial. Para tal, primeiramente, foi explanado e compreendido o processo produtivo do 

PIA, fez-se uso da metodologia de pesquisa explicativa para o entendimento dos princípios da 

centrifugação e para criar o embasamento teórico necessário acerca dos fenômenos de transporte, 

termodinâmica e forças associadas à centrifugação. O funcionamento das centrifugadoras foi 

elucidado, bem como as etapas do ciclo da operação unitária, abordando os principais parâmetros 

para análise do desempenho. Finalmente, a metodologia DMAIC foi aplicada, desenhando e 

definindo os objetivos do projeto, com foco na redução das perdas e otimizações; a medição da 

situação atual foi realizada e a análise das principais variáveis manipuladas que impactam 

diretamente na produtividade das centrífugas. Como resultado dessas análises, foi realizada a 

redução dos tempos de heel e basket wash, etapas de limpeza das centrífugas, resultando num 

aumento da capacidade produtiva anual em 2.611 toneladas, resultado bem expressivo para a 

planta. Além do ganho de produção, houve também a redução do consumo de água em 20%, 

impactando positivamente no tripé da sustentabilidade: ambiental, social e econômico. Como 

resultado da metodologia DMAIC implementada, oportunidades de estudos futuros também foram 

identificadas as quais podem acarretar numa otimização ainda maior para a etapa de centrifugação 

da Bayer de Camaçari. 

 

Palavras-chave: Centrifugação; Six Sigma; DMAIC; Projeto de Otimização; Herbicida.  
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ABSTRACT 

This work consists of the development and application of the DMAIC tool of the Six Sigma 

methodology in a chemical industry located in Camaçari. In 2021, there was an increase in 

Glyphosate’s demand, an herbicide widely used in the agribusiness world, making it necessary to 

increase the production of N-phosphonomethyliminodiacetic acid (GI), the main active ingredient 

for the herbicide formulation, which is commercially called Roundup. The last stage of GI’s 

production process is the centrifugation’s unitary operation, carried out by four filtration 

centrifuges, which serve daily production. However, when one of these equipment is in 

maintenance, it is necessary to reduce production. Within this context, the objective of this work 

was to apply the DMAIC methodology looking for optimizations in the centrifugation stage, 

identifying improvement opportunities and implementing changes in the industrial plant. For this, 

first, the GI’s production process was explained and understood, also the explanatory research 

methodology was used to understand the principles of centrifugation and to create the necessary 

theoretical basis about the phenomena of transport, thermodynamics and forces associated with 

centrifugation. The centrifuge operation was elucidated, as well as the stages of the unit operation 

cycle, addressing the main parameters for performance analysis. Finally, the DMAIC methodology 

was applied, designing, and defining the project's objectives, focusing on reducing losses and 

optimizing; the measurement of the current situation was carried out and the analysis of the main 

manipulated variables that directly impacts centrifuges’ productivity was carried out. As a result 

of these analyses, the heel and basket wash times, centrifuge cleaning steps, were reduced, 

resulting in an increase in annual production capacity by 2,611 tons, a very expressive result for 

the plant. In addition to production gains, there was also a 20% reduction in water consumption, 

positively impacting the sustainability tripod: environmental, social, and economic. As a result of 

the implemented DMAIC methodology, opportunities for future studies were also identified which 

may lead to an even greater optimization for the centrifugation stage of the company. 

 

Keywords: Centrifugation; Six Sigma; DMAIC; Optimization Project; Herbicide.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A unidade produtiva da Bayer localizada no Polo Petroquímico de Camaçari tem como 

produto final o Ácido N-Fosfonometiliminodiacético (PIA), comercialmente chamado de 

Glifosato Intermediário (GI), ingrediente ativo para a produção do Glifosato (Roundup) que é o 

herbicida campeão mundial de vendas segundo o Atlas do Agronegócio (FUNDAÇÃO 

HEINRICH BOLL BRASIL; FUNDAÇÃO ROSA LUXEMBURGO, 2018). A planta de 

Camaçari faz parte da divisão de Proteção de Cultivos da Bayer, multinacional de origem alemã 

que atua também nas vertentes de bens de consumo e produtos farmacêuticos.  

A produção do Ácido N-Fosfonometiliminodiacético (PIA) começa na área úmida da 

planta industrial num processo semi-contínuo onde ocorre inicialmente a hidrólise do tricloreto de 

fósforo (PCl3) para formação de um intermediário chave importante no processo. A massa 

reacional proveniente do hidrolisador é direcionada para os reatores onde outras matérias-primas 

são adicionadas para ocorrer a etapa de fosfonometilação, que resulta na formação da molécula do 

PIA. Em seguida, a lama de PIA é direcionada para os cristalizadores, onde ocorre resfriamento 

da massa para favorecer e acelerar a formação dos cristais que, posteriormente, são centrifugados 

na última etapa do processo. 

A centrifugação é realizada por quatro centrífugas filtrantes que operam em batelada e 

possuem capacidade produtiva de, aproximadamente, 360 toneladas por dia no total. Esse número 

atende à produção da planta, exceto quando há a necessidade de paradas para manutenções 

preventivas ou corretivas em um desses equipamentos, resultando assim, num gargalo para as 

operações.  

Em 2021, a alta demanda do Glifosato se tornou uma necessidade do negócio colocando 

em evidência a grande oportunidade de otimização da etapa de centrifugação para que três 

centrífugas em operação atendesse a demanda de produção sem causar redução de carga enquanto 

uma estivesse em manutenção. Assim, vislumbrou-se a oportunidade de utilizar a ferramenta 

DMAIC pertencente à metodologia Lean Six Sigma para melhor compreensão do problema e 

proposição de solução. Tal metodologia visa, por meio de uma forma estruturada e olhando a 

cadeia do início ao fim, implementar melhorias sustentáveis no processo tendo objetivos claros e 

definidos (PYZDEK, 2003). A sigla DMAIC significa Definir, Medir, Analisar, Melhorar (do 

inglês Improve) e Controlar e suas etapas se resumem em: 

1- Definição do cenário e do objetivo da melhoria; 

2- Medições do modo de operação atual; 

3- Análise do caso e dos dados obtidos na etapa anterior para identificação das oportunidades; 

4- Implementação das melhorias visualizadas no desenvolvimento do projeto; 

5- Controle das medidas implementadas através da formalização da mudança, documentação 

e processos de auditorias, por exemplo. 

 O sucesso desse projeto utilizando tal ferramenta, além de promover o aumento da 

produtividade e do benefício financeiro atrelado às melhorias implementadas, promove 

também uma redução do consumo de água no processo, o que agrega valor do ponto de vista 

da sustentabilidade, se tornando dessa forma, estratégico para a empresa. 

 Dentro desse contexto, o presente trabalho foi elaborado com o objetivo de entender os 

aspectos físicos atrelados à operação unitária de centrifugação, a própria operação em si, bem 

como conhecer as centrífugas e seus modos de funcionamento através de uma revisão 
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bibliográfica. Esse embasamento teórico faz-se necessário para a realização do projeto 

utilizando a ferramenta DMAIC, que terá suas etapas detalhadas no desenvolvimento do 

trabalho, assim como o estudo do ciclo da centrifugação, as variáveis presentes no processo 

que são passíveis de manipulação e as variáveis controladas para identificação das principais 

oportunidades de melhoria. Ao final, pretende-se evidenciar as mudanças implementadas para 

otimização da etapa de centrifugação, os resultados obtidos e os impactos para a operação da 

planta como um todo.  
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2. OBJETIVOS 

  

 O presente trabalho tem como objetivo geral avaliar o processo, propor e implementar 

mudanças para otimização da etapa de centrifugação do processo produtivo, utilizando-se da 

ferramenta DMAIC da metodologia Lean Six Sigma, na unidade da Bayer no Polo Petroquímico 

de Camaçari. 

Para atingir o objetivo geral, definiram-se os seguintes objetivos específicos: 

 

• Definir e compreender a operação unitária da centrifugação, bem como as etapas do ciclo 

da centrífuga; 

• Mensurar a capacidade produtiva atual, tempos de ciclo e tempos de lavagem; 

• Analisar dados coletados para identificação das principais oportunidades de otimização; 

• Implementar mudanças para aumentar a capacidade produtiva das centrífugas; 

• Formalizar as mudanças quanto à forma de operação; 

• Controlar e documentar as mudanças implementadas a fim de certificar os resultados 

obtidos. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1 PRODUÇÃO DE PIA 

 

3.1.1 O PIA 

 Conforme mencionado, a Bayer é uma empresa de origem alemã que está no Brasil há 25 

anos. O portfólio da empresa se enquadra nas áreas da saúde e agricultura. A planta localizada no 

Polo Petroquímico de Camaçari foi inaugurada em 2001 e faz parte da subdivisão de Proteção de 

Cultivos uma vez que seu produto, o glifosato intermediário, é o principal ingrediente ativo para a 

produção do Roundup, produto que ocupa o primeiro lugar no segmento de defensivos agrícolas 

(CANAL AGRO ESTADÃO, 2021). 

Figura 1 - Fábrica da Bayer localizada em Camaçari 

 

Fonte: Adaptado de Tranenge Construções. 

 

Na Figura 1 é ilustrada uma visão geral da fábrica de Camaçari, que é dividida em três 

áreas produtivas: DSIDA (Ácido Dissódico Iminodiacético) e PCl3 (tricloreto de fósforo), que são 

matérias primas utilizadas na unidade do PIA, subdividida em Área Úmida e Área Seca, para 

formação do produto final (REVISTA PETROQUÍMICA, 2001).  

PIA é a abreviação para o nome da molécula (Ácido N-Fosfonometiliminodiacético) 

representada na Figura 2a e é chamado também de GI (glifosato intermediário). É um sólido 

branco, conforme mostrado na Figura 2b, com características ácidas, inodoro e corrosivo, contendo 

cerca de 12% de umidade na sua composição e pureza próxima a 99% (ESPECIFICAÇÃO DE 

PRODUTOS FINAIS, 2022). 
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Figura 2 – Ácido N-fosfonometiliminodiacético (PIA). a) Estrutura molecular do PIA. b) PIA 

Sólido 

 

 
 

Fonte: FISPQ PIA, 2019. 

O PIA é insolúvel em água e pouco solúvel em solventes orgânicos como ácido acético ou 

piridina. É um produto não reativo por si só e estável nas condições normais de temperatura e 

pressão. Quando em contato com soda cáustica ou outras bases, ocorre o processo de neutralização 

química (reação ácido-base) liberando calor (FISPQ PIA, 2019).  

O processo de obtenção desse sólido será detalhado no próximo tópico a fim de elucidar as 

etapas e alguns fatores que influenciam diretamente no rendimento do processo e na etapa de 

centrifugação. 

 

3.1.2 Processo de obtenção do PIA 

Na Área Úmida da unidade de Camaçari, acontecem as reações químicas para formação do 

PIA. A primeira etapa do processo é a reação de hidrólise do PCl3 para formação de algumas 

moléculas e do intermediário chave principal utilizado na produção da molécula do PIA. Essa 

etapa de hidrólise ocorre em dois vasos hidrolisadores. Durante a reação de hidrólise há também a 

formação do ácido clorídrico (HCl), que é posteriormente recuperado em um sistema adjacente e 

vendido como subproduto do processo (PROCESSO EM DETALHE, 2019). 

A segunda etapa do processo é a reação de fosfonometilação para formação da molécula 

de PIA. A reação ocorre em três reatores que, após receberem a massa reacional proveniente dos 

hidrolisadores, são alimentados também com formol e com DSIDA (Ácido Dissódico 

Iminodiacético). Em meio extremamente ácido, os primeiros cristais de PIA são formados e, ao 

final da reação, é adicionada soda cáustica (NaOH) a uma concentração de 20% para ajustar o pH 

da massa reacional na faixa de -0,2 a 0,2, que é o ponto isoelétrico da solução, ou seja, o ponto de 

menor interação soluto-solvente (menor solubilidade), o que favorece a formação e precipitação 

do produto sólido (PERRY, 2008).  

A lama contendo cristais de PIA formada nos reatores é transferida, então, por gravidade, 

para os cristalizadores. A cristalização é a última etapa da Área Úmida e, partir desta, já não 

acontece mais nenhuma reação química. Nos cristalizadores, é adicionada água de diluição para 

dissolver os sais de cloreto que se formam e que são considerados impurezas do processo e, na 

sequência, inicia-se o processo de resfriamento da massa com a passagem de água através de 

serpentinas localizadas dentro do vaso. A redução de temperatura de 110 para 45°C causa a 
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diminuição da solubilidade do PIA, resultando na cristalização total dos sólidos que ainda se 

encontravam solúveis. Todas as etapas mencionadas ocorrem sob agitação para evitar a formação 

de pedras e favorecer a homogeneização para melhor reação e resfriamento (PROCESSO EM 

DETALHE, 2019). 

Algumas bateladas, após saírem especificamente do Cristalizador #3, são direcionadas para 

o Tanque de Sementes e ficam sob agitação. Uma quantidade dessa solução contendo cristais de 

PIA retorna para os reatores ao final da reação como sementes. A semeadura acontece no momento 

da formação dos cristais, quando a solução está supersaturada, com o objetivo de auxiliar na 

nucleação, acelerando o processo de cristalização e padronizando o tamanho dos sólidos formados 

(PERRY, 2008).  

Segundo o documento de processo da Bayer, o ato de alimentar sementes no reator 

contribui para a remoção de cloreto na etapa de lavagem da torta na centrifugação devido ao 

aumento da permeabilidade proveniente da padronização da granulometria dos cristais. Além 

disso, esse processo favorece a redução do PIA solúvel e, consequentemente, a perda destes cristais 

solúveis para a corrente efluente no momento da centrifugação. A padronização do tamanho 

também evita a formação de finos que prejudicam o desempenho das centrífugas. 

A lama de PIA já resfriada na etapa anterior é bombeada e percorre as tubulações até chegar 

nos Centrifuge Feed Tanks (CFT) localizados na Área Seca, retratada na Figura 3. Esses vasos 

recebem as bateladas dos cristalizadores e as mantém sob agitação enquanto os ciclos das 

centrífugas acontecem. Os CFT’s são tanques pulmões para promover a alimentação das 

centrífugas.  

A etapa centrifugação é realizada por quatro centrífugas filtrantes HZ160 da Krauss Maffei 

em ciclos de seis minutos que serão detalhados no desenvolvimento do trabalho, caracterizando 

sua operação como regime de batelada. O PIA seco obtido então é direcionado para os containers 

que ficam posicionados em oito plataformas. No pátio é onde ocorre toda a movimentação dos 

containers, que saem em carretas para os navios no porto de Aratu. (PROCESSO EM DETALHE, 

2019). 

Figura 3- Planta do PIA - Área Seca 
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Fonte: Autoria própria. 

 O PIA é a principal matéria prima da unidade da Bayer de São José dos Campos onde 

ocorre o processo de oxidação para remoção de um dos grupos acetil da sua molécula para 

formação do Glifosato Técnico, o principal herbicida da Bayer comercialmente chamado de 

Roundup (QUÍMICA DO PROCESSO, 2019). 

Na Figura 4 é possível visualizar de forma sumarizada o diagrama de blocos da área do 

PIA, dando enfoque, principalmente, à etapa de centrifugação. Nas próximas seções será 

apresentado um estudo teórico sobre a operação unitária de centrifugação, seus princípios e 

características e variáveis que servirão de base para o desenvolvimento do projeto Six Sigma 

utilizando a ferramenta DMAIC. 

Figura 4 - Diagrama de blocos da área do PIA 

 

Fonte: Autoria própria. 

  

 

3.2 A ETAPA DA CENTRIFUGAÇÃO 

Como mencionado, a etapa de centrifugação é o principal gargalo da unidade de produção 

do PIA atualmente. Para implementação do projeto de otimização, faz-se necessário o 

entendimento teórico da operação unitária em si, bem como seus fundamentos, ou seja, os 

princípios da física e da mecânica dos fluidos que a governam.  

A separação centrífuga promove o fracionamento de duas substâncias imiscíveis e com 

diferentes densidades numa mistura, por meio da aplicação de um campo centrífugo que faz com 

que a parte mais pesada da solução se encaminhe para os extremos do compartimento, enquanto a 

fase mais leve permaneça em regiões mais centrais (CREMASCO, 2014). Essa separação acontece 

devido ao fato de as centrífugas utilizarem-se de rotação em alta velocidade para gerar a força 

centrífuga que atua nas fases de diferentes densidades (LEUNG, 2019). 

A escolha por essa operação unitária, por mais que essa se caracterize por um custo mais 

elevado tanto do ponto de vista de produção, quanto do ponto de vista de manutenção, é 

influenciada por diversos fatores e necessidades industriais tais como a velocidade de separação, 
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maior produtividade e capacidade de geração de sólidos com pouca umidade (MC CARTHY, 

2011). 

Para o entendimento do funcionamento das operações unitárias é importante compreender 

as ciências que são as bases teóricas à sua aplicação: termodinâmica e fenômenos de transporte. A 

centrifugação faz parte do grupo de operações unitárias de sistemas fluidomecânicos e particulados 

que tem como base o fenômeno de transporte relacionado a quantidade de movimento, também 

chamado de mecânica dos fluidos. Para estar nessa classificação, a operação deve conter um 

sistema fluidomecânico associado ao transporte e movimento do fluido (líquido-sólido), bem como 

a interação física no contato entre as fases, influenciada pelo tamanho das partículas, propriedades 

físico-químicas, diferença de densidade e velocidade terminal (CREMASCO, 2014). 

Além das linhas de estudo associadas aos fenômenos de transporte, o conhecimento básico 

das forças centrífugas atrelada à segunda Lei de Newton é fundamental para estudar as 

oportunidades de melhoria no processo que favorecem uma melhor produtividade. O 

conhecimento do modo de operação do equipamento também é imprescindível para compreender 

todo o processo e determinar as variáveis que afetam a operação como um todo, bem como as 

características do produto resultante da etapa de centrifugação. 

 

3.2.1 Princípio de funcionamento da centrífuga 

Conforme mencionado anteriormente, a operação unitária da centrifugação promove a 

separação de uma suspensão sólido-líquido. Portanto, torna-se importante o conhecimento e 

entendimento do escoamento da fase líquida, bem como as características das partículas sólidas 

tais como tamanho, densidade e a fluidodinâmica do material no meio fluido para analisar o 

desempenho dessa separação bem como propor melhorias na operação. Inicialmente, faz-se 

necessária a compreensão das forças que atuam no campo e que promovem o processo de 

separação (CREMASCO, 2014). 

 O princípio fundamental da dinâmica, mais precisamente a 2ª lei de Newton, demonstra a 

proporcionalidade entre força, massa e aceleração descrita por: 

 𝐹 = 𝑚 . 𝑎  (1) 

Sendo: 

F: força; 

m: massa inercial; 

a: aceleração 

 

A Equação 1 não retrata a definição de força por si só. Esta adquire significado quando o 

símbolo F é substituído pela sua expressão em termos das leis de forças (leis da gravitação 

universal, forças elétricas, magnéticas, centrípetas, por exemplo). Um ponto importante a se 

mencionar é que a aceleração tem caráter vetorial, enquanto a massa é um escalar, portanto a força 

é um vetor que deve levar em conta as forças de diferentes origens que atuam sobre a partícula 

(NUSSENZVEIG, 2013).Ao ser submetida a uma força de campo, que no presente estudo ocorre 

no campo centrífugo e às forças de superfície (de arraste e sustentação, por exemplo), a partícula 

se movimenta no fluido e a Equação 1 para a partícula isolada pode ser reescrita como na forma 

apresentada na Equação 2: 
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 𝐹𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 + 𝐹𝑒𝑚𝑝𝑢𝑥𝑜 + 𝐹𝑠𝑢𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑎çã𝑜 + 𝐹𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠𝑡𝑒
= 𝑚 . 𝑎 

 (2) 

 

Figura 5 - Representação das forças que atuam em uma partícula. 

 

Fonte: Cremasco, 2014. 

 O que se pode inferir através da Equação 2 e da Figura 5, é que o movimento da partícula 

e a sua aceleração depende de outras forças além da força de campo, e uma delas que impacta 

diretamente na centrifugação, pois pode desacelerar o processo, é a força de arraste. A força de 

arraste é causada pela força resistiva que o fluido exerce sobre a partícula durante o escoamento 

(CREMASCO, 2014). 

Uma partícula em movimento circular uniforme acelerado, isto é, um movimento 

acelerado em que uma partícula se move ao longo de uma trajetória circular de raio constante, só 

permanece nessa condição sendo mantida por uma força dada pela seguinte expressão: 

 𝐹 = 𝑚𝑤2𝑟 �̂�   (3) 

 

Sendo: 

F: força; 

m: massa; 

w: velocidade angular 

r: raio 

  

 Esta equação determina a força centrífuga, aquela que direciona o objeto para a periferia 

da circunferência, também caracterizada como o oposto da força centrípeta. 
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Figura 6 - Representação da força centrífuga aplicada à uma pedra (representada pela letra “m”) 

presa por um fio 

 

Fonte: Nussenzveig (2013). 

Por vezes na literatura, tentam explicar a força centrífuga através de referencial inercial 

onde ela não existe. Na Figura 6 há dois observadores, um posicionado fora do sistema, em S, e o 

outro está localizado em S’, numa plataforma giratória que possui determinada velocidade angular. 

Este último está em repouso em relação à pedra m. Em S é possível visualizar somente a aceleração 

centrípeta devido à tensão horizontal (T) do fio na pedra, aplicando-se então a 2ª lei de Newton. 

Já em S’ a pedra está em equilíbrio, sob uma força de inércia chamada de força centrífuga, que 

direciona o corpo para fora (NUSSENZVEIG, 2013). 

McCarthy (2011), explica que, quanto maior a densidade de um componente é necessário 

aplicar uma maior força centrípeta para evitar o movimento radial para fora do eixo de rotação. 

Esse fato tem correlação com o que Newton (1687), determinou como Lei da Inércia (1ª lei de 

Newton), enunciando-a da seguinte forma: “Todo corpo continua em seu estado de repouso ou de 

movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por 

forças imprimidas sobre ele”. Ou seja, a inércia é a capacidade do corpo de resistir à mudança do 

seu estado de movimento retilíneo uniforme e essa resistência é diretamente proporcional à 

quantidade de matéria do corpo (REVISTA BRASILEIRA DE ENSINO DE FÍSICA, p.2, 2018). 

Em seu estudo aplicado à indústria do leite, McCarthy (2011) pontua que a força centrípeta 

é numericamente igual e oposta em sinal à força centrífuga e, esta última, só se torna real se a 

própria entidade rotativa é considerada o referencial inercial, reforçando assim a teoria 

mencionada anteriormente por Nussenzveig (2013). Dentro do contexto ele explica que quando 

determinado componente é colocado em uma centrífuga, a rotação é fornecida pelo cesto. A força 

centrípeta não atua sobre as partículas mais densas (sólidos ou líquidos mais densos) porque estas 

se movem livremente pelo líquido, adquirindo uma velocidade radial que as direcionam para a 

parede do cesto (força centrífuga), enquanto o líquido menos denso é desacelerado pela força 

centrípeta (MC CARTHY, 2011). 

Uma das causas para a velocidade radial das fases ser diferente é a diferença de densidade. 

Essa diferença é um dos principais fatores que influenciam na velocidade da separação centrífuga 

e, quanto maior ela for, maior a força centrífuga (MC CARTHY, 2011). Deve ser levada em 

consideração também a velocidade terminal que é a velocidade de sedimentação, sendo esta 

diretamente proporcional ao quadrado do diâmetro das partículas. A velocidade terminal é dada 

pela lei de Stokes, a qual se refere à força resistiva que a partícula é submetida quando em 

movimento em um fluido viscoso e é dada por: 

𝑣𝑡 =
𝜋

6
 . 𝑑2 . (𝜌𝑠 − 𝜌𝑓)  (4) 
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Em que: 

𝑣𝑡: velocidade terminal; 

d: diâmetro da partícula; 

ρs: densidade do sólido; 

ρf: densidade do fluido. 

 

 Admitindo coordenadas cilíndricas para partículas esféricas e considerando como válido o 

regime de Stokes retratado na Equação 4, tem-se que a velocidade terminal da partícula no campo 

centrífugo (representado na Figura 7), é dada pela velocidade radial, retratada na Equação 5 

(CREMASCO, 2014) a seguir: 

𝑢𝑝𝑟
=  𝑣𝑡 =  

(𝜌𝑠 − 𝜌)𝑑2
𝑝𝑁²𝑟

18𝜇
 

 (5) 

 

 

 
 

Onde:  

 𝑢𝑝𝑟
: componente de velocidade na direção radial; 

 N: número de rotações 

 µ: viscosidade dinâmica 

 

Figura 7. Partícula submetida à um campo centrífugo. 

 

Fonte: Cremasco, 2014. 

Após elucidar a base teórica para a compreensão da operação unitária, nos próximos 

tópicos serão esclarecidos pontos importantes acerca das centrífugas e da etapa de centrifugação. 

As seções a seguir servirão como aporte teórico para o desenvolvimento e a aplicação do projeto 

DMAIC.  
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 3.3 TIPOS DE CENTRIFUGADORAS 

 Normalmente as centrífugas são classificadas em dois tipos genéricos:  centrífugas de 

sedimentação ou de filtração. Na Figura 8 é possível visualizar um desenho esquemático dos dois 

tipos de centrífugas mencionados. A centrífuga sedimentadora é ilustrada na Figura 8a, onde 

ocorre a separação do sólido, mantendo o líquido retido dentro do equipamento. Já a Figura 8b 

demonstra que, na centrífuga filtrante, ocorre a passagem do fluido através do meio filtrante. 

(PERRY, 2008). 

Figura 8 – Tipos de centrifugadoras sendo (a) sedimentadora e (b) filtrante. 

 

Fonte: Perry (2008) – Adaptado pela autora. 

 Como já mencionado nos capítulos anteriores, o componente de maior densidade (o sólido) 

tende a se deslocar para o local que tem o maior raio, ou seja, na direção da extremidade da rotação, 

enquanto o componente menos denso (o líquido) é direcionado para o local com o raio menor, no 

sentido do centro da circunferência. No entanto, essa diferença de densidade terá maior 

importância na separabilidade para as centrífugas de sedimentação, para as que tem o princípio de 

filtração isso não tem muita influência conforme será detalhado a seguir (LEUNG, 2019). 

 

 

3.3.1 Centrífugas de Sedimentação 

As centrífugas sedimentadoras podem ser utilizadas com o intuito de clarificar o líquido 

por meio da retirada das partículas. A separação também pode ser para desagregação e 

classificação, ocorrendo por diferença de partícula ou de densidade, ou seja, os sólidos mais finos 

seguem fazendo parte do produto enquanto os maiores permanecem na torta e são rejeitados. Já 

no desague, o objetivo é produzir uma torta seca e com uma quantidade de sólidos concentrados. 

Isso mostra que a centrifugação por sedimentação pode ter uma série de objetivos e finalidades e 

sua operação varia de acordo com a aplicabilidade necessária (PERRY, 2008). 

Nas centrífugas de sedimentação os sólidos (componente de maior densidade) se depositam 

na parede do recipiente como é possível visualizar na Figura 9. 
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Figura 9 - Centrífuga de sedimentação de parede sólida 

  

Fonte: Leung (2019) – Adaptado pela autora. 

 

Para ter uma separação efetiva nas centrífugas sedimentadoras, é necessária uma 

combinação de algumas condições: alta velocidade angular, diferença de densidade entre o sólido 

e o líquido e baixa viscosidade do licor. A velocidade de sedimentação é sensível, principalmente, 

à mudança de velocidade da centrífuga e ao tamanho da partícula. Se as partículas forem bem 

pequenas, talvez seja necessário a adição de polímeros de floculação e coagulação para garantir a 

efetividade da separação (PERRY,2008).  

A operação de centrifugação pode ser classificada em operação com descarga contínua ou 

operação por batelada. Nesta última modalidade elas ainda podem variar de acordo com seu regime 

de alimentação contínua ou por batelada podendo, portanto, adquirir as características de uma 

operação em semi-batelada. 

Segundo Leung (2019), as centrífugas de alimentação por batelada recebem uma 

quantidade fixa de lama que é centrifugada fazendo com que os sólidos mais pesados se depositem 

temporariamente até o final do processo. Em alguns casos, pode-se ter centrífugas com 

alimentação e remoção contínuas. 

As centrífugas de alimentação contínua são, na realidade, semi-contínuas pois o processo 

é interrompido quando há o acúmulo de grande quantidade de torta no cesto que impede a filtração 

efetiva. Isso acontece, pois, para garantir o desempenho, a centrífuga precisa ser limpa antes do 

próximo ciclo. 

Já no caso da descarga contínua também se aplicam casos de descarga semi-contínua como 

por exemplo na centrífuga de disco onde a descarga é intermitente.  

Abaixo, na Figura 10, é possível visualizar esquema feito por Leung (2019) e adaptado, 

para demonstrar a classificação destes equipamentos: 
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Figura 10 - Classificação das centrífugas de sedimentação contínuas e por batelada 

 

 

Fonte: Leung (2019) – Adaptado pela autora. 

 

 

3.3.2 Centrífugas de Filtração 

Conforme foi mencionado anteriormente, para a centrífuga de filtração a diferença de 

densidade entre os componentes não é determinante para a separação sólido-líquido. Isso porque 

a mistura contendo as duas fases são submetidas e reagem à força centrífuga se direcionando para 

a extremidade do cesto que funciona como um filtro retendo a torta com as partículas sólidas e 

permitindo a passagem do líquido, conforme pode ser visto na imagem da Figura 11. Para que isso 

ocorra de forma adequada, os sólidos devem ter tamanhos maiores que os orifícios do cesto, no 

entanto a própria torta forma um meio filtrante durante a centrifugação, podendo por si só reter 

sólidos com diâmetros menores (LEUNG, 2019).  
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Figura 11 - Centrífuga filtradora de parede sólida 

 

 

Fonte: Leung (2019) – Adaptado pela autora. 

 

As centrífugas de filtração possuem a mesma subdivisão das sedimentadoras: alimentação 

contínua ou em batelada. De um modo geral, elas usam algum meio filtrante encaixado na parede 

do cesto (PERRY, 2008). As centrífugas de alimentação em batelada são subdivididas em pouca 

e muita quantidade alimentada e tem suas centrífugas específicas associadas conforme a Figura 12 

(Leung ,2019). Independentemente dessa divisão, estes equipamentos recebem uma quantidade da 

mistura contendo sólidos em suspensão e desempenham uma série de etapas para processá-la 

como: filtração, lavagem, deságue, raspagem, secagem, além da etapa de limpeza das centrífugas 

(LEUNG, 2019). 

Segundo Perry (2008), normalmente esse tipo de centrífugas são escolhidas frente às de 

sedimentação pela alta pureza da torta que é obtida pela lavagem e pela necessidade de uma torta 

com o mínimo de umidade. Ainda segundo o autor, o tempo médio da operação para o regime 

contínuo varia de 5 a 45s e para operação em batelada varia de 5 a 180 minutos. 

Nas centrífugas onde ocorre a alimentação contínua, a retirada do licor e da torta também 

acontece continuamente. Vale mencionar a importância da granulometria dos sólidos e do mesh 

da tela de filtração. Por vezes a torta pode causar obstruções, reduzindo a capacidade produtiva 

das centrífugas e causando uma sobrecarga mecânica que pode danificá-la. Em outros casos, a 

torta formada no cesto atua também como meio filtrante e impede a passagem de partículas finas 

para o licor, o que está de acordo com a teoria da filtração. 

É importante ressaltar que, de fato, a alta diferença de densidade sólido-líquido não é 

significativa para a centrifugação por filtragem. De um modo geral, a fase sólida possui gravidade 

maior que a líquida. Num caso raro onde o contrário é verdadeiro, a filtração (à vácuo, centrífuga 

ou sob pressão) é a operação de separação mais adequada, tendo o cuidado para que o líquido não 

se acumule no cesto (PERRY 2008). 

O esquema apresentado na Figura 12 criado por Leung (2019) e adaptado, mostra a 

classificação de cada centrífuga. 
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Figura 12 - Classificação das centrífugas de filtração contínuas e por batelada 

 

 

Fonte: Leung (2019) – Adaptado pela autora. 

 

Os tipos de centrífugas mencionados anteriormente mostram a diversidade de opções de 

centrifugas comerciais que podem se adequar às mais diferentes necessidades de aplicação. Estes 

equipamentos, dependendo das suas dimensões e aplicabilidades, podem ser utilizados na escala 

laboratorial, onde são amplamente utilizados na biotecnologia e biomedicina, por exemplo, como 

também na escala industrial.  

No próximo tópico será dado ênfase quanto ao modo de operação e princípios de 

funcionamento da centrífuga do objeto de estudo, que corresponde à uma centrífuga de filtração. 

 

3.3.3 Classificação da Centrífuga da Bayer 

Conforme foi visto anteriormente, existe uma enorme gama de centrífugas no mercado que 

podem ser utilizadas para diversas aplicabilidades. Para a etapa de centrifugação do PIA na planta 

da Bayer são utilizadas quatro centrífugas filtradoras que operam em regime de batelada. 

As centrífugas de alimentação contínua costumam ter um custo menor e maior capacidade 

de produção, além da facilidade de integração com os processos. No entanto, as centrífugas que 

operam em batelada desempenham melhor e oferecem um produto com maior pureza, menores 

perdas de sólido para o efluente líquido e maior recuperação do produto (PERRY, 2008). É por 

essas e outras razões que esse tipo de centrífuga é largamente utilizada em indústrias alimentícias 

como a do leite e no ramo da biotecnologia onde é necessário evitar contaminações cruzadas e 

maior pureza do produto. 

O PIA necessita ter um alto grau de pureza e baixa umidade, além de uma perda mínima 

de partículas finas através da torta e da tela para o efluente, o que justifica a escolha de centrífugas 

que operam em batelada. 
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O equipamento do objeto de estudo é uma “Centrífuga Descascadora Horizontal com sifão 

giratório” (Horizontal Peeler Centrifuge with Rotary siphon) fabricada pela Krauss Maffei, 

ilustrada na Figura 13. 

 

Figura 13 -Centrífuga HZ160 fabricada pela Krauss Maffei 

 

Fonte: Andritz Group (representante da marca). 

 

Essa centrífuga foi desenvolvida em 1920 pela Krauss Maffei e possui diversas aplicações 

no mercado. Ela possui um cesto giratório com uma tela que, ao mesmo tempo que rotaciona ao 

redor do eixo horizontal promovendo a força centrífuga, realiza a filtragem da mistura. Por ter seu 

eixo na horizontal, possui maior capacidade de lavagem e de distribuição da torta do que a 

centrífuga vertical. 

A literatura destaca algumas vantagens associadas às centrífugas horizontais descascadoras 

que valem a pena mencionar, tais como: 

• Abertura total da porta que favorece o equipamento mecanicamente devido ao 

acesso fácil aos componentes de alimentação, lavagem e tela móvel como é possível 

visualizar na figura 14; 

• Configuração horizontal que favorece a distribuição da torta no cesto e, 

consequentemente, o processo de lavagem e secagem; 

• Filtração rápida e velocidade de descarga que contribuem para maior produtividade. 
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Figura 14 - Imagem real da centrífuga HZ160 fabricada pela Krauss Maffei e localizada na  

planta da Bayer do Polo Petroquímico de Camaçari 

 

Fonte: Arquivo da Bayer. 

Na imagem mostrada na Figura 15 é possível visualizar a centrífuga do objeto de estudo. 

O grande diferencial desse equipamento, frente às demais centrífugas descascadoras horizontais é 

a presença de um sifão giratório. Esse modelo em questão foi patenteado pela Krauss Maffei em 

1970 e não utiliza apenas a centrifugação como força motriz. Por possuir o tubo sifão rotativo, 

como é possível visualizar na Figura 15, a centrífuga promove um aumento no gradiente de pressão 

entre o cesto e atrás do meio filtrante, contribuindo assim para o aumento da força motriz que 

favorece a filtração (PERRY, 2008). 

A filtração neste equipamento acontece através das telas móveis e fixas do cesto que 

possuem uma camada de torta formada pelo próprio sólido e chamada comumente como pré-capa. 

A parede do cesto desse equipamento é sólida e, quando ocorre a filtragem, o líquido se encaminha 

axialmente para uma câmara localizada na parte traseira do cesto e é coletado pelo tubo sifão, que 

o direciona para os tanques de coleta do efluente (ANDRITZ, s/d). 

Figura 15 - Corte transversal da Centrífuga HZ160 

 

Fonte: Krauss Maffei Process Technology – Adaptado pela autora. 
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Ainda segundo Perry (2008), a força motriz que realiza a filtração no cesto é a própria 

pressão hidrostática que a coluna da lama estabelece durante a centrifugação. À medida que essa 

coluna diminui, a força motriz também diminui, podendo causar acúmulo de uma camada úmida 

contendo sólidos na torta devido à pressão capilar que equilibra a pressão centrífuga. Na câmara 

onde o sifão fica localizado (cesto do sifão na Figura 15) o líquido desliza em um raio maior que 

a tela móvel e é capturado pelo sifão rotacional (tubo sifão). A distância radial entre o meio filtrante 

e o nível de líquido na câmara do sifão faz com que a pressão atrás da tela se torne abaixo da 

pressão atmosférica, permitindo assim a filtração completa.  

Em resumo, essa atuação do sifão promove um vácuo (pressão abaixo da atmosférica ~0,05 

bar, conforme a Figura 16 mostra) que favorece a passagem do líquido pelo meio filtrante. Isso 

porque o vácuo puxa o líquido vencendo a pressão capilar da torta. 

É possível observar que este equipamento possui uma tecnologia avançada com excelente 

desempenho e produtividade causados principalmente pelo aumento da força motriz da filtragem. 

A Andritz, representante comercial da Krauss Maffei, comenta que este equipamento é facilmente 

adaptável para diferentes processos. Além disso, traz alguns outros benefícios como a alta pureza 

do sólido gerado e menor umidade por conta da elevada força centrífuga produzida, bem como a 

excelente distribuição da torta no cesto. 

Perry (2008) pontuou de forma resumida algumas recomendações para operação devida 

deste equipamento: 

• O controle efetivo da filtração que favorece as etapas de alimentação e da lavagem; 

• A retro lavagem em um certo intervalo de tempo favorece ainda mais a 

permeabilidade; 

• A descarga do efluente líquido através de um local separado do transbordo do 

equipamento promove um melhor rendimento. 

 

Figura 16- Esquema comparativo entre a) centrífuga horizontal perfurada e b) centrífuga com 

sifão 

 

Fonte: Krauss Maffei Process Technology – Adaptado pela autora. 

No próximo tópico, as etapas do ciclo da centrifugação serão explanadas para que, em 

seguida, seja possível realizar a implementação do projeto Six Sigma, tendo conhecimento das 

principais variáveis de processo que impactam na produtividade. 



20 

 

 

3.4 DESCRIÇÃO DO SISTEMA ESTUDADO 

Após ser elucidado no capítulo anterior o princípio de funcionamento do equipamento, faz-

se necessário entender como ocorre o processo de centrifugação especificamente na unidade da 

Bayer de Camaçari. 

A centrífuga Krauss Maffei é configurada para permitir uma etapa de retro lavagem curta 

(máximo de 10 segundos) no início de cada ciclo de centrifugação (ANDRITZ, s/d). A retro 

lavagem normalmente não é usada no processo do PIA e, portanto, não é detalhada nesta descrição. 

O PIA é separado na centrífuga descascadora horizontal Krauss Maffei que tem capacidade 

volumétrica bruta equivalente a 900 litros (0,9 m³), o que significa cerca de 430 kg de PIA seco 

raspado por batelada (DETALHE DO PROCESSO, 2019). 

O cesto é forrado com uma tela de polipropileno, comumente chamada de tela fixa e, em 

seguida, um uma tela feita de tecido, chamada de tela móvel, para reter os sólidos e permitir a 

passagem de líquidos.  

O ciclo da centrífuga ocorre em aproximadamente 6 minutos e é dividido em cinco etapas 

explicadas a seguir com base no documento da Bayer que contém o detalhamento do processo e 

no manual do equipamento fornecido pela Krauss Maffei. 

• Alimentação 

A primeira etapa do ciclo de centrifugação é a alimentação, que pode ser visualizada na 

imagem apresentada na Figura 17. Quando as telas da centrífuga estão limpas, a alimentação da 

centrífuga é feita com seis pulsos de dez segundos com um pequeno giro de deságue em cada pulso 

(ANDRITZ, s/d). O objetivo dessa operação é formar a pré-capa, que consiste numa camada de 

PIA sólido (torta) que atua como meio filtrante evitando a perda de partículas finas através das 

telas. Todas as vezes que a centrífuga passa por alguma lavagem (heel wash ou basket wash) faz-

se necessária a alimentação por pulso nas primeiras bateladas. 

Com a pré-capa estabelecida, a lama de PIA numa temperatura na faixa de 40 a 46°C é 

alimentada na centrífuga por gravidade com controle de fluxo. O fluxo é controlado de modo a 

igualar ou exceder um pouco a taxa de deságue da torta e manter algum líquido sobre ela a fim de 

atingir uma formação uniforme da torta, evitando assim vibrações que são prejudiciais à 

integridade do equipamento. 

A alimentação ocorre dentro de um intervalo de 10 a 15 segundos com a centrífuga em giro 

e, neste momento, o tubo sifão é colocado no modo de operação para coletar o licor filtrado e 

enviá-lo por gravidade para o Tanque de Licor. 

A interrupção da alimentação se dá pelo densitômetro nuclear que indica quando o nível 

atinge o desejado ou por totalização de fluxo, o que atingir o set point primeiro. Qualquer 

quantidade adicional é encaminhada para o Tanque de Overflow também por ação da gravidade. 
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Figura 17- Alimentação da centrífuga acontecendo pelo bico de alimentação, partículas sólidas 

(em amarelo) se depositando no cesto e licor (azul) sendo retirado pelo tubo sifão 

 

Fonte: Andritz Group (representante da Krauss Maffei) 

• 1ª Secagem 

Essa etapa consiste na centrifugação da torta úmida por tempo longo o suficiente (25-50 

segundos) para remover o licor da superfície (ANDRITZ, s/d). A taxa de deságue é calculada pelo 

densitômetro nuclear e, ao chegar no ponto desejado do nível da torta, a própria lógica finaliza esta 

etapa de secagem. O licor é direcionado para o Tanque de Licor pelo tubo sifão. 

• Lavagem da torta 

Assim que finaliza a etapa de secagem, inicia-se a etapa de lavagem da torta úmida 

utilizando água desmineralizada a temperatura ambiente. O objetivo desta lavagem é para purificar 

mais o PIA, retirando o resíduo do licor e diluindo o restante de cloretos, impureza oriunda do 

processo, que ainda podem existir na torta para garantir a especificação do produto (DETALHE 

DO PROCESSO, 2019). 

O sifão fica em posição de trabalho nesta etapa e envia a água de lavagem para o Tanque 

de Licor assim como na etapa anterior. 

Figura 18 - a) Lavagem da torta através dos bicos sprays e b) retirada da água de lavagem pelo 

tubo sifão 

 

Fonte: Andritz Group (representante da Krauss Maffei). 

• 2ª Secagem 
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Este ciclo é similar à 1ª secagem. É uma etapa de centrifugação que dura aproximadamente 

30 segundos para remover o máximo de água possível da torta. O líquido retirado desta etapa é 

enviado para o Tanque de Coleta da Lavagem do Cesto. 

O teor de umidade requerido no PIA no final da centrifugação é entre 12 e 13% 

(ESPECIFICAÇÃO DE PRODUTOS FINAIS, 2022). O final da etapa é determinado pela taxa de 

deságue calculada pelo densitômetro nuclear. 

• Raspagem 

Na estrutura interna da centrífuga existe uma lâmina descascadora, comumente chamada 

de faca, que é responsável por raspar a torta do cesto. O avanço desta faca é feito com base na taxa 

de deságue que indica se a torta está seca ou não. A faca avança com a centrífuga em rotação e 

raspa todo o PIA retido no cesto (Figuras 19 e 20), fazendo com que este caia em um parafuso 

“sem fim” que fica dentro do equipamento e que direciona o produto para as tubulações que 

alimentam os containers. 

Figura 19 - Raspagem dos sólidos para o parafuso que direciona a massa para as tubulações que 

alimentam os containers 

 

Fonte: Andritz Group (representante da Krauss Maffei). 

 

Figura 20 - Etapa de raspagem vista de outros ângulos. 

 

Fonte: Andritz Group (representante da Krauss Maffei). 
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 A carga do cesto é calculada monitorando a amperagem do motor de acionamento durante 

a etapa de raspagem. Quando a faca atinge a torta, há um aumento acentuado na amperagem. O 

tempo decorrido na etapa de descascamento é usado para calcular a carga da cesta.  

As bateladas que acontecem nas centrífugas podem ser visualizadas pelo Aspen Infoplus 

21, software utilizado para controle de processos. Na Figura 21 é possível visualizar a variação de 

nível na batelada (capturada pelo densitômetro nuclear) onde é possível observar cada etapa do 

ciclo. Na imagem tem-se a representação de duas bateladas onde é demonstrado respectivamente 

o ciclo com alimentação por pulso que acontece após lavagens da centrífuga e uma batelada com 

alimentação por rampa. 

Figura 21 - Batelada da centrífuga vista pelo IP21 

 

Fonte: Aspen Infoplus 21 (Bayer) – Adaptado pela autora. 

 

 

3.4.1 Etapas de lavagem da centrífuga 

 

Após algum tempo em operação, as centrífugas necessitam passar por uma lavagem a fim 

de retirar o excesso de sólido acumulado na tela que acaba impactando negativamente na 

produtividade. 

• Heel Wash 

A tradução literal para a palavra “heel” é calcanhar. Essa palavra pode ser interpretada 

como o acúmulo partículas finas de PIA na pré-capa da centrífuga. Após cerca de 25 bateladas a 

torta torna-se gradualmente mais vitrificada e impermeável devido a esse acúmulo e isso prejudica 

a taxa de deságue. Faz-se necessário então uma lavagem através dos bicos de pulverização 

utilizando água desmineralizada quente por cerca de 300s (5 minutos). A eficácia desta lavagem é 

verificada pela quantidade de sólido raspado nas bateladas subsequentes e pela quantidade de PIA 

da pré-capa que permanece na centrífuga após o término do heel wash (PROCESSO EM 

DETALHE, 2019).  

A água utilizada nessa lavagem é direcionada para o Tanque de Coleta de Lavagem do 

Cesto (Basket wash Tank) e reutilizada como água de diluição de cloretos nos cristalizadores. 
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O heel wash é realizado automaticamente e sua frequência pode ser alterada pelo operador 

do painel. 

• Basket Wash 

A lavagem do cesto ocorre numa frequência menor que o heel wash, aproximadamente a 

cada 250 ciclos. Com o passar do tempo só os heel washes não são suficientes para garantir o 

desempenho das centrífugas, se tornando necessário uma lavagem completa do cesto para retirada 

da pré capa de PIA. Essa lavagem é feita com água desmineralizada quente por um tempo maior 

que a mencionada anteriormente, normalmente por 900s (15 minutos). 

Para realizar manutenções preventivas ou corretivas, faz-se necessária uma 

descontaminação completa do cesto que ocorre em três lavagens, sendo a primeira com água 

desmineralizada quente por 10 minutos, em seguida utiliza-se soda cáustica entre 20 e  30% de 

concentração por 1 minuto e, finalmente, utiliza-se água desmineralizada fria por 5 minutos 

(PROCESSO EM DETALHE, 2019).  

Abaixo, nas Tabelas 1 e 2, é possível visualizar resumidamente todas as etapas 

mencionadas da centrifugação e seus tempos associados. 

 

Tabela 1- Tempos do ciclo das centrífugas 

Ciclo Tempo 

(segundos) 

Alimentação 70 - 90 

1ª Secagem 25 - 60 

Lavagem 40 - 60 

2ª Secagem 25 - 50 

Raspagem 90 - 100 

Total 260 - 360 

Fonte: Documento “Process in detail – Bayer”. Adaptada pela Autora. 

 

Tabela 2- Etapas de lavagem e descontaminação 

Etapa Tempo 

Tempo de Heel Wash 4 - 6 minutos 

Frequência de Heel Wash 10 – 25 bateladas 

Tempo de Basket Wash 10 – 15 minutos 

Frequência de Basket Wash 100 – 250 bateladas 

Tempo da PM (Manutenção 

preventiva) 

10 horas 

 Fonte: Documento “Process in detail – Bayer”. Adaptada pela Autora. 

 

3.4.2 Desempenho das centrífugas 

O desempenho das centrífugas pode ser medido de diversas formas e pode depender, 

inclusive, se o objetivo da centrifugação é obter o sólido ou o líquido. Perry (2008) menciona 
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alguns critérios como umidade da torta, recuperação dos sólidos, rendimento, pureza sólida e 

consumo de energia, por exemplo, como critérios de avaliação do desempenho.  

Alguns destes critérios também são utilizados na fábrica da Bayer de Camaçari para medir 

o desempenho das centrífugas. Além destes, tem também o tempo de ciclo, número de ciclos entre 

lavagens, quantidade raspada e taxa de deságue. 

Otimizar o desempenho das centrífugas tem correlação direta com o aumento da sua 

capacidade produtiva mantendo a qualidade do produto, bem como com seu modo de operação, 

que pode despertar a atenção para uma necessidade de manutenção na mesma.  

A seguir serão explicados alguns critérios de avaliação do desempenho das centrífugas 

sendo que, alguns desses, tem relação direta com a qualidade do produto final. 

 

3.4.2.1 Umidade dos sólidos 

 

Durante o enchimento de um container são coletadas cinco amostras de PIA para controle 

de qualidade do lote. Algumas análises são realizadas em laboratório para certificar a qualidade 

do produto como o teor de umidade e o teor de cloretos (PLANO DE AMOSTRAGEM DA 

UNIDADE DO PIA, 2021).  

O teor de umidade é importante para atender à especificação de qualidade do PIA, para 

garantir um melhor enchimento dos containers e, além desses fatores, dá um indicativo do 

desempenho das centrífugas. Logo, espera-se que a etapa de centrifugação retire o máximo de licor 

possível da torta de PIA. 

 Para determinar o teor de umidade do sólido, realiza-se uma análise de LOD (Loss on 

drying) em laboratório. Essa metodologia determina a perda de água por secagem através da 

diferença de peso da amostra antes e após ser aquecida dentro do equipamento por uma lâmpada 

halógena. Com esse cálculo, é possível calcular o teor de umidade do sólido que, posteriormente, 

juntamente com o resultado da pureza, irá ser utilizado para calcular o peso base seca do container. 

Quando a torta sai com umidade maior do que o esperado, é indicativo imediato que as 

etapas de secagem da centrífuga não está sendo efetiva. Um parâmetro que pode confirmar esse 

fator é a taxa de deságue que determina também o momento de avanço da faca para a raspagem da 

torta. Portanto o teor de umidade é importante para perceber alguma falha no processo de 

centrifugação. 

 

3.4.2.2 Pureza do sólido e taxa de lavagem 

 

A pureza do PIA também é um critério de desempenho das centrífugas, além do controle 

de qualidade. A etapa de lavagem, já explicada anteriormente, tem a função de retirar impurezas 

solúveis que podem existir ainda no sólido, como é o caso de partículas de sais contendo cloreto.  

O cloreto é uma impureza produzida no processo produtivo da unidade do PIA e causa 

corrosão e furos nas tubulações da fábrica do cliente para produção do RoundUp. Portanto, o teor 

de cloretos é altamente controlado para garantir que esteja dentro das especificações.  



26 

 

 

Uma das possíveis causas da alta concentração de cloretos no produto é a ineficiência da 

lavagem da torta. Portanto, este é um parâmetro que indica a necessidade de ajuste no volume de 

água adicionada para solubilização dos cristais de cloreto.  

 

3.4.2.3 Peso raspado e tempo de batelada 

 

O peso raspado em cada batelada é um parâmetro de controle de processos. Espera-se que 

uma centrífuga raspe, em média, 430 kg de PIA por batelada de 6 minutos. Essa taxa de raspagem 

é acompanhada instantaneamente (rate das centrífugas) e utilizada como parâmetro para avaliar 

uma possível antecipação da lavagem da pré-capa ou do cesto (heel e basket wash). 

Espera-se que o heel wash aconteça a cada 25 bateladas enquanto o basket wash deve 

acontecer a cada 250 bateladas. No entanto, caso o operador de campo observe que a taxa de 

raspagem das centrífugas (peso por tempo – rate das centrífugas) está muito menor que o desejado, 

ou que o ciclo da centrifugação está mais longo do que 6 minutos, acusando assim uma baixa 

desempenho do equipamento, ele pode antecipar essas lavagens para uma melhor produtividade 

ser atingida.  

Alguns diagnósticos podem ser feitos quanto ao desempenho da centrífuga a partir da taxa 

de raspagem, podendo ser devido à uma menor quantidade de lama adicionada na centrífuga, que 

pode ser causada por uma falha no medidor de nível ou nos instrumentos que controlam a 

alimentação, ou problema no avanço ou de ajuste da faca, que impacta diretamente na quantidade 

raspada. 

Através da análise gráfica é possível também identificar etapas que podem estar 

impactando no desempenho e causando um aumento no tempo de ciclo. 

 

3.4.2.4 Vibração 

 

A vibração das centrífugas é um parâmetro acompanhado pelo painelista. Isso porque a alta 

vibração pode causar danos severos ao equipamento do ponto de vista mecânico.  

A vibração acontece por diversos motivos, podendo ser de origem do processo ou físico. 

Pode ser causada, por exemplo, pela má formação da pré-capa na alimentação por pulsos, pela 

quantidade alimentada da lama, má distribuição da torta no cesto ou por algum problema físico ou 

mecânico no equipamento. 

 

Em seguida descreveremos a metodologia Six Sigma utilizada neste trabalho como 

ferramenta para avaliar a melhoria da operação de centrifugação. 

 

3.5 METODOLOGIA SIX SIGMA 

Six Sigma é uma metodologia rigorosa criada nos anos 80 composta por diversas 

ferramentas da qualidade comprovadamente eficazes que visam auxiliar na implementação de 

otimizações e melhorias na empresa. Sigma é uma letra do alfabeto grego muito utilizada na 

estatística para medição de variabilidade dos processos e, na metodologia, os sigmas são 
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empregados como uma escala de qualidade que mede o desempenho de uma empresa e seus 

processos. A ideia do uso da metodologia Lean numa companhia é implementar a cultura de 

melhoria contínua para garantir qualidade e redução de custos, alavancando assim a 

competitividade (PYZDEK, 2003). 

A essência e o foco da metodologia é redução de custos com otimizações, prevenção de 

perdas e defeitos e otimização de tempo, garantindo a satisfação do cliente. O método científico 

se resume basicamente em: observar aspectos importantes da empresa, desenvolver uma hipótese, 

fazer previsões, testá-las experimentalmente e repetir as etapas até garantir que a hipótese está 

correta. 

Dentre as diversas ferramentas existentes e aplicáveis na metodologia Six Sigma, tem a 

ferramenta DMAIC. O DMAIC é uma sigla para Definir-Medir-Analisar-Melhorar-Controlar e é 

utilizada em projetos de melhoria em um produto ou processo existente. Segundo Pyzdek (2003), 

as etapas da ferramenta podem ser descritas da seguinte forma: 

• Definir –nessa etapa é necessário definir os objetivos e a equipe que irá compor o 

projeto, levando em consideração principalmente a necessidade do cliente, os 

prazos, riscos e expectativas. O objetivo pode ser relacionado com volume de 

produção, redução de defeitos, aumento de rendimento, redução de perdas, por 

exemplo. 

• Medir – nessa etapa é feita uma medição da situação atual do sistema ou processo. 

As variáveis escolhidas para essa fase do projeto serão métricas importantes para 

acompanhamento do progresso e do alcance do objetivo. 

• Analisar – realiza-se então uma análise dos dados obtidos na etapa anterior e do 

sistema como um todo, identificando perdas e oportunidades que afastam a 

realidade atual do objetivo desejado. Utiliza-se bastante ferramentas 

computacionais de análises estatísticas de dados para entender e vislumbrar 

possíveis melhorias a serem implementadas na próxima etapa. 

• Melhorar (do inglês “improve”) – a implementação das melhorias identificadas 

acontece então nessa fase. Utiliza-se também de métodos estatísticos para validá-

las. 

• Controlar – deve-se então formalizar e documentar as melhorias realizadas para 

garantir rastreabilidade e conformidade com as normas regulamentadoras da 

empresa. Essa etapa garante também o processo de auditoria, acompanhamento e 

controle, bem como a realização de análises de riscos importantes para o 

gerenciamento da mudança realizada. 
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Figura 22 - Estrutura DMAIC. 

 

Fonte: Autoria própria. 

Portanto, a ferramenta DMAIC da metodologia Six Sigma é importante para o 

entendimento de todo o processo em estudo, evitando que se encaminhe diretamente para soluções 

arbitrárias sem efetivamente realizar um estudo estatístico e uma análise do antes e depois da 

otimização. Por conta disso, foi escolhida essa metodologia para a otimização da etapa de 

centrifugação da área do PIA, agregando valor ao projeto e expandindo as possibilidades de 

melhorias. A aplicação da metodologia no contexto da operação unitária da centrifugação será 

explorada nos capítulos a seguir. 
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4. PROCEDIMENTOS TÉCNICOS E METODOLÓGICOS 

 

Esta seção descreve os procedimentos técnicos e metodológicos utilizados ao longo da 

pesquisa os quais deram os fundamentos e a base científica para se atingir os objetivos inicialmente 

propostos e, ao mesmo tempo, segundo Barreto e Honorato, atender aos critérios de menor custo, 

maior eficiência e mais confiabilidade de informação (BARRETO; HONORATO, 1998). 

De acordo com Kerlinger (1979, p.94), “o delineamento de uma pesquisa se caracteriza 

como o plano e a estrutura da investigação, cujo objetivo é obter as respostas para a perguntada 

pesquisa”. Assim, inicialmente tracejou-se o norte teórico com a escolha do tipo de pesquisa, 

seguido do planejamento da pesquisa, ou seja, como o estudo aconteceu na busca das evidências 

empíricas por meio dos vários instrumentos de coleta de dados e informações obtidas e os 

procedimentos adotados para análise dos dados da pesquisa. 

Dessa forma, a pesquisa aqui apresentada deu fundamento e base científica afim de propor 

mudanças para otimização da etapa de centrifugação do processo produtivo, utilizando-se da 

ferramenta DMAIC da metodologia Lean Six Sigma, na unidade da Bayer no Polo Petroquímico 

de Camaçari, de modo que três centrífugas operem sem causar redução de carga enquanto uma 

estiver em manutenção. 

 

4.1 Caracterização da pesquisa 

 

Uma pesquisa pode ser definida como o procedimento racional e sistemático que tem como 

objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos (GIL, 2008). Por conseguinte, 

ela é desenvolvida mediante o ajuntamento dos conhecimentos disponíveis, a utilização cuidadosa 

de métodos, técnicas e outros procedimentos científicos. Existem diversas maneiras de classificar 

uma pesquisa, podendo ser com relação à natureza, forma de abordagem do problema, ponto de 

vista dos objetivos, dos procedimentos e do objeto.  

Nesse contexto, é seguindo a classificação adotada por Gil (2008), isto é, as pesquisas 

podem ser definidas de acordo com o seu objetivo, procedimentos técnico e de análise. Assim 

sendo, de acordo com os objetivos, essa pesquisa está classificada como uma pesquisa explicativa, 

pois teve como preocupação primordial identificar os fatores que determinam ou que contribuem 

para a ocorrência dos fenômenos. É o tipo que mais aprofunda o conhecimento da realidade, 

porque explica a razão e o porquê das coisas, registra fatos analisa, interpreta e identifica suas 

causas.  

Com base nos procedimentos técnicos utilizados na coleta de dados, a pesquisa delineou-

se em dois grandes grupos: pesquisa bibliográfica e documental, utilizando-se de informações 

impressas e online; e, levantamento por amostragem ou estatístico, porque visou apurar e entender 

os aspectos físicos atrelados à operação unitária de centrifugação, a própria operação em si, bem 

como conhecer as centrífugas e seus modos de funcionamento. Esse embasamento teórico fez-se 

necessário para escolher as variáveis manipuladas a fim de otimizar o processo e obter alta 

produtividade.  

Fazendo-se referência ao procedimento de análise de dados, caracteriza-se como uma 

abordagem quali-quantitativa ou mista, pois os dados buscados foram mensurados e convertidos 

em gráficos estatísticos e as respostas puderam ser interpretadas global e individualmente. 

Segundo Gatti (2006), as abordagens qualitativas e quantitativas não são totalmente dissociadas, 

já que ambas demonstram potencialidades e limitações no seu uso. Gatti entende que a combinação 
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destes dados com os oriundos de metodologias qualitativas pode enriquecer a compreensão de 

eventos, fatos e processos. 

A partir do estudo realizado, aplicou-se então a ferramenta DMAIC para estruturação do 

projeto e implementação das melhorias. Destacou-se, na aplicação da ferramenta, a importância 

de uma boa definição do problema e das variáveis a serem analisadas e manipuladas. O período 

amostral para a etapa de medição, onde realizou-se um diagnóstico atual do processo, foi 

compreendido entre 01 de janeiro de 2021 e 31 de dezembro de 2021, totalizando um ano, o que 

caracteriza uma base de dados robusta. Esses dados coletados foram tratados com auxílio de 

ferramentas de análise estatística como Minitab e TrendMiner.  

Ao final, foram analisadas as mudanças implementadas para otimização da etapa de 

centrifugação, os resultados obtidos e os impactos para a operação da planta como um todo.  
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5. APLICAÇÃO DA METODOLOGIA DMAIC PARA A OTIMIZAÇÃO 

Nos tópicos seguintes será detalhada a estruturação e aplicação da ferramenta DMAIC no 

desenvolvimento do projeto, bem como os resultados alcançados, deixando evidente as análises e 

considerações que foram avaliadas em cada etapa requerida pela ferramenta. 

 

5.1 DEFINIR 

Conforme mencionado no tópico 3.4, a etapa de definição é muito importante por ser a 

base do desenvolvimento do projeto que será compartilhada com as partes interessadas para 

alinhamento de expectativas. Nessa fase é importante ter clareza da necessidade da implementação 

do projeto, para que o seu objetivo seja bem desenhado, de modo a atender às necessidades do 

cliente, tanto do ponto de vista das entregas quanto dos prazos a serem cumpridos. 

Para a etapa de definição, foi escolhida uma ferramenta de planejamento de projetos 

chamada “BOSCARD”, que é um acrônimo que resume sete itens fundamentais para essa fase. O 

BOSCARD é apresentado em apenas uma página e possui um resumo dos seguintes tópicos: 

• Background: fundamento e contextualização do projeto; 

• Objective: objetivo claro, específico e alcançável do projeto, contemplando o prazo 

de finalização dele. 

• Scope: descrição do escopo do projeto, contemplando as áreas envolvidas e as 

etapas da elaboração. 

• Constraints: são as restrições que podem causar algum atraso ou o não atingimento 

do objetivo traçado. 

• Assumptions: premissas consideradas que devem ser confirmadas ou eliminadas à 

medida que o projeto é desenvolvido. 

• Risks: levantamento de riscos que podem impedir a entrega do projeto no prazo 

definido. É importante ser realista nessa fase pois essas informações devem ser 

compartilhadas com as partes interessadas no projeto, para que haja um trabalho 

em equipe na mitigação dos riscos mapeados. 

• Deliverables: além do objetivo já traçado, descreve-se nesse item as principais 

entregas do projeto. 

Alguns dos pontos requeridos para a elaboração do BOSCARD já foram apresentados e 

discutidos nos tópicos anteriores do presente trabalho. O BOSCARD elaborado para o projeto de 

Otimização da Etapa de Centrifugação desenvolvido e apresentado na Bayer está ilustrado na 

Figura 23 a seguir: 
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Figura 23 - BOSCARD do projeto 

 

Fonte: Autoria própria 

Onde: 

Background: Atualmente, as 4 centrífugas do PIA tem capacidade produtiva de, 

aproximadamente, 370 ton/dia, o que atende à necessidade de produção da planta. No entanto, em 

casos de indisponibilidade de um desses equipamentos, é necessária a redução de carga na Área 

Úmida, limitando a produção em cerca de 277 ton/dia. A alta necessidade do Glifosato no mercado 

colocou em evidência a oportunidade de otimização da etapa de centrifugação para que a demanda 

pudesse ser atendida sem causar redução de carga quando uma estivesse em manutenção. O 

sucesso do projeto beneficiará o cliente e a companhia, assegurando a continuidade das operações 

em alta carga e contribuindo para o atingimento do volume de produção.  

Objective:  Aumentar em 8-10% a produtividade de cada centrífuga até Maio de 2022. 

Scope: O projeto será desenvolvido por uma equipe multidisciplinar seguindo a estrutura 

DMAIC do Lean Six Sigma: 

• Definir equipe, escopo e objetivos do projeto, bem como recorrência de reuniões. 

• Mensurar a capacidade produtiva atual, principais variáveis de processo e manutenção que 

impactam em performance utilizando ferramentas digitais como TrendMiner, Minitab e 

recursos de automação; 

• Analisar dados coletados para identificação das principais oportunidades de otimização; 

• Implementar mudanças para aumentar a capacidade produtiva das centrífugas; 

• Formalizar as mudanças através do sistema de Gerenciamento de Mudança (MOC); 

• Controlar e documentar as mudanças implementadas a fim de certificar os resultados 

obtidos. 
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 Constraints:  

• Indisponibilidade das centrífugas; 

• Limitações pela mecânica do equipamento; 

• Qualidade do produto;  

• Indisponibilidade da equipe do projeto devido à alta demanda de trabalho.  

 

 Assumptions:  

• Os membros da equipe terão tempo e recursos necessários para concluir suas tarefas 

individuais no prazo; 

• As centrífugas estarão disponíveis durante a execução do projeto e realização de testes; 

• A equipe tem treinamento para utilizar ferramentas digital que agreguem valor na etapa de 

medição. 

• Cada centrífuga terá capacidade de produzir 100 ton/dia ao final do projeto. 

 

Risks: 

• Atendimento à crises e problemas da planta; 

• Excesso de reuniões, carga de trabalho e disputa de recurso com outros projetos; 

• Gerenciamento da rotina; 

• Identificar, ao final do projeto, que não há oportunidades de otimização na centrifugação. 

 

Deliverables:  

• Realizar e documentar estudo sobre o modo ideal de operação das centrífugas que atinja 

maior produtividade; 

• Documentar e procedimentar todo o desenvolvimento e as melhorias implementadas. 

 

O documento apresentado na Figura 23 foi compartilhado com as partes interessadas da 

fábrica de Camaçari para formalização do início do projeto e realização de alguns acordos 

associados, principalmente, a disponibilização de recursos de outras áreas para formação do time 

multidisciplinar do projeto. 

A etapa de definição, após finalizada com a elaboração do BOSCARD, permite então o 

início das medições para entendimento do cenário atual e identificação das principais 

oportunidades de melhoria. 
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5.2 MEDIR 

A etapa de medição visa realizar um diagnóstico da situação atual do processo. Sabe-se 

que as quatro centrífugas apresentam desempenhos diferentes entre si, impactando diretamente no 

desempenho global. Com a coleta e tratamento de dados do processo, pretende-se identificar e 

eleger um dos equipamentos como piloto para a aplicação do projeto, sendo preferencialmente a 

centrífuga que apresente o pior desempenho, facilitando assim as análises e a implementação das 

mudanças. Obtendo-se resultados satisfatórios, as mudanças propostas serão aplicadas às demais 

centrífugas. 

5.2.1 Capacidade produtiva das centrífugas 

Como resultado da imersão no problema e levantamento documental, encontrou-se na 

literatura específica da empresa uma equação capaz de calcular a capacidade anual de uma 

centrífuga da fábrica, que é equivalente à sua produtividade (P). Desta equação, é possível 

identificar parâmetros e variáveis importantes que impactam diretamente no desempenho dos 

equipamentos.  

 

 

𝑃 =
(𝑋) ∗ (7,56864) ∗ (108) ∗ (𝑂𝑆𝐹) ∗ (𝐷) ∗ 𝑁𝑏𝑤 

(1440𝐷 + 60 𝑡𝑚) ∗ {(
𝑁𝑏𝑤

𝑁ℎ𝑤
) ∗ [𝑁ℎ𝑤𝑡𝑏 + 𝑡ℎ𝑤] −  𝑡ℎ𝑤 +  𝑡𝑏𝑤}

  
 (6) 

Onde: 

X = Massa de PIA seco raspado por batelada da centrífuga (kg) 

OSF = On stream factor (disponibilidade das centrífugas em %) 

Nhw = Número de bateladas antes do heel wash (lavagem curta) 

Nbw = Número de bateladas antes do basket wash (lavagem longa) 

D = Número de dias entre manutenções preventivas (PM) 

tb = Tempo de batelada (ciclo em minutos) 

thw = Tempo de heel wash (minutos) 

tbw = Tempo de basket wash (minutos) 

tm = Tempo da manutenção preventiva (horas) 

  

 Para ter o valor mais próximo da realidade atual, foram coletados dados de peso raspado 

de PIA por batelada nas centrífugas no intervalo de um ano. Após realizar um tratamento nos 

dados, eliminando os períodos de planta parada, utilizou-se a ferramenta gráfica de boxplot no 

Minitab, software amplamente utilizado para análises estatísticas.  

 O boxplot, também chamado de “diagrama de caixas”, é uma ferramenta de visualização 

da distribuição de dados ilustrado na Figura 24, onde é possível contemplar os valores mínimos e 

máximos dos dados (extremidade das hastes verticais), e a “caixa” é delimitada pelo primeiro e 

terceiro quartis do conjunto de dados, sendo sua linha horizontal interna o segundo quartil, que 

nada mais é que a mediana (OPERDATA, 2019). Nele também aparecem os “outliers” ou valores 

extremos que o Minitab considera pontos fora do contexto e que devem ser excluídos para não 
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interferirem na análise estatística. O boxplot também é amplamente utilizado para fins 

comparativos. 

Figura 24 - Composição do boxplot. 

 

Fonte: Operdata, 2019. 

 Na Figura 25 a seguir, é possível visualizar o peso raspado de PIA por batelada por 

centrífuga no intervalo de um ano. Observa-se então pela mediana de cada centrífuga que, a cada 

ciclo da centrífuga, cerca de 435 kg de PIA são raspados. Pela análise do gráfico obtido, visualiza-

se também uma maior variabilidade nos ciclos que ocorrem na Centrífuga #4, apesar de ela 

apresentar mediana similar às demais.  

 

Figura 25 - Peso raspado de PIA por ciclo por centrífuga. 

 

Fonte: Autoria própria via Minitab. 

   

 Pode-se assumir valores médios para os demais fatores necessários para o cálculo da 

capacidade produtiva representado na Equação 6, e estes podem ser visualizados a Figura 26 a 

seguir: 
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Figura 26 - Fatores para cálculo de capacidade anual. 

 

Fonte: Documento de processo da Bayer (adaptado pela autora) 

 Substituindo os dados da Figura 26 na equação 6, encontra-se, aproximadamente, o 

seguinte cenário atual de produtividade anual: 

• Capacidade anual de 1 centrífuga: 32.824,38 ton/ano 

• Capacidade diária de 1 centrífuga: 89,93 ton/dia 

• Capacidade diária de 4 centrífugas: 359,72 ton/dia 

5.2.2 Bateladas entre lavagens 

 Sabe-se que os números de bateladas entre heel e basket wash são fixos em 25 e 250 

bateladas respectivamente. No entanto, em caso de perda de desempenho das centrífugas, o 

operador de painel tem liberdade para realizar essas lavagens antes do tempo pré-determinado. 

Utilizou-se, então, esse número de bateladas entre as lavagens como uma métrica de desempenho 

das centrífugas. 

 Analisando os dados coletados no intervalo de janeiro a dezembro de 2021 e utilizando a 

ferramenta gráfica de boxplot do Minitab, foi possível observar uma maior variabilidade para a 

Centrífuga #2 quando comparada às demais (Figura 27), indicando que nem sempre é possível 

aguardar o set de 25 bateladas para realizar o heel wash pelo fato desta apresentar perda de 

desempenho antes do esperado.  

 Pela mediana encontrada, a Centrífuga #2 necessita de heel wash a cada 20 ciclos e o perfil 

do boxplot obtido apresenta uma variação maior, inclusive com máximos e mínimos discrepantes, 

enquanto as demais apresentam mediana de 25 ciclos, enfatizando o baixo desempenho desse 

equipamento. 
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Figura 27 - Número de bateladas entre heel wash para cada centrífuga num intervalo de 1 ano. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

De modo similar ao que foi feito anteriormente para o número de bateladas entre heel wash, 

foram coletados dados no mesmo período mencionado para o número de bateladas entre basket 

wash, com o objetivo de realizar a mesma análise. Na figura 28 abaixo, é possível visualizar o 

boxplot obtido.  

É importante lembrar que o basket wash é uma lavagem longa que ocorre em operação 

normal, bem como em descontaminações do equipamento, não respeitando nesses casos o 

intervalo de 250 ciclos. Esse fator pode influenciar no resultado da mediana obtida.  

Observa-se, pela comparação gráfica, que a centrífuga #4 possui excelente desempenho 

por ter mediana bem próxima do set de 250 bateladas. Já as demais, principalmente as centrífugas 

#2 e #3 apresentam medianas abaixo de 150 bateladas, indicando que esses equipamentos 

necessitam de lavagens longas com mais frequência, seja por baixa desempenho ou por 

necessidade de intervenção nos equipamentos.  

Figura 28 - Número de bateladas entre basket wash para cada centrífuga num intervalo de 1 ano. 

 

Fonte: Autoria própria. 
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 Os resultados obtidos servem como base para identificação de oportunidades de melhoria 

no gerenciamento das centrífugas e otimização da operação unitária. Uma análise geral será 

realizada na etapa seguinte do projeto, e esta será descrita no tópico a seguir. 

 

5.3 ANALISAR 

Analisando os dados obtidos na etapa de medição, tanto para o peso raspado quanto para o 

número de bateladas entre as lavagens, é notório que, mesmo se tratando do mesmo processo e do 

mesmo equipamento, a Centrífuga #4 possui desempenho melhor do que as demais, podendo ser 

um modelo de referência para fins comparativos.  

Uma possível causa para essa diferença pode estar na origem da lama de PIA que alimenta 

essa centrífuga. Pelo desenho do processo, normalmente esse equipamento recebe bateladas 

provenientes do Hidrolisador #2, que possui metade da capacidade produtiva do que o Hidrolisador 

#1 e, portanto, bateladas mais longas. Posteriormente pode ser feito um estudo mais aprofundado 

sobre esse fato observado, a fim de entender se o PIA produzido nos equipamentos do trem #3 

possui características granulométricas, densidade ou algum outro fator que possa favorecer a 

centrifugação, causando menos incrustações na tela móvel do cesto, o que reduz a necessidade de 

lavagens e favorece a separação sólido-líquido na Centrífuga #4.  

Em contrapartida, com base nos dados demonstrados na etapa anterior, foi possível 

observar que a Centrífuga #2 apresenta menor produtividade quando comparada às demais 

centrífugas, impactando mais significativamente para um decréscimo na capacidade produtiva 

total da área seca do PIA. Tendo em vista seu baixo desempenho devido às mais frequentes 

lavagens necessárias, essa centrífuga foi escolhida para a aplicação da otimização, a fim de ter 

como base um único piloto para posterior replicação em caso de resultados satisfatórios. 

Substituindo na Equação 6 os dados obtidos para a Centrífuga #2, tem-se uma 

produtividade anual dessa centrífuga aproximadamente 400 toneladas menor do que a Centrífuga 

#4, cujo desempenho foi tomado como referência, por exemplo. 

Na Equação 6 é possível observar também outros fatores que influenciam direta ou 

indiretamente na capacidade produtiva das centrífugas, podendo ser então possíveis variáveis 

manipuladas no projeto a fim de obter maior produtividade. No entanto, alguns não são passíveis 

de mudança como o número de dias entre manutenções preventivas (D = 90 dias), que é o intervalo 

recomendado pelo time de integridade e confiabilidade mecânica com base no tempo médio de 

falha dos componentes das centrífugas, e esse tempo deve ser respeitado para evitar danos maiores 

por se tratar de um equipamento rotativo de alto custo.  

A manutenção preventiva normalmente requer 10 horas de equipamento parado (tm), 

considerando o tempo necessário para descontaminação, abertura, verificação de todos os itens, 

substituição de alguns deles e possíveis reparos que eventualmente podem ser necessários. Por ser 

uma manutenção programada, normalmente ela é alocada em momentos de cargas mais baixas a 

fim de não impactar na produção. 

O On Stream Factor (OSF) pode também ser chamado de “disponibilidade das 

centrífugas”. Para o cálculo do OSF, é feito o acompanhamento dos tempos de paradas não 

planejadas por quebras ou intervenções (downtimes), e esse valor é dividido pelo tempo que a 

centrífuga deveria estar operando, obtendo assim um fator de disponibilidade. Normalmente a 

disponibilidade das centrífugas flutua em torno de 90%.  

O tempo de batelada (tb) da centrífuga varia em torno de 6 minutos. Em 2017 foi feita uma 

otimização na lógica, fazendo com que as fases do ciclo fossem passadas automaticamente com 
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base na taxa de deságue da centrífuga, tornando o processo automatizado, otimizado e robusto, 

resultando na redução do tempo de ciclo para 6 minutos. Analisando a lógica atual das centrífugas, 

não foi identificado a nenhuma oportunidade de otimização. 

Atualmente estão sendo feitos alguns testes quanto às possíveis formas de alimentação das 

centrífugas (por pulso e por rampa) tanto na planta dos Estados Unidos quanto na de Camaçari, 

com o objetivo de aumentar a quantidade da lama de PIA alimentada sem gerar overflow e, 

consequentemente, obter um maior peso raspado (X) por ciclo. No entanto, os resultados obtidos 

até então não foram conclusivos, não sendo observado por ora nenhuma oportunidade na etapa de 

alimentação.  

Ainda avaliando a lama de PIA alimentada, sabe-se que a totalização da alimentação nas 

centrífugas é com base no nível total dentro dela. Entende-se então que, quanto menos água no 

sistema, mais PIA será adicionado dentro da centrífuga, gerando um maior peso raspado por ciclo. 

Como oportunidade para estudos posteriores, pode-se avaliar a carga hidráulica proveniente da 

Área Úmida do PIA e seu impacto na produtividade da Área Seca. Desse estudo pode ser capturada 

a oportunidade de redução da água de diluição que é adicionada nos cristalizadores, por exemplo, 

tendo como parâmetro de acompanhamento principal o teor de cloreto no produto final, 

assegurando sua qualidade. 

Sendo assim, dentre as variáveis analisadas, foi possível observar uma oportunidade de 

otimização nas lavagens das centrífugas, propondo uma redução nos tempos de heel e de basket 

wash, aumentando assim o tempo de centrífuga em operação produzindo PIA seco.  

A mudança proposta deve ser implementada em planta para realização dos testes e geração 

dos dados necessários para análise dos resultados obtidos, que será compartilhada nos tópicos a 

seguir.  

 

5.4 MELHORAR 

Após as análises realizadas na etapa anterior do projeto, decidiu-se realizar modificações 

nos tempos de lavagem da Centrífuga #2. Os resultados obtidos serão detalhados nos tópicos a 

seguir. 

5.4.1 Tempo de Heel Wash 

O heel wash é uma lavagem curta que deve ser realizada a cada 25 bateladas, 

preferencialmente. Seu tempo de duração padrão é 300 segundos, o equivalente a 5 minutos.  

Tendo como base as análises realizadas anteriormente, foi proposto uma redução desse 

tempo de 300 para 240 segundos na Centrífuga #2.  

Para minimizar interferências de outras variáveis na análise, foi solicitado aos painelistas 

que mantivessem o intervalo de 25 ciclos entre lavagens mesmo que a centrífuga indicasse pela 

análise gráfica uma necessidade de antecipação.  

O heel wash deve durar o tempo necessário para que haja a limpeza do cesto e a remoção 

das partículas finas que se acumulam no meio filtrante, não sendo necessária a remoção total da 

pré-capa, já que esse é o objetivo do basket wash. Sabe-se que a pré-capa de PIA tem cerca de 55 

a 60 kg, sendo que cerca de 50% devem ser removidos durante o heel wash. Pela análise gráfica, 

é possível observar que, antes da mudança ser implementada, o tempo de heel wash era muito alto 

pois, após o peso do cesto chegar em torno de 25kg, a lavagem, continuava acontecendo até que, 

praticamente, toda a pré-capa fosse retirada, conforme ilustra a Figura 29. Nota-se que o tempo 
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proposto é o ideal para o atingimento do objetivo dessa lavagem, além de reduzir o tempo de 

centrífuga parada entre batelada que causa uma redução na produtividade. 

Figura 29 - Indicação do medidor nuclear com a massa de PIA no cesto da centrífuga após a) 

heel wash de 300 segundos e b) heel wash de 240 segundos. 

 

Fonte: Aspen InfoPlus 21 adaptado pela autora. 

  
Para reforçar a análise da efetividade da mudança, tomou-se como base um parâmetro de 

processo chamado de rate. Se trata de um cálculo online que indica a produtividade instantânea 

das centrífugas, considerando o peso raspado e o tempo dos últimos oito ciclos. Esse parâmetro 

fica em evidência no painel de controle e sua visualização permite uma análise momentânea e 

rápida do operador do painel quanto à desempenho das centrífugas, além de ser um dado 

facilmente obtido para análise das mudanças implementadas.  

Para análise dos resultados obtidos, foi utilizado o software de análise de processos 

chamado TrendMiner que faz correlações entre variáveis, gerando gráficos e dados para análises 

estatísticas. 

Com a diminuição do tempo de heel wash de 300 para 240 segundos foi possível observar 

um crescimento no rate da Centrífuga #2, conforme é possível observar na área destacada em azul 

no gráfico da Figura 30 abaixo: 

Figura 30 - Representação gráfica do Rate da Centrífuga #2 vs. o tempo de heel wash. 

 

Fonte: Autoria própria utilizando software de análise de processo TrendMiner. 
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5.4.2 Tempo de Basket Wash 

O basket wash é uma lavagem mais longa que visa uma limpeza da pré-capa da centrífuga 

e é também necessária nas descontaminações do equipamento para a realização da manutenção. 

Essa lavagem costumava ter duração de 900 segundos, o equivalente a 15 minutos, e foi proposta 

a redução desse tempo para 720 segundos (12 minutos).  

Assim como na mudança implementada para o tempo de heel wash, para minimizar 

interferências na análise, foi solicitado à operação de painel que mantivesse o intervalo de 250 

ciclos entre basket washes mesmo que a centrífuga indicasse uma necessidade de antecipação.  

Sabendo-se que o objetivo do basket wash é realizar a limpeza completa do cesto, inclusive 

da pré-capa, zerando a quantidade de PIA dentro deste, é possível realizar uma análise gráfica da 

mudança implementada de forma análoga ao que foi feito para o heel wash. Na Figura 31a, é 

possível notar que o medidor indica que o cesto está zerado após 7 minutos de basket wash, 

indicando a efetividade da lavagem, sobrando um tempo morto de 8 minutos com gasto de água 

sem necessidade. Na Figura 31b, retrato do processo após a redução do tempo para 720 segundos, 

nota-se que o tempo morto foi reduzido, mas que ainda há oportunidade de redução do tempo de 

basket wash.  

Figura 31 - Indicação do medidor nuclear com a massa de PIA no cesto da centrífuga após a) 

basket wash de 900 segundos e b) heel wash de 720 segundos. 

 

Fonte: Aspen InfoPlus 21 adaptado pela autora. 

  
 Tomando como base o mesmo parâmetro de rate para análise da produtividade da 

centrífuga, foi realizada a análise gráfica dos resultados obtidos com o software de análise de 

processos chamado TrendMiner. 

De forma análoga ao que foi observado anteriormente para o heel wash, é evidenciado na 

Figura 32 que a redução do tempo de basket wash contribui efetivamente para o aumento do rate 

da centrífuga. 
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Figura 32 -Representação gráfica do Rate da Centrífuga #2 vs. o tempo de basket wash. 

 

Fonte: Autoria própria utilizando software de análise de processo TrendMiner. 

 

5.4.3 Resultados obtidos 

Sumarizando o que foi visto anteriormente, ao realizar uma análise no Minitab utilizando 

a ferramenta gráfica de séries temporais, é possível visualizar que, após as mudanças 

implementadas, realmente houve um aumento na produtividade da Centrífuga #2 conforme é 

evidenciado na Figura 33 abaixo. 

Figura 33 - Rate de produção da Centrífuga #2 ao longo do tempo. 

 

Fonte: Autoria própria. 

É importante destacar que as mudanças implementadas não afetaram em nada na qualidade 

do PIA produzido. 

Como a mudança foi efetiva e significativa na Centrífuga #2, aconteceu então a 

aplicabilidade para as demais centrífugas. Para saber quanto isso significa em quantidade de 

produto a mais no ano, os novos tempos de lavagem foram substituídos na Equação 6, resultando 
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num aumento de, aproximadamente, 7 toneladas na capacidade produtiva das 4 centrífugas por 

dia, o que significa 2.611 toneladas a mais por ano.  

 

Figura 34 - Capacidade anual das quatro centrífugas antes e depois do projeto de otimização.  

 

Fonte: Autoria própria 

Como resultado do projeto, tem-se também a oportunidade de reduzir ainda mais o tempo 

de basket wash de 12 para 7 minutos e realizar um novo estudo para avaliar a produtividade total 

após a implementação dessa mudança. 

Além do ganho de produção, foi possível contabilizar também um ganho associado à 

redução do consumo de água desmineralizada. A vazão de água desmineralizada utilizada para as 

lavagens é de 20 m³/h com um custo unitário de 3,62 R$/m³.  

Realizando os cálculos necessários, foi possível identificar uma redução no consumo anual 

de água em 5.520 m³, quantidade suficiente para suprir mais de 45 famílias em um ano. Esse ganho 

é benéfico não só do ponto de vista ambiental por se tratar de um recurso natural limitado e valioso, 

como também do ponto de vista econômico, pois representa uma redução de 20% do custo anual 

da empresa com água desmineralizada, caracterizando assim uma mudança positiva do ponto de 

vista da sustentabilidade, estando totalmente alinhada com os princípios da empresa.  
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Figura 35 - Representação gráfica da redução no consumo de água desmineralizada após 

implementação do projeto de otimização. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

5.5 CONTROLAR 

Por ter se tratado de uma mudança de variável de processo dentro dos limites aceitáveis 

que constam no documento de processo da Bayer, não foi necessária a realização do documento 

de gerenciamento de mudanças (MOCs).  

No entanto, acatando o que foi deixado de sugestão após o estudo realizado no projeto 

quanto à redução do tempo de basket wash para 7 minutos, será necessária a elaboração do MOC, 

para mapear todos os documentos que devem ser revisados e comunicar à todas as partes 

interessadas o experimento feito e os resultados obtidos. 

A mudança foi realizada no Delta V, software responsável pelo acompanhamento do 

processo e das suas variáveis, e foi acompanhada por dois meses pela engenharia de produção da 

área do PIA, para certificar a efetividade.  

Adicionalmente, a comunicação formal sobre as mudanças foi realizada com toda a 

operação e líderes de turno por meio de e-mails e relatórios de turno. 

E por fim, o documento “História do Processo” foi atualizado com o resultado desse projeto 

de otimização, a fim de registrar no histórico as melhorias obtidas e os estudos realizados, 

provendo informação e inspiração para as buscas de novas oportunidades de melhorias.  
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6. ANÁLISE E DISCUSSÃO 

 

A metodologia contribuiu para despertar um olhar mais crítico e criterioso para o processo, 

evitando assim o encaminhamento direto para possíveis soluções especuladas. Aplicando-a à 

operação unitária da centrifugação, foi possível visualizar a influência de alguns aspectos do 

processo de produção do PIA na Área Úmida, retratada no item 3.1 da fundamentação teórica, no 

desempenho das centrífugas. Um exemplo disso, foi a análise realizada sobre o melhor 

desempenho da Centrífuga #4, que pode ser causada pela geração do PIA especificamente no 

Hidrolisador #2 e Reator #3, além da influência semeadura na etapa da cristalização para o 

processo de filtração das centrífugas e na redução de perdas para efluentes. 

Com o uso do DMAIC, foi possível analisar todas as etapas de operação do equipamento 

descritas previamente no item 3.4, em busca de possíveis otimizações de lógica e quantidade 

alimentada para redução do tempo de ciclo e aumento da quantidade raspada, a fim de aumentar a 

produtividade dessa etapa do processo. 

Além das etapas de operação normal, foi feita uma análise e otimização nas etapas de 

lavagem retratadas na fundamentação teórica, confirmando o que já havia sido mencionado sobre 

as possíveis antecipações das lavagens que retratam um baixo desempenho dos equipamentos e 

impactam diretamente na produtividade. 

Por fim, verificou-se que a metodologia agregou valor e possibilitou o desenvolvimento do 

projeto, viabilizando a análise do processo como um todo e contribuindo, não só para o resultado 

do presente trabalho, como também para estudos que podem ser realizados futuramente na fábrica. 
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7. CONCLUSÃO 

 

 A metodologia de pesquisa explicativa adotada para o desenvolvimento desse trabalho, deu 

luz e fundamento ao projeto de otimização da etapa de centrifugação na fábrica da Bayer em 

Camaçari. Através da aplicação dessa metodologia, realizou-se uma pesquisa bibliográfica onde 

foi possível estudar e entender mais sobre a operação unitária de centrifugação, considerando o 

seu conceito, funcionalidade, bases teóricas ligadas à termodinâmica e mecânica dos fluidos, bem 

como os princípios da física associados à força centrífuga. Sob esse aspecto, o trabalho de 

conclusão de curso cumpriu plenamente o objetivo de aplicar os conceitos estudados na graduação 

na solução real do problema aqui proposto. 

 Esse conhecimento, atrelado ao entendimento do princípio de funcionamento da centrífuga 

filtradora em questão e ao levantamento de dados para análise estatística, possibilitou a escolha de 

uma das centrífugas da Bayer como piloto para aplicação do projeto e a definição das variáveis a 

serem manipuladas para o alcance do objetivo de otimização do processo.  

 A ferramenta DMAIC da metodologia Lean Six Sigma mostrou-se adequada e eficiente 

para o trabalho proposto. A aplicação correta da ferramenta contribuiu fortemente para o 

desenvolvimento do projeto, direcionando, de forma criteriosa, a análise crítica e cuidadosa dos 

possíveis pontos de otimização, sem a condução imediata para a solução.  Portanto, do ponto de 

vista da aplicação da metodologia, o resultado obtido foi plenamente satisfatório, atendendo aos 

objetivos específicos mencionados no início do trabalho. 

 Como resultado das análises feitas durante o desenvolvimento do projeto, foi 

implementada a redução dos tempos de limpeza das centrífugas (heel e basket wash), de modo a 

cumprir efetivamente com o objetivo dessa etapa e aumentar o tempo de centrífuga em operação. 

Os testes foram realizados na planta industrial e o resultado obtido indicou um aumento da 

capacidade produtiva anual das centrífugas em 2.611 toneladas, o que representa um aumento de 

2% da capacidade produtiva da planta. O resultado obtido foi bem representativo e positivo para a 

operação da planta, mas ainda não o suficiente para três centrífugas operarem sem causar redução 

de carga enquanto uma estiver em manutenção. 

  Com as análises realizadas na implementação do projeto, identificou-se a oportunidade de 

estudos futuros que possam acarretar numa redução do tempo de ciclo e da carga alimentada 

através do estudo do balanço hídrico da planta, visando aumentar a concentração de PIA na lama 

que é adicionada às centrífugas, resultando em um maior peso raspado. Essas oportunidades foram 

vislumbradas pois essas são as variáveis que mais impactam num aumento de produtividade. 

 O trabalho desenvolvido atendeu aos objetivos traçados e à expectativa do cliente, 

reduzindo significativamente o gargalo da Área Seca da fábrica, agregando valor ao negócio do 

ponto de vista de sustentabilidade e fornecendo informações importantes para estudos futuros que 

podem contribuir para que cada centrífuga produza cem toneladas de PIA por dia.  
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