
 
 

UNIVERSIDADE CESUMAR 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS TECNOLÓGICAS E AGRÁRIAS 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA MECÂNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA DE MELHORIAS NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS 

PERIGOSOS 

 

 

 

 

LUCIANO DE MATTOS ALMEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARINGÁ – PR 

2020



 

Luciano de Mattos Almeida 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA DE MELHORIAS NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS 

PERIGOSOS 

 

 

 

 

 

 

 

Artigo apresentado ao Curso de Graduação em 

Engenharia Mecânica, da UNIVERSIDADE 

CESUMAR – como requisito parcial para a 

obtenção do título de Bacharel em Engenharia 

Mecânica, sob a orientação do Prof. Me. 

Samuel Slipack. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARINGÁ – PR 

2020 



FOLHA DE APROVAÇÃO 

LUCIANO DE MATTOS ALMEIDA 

 

 

 

 

PROPOSTA DE MELHORIAS NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS 

PERIGOSOS 

 

 

 

Artigo apresentado ao Curso de Graduação em Engenharia Mecânica, da UNIVERSIDADE 

CESUMAR – como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel em Engenharia 

Mecânica, sob a orientação do Prof. Me. Samuel Slipack. 

 

 

Aprovado em: 23 de novembro de 2020. 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

 

__________________________________________ 

Prof. Me. Samuel Slipack - Unicesumar 

 

 

__________________________________________ 

Prof. Me. Igor Henrique do Nascimento Oliveira - Unicesumar 

 

 

__________________________________________ 

Prof. Me. Fábio Victor Bueno de Morais - Unicesumar 

 

 



PROPOSTA DE MELHORIAS NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS 

PERIGOSOS 

  

 

 

Luciano de Mattos Almeida  

  

 

 

RESUMO 

 

O presente artigo, a fim de aumentar a confiabilidade e a segurança do transporte rodoviário de 

produtos perigosos, apresenta um modelo de melhorias que podem ser realizadas em um 

equipamento destinado ao transporte rodoviário de combustíveis. Utilizando levantamentos 

práticos e análise de causa do transporte de combustíveis, foram elaborados métodos que 

objetivam minimizar prejuízos, como roubo, desvio de carga e perdas com possíveis danos 

imperceptíveis nos equipamentos de transporte, bem como tornar o meio mais seguro, por meio 

do contínuo monitoramento de parâmetros no transporte. Com este estudo, estima-se uma maior 

confiabilidade envolvendo as empresas que se preocupam em aprimorar sua logística, 

procurando aprimorar seus métodos de gerenciamento e tomada de decisões sobre os sérios 

impactos que o roubo de combustível gera, de maneira que os consumidores permaneçam 

completamente satisfeitos com os serviços prestados.  
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PROPOSAL FOR IMPROVEMENTS IN THE ROAD TRANSPORT OF 

DANGEROUS PRODUCTS 

 

ABSTRACT 

 

This article aimed at incresing the reliability and safery of road transport of dangerous products 

presents a model of improvements that can be made in equipment for road transport of fuels. 

Throug practical surveys and analysis of the cause of fuel transport, methods have been developed 

that aim to minimize losses such as theft, detour of cargo and losses with possible imperceptible 

damage in transport equipment, as well as making this medium something safer through the 

continuous monitoring of parameters conteined in transport. Throug this study, it was estimated 

that there is greater reliability involving companies that are concerned with improving their 

logistics, always seeking to improve their methods of management and decision making on the 

serious impacts that fuel theft generates, so that consumers remain completely satisfied with the 

services provided. 

 

Keywords: Dangerous Products. Reliability. Transport.  

 

 

 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

O transporte de cargas tem importância indiscutível para a economia global, pois a 

maioria das atividades econômicas depende do deslocamento de bens, o que faz com que os 

insumos cheguem a seus destinatários (TEDESCO, VILLELA, et al., 2014). De acordo com a 

Confederação Nacional do Transporte (CNT), o transporte rodoviário é o principal e mais 

utilizado meio de transporte de carga no Brasil (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO 

TRANSPORTE, 2019), tornando necessário o estudo e o aprimoramento de meios de transporte 

rodoviários para aumentar sua eficácia e eficiência. 

Segundo a Associação Brasileira da Indústria Química (ABIQUIM), a indústria 

química, no ano de 2017, representou 2,4% do PIB brasileiro (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 

DA INDÚSTRIA QUÍMICA, 2018), se mostrando uma boa fatia. A operação de produtos 

químicos sempre é arriscado, com possibilidade de acidentes, porém o transporte dos produtos 

químicos é o processo mais delicado, pois está exposto a uma série de situações de riscos 

durante o trajeto do início ao fim (TEIXEIRA, 2005). Para que a indústria química continue 

competitiva e desempenhando função importante na economia, é necessário que o transporte 

desses produtos ocorra de maneira mais segura possível. 

O transporte de produtos perigosos não pode ser tratado como um transporte de carga 

qualquer, pois, quando ocorre um acidente envolvendo veículos que transportam produtos 

perigosos, geralmente, além de perdas humanas e materiais, há também a ambiental, que 

normalmente leva muitos anos para restabelecer seu sistema natural (RECHKOSKA, 

RECHKOSKI e GEORGIOSKA, 2012). 

Diante disso, o Brasil possui uma legislação destinada ao controle do transporte 

terrestre de produtos perigosos, comparável a legislações de países desenvolvidos. Os órgãos 

responsáveis pela elaboração e fiscalização de normas destinadas a essa finalidade é a ANTT 

(Agência Nacional de Transportes Terrestres) e o INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, 

Qualidade e Tecnologia) (VERGINASSI, DORES, et al., 2007). 

Para que aumente a confiabilidade em relação à logística de combustíveis, são 

necessários os investimentos em setores que monitoram e auxiliam a redução de possíveis 

desvios e outros tipos de irregularidades correlacionadas com o transporte. Por exemplo, o 

impacto causado pelo roubo de carga gera não somente danos econômicos para as partes 

envolvidas, mas também uma série de transtornos, como retrabalho no frete, perda no nível de 

serviço e confiabilidade transmitida pela empresa (OLIVEIRA, FILHOLINO, et al., 2015). 

Logo, este projeto propõe o uso de tecnologias até então não utilizadas nos métodos 
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convencionais de transporte, para proporcionar o aumento de confiabilidade do transporte 

rodoviário de produtos perigosos. 

 

2 DESENVOLVIMENTO  

 

2.1 Transporte de cargas no Brasil 

Os modais de transporte são normalmente divididos em: aeroviário, aquaviário, 

dutoviário, ferroviário e rodoviário. No Brasil, cerca de 60% dos transportes é realizado por 

meios rodoviários, sejam rodovias pavimentadas ou não. Isso porque a dependência do Brasil 

ao transporte rodoviário, segundo o Plano Nacional de Logística de 2015, é consequência de 

um processo histórico (CBIE, 2020). 

 

2.2 Transporte Rodoviário 

O Brasil possui uma malha rodoviária pavimentada de aproximadamente 105.814 

quilômetros. O transporte rodoviário é o modal mais utilizado no Brasil, o que torna relevantes 

estudos e melhoramentos nesta área. Alguns fatores que beneficiam o transporte rodoviário no 

país devem-se a que a capilaridade do transporte terrestre é muito maior do que de outros meios, 

de modo que é possível chegar com um veículo a lugares em que o modal aeroviário, aquaviário 

e ferroviário não conseguem. 

Através do modal rodoviário, podem-se transportar os mais diversos tipos de cargas, 

como perecíveis, a granel (líquido ou sólido), vivas, secas, congeladas, para os mais diferentes 

destinos. Dentre essas categorias, um dos principais produtos transportados por rodovias são as 

cargas perigosas. Esse tipo de transporte requer uma série de cuidados extras, devido ao risco 

que oferece à saúde, ao ambiente e à integridade de quem trabalha com este tipo de transporte. 

 

2.3 Produtos Perigosos 

Produtos perigosos são produtos de origem química, biológica ou radiológica que 

apresentam riscos à saúde e ao meio ambiente (DEFESA CIVIL RJ, 2001). É considerado 

produto perigoso todo produto que represente riscos às pessoas, ao meio ambiente e à segurança 

pública, seja encontrado na natureza ou sintetizado por qualquer processo (AGÊNCIA 

NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES, 2011). 

Assim, são subdivididos em várias classes, como: explosivos, líquidos inflamáveis, 

radioativos, entre outros. Esses produtos possuem extrema importância para todos, como 
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solventes e combustíveis diariamente utilizados, fazendo com que o transporte seja um trabalho 

complexo e de suma importância. 

 

Figura 1 - Classes dos produtos perigosos 

 

Fonte: primeiros socorros 2015 

 

2.4 Transporte de produtos perigosos 

O transporte de produtos perigosos no Brasil deve ser realizado por uma empresa 

credenciada e com corpo de colaboradores capacitados para a função. Para o transporte desses 

produtos, é necessário obedecer uma série de normativas que regulam o seu correto transporte, 

sendo proibido, por exemplo, o transporte de produtos perigosos juntamente com outros 

produtos, como animais, alimentos ou medicamentos (BERTELLI, 2015). Na maioria dos 

casos, este transporte utiliza vasos de pressão para o transporte dos produtos perigosos. 

Para uma comprovação de que o equipamento que transporte produtos perigosos 

realmente atende todos os requisitos, é necessário passar por uma capacitação, que é a emissão 

do documento chamado de CIPP (Certificado de Inspeção para o transporte de Produtos 

Perigosos). Essa capacitação é periódica, dependendo de dois fatores: a data de fabricação do 

equipamento e a quais produtos químico o equipamento é submetido (CARDOSO, 2018). 
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O equipamento abordado neste projeto será destinado ao transporte de produtos 

perigosos que correspondem à sua característica construtiva, segundo INMETRO (2015, p. 1) 

e INMETRO (2009, p. 172). O equipamento está apto a transportar os produtos dos seguintes 

grupos: 2A (Álcool Etílico), 2B (Querosene e Óleo Diesel), 2C (Gasolina), 27A1 (PNR 

Líquidos Transportáveis em Tanque de Carga [PMTA ≤ 20 kPa]) e 27J (PNR Produtos Pesados 

de Petróleo Claros [PPPC]). 

 

2.5 Vasos de pressão 

Vasos de pressão é um nome genérico dado a recipientes de qualquer dimensão ou 

formato com a finalidade de ser pressurizado. Os equipamentos normalmente armazenam itens 

(fluidos) de grande valor para as indústrias em geral (TELLES, 1996). Podem ser classificados 

de algumas maneiras, e aqui convenientemente entre vasos submetidos à chama (caldeiras, 

fornos etc.) e vasos não submetidos à chama (armazenamento e acumulação) (TELLES, 1996). 

Como citado por Silva Telles, os vasos de pressão possuem dimensões e formatos 

diferentes, como vasos cilíndricos, cilíndrico-cônico, policêntrico e esférico. Cada formato tem 

objetivos, princípios e valores normalmente diferentes. 

Nos mais modernos, utiliza-se instrumentação para auxiliar o carregamento dos 

equipamentos, sendo um modelo que pode auxiliar na modernização dos processos de logística 

em geral. 

 

2.6 Instrumentação 

Como citado no pré-projeto, este projeto objetiva aumentar a confiabilidade e a 

segurança do transporte de produtos perigosos a partir da informação de dados e parâmetros do 

produto transportado em tempo real. Para que seja possível obter esses dados, é necessária a 

utilização da instrumentação, que, segundo Franchi (2015, p. 15), pode ser definida como a 

ciência que estuda, desenvolve e aplica instrumentos de medição e controle de processos que 

se aplicam em processos simples, como medição de temperatura, até processos industriais 

críticos. 

De maneira simplificada, o equipamento responsável pelo transporte de produtos 

perigosos deste projeto receberá uma série de sensores responsáveis pelo monitoramento das 

variáveis envolvidas no processo. Os sensores, em sua maioria (sensor de nível, pressão e 

temperatura), serão alocados na tampa localizada na boca de visita (localizada na parte 

superior), que proporciona fácil acesso para instalação e manutenção. 
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Esse processo ocorre por meio de um dispositivo que transforma uma variável física em 

mensurável pelos instrumentos (normalmente sensores), que convertem um sinal (entrada) 

físico em um sinal de saída apropriado (FRANCHI, 2015). 

 

Figura 2 - Representação de um sistema de instrumentação 

 

Fonte: Própria (2020) 

 

2.7 Projeto 

O equipamento para transporte de produto perigoso retratado por este projeto tem o 

objetivo de medir variáveis para tornar mais seguro e confiável o transporte de produtos 

químicos. Para isso, o equipamento será projetado, para que realize a medição de variáveis, 

como força, nível, temperatura, pressão e possíveis vazamentos em soldas no corpo do tanque. 

 

2.7.1 Vaso de pressão 

Este projeto utiliza como referência vaso de pressão em formato cilíndrico com calotas 

(tampos) toriesféricas, produzido completamente em aço carbono, material de acordo com a 

norma técnica ASTM A1011 SS36 T2:2015, com a finalidade de armazenamento para 

transporte de produtos perigosos. Esse equipamento é comumente utilizado para essa finalidade 

atualmente. O vaso de pressão terá espessura de chapas do costado (corpo) de 3,35 mm e calota 

(tampo) de 4,75 mm, comprimento de 12.200 mm, diâmetro interno de 2.050 mm e capacidade 

de carga de 44.000 litros. 

Construído de acordo com especificações do RTQ 7c (2009) e ADR (2015), que é um 

acordo europeu relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por rodovias, com 



9 

 

a finalidade de transportar combustíveis, os materiais que compõem o equipamento possuem 

tensão de escoamento de 250 MPa, tensão de ruptura de 400 MPa e a integridade estrutural do 

equipamento permite uma máxima tensão de 25% da tensão de ruptura do material (400 MPa).  

O equipamento é testado periodicamente, com pressão hidráulica de 30 kPa e mantendo-

se a pressão por 10 minutos, conforme descrito na RTQ 7c parágrafo 6.13. Além disso, possui 

PMTA (pressão máxima de trabalho admissível) de 20 kPa, pressão de teste de 30 kPa, 

eficiência das soldas longitudinais e circunferenciais de 0,7 e sistema de carregamento bottom 

loading. 

 

2.7.2 Medição de nível 

De todas as medições propostas neste projeto, a Medição de Nível é a única utilizada 

atualmente em larga escala em equipamentos de transporte de produtos perigosos, geralmente 

em tanques com fabricação acima de 2009, ano em que foi proposto o vigente regulamento 

técnico de qualidade envolvendo a fabricação de equipamentos destinados ao transporte de 

produtos perigosos (INMETRO, 2009). 

Esta medição atualmente tem a finalidade de auxiliar o carregamento dos tanques, por 

meio de sensores tipo boia. Quando retratamos tanques menos tecnológicos, normalmente se 

realiza o carregamento pela boca de visita do tanque, que fica na geratriz do compartimento, na 

parte superior do tanque e, por um braço de carregamento, realiza o carregamento de 

combustíveis e é denominado Top Loading. Os tanques mais modernos possuem um sistema 

diferente de carregamento, denominado Bottom Loading, que se realiza pela comum boca de 

descarga localizada na parte inferior do tanque, e possui vantagens sobre o Top Loading, pois 

dispensa a utilização de plataformas, diminuindo custos e aumentando a segurança dos 

trabalhadores da área (MALIGO, 2005). Assim que o carregamento alcança o nível desejado, 

o sensor de nível (tipo boia) na tampa da boca de visita envia um sinal bloqueando o 

carregamento. 

Para realizar o desvio de carga, fecha-se a válvula de fundo, isolando o combustível que 

se encontra na tubulação do combustível que está dentro do tanque, e posteriormente, abre-se a 

boca de carca e descarga, esgotando todo o combustível da tubulação e não alterando o nível 

de combustível dentro do tanque. 
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Figura 3 – Ilustração do método utilizado nos desvios de carga 

 

Fonte: Própria 

 

Figura 4 - Tampa da boca de visita com sensor de nível para carregamento bottom 

 

Fonte: Própria (2020) 

 

Porém, o modelo não é completamente seguro contra o roubo de carga, pois todos os 

tanques possuem dois bloqueios de segurança na parte inferior do tanque, um bloqueio 

exatamente na boca de descarga, onde há uma portinhola que bloqueia a passagem de 

combustíveis, e o segundo bloqueio é a válvula de fundo flangeada junto ao corpo do tanque. 
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Logo, entre a válvula de fundo e a boca de descarga, haverá um “compartimento” que abrigará 

um certo volume de combustíveis. Dependendo do comprimento das tubulações, há 

equipamentos que podem abrigar centenas de litros somente nessa tubulação. Assim, se 

bloquearmos a válvula de fundo e liberarmos a boca de descarga, todo o combustível presente 

se esgota sem que o sensor de nível detecte qualquer irregularidade. 

 

Figura 5 - Válvula de fundo (à esquerda) e Boca de descarga (à direita) 

 

Fonte: MGN e Plona Equipamentos (2020) 

 

O instrumento crucial contra o desvio de combustível abordado neste projeto serão as 

células de carga que realizam a medição de forças. 

 

2.7.3 Medição de forças 

A finalidade da medição de força para o projeto será garantir o não desvio de 

combustível, monitorando o peso do tanque. Esta medição será realizada por transdutores de 

força, comumente conhecidos como células de carga, que possuem princípio de funcionamento 

na deformação do material submetido a uma carga. Existe uma série de células (Strain Gauges, 

cristais piezoelétricos ou piezorresistivos) na composição do transdutor, promovendo a 

conversão da deformação em valores quantitativos (FIALHO, 2013) 

Células de carga estão presentes no cotidiano: balanças de mercado, carros, processos 

industriais, entre outros. Existem células de carga para as mais diferentes aplicações como 

tração, compressão etc. O que as difere são os designs e a localização dos Strain Gauges, 

havendo também a necessidade de adaptação aos mais diversos locais e garantia de precisão 

(SCHMIDT, 2020). Os transdutores de força possuem uma série de características benéficas, 
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como vida mecânica ilimitada, robustez com o meio de trabalho e resposta dinâmica rápida 

(FIALHO, 2013). 

Neste projeto, se utilizarão transdutores de força de compressão alocados em pontos 

estratégicos do equipamento, mais precisamente nas interligações chassi-equipamento (pontos 

de união entre o chassi e o tanque de carga), também denominadas berço ou juntas de apoio, 

que, no caso deste equipamento, são sete no total. Considerando que o chassi de um reboque se 

constitui por duas vigas de aço, as juntas de apoio são parafusadas em ambas as vigas e as 

células de cargas serão utilizadas em todas as juntas, temos um total de 28 células de carga (4 

por junta de apoio), trabalhando em conjunto para fornecer os dados de peso do produto 

transportado pelo equipamento. 

 

Figura 6 - Modelo de transdutor de força de compressão 

 

Fonte: Líder Balanças (2020) 

Figura 7 - Juntas de apoio equipamento - chassi 

 

Fonte: Própria (2020) 

 

2.7.4 Medição de temperatura 
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A temperatura é uma grandeza física e a medida da energia cinética das partículas em 

uma determinada substância. Segundo a termodinâmica, a temperatura é um parâmetro físico 

descritivo de um sistema que vulgarmente se associa às noções de frio e calor (FIALHO, 2013). 

Existe uma conhecida relação entre pressão, volume e temperatura, descrita na famosa equação 

dos gases ideais. Quando trabalhamos com vasos de pressão, essa relação deve ser tratada com 

extrema importância, pois existem gases inflamáveis em equipamentos destinados ao transporte 

de produtos perigosos. Logo, a medição de temperatura é crucial para uma correta prevenção 

de riscos. 

Os equipamentos transportam produtos perigosos para todas as partes do Brasil, que é 

um país com proporções continentais e possui uma faixa de temperatura muito ampla, podendo 

estar frio na região sul e calor na norte. Supondo que um equipamento saia da região sul do país 

com destino, por exemplo, à região centro-oeste, estará sujeito muitas vezes a mudanças 

abruptas de temperatura, o que, de acordo com as leis termodinâmicas, varia as características 

do material transportado. 

As constantes mudanças climáticas tornam a medição do volume do produto 

transportado não tão relevante para o monitoramento do equipamento, visto que, quanto à 

mudança da temperatura, de acordo com a equação geral dos gases ideais, o volume se altera 

(há a dilatação ou contração, dependendo da temperatura), tornando ineficaz monitorar somente 

o volume do produto transportado pelo equipamento. Entretanto, a massa não se altera, mas 

mantém-se e por isso utilizamos transdutores de força para essa finalidade. 

Além do volume, a mudança de temperatura também promove o aumento da pressão no 

vaso de pressão, porém os equipamentos de transporte possuem como normas técnicas 

dispositivos primários e secundários de alívio de pressão em todos os equipamentos de 

transporte, dependendo de quais produtos carrega. No caso de equipamentos semelhantes ao 

deste projeto, a válvula primária de alívio de ar deve entrar em ação com pressões entre 22 a 27 

KPa e a válvula secundária com pressões entre 24 a 30 KPa (INMETRO, 2009). 

Para realizar a medição de temperatura do equipamento, será utilizado um termopar tipo 

J. Termopar, que consiste em dois condutores metálicos de naturezas distintas, com outra 

extremidade levada ao instrumento de medição, baseados no efeito Seebeck (FRANCHI, 2015). 

São muitos os modelos de termopares, normalmente retratados por letras e cada um abrangendo 

uma aplicação. No caso do termopar tipo J, possui sensibilidade de 50 microvolts por graus 

celsius, faixa de emprego entre 0°C a 760°C, baixa incerteza de medição e o grande diferencial 

desse termopar é que pode ser tranquilamente aplicados em atmosferas a vácuo, redutores e 

oxidantes (FRANCHI, 2015), o que o torna perfeito para a aplicação neste projeto. 
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Figura 8 - Termopar tipo J 

 

Fonte: Cetti materiais elétricos (2020) 

 

2.7.5 Medição de pressão 

Como o próprio nome refere-se, os vasos de pressão são equipamentos industriais que 

estão submetidos à constante pressão. Logo, mensurar os valores de pressão que o equipamento 

está submetido é essencial para garantir maior segurança no transporte dos produtos. Todo 

sistema é sujeito a falhas, e as válvulas de alívio não fogem à regra. Portanto, um sistema que 

monitora a pressão contida em um vaso de pressão é imprescindível para maior segurança. 

Supondo que as válvulas, por algum motivo, não entrem em ação quando designadas, o tanque 

pode ser submetido, dependendo das condições, a pressões muito elevadas, podendo gerar 

vazamentos nas juntas e ligações do equipamento, ou até mesmo levar a uma explosão.  

A pressão pode ser medida por métodos diretos e indiretos, e os três métodos mais 

utilizados são por coluna de líquido, pressão de peso morto e por deformação (FIALHO, 2013). 

Neste projeto, será utilizado um transmissor de pressão, para medir a pressão do equipamento 

durante o percurso de transporte, que será alocado próximo à boca de visita. 

O transmissor de pressão utilizado é do tipo piezoresistivo, que possui faixa de medição 

entre -1 bar até 250 bar, precisão de medida de aproximadamente 0,25% de imprecisão, 

produzido em ano inoxidável, o que permite estar submerso aos produtos que o equipamento 

transporta sem grandes prejuízos ao sensor e temperatura de operação ente -10°C e 80°C. De 

acordo com as especificações dos produtos transportados, o transmissor de pressão atende todos 

os requisitos necessários para realizar uma boa medição de pressão. 
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Figura 9 - Transmissor de pressão 

 

Fonte: Velki instrumentos de medição e controle (2020) 

 

2.7.6 Informações dos resultados de medição 

As informações dos resultados das medições devem ser enviadas para o setor 

responsável pela administração da logística da empresa via smartphone, por aplicativo 

elaborado especialmente para essa finalidade. Displays com localização estratégica fornecerão 

algumas informações de parâmetros, como pressão e temperatura, para o colaborador motorista, 

para maior segurança no decorrer do transporte. 

Serão produzidos um aplicativo e um display específico para a finalidade, com vistas 

em que há empresas no mercado que produzem esses instrumentos de acordo com a necessidade 

dos clientes. No caso do presente projeto, será produzido um display que forneça os valores de 

duas variáveis (pressão e temperatura), com faixas ótimas (mínimas e máximas) que sinalizarão 

para o observador em tempo real como estão os parâmetros do equipamento. 

O display será alocado na cabine do veículo trator responsável por tracionar o reboque 

(equipamento), mesmo local onde estará o motorista, que será responsável por monitorar os 

valores conforme realiza o transporte. Isso aumenta a segurança do colaborador, visto que terá 

totais informações sobre como o transporte está ocorrendo no momento que desejar. Caso haja 

anormalidades de qualquer parâmetro observados pelo colaborador (motorista), com 

treinamentos adequados para essas situações, saberá a melhor maneira de lidar com as 

adversidades que podem ocorrer durante o percurso de transporte. 

O aplicativo será disponibilizado somente para a administração do transporte da 

empresa, com acesso a todos os parâmetros. Com isso, terão total controle sobre o que está 

acontecendo no momento do transporte e se realmente o equipamento possui volume de 

combustível de acordo com o solicitado pelo cliente. Para que haja maior controle de 
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armazenamento de dados enviados via aplicativo relacionados ao transporte, será implementado 

um sistema de armazenamento de dados tipo data logger, para que não haja perdas no envio de 

dados, visto que o Brasil é um país de dimensões continentais e nem todos os lugares possuem 

fácil recepção de rede de dados. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

A pesquisa abordada neste trabalho foi escolhida, com vistas em analisar possíveis 

falhas na logística de produtos perigosos e saná-las, a fim de aumentar a confiabilidade e 

segurança do transporte destes produtos. Os dados foram obtidos por meio de pesquisas 

diversas, como Databook de construção de equipamentos destinados ao transporte de produtos 

perigosos, que foi utilizado para tomada de decisão sobre que equipamento e qual tipo de 

equipamento se utilizaria. Além disso, baseou-se nos Regulamentos Técnicos de Qualidade 

(RTQ) emitidos pelo INMETRO, para que não se determinasse de maneira aleatória fora das 

normas exigidas pelos órgãos de acreditação. Artigos de mestrado foram de grande valia, como 

no caso do artigo sobre detecção de vazamento por sensores acústicos e os livros de apoio 

voltados principalmente para a área de instrumentação e controle. 

O monitoramento correto dos equipamentos destinados ao transporte de qualquer tipo 

de produto gera maior confiabilidade para a empresa transportadora, para a área de transporte 

de produtos perigosos, principalmente de combustíveis. Isso deveria tornar-se regra, pois 

atualmente o desvio de carga criminoso possui grandes proporções, o que afeta tanto o 

consumidor quanto a transportadora. O consumidor é lesado por adquirir um volume e receber 

uma quantidade menor do que a adquirida, já a transportadora tem a imagem manchada perante 

o mercado. O presente trabalho resulta em uma diminuição de desvio de carga, pois, com as 

medições obtidas, principalmente a medição peso, inviabiliza o desvio de combustíveis. 

Este trabalho relaciona os itens que auxiliam o monitoramento de um equipamento 

convencional e compara com os itens que o equipamento trabalhado propõe, resultando em 

valores aproximados de quanto custa um investimento dessa proporção. Isso lembrando que 

todos os valores foram pesquisados e orçados em diversas empresas físicas e digitais. 
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Figura 10 - Tabela comparando o monitoramento em equipamentos 

 

Fonte: Própria (2020) 

 

Figura 11 - Valores totais deste projeto 

 

Fonte: Própria (2020) 

 

Como os valores determinados no presente projeto foram determinados com base em 

pesquisa de mercado, pode-se dizer que, quanto à produção em série e fechamento de parcerias 

com as mais diferentes empresas da área, é possível, quando em maior quantidade, que os 

valores dos sensores utilizados no sistema de instrumentação sejam reduzidos, gerando um 

menor custo de investimento. É possível observar que o valor somente do vaso de pressão 
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representa aproximadamente 85% do total do projeto, ou seja, o custo real do investimento que 

este artigo propõe não é fora de orçamento para quem possui o poder de aquisição de um 

equipamento para transporte de combustíveis.  

Vale ressaltar que na figura 10 alguns itens só consideram o valor da aquisição de um 

determinado produto, e ainda devem ser instalados no equipamento, o que pode cobrar a mão 

de obra do profissional que for instalar o sensor. Porém, existem algumas empresas que 

possuem profissionais próprios que podem realizar esse processo de instalação. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Os modelos de logística de produtos perigosos atuais podem ser aprimorados e este 

trabalho apresenta uma ideia para isso, proporcionando o monitoramento de parâmetros que 

auxiliam desde o carregamento (início da etapa) até o descarregamento (fim da etapa) dos 

produtos. Utilizando os métodos apresentados no presente artigo, a segurança e a confiabilidade 

do transporte de combustíveis elevam-se a outro patamar, fazendo com que empresas que os 

adotem possuam maiores garantias para seus clientes, ganhando assim maior competitividade 

no mercado e maior faturamento. 

Houve no presente projeto a cogitação de trabalhar com a análise e a medição de 

possíveis vazamentos que podem ocorrer nos cordões de solda do vaso de pressão. Contudo, 

notou-se que não há como ter uma análise coerente de resultados sem a utilização prática dos 

sensores sonoros. Portanto, uma possível melhoria no projeto seria a implementação de 

sensores de medição sonora (sensores acústicos) instalados nos anéis de reforços 

circunferenciais no corpo do tanque. Esse investimento resulta em grande confiabilidade para 

o transporte, visto que vazamentos são totalmente indesejáveis em qualquer hipótese, quando 

se trata de transporte de produtos perigosos. 

Para a análise de possíveis vazamentos, projetou-se, com base em artigos de mestrado e 

doutorado na área, a utilização de 6 sensores acústicos por anel de reforço, que iria atuar como 

câmara acústica que contribui para um melhor resultado. Porém, os artigos utilizados para apoio 

utilizam vasos de pressão estáticos, ou seja, vasos de pressão que não estão em constante 

movimento, mas parados, enquanto neste projeto tratamos de vasos de pressão em constante 

movimento nas mais diversas rodovias, que possuem os mais diferentes ruídos de fundo, como 

buzinas e outros meios sonoros. Portanto, por falta de evidências e resultados, a análise de 

vazamentos, por meio de sensores acústicos é uma possível melhoria para o projeto. 
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O roubo de combustíveis é uma ação danosa para todas as partes envolvidas no 

transporte de combustível, pois a empresa transportadora perde confiabilidade, o consumidor é 

lesado, já que compra um volume e recebe menos do que o pago, e o infrator quando constatado 

irregularidade é punido por lei. Quando investido em segurança e meios de impeçam o desvio 

de carga, muitas vezes o valor desviado da empresa transportadora em roubos de combustíveis 

retorna, não só financeiramente como também em maior número de clientes, devido à maior 

credibilidade e confiança. 
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