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Abstract 

This study aims to present cryogenics as an element in transportation systems, utilizing 
carbon dioxide as refrigerant. This technology is not current, although its effective 
application in transportation gain force after the Protocol of Kyoto, besides that studies found 
out new ways to sequest CO2 at lower prices. Another feature to be considered is the 
difficulty and high costs of the technology, used nowadays, to transport frozen and cooled 
cargo, generically names reefer. This led the logistic community to search for alternatives 
that minimized costs and maximized profits. The market for frozen and cooled cargo has 
been increasing dramatically in emerging countries, such Brazil and China, and those 
countries don’t own effective methods to evacuate and store the production of perishable 
goods, creating logistics bottlenecks. Comparatively the proposed technology is more 
ecologically correct, because uses recycle CO2, which would be emitted to the atmosphere, 
in addition to that it doesn’t use electrical power in its application. Studies corroborated that 
this technology is economically feasible, for the fact of being cheaper and is a bactericide 
agent, joining to the legislation related to food security.   

Keywords: Transportation, Cryogenics, Carbonic Dioxide. 

1 Introdução  

Com o advento da globalização e o aumento significativo da produção, em setores 
como o de cargas congeladas e resfriadas, a logística assume papel primordial para 
a geração de lucros e maximização de tempo. A grande competitividade no âmbito 
empresarial leva a busca de alternativas e inovações para uma constante redução 
de custos. Segundo Fleury (2004), entende-se por logística o conjunto de todas as 
atividades de movimentação necessárias de modo a facilitar o fluxo de produtos de 
ponto de aquisição da matéria-prima até o ponto de consumo final, como também 
dos fluxos de informação que colocam os produtos em movimento, obtendo níveis 
de serviços adequados aos clientes, a um custo razoável. A definição acima 
transcrita traduz de forma clara o conceito da sistemática, que envolve o mundo 
dos negócios, reiterando o caráter competitivo de uma economia globalizada. A 
preocupação com o transporte de cargas congeladas e resfriadas, surge do 
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aumento na procura por alimentos congelados nos grandes centros urbanos, devido 
a praticidade e confiabilidade. No Brasil, houve nos últimos anos um aumento na 
produção e exportação de carnes bovinas, suínas e de aves. A confiabilidade na 
cadeia logística é uma variável que se encontra em destaque, levando-se em conta, 
a necessidade de se trabalhar com qualidade em todos os elos da cadeia. A 
criogenia é uma alternativa para os sistemas de cargas frigoríficas, pois, com a 
aplicação do CO2, é possível a viabilização de um transporte de congelados e 
resfriados com qualidade e ecologicamente correto. 

2. Metodologia 

Segundo CERVO et al (2006)a metodologia exploratória é definida como aquela que 
realiza descrições precisas da situação e quer descobrir as relações existentes entre 
seus elementos componentes, esta será utilizada no presente estudo.DIEHL & 
TATIM (2006) descrevem que a pesquisa de natureza qualitativa pode descrever a 
complexidade de determinado problema e a interação de certas variáveis, 
compreender e classificar os processos dinâmicos vividos por grupos sociais , 
contribuir no processo de mudança de dado grupo e possibilitar, em maior nível de 
profundidade, o entendimento das particularidades dos comportamento dos 
indivíduos. Esta será apresentada neste estudo. O trabalho apresenta um estudo da 
aplicação de containers criogênicos utilizando CO2 como fluido refrigerante, como 
uma alternativa para a diminuição da poluição atmosférica. 

3 Refrigeração  

3.1 Criogenia 

A criogenia estuda fenômenos ocorridos a temperaturas muito baixas, geralmente 
associadas a gases liquefeitos, tais como o Nitrogênio e o Hélio. Esta tecnologia 
explora os efeitos da transferência térmica entre um agente e o meio, utilizando 
escalas de temperatura, como Fahrenheit, Celsius, Kelvin, ou escalas pouco comuns 
como a Rankine. Nas práticas criogênicas comuns, os gases são acondicionados em 
recipientes denominados de frascos de Dewar, ou garrafas de Dewar (denominados 
através de seu inventor James Dewar, o primeiro homem a liquefazer o 
hidrogênio), estes frascos possuem em média 1,8 metros de altura e 90 
centímetros de diâmetro. A propriedade criogênica dos gases foi descoberta no 
século XIX, através da capacidade de retirar calor de sua expansão. Em 1932, o 
cientista Thomas Midgely, introduziu o refrigerante Freon 12, largamente utilizado 
em sistemas de refrigeração. 

3.2 Sistemas de Refrigeração 

São processos de retirada de calor dos corpos com dispêndio de energia                 
(resfriamento e congelamento). A tecnologia do frio tem inúmeras aplicações, seja 
nos processos industriais, ou mais especificamente nos logísticos (transporte e 
armazenagem). Os chineses foram os primeiros povos, a utilizar a refrigeração, no 
século VIII a.C., usando o gelo formado no período de inverno, conservando-os em 
poços cobertos com palhas, em covas ou sobre a terra, para resfriar líquidos em 
épocas de temperaturas altas. Existem registros da utilização da refrigeração entre 
os gregos e os romanos. Em 1824, com a descoberta da refrigeração por indução 
eletromagnética por Michael Faraday, foi introduzida a geração do gelo artificial. 

3.3 Sublimação  

É o processo pelo qual uma substância sólida se transforma em um gás, ou vapor, 
sem passar pelo estado líquido. Existem substâncias, como o iodo, arsênico, 
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cânfora e o gelo seco, que passam diretamente para o estado gasoso sem fundir-
se. Diz-se que estas substâncias sublimam-se. Na tecnologia proposta o dióxido de 
carbono é introduzido nos sistemas em sua forma líquida, transformando-se em 
neve carbônica, passando por um processo de sublimação, mantendo a carga 
congelada.  

4 Propriedades do Dióxido de Carbono  

O dióxido de carbono é um componente químico, normalmente em estado gasoso, 
composto de um átomo de carbono e dois átomos de oxigênio, é exalado por 
humanos, animais e então utilizado pelas plantas para ajudá-las a crescer, nas 
CNTP, é um gás inerte e excetuando sua forma sólida, é incolor e não é tóxico. 

5 Propriedades do Gelo Seco  

O sólido de dióxido de carbono possui o nome genérico de “gelo seco” e é um 
agente refrigerante versátil. Diferentemente da água que passa do estado sólido e 
derrete, o gelo seco sublima, mudando diretamente do estado sólido para o gasoso; 
seu ponto de sublimação é -78.5°C. A temperatura baixa e a sublimação direta 
para o estado gasoso faz do gelo seco um refrigerante muito efetivo e custa em 
média U$ 2 por Kg. Suas propriedades são: alta capacidade de refrigeração (136 
Kcal/Kg), bacteriostático e fungiostático, elevada pureza, fácil manuseio e 
inofensivo sob o ponto de vista ambiental. 

6 Insumos e seqüestro de CO2 

Um dos maiores desafios para o desenvolvimento das atividades utilizando os 
equipamentos criogênicos são os elevados preços do dióxido de carbono. Para a 
viabilização da técnica apresentada no presente trabalho, é necessário o controle 
absoluto do suprimento de dióxido de carbono para o abastecimento dos 
equipamentos criogênicos. Sabe-se que o CO2 é um dos principais gases do efeito 
estufa, responsáveis pelas mudanças climáticas induzidas pela ação humana. 
Atualmente existem diversas tecnologias para a obtenção e seqüestro do CO2 e 
concomitantemente auxilia o planeta a atenuar os resultados do efeito estufa, 
consciência ecológica notabilizada na Convenção de Kyoto em 1997, onde 160 
países comprometeram-se a reduzir os níveis de dióxido de carbono na atmosfera. 
Um processo amplamente utilizado na atualidade é o seqüestro direto, onde o CO2 
presente em refinarias, plataformas e termoelétricas é separado dos demais 
componentes, capturado, transportado e armazenado em reservatórios geológicos 
subterrâneos. Outro processo é o seqüestro indireto, realizado por meio de 
reflorestamento e plantio de vegetação, uma vez que as árvores, durante a 
fotossíntese, absorvem o dióxido de carbono da atmosfera, incorporando à sua 
biomassa e se desenvolvem. A adesão da Rússia em 2007, ratificou o tratado 
assinado em 1997 em Kyoto. Relatórios recentes sobre mudanças climáticas, 
emitidos pelo Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC), órgão que 
assessora a ONU, revelou que a temperatura média do planeta está 0,6° mais 
elevada do registrado a um século atrás e projetam uma elevação de 5,8° para 
2100. 

6.1Seqüestro Geológico 

O dióxido de carbono pode ser obtido das reservas de óleo, carvão, gás do subsolo 
e salinas aqüíferas. Há evidências claras que sugerem ser esta forma de reter o 
dióxido de carbono a que possui altos níveis de pureza. 
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6.2 Seqüestro da Cana de Açúcar 

Computando as emissões efetuadas no ciclo de produção de etanol a partir da cana 
de açúcar e as evitadas através do etanol carburante e o bagaço, substitutivos de 
combustíveis de origem fóssil, chega-se a um seqüestro do CO2. 

6.3 Seqüestro do Oceano 

O oceano é um componente primário do ciclo natural do carbono, equilibrando os 
níveis de dióxido de carbono na atmosfera e através da liberação de CO2 em águas 
profundas, pode ser realizado o seqüestro. 

7 Container 

7.1 Histórico 

Na antiguidade as mercadorias eram transportadas em tonéis não padronizados, na 
navegação marítima e terrestre, e foi por muito tempo tratada como alternativa 
pela resistência e praticidade de seu manuseio. Em 1901, o inglês James Anderson 
divulgou seu tratado para a padronização de receptáculos no transporte 
internacional resultando nos primeiros tonéis padronizados. Mais tarde foram 
desenvolvidas normas para a montagem e utilização de containers, auditados por 
organizações como American Standards Association (ASA) e International 
Standards Organization (ISO). 

7.2 Padronização 

Para a padronização dos containers, o Brasil adotou e ratificou os termos da 
proposta da International Standards Organization (ISO), Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT) e Instituto de Metrologia, Normalização e Qualidade 
Técnica (INMETRO). O sistema proposto pela ISO é modular, ou seja, os containers 
formam unidades que se encaixam perfeitamente, ocupando os espaços de forma  
racional, tanto nos veículos como pátios e armazéns. As dimensões altura (8 pés) e 
largura (8 pés) são sempre invariáveis, sendo que o comprimento varia 
dependendo do módulo. A unidade modular é o container de 20 pés de 
comprimento. Como os containers são construídos em função da mercadoria que 
irão transportar , existem mais de vinte tipos diferentes de containers , sendo os 
principais tipos os chamados de Open Top, Tank, Collapsible, Livestock, Ventilated 
e Reefer.  

7.3 Container Reefer 

Os primeiros maquinários para containers frigoríficos, começaram a ser 
desenvolvidos na década de 60, com tecnologia assemelhada aos refrigeradores, 
com a opção “liga-desliga”, a evolução tecnológica no campo da eletrônica iniciada 
nos anos 80, possibilitou o gerenciamento lógico das unidades e por derradeiro nos 
anos 90 houve a introdução dos micro-controladores. O antigo registrador de 
temperatura mecânico foi substituído pelos registradores eletrônicos. Existem 
requisitos para a utilização dos mesmos: rede elétrica, ponto elétrico, desligamento 
diário do equipamento e manutenção preventiva do equipamento. 
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8 Tecnologia proposta 

8.1 Histórico das invenções  

Em 1932, John D. Small, desenvolveu um sistema de unidades desmembradas para 
transporte de cargas congeladas, através do modal ferroviário, utilizando dióxido de 
carbono como substancia refrigerante. Em 1950, Charles B. Hall, inventou um 
container refrigerado por gelo de dióxido de carbono, podendo transportar 
mercadorias em temperaturas de 0° a -20°F, utilizando refrigerantes sólidos, tais 
como sólidos de CO2 ou gelo seco. Finalmente em 1995, John K. Claterbos 
aperfeiçoou os sistemas acima descritos e introduziu uma sistemática para a 
manutenção da carga na condição de refrigerada por períodos de longa duração, 
com compartimentos isolados, um para a carga e outro para o dióxido de carbono. 
Nos últimos dez anos, uma parte do transporte de cargas de comidas congeladas 
dos Estados Unidos, tem sido transportadas por vagões criogênicos, utilizando o 
CO2 como fluido refrigerante. Tal sistema tem mínimas probabilidades de falha, 
pois não possui peças removíveis e é isolado termicamente. O uso de containers 
criogênicos surgiu da necessidade de se encontrar uma alternativa para os sistemas 
de refrigeração mecânica padrão que necessitam de manutenção, combustível e 
geração de emissões. O sistema de refrigeração a base de CO2 pode manter a 
carga do container refrigerada por até 30 dias, podendo ser estocado em qualquer 
embarcação que acomode containers que transportam carga seca, podem se 
utilizar de qualquer modal de transporte sem necessidade de fonte de energia 
externa ou risco de falha mecânica. Estes containers refrigerados foram 
desenhados para manter a temperatura das mercadorias durante o transporte e 
não alterar a temperatura da carga, de acordo com a temperatura desejada. 

8.2 O container criogênico 

O container criogênico utilizado como base neste trabalho é o fabricado pela 
empresa norte americana GoCryo, sendo um container de frete marítimo, isolado, 
certificado pela ISO, com um tanque de CO2.  
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Fonte: Para as três imagens acima – GoCryo 

8.3 Principio de funcionamento 

Após efetuar o carregamento das mercadorias no interior do container, suas por tas 
são seladas, após, o CO2 líquido é carregado no tanque do container, 
transformando-se em uma espécie de neve, uma forma menos densa de gelo. 
Depois do período de trânsito, a neve de CO2 no tanque, sublima na forma de 
vapor e flui para baixo, envolvendo a carga, mantendo-a refrigerada. Cabe 
mencionar que 1,0 Kg de CO2 carregado equivale a aproximadamente a 5 Kg de 
CO2 sólido no container e 5 Kg de vapor de CO2. Durante o período de transporte, 
o sólido remanescente se converte em vapor, e esta sublimação, refrigera a carga, 
sendo que um container reefer de 40’ utiliza 226 Kg de CO2 sólido por dia. 

8.4 Vantagens do container criogênico 

O container criogênico quando comparado com os containers reefers atuais, possui 
algumas vantagens como: não é mecânico, não necessita de energia elétrica para 
seu funcionamento (os containers antigos necessitam de energia elétrica durante o 
transporte), não há a necessidade de monitoramento ou intervenções, sua 
operação é simplificada dispensando a contratação de especialistas e reposição de 
cabos e conectores, pode ser utilizado em qualquer modal de transporte, é 
ecologicamente correto.                                             

9 Modais de transporte e a nova tecnologia 

9.1 Modal ferroviário 

O container criogênico ajusta-se perfeitamente com este modal, pois, o transporte 
ferroviário é adequado para transportes que exijam longas distâncias e grandes 
quantidades. No Brasil, este tipo de transporte pode ser utilizado, por exemplo, 
para escoar a produção e carne da região Centro-Oeste. 

9.2 Modal Hidroviário 

O transporte hidroviário é amplamente utilizado nos Estados Unidos, devido a 
facilidade de transbordo, no Brasil este modal é pouco utilizado. 

9.3 Modal Marítimo 

Este é o modal de transporte mais utilizado no comércio internacional. Os 
containers criogênicos solucionam viagens de longa distância, pois há intervenção 
mínima na carga e seus recipientes.  
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9.4 Modal Rodoviário 

É o modal mais utilizado no Brasil, devido a sua grande área territorial, a carreta 
criogênica é adequada para cobrir vária distâncias e podem ser utilizadas até em 
serviços porta-a-porta. 

10 Comprovações da eficiência do Container Criogênico 

 10.1 Teste nos Estados Unidos 

O container criogênico foi testado e utilizado em sistemas intermodais nos Estados 
Unidos. Os testes estáticos foram acompanhados pela empresa SGS, nos termos 
que serão relatados a seguir. O caminhão utilizado foi pesado antes e após o 
carregamento do CO2, com pesos respectivos de 13469 Kg de líquido e 6460 Kg 
de sólido, corroborando que apenas a metade do CO2 é convertida em neve 
carbônica. A válvula foi selada pela empresa SGS, a carga foi estocada no terminal 
de Rhenus por 22 dias, sendo a temperatura checada diariamente. A carga 
utilizada como parâmetro foi de 15060 Kg de batata frita congelada com 
temperatura variando de -14°C a -18°C, sendo esta temperatura checada através 
de 7 termômetros, colocados no interior do container e as portas devidamente 
seladas. O percurso utilizado no teste foi o apresentado no mapa abaixo: 

                                

     

Caminhão: Paducah até Saint Louis -180 milhas (290 Km) - 4 horas. 

Terminal Ferroviário: descarregamento e carregamento - 12 horas. 

Via Ferroviária para Seattle - 5 dias. 

Descarregamento do trem e transporte para as docas - 1 dia. 

Remoção do navio e carregamento - 2 dias. 

Embarque para Yokohama  - 12 dias Descarga - 1 dia. 

Transporte e descarga – 1 dia.  
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As economias ambientais apresentadas ao final do experimento foram as abaixo 
listadas: 24 dias de viagem (27 l de diesel); 28 Kg de óxido nitroso; 16 Kg de 
compostos orgânicos voláteis; 13 Kg de dióxido sulfúrico; 14 Kg de monóxido de 
carbono; 43 Kg de matéria particulada e 2042 Kg de CO2. 

11. Considerações para a logística brasileira  

O Brasil deverá utilizar cada vez mais o transporte de cargas frigoríficas através 
dos modais de transporte. A maior operadora logística com base ferroviária no 
Brasil, a America Latina Logística (ALL), fechou uma parceria com a empresa 
Standard, empresa especializada em armazenagem de cargas, e as empresas 
viabilizaram o primeiro trem expresso frigorífico do Brasil, operando desde o 
Terminal de Containeres da ALL em Esteio (RS) até o Terminal de Containeres do 
Rio Grande do Sul no porto da cidade de Rio Grande. A vantagem de um trem que 
possibilite o transporte de containers com transbordo para outros modais, 
representa uma alternativa mais barata, pois , os containers ficam acondicionados 
em vagões plataforma, e não há a necessidade da utilização de energia, reduzindo 
custos operacionais. Em 1993, o frigorífico da SADIA, firmou parceria com a ALL 
para desenvolver o projeto intermodal frigorificado, a primeira fase contemplou a 
adaptação de vagões para formar composições adequadas ao transporte de cargas 
congeladas, e a segunda a adaptação dos vagões para utilização do sistema 
criogênico. Outro fator da aplicação do sistema criogênico é a fácil adaptação às 
exigências da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

12. O Mercado futuro para o transporte refrigerado 

O mercado mundial de refrigerados cresceu 72,2 milhões de toneladas em 1994, 
para 108,6 milhões em 2008, com um crescimento anual de 3,9%. Taxas positivas 
de crescimento são esperadas, com um aumento médio de 3,7 por cento do 
presente até 2015, atingindo 156,2 milhões de toneladas em 2015. As empresas 
em escala mundial tem investido na modernização de seus processos, e por 
conseguinte utilizarão da tecnologia dos containers criogênicos devido a sua 
característica ambiental e de praticidade. O Brasil por sua característica, possui no 
agronegócio um dos principais setores a recorrerem de nova tecnologias para 
transporte seguro de cargas.   

13. Considerações finais  

A adoção de sistemas criogênicos para o transporte de cargas congeladas e 
resfriadas é uma solução para a otimização dos transportes em qualquer tipo de 
modal, quer seja, ferroviário, marítimo ou rodoviário. O Brasil,  pode valer-se de 
tal tecnologia para atenuar os gargalos logísticos. Por ser o container criogênico de 
fácil operação e sem utilizar a eletricidade e ecologicamente correto, não há 
obstáculos para a utilização de forma eficaz nos modais de transporte. 

Referências 

AGA – Aplicações criogênicas Disponível em :-http://aga.com.br. Acesso em 
12/03/09  

BALLOU, Ronald H. Gerenciamento da cadeia de suprimentos: Planejamento, 
Organização e Logística Empresarial – Porto Alegre. Ed. Bookman, 2001 

BALLOU, R.H. Logística Empresarial: Transporte, Administração de Materiais e 
Distribuição Física. Editora Atlas, 1995. 

CERVO, A. L., BERVIAN, P. A., DA SILVA, R., 2006. Metodologia Científica, 6 ed., 
editora Pearson Education, São Paulo. 



2nd International Workshop | Advances in Cleaner Production 

KEY ELEMENTS FOR A SUSTAINABLE WORLD: ENERGY, WATER AND CLIMATE CHANGE 

São Paulo – Brazil – May 20th-22nd - 2009 

9

CHING, H.Y. Gestão de Estoque na Cadeia Logística Integrada. Editora Atlas, 1999. 

CHRISTOPHER, M. O Marketing da Logística. Editora Futura, 1999. 

CONTAINERSERVICECOMPANY–Disponível em: http://www.containerserviceco.com. 
Acesso em 12/03/09 

DEMAER – Disponível em: http://www.demaer.com.br/equipamentos.htm. Acesso 
em 11/03/09  

DIEHL, A. A., TATIM, D. C., 2006. Pesquisa em ciencias sociais aplicadas, editora 
Pearson Education, São Paulo. 

GIANTCARGO – Disponível em : http://www.giantcargo.com.br. Acesso em 
11/03/09 

LAMBERT, D.M. Strategic Logistics Management Homewood. R.D. Irwin, 1993. 

MANUAL EQUIPAMENTO REFRIGERADO REEFER. Disponível em : 
fille:///C/MANUAL%20REALREEFER%20SITEhtm . Acesso em 11/03/09. 

NOVAES, Antonio Galvão. Logística e Gerenciamento da Cadeia de Distribuição. Rio 
de Janeiro:Campos, 2004. RIBEIRO, Priscilla; FERREIRA, Karine. Logística e 
transportes : uma discussão sobre os modais de transporte. 2002. Disponível em: 
http://web.eep.br/~lima/view.php?file=artigo04M.pdf. Acesso em abril/2008 

TURDERA, Mirkoi – O Transporte Criogênico: Alternativa Energética entre Campo 
Grande / Dourados. Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul  - UEMS – Centro 
de Análise e Monitoramento do Gás Natural – GASLAB. 

VILELA, Carolina – O Mercado abaixo de zero – Artigo encontrado no site: 
http://foodservicenews.com.br. Acesso em 11/03/09. 

 

                                                                             

                                

 

                                 

 

 

 

 


