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RESUMO

A sobrecarga do sistema de transportes e a crescente busca por soluções mais eco-
nômicas e menos poluentes vêm criando espaço para o desenvolvimento de tecnologias 
inovadoras nesta área. O transporte encapsulado já é utilizado há mais de um século, 
porém dificuldades técnicas e um cenário, até então, desfavorável inviabilizaram a sua 
evolução mantendo-o inexpressivo e desconhecido. Este trabalho tem por objetivo reapre-
sentar esta técnica baseando-se nas suas significativas vantagens quando analisadas sob 
o contexto atual da infraestrutura de transportes. Também serão levantadas suas desvan-
tagens e consequentes dificuldades numa eventual tentativa de se implantá-la. Por fim, 
é mostrado que o transporte em capsulas por dutos tem potencial de aplicação em larga 
escala para diversas cargas, incluindo o âmbito militar.
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ABSTRACT

The overload of the transport system and the growing search for economic and en-
vironmental friendly solutions demand developing of new technologies. The encapsulated 
pipeline has already been proposed several years ago, however the lack of technical ack-
nowledgment and an unfavorable scenario turned unviable its developing, therefore encap-
sulated pipelines has been inexpressive and unknown. The main objective of this work is 
to reintroduce this technique based in its advantages when analyzed under actual needs 
of transportation infrastructure. Also are discussed capsules transport disadvantages and 
consequent difficulties in an eventual trying to implant it. Finally, it is shown that the trans-
portation of capsules by pipelines has the potential of application in large scale for several 
types of loads, including the military scope.
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INTRODUÇÃO

O transporte dutoviário no Brasil participa com apenas 4,2% na matriz de 
transporte de cargas (CNT, 2012). No entanto, apresenta um custo unitário mais 
econômico que o rodoviário (Figura 1. Custos de transporte de carga no Brasil e 
nos EUA (Fleury, 2011).Figura 1), que possui participação de 61,1%. Nos EUA, 
onde a utilização de dutovias é significativamente maior, com 19% (Fleuy, 2011), 
seu custo é ainda mais baixo, igualando-se ao modal hidroviário com o menor custo 
entre todos os demais modais.

Figura 1. Custos de transporte de carga no Brasil e nos EUA (Fleury, 2011).

A pouca utilização de dutovias no Brasil se deve a diversos fatores, entre eles 
à falta de investimento e incentivo por parte do governo em obras deste modal. Ou-
tro aspecto importante é o fato de que sua aplicabilidade se restringe ao transporte 
de líquido, gás e materiais em suspensão. Os exemplos mais comuns encontrados 
no Brasil são: petróleo, gás natural e minério. Além disso, este modal tem um custo 
elevado de implantação, quando comparado à sua baixa velocidade de transporte 
e aplicabilidade. 

Porém, outros aspectos das dutovias possuem os melhores índices entre to-
dos modais, sendo eles: a confiabilidade; a frequência; e o baixo impacto ambiental. 
A ocorrência anual de acidentes na operação de dutovias é muitas vezes singular, 
tornando-o o meio de transporte mais seguro e confiável. Sua indiferença quanto às 
condições climáticas e a natureza de seu funcionamento, que exige raras interrup-
ções, permitem que seja utilizado 24 horas por dia e 7 dias por semana, resultando 
numa frequência de, praticamente, 100% do tempo. Por último, na conceituação de 
um aspecto que vem cada vez mais ganhando importância na análise dos meios 
de transporte, ressalta-se seu baixo impacto ambiental, que se deve ao fato de 
sua instalação requerer uma insignificante alteração física do meio ambiente e sua 
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operação depender fundamentalmente de bombas elétricas, resultando na maior 
eficiência energética entre todos modais.

Estes fatores positivos motivam a busca de métodos que permitam o aumento 
da variabilidade em tipos de cargas que possam ser transportadas, os quais tor-
nariam este modal bastante atrativo e até mesmo uma solução para diminuição da 
sobrecarga na infraestrutura de transportes do país.  Neste contexto, é proposto o 
transporte encapsulado, com o intuito de se aproveitar os diversos fatores positivos 
do modal dutoviário, variando-se os tipos de carga aos quais se aplica.

TRANSPORTE ENCAPSULADO PNEUMÁTICO (PCP)

O transporte encapsulado em dutovias consiste, basicamente, em se propelir 
cápsulas devido ao fluxo de um fluido através do duto. As cápsulas consistem em 
contêineres que em seu interior transportam a carga útil, generalizando-se a natu-
reza do que se deseja transportar.

De acordo com o tipo de fluido utilizado para o impulsionamento, os dutos são 
classificados como HCP (Hydraulic Capsule Pipeline), quando o fluido é a água, ou 
PCP (Pneumatic Capsule Pipeline), se o fluido é o ar. Este trabalho tem como foco 
principal as cápsulas pneumáticas (PCP).

O transporte encapsulado já é utilizado no Japão para calcário a grandes dis-
tâncias e em vários países para produtos diversos em menor escala. Desta forma, 
para o aprofundamento do estudo do transporte encapsulado, é necessária a ava-
liação do tipo de carga a ser transportada, bem como as características da cápsula 
e fluido.

Um breve histórico do PCP
As primeiras utilizações de PCP remontam ao século XIX. Em 1861, fora 

construído um túnel em Londres com cerca de 1 m de largura e 4 km de extensão 
para envio de cartas e pacotes, o qual operou com sucesso durante 7 anos. Um 
coletor de pó foi inventado, em 1886, para utilização em fábricas de madeira, o que 
levou a criação de uma empresa em Michigan/EUA especializada em sistemas de 
dutos pneumáticos baseado num carregador rotatório de formato cilíndrico vertical. 
(ASCE, 1998)

Outro notável exemplo foi o túnel para transporte de passageiros idealizado 
por Alfred Ely Beach, que foi construído nos EUA em 1870 (Beach, 1870).  O túnel 
ligava a Rua Warren à Rua Murray na Broadway com cerca de 90 m de comprimen-
to e 2,4 m de diâmetro, tendo o objetivo de servir como demonstração da solução 
proposta por Beach para mobilidade urbana na época.

Para a pressurização, era utilizado um grande compressor a vapor com 100 
HP de potência que podia trabalhar tanto para compressão do ar, o que impulsiona-
va o vagão num sentido, quando para exaustão, impulsionando o vagão no sentido 
contrário.  O sistema causou grande repercussão na impressa e entre os cidadãos 
de Nova Iorque, mas funcionou durante apenas três anos, entre 1870 e 1873. Com 
a descoberta da eletricidade e posterior aplicação em vagões elétricos o invento de 
Beach não foi mais cogitado.
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Figura 2. Ilustração do túnel construído por Beach (Fonte: Kaempffert, 1920).

Pesquisas sobre PCP foram desenvolvidas pelos EUA, Canadá, antiga União 
Soviética e Inglaterra, nas décadas de 70 e 80. Porém, o Japão foi o único país 
que obteve sucesso na utilização de cápsulas pneumáticas para fins comerciais em 
diversas aplicações (Liu, 2006). 

Figura 3. Protótipo de PCP para transporte de brita em Ontário, Canadá. 
(Fonte: www.capsu.org. Acesso em maio de 2012).

Nos anos 70, a companhia Tubexpress Systems Inc. construiu e testou, nos 
EUA, uma dutovia de PCP com cerca de 420 m e diâmetro de 90 cm, cujas cápsu-
las possuíam 2,1 m de comprimento. O sistema não foi utilizado comercialmente, 
pois melhorias eram necessárias para torná-lo mais competitivo com outros meios 
de transporte (ASCE, 1998). Na mesma década, na antiga União Soviética, fora 
construído o sistema Lilo-1, capaz de transportar 25 toneladas de areia e cascalho 
por vez num tubo de 2,1 km de comprimento e 1.020 mm de diâmetro com trens 
formados por seis cápsulas. Neste, foram relatadas velocidades de até 50 km/h. 
Um segundo sistema, Lilo-2, com 8 km de comprimento e 1.270 mm de diâmetro, 
transportava 8 milhões de toneladas por ano, mas acredita-se que ambos estão 
desativados atualmente. (Carter e Troyano-Cuturi, 2009).  
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Em 1980 a empresa japonesa Sumitomo Metal Industries (SMI) projetou e 
construiu um PCP com 1m de diâmetro e 3,2 km de extensão em Kuzuu, Japão, 
para transportar calcário até uma fábrica de cimento. Na Figura 4a pode-se obser-
var a instalação de entrada do sistema e uma unidade de carregamento rotatória, 
do tipo carrossel (Figura 4b), onde as cápsulas são preenchidas com calcário. Os 
trens são lançados em intervalos de 50 segundos, compostos por três cápsulas, 
que possuíam rodas, contendo 1,6 toneladas de carga útil cada uma.  

Figura 4. PCP para transporte de calcário em Kuzuu, Japão. 
(Fonte: Liu, 2006).

Este sistema foi adotado para evitar problemas de segurança e poluição so-
nora num vilarejo que seriam causados por outros tipos de transporte. Sua capaci-
dade anual era de dois milhões de toneladas. 

Outro exemplo, envolvendo também a SMI, foi a construção de um PCP du-
rante a construção de um túnel em Akima, no Japão, com o objetivo de retirar o 
material escavado para o bota-fora e trazer concreto pré-misturado para o revesti-
mento do túnel. Neste, as cápsulas possuíam seção quadrada de 1m x 1m, o que 
facilitou a construção do duto por meio de módulos pré-moldados de concreto.

Figura 5. Túnel Akima, duto por módulos pré-moldados (a) e a cápsula (b) 
(Fonte: Liu, 2006).

Utilizações recentes e pespectivas para o futuro
Atualmente, a utilização de PCP, em maior parte, está aplicada ao transporte 

de pequenas cargas como dinheiro em espécie, documentos, correspondências, 
peças e outros.  No Brasil, seus clientes estão divididos entre indústrias, bancos, 
hospitais e supermercados, entre eles: rede de Hospitais D’or, Usiminas, Votoran-
tin, Gerdau, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Itaú, Cinemark, Carrefour, rede 
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Drogasil e praças de pedágio de diversas concessionárias.

Figura 6. PCP utilizado no Friendship Hospital na China. 
(Fonte: www.sumetzberger.com. Acesso em junho de 2012).

Em Barcelona, uma rede de tubulações enterrada transporta lixo no interior de 
sacos a partir dos 2.100 pontos de colheta espalhados pela cidade até uma central 
de resíduos com velocidades de até 25 m/s. O transporte se dá pela diferença de 
pressão decorrente do váculo gerado por turbo extratores. Estima-se que cerca de 
160 caminhões de lixo deixaram de circular nas ruas depois da implantação deste 
sistema. Outro fator positivo é a eliminação do mau cheiro ocasional dos sistemas 
convencionais de coleta de lixo (Seoane, 2013).

Liu e Richards (1994) comentam os efeitos benéficos secundários da utiliza-
ção do transporte encapsulado, como a redução da sobrecarga de outros modais, 
exemplificado pela diminuição da quantidade de veículos pesados nas rodovias. 
Egbunik e Potter (2010) relatam que, de acordo com o London Assembly de 2003, 
foi retirado de operação o sistema subterrâneo de PCP para envio de correio signi-
fica colocar mais 80 vans nas ruas de Londres. Um estudo de viabilidade concluiu 
que a implementação de PCP reduziria em 70% a utilização de caminhões na cida-
de de Nova York (Nyserda, 2004).

Alguns autores cogitaram o potencial da aplicação de transporte encapsulado 
para diversos tipos de cargas. Por exemplo, Hodson (2007), propôs que, no futuro, 
os alimentos deveriam ser transportados por dutos específicos de PCP, intitulando-
-os “FoodTubes”.  Ele afirma que, no Reino Unido, há quase 200 mil veículos pe-
sados que transportam alimentos e que a implantação de PCP poderia tirar das 
rodovias boa parte deles, diminuindo o tráfego e o desgaste do pavimento. O autor 
afirma que, devido ao estado atual de exploração desta tecnologia, é difícil se fazer 
uma estimativa precisa de custo, mas garante que a total substituição pelo FoodTu-
bes reduziria em 8% as emissões anuais de dióxido de carbono.

Aspectos Técnicos
É importante salientar que o comprimento de cada cápsula está limitado à 

sua capacidade de percorrer trechos em curvas. Portanto, para manter uma boa 
relação entre raio mínimo de curvatura da rede e o volume transportado, adota-se 
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o acoplamento de duas ou mais cápsulas formando uma composição. 
No entanto, o fator mais crítico para capacidade do sistema é o tempo de 

carga/descarga das cápsulas, pois vai definir a distância entre as composições e 
para as cargas cogitadas nas pesquisas desenvolvidas podem variar entre 20 e 60 
segundos, dependendo das dimensões da cápsula, do material a ser transportado 
e o método. 

Assim, considerando-se que o sistema funciona continuamente, o compri-
mento do duto não interfere diretamente na capacidade de transporte, mas sim na 
perda de pressão ao longo da linha e, consequentemente, na pressão necessária a 
ser gerada pela turbina ou utilização de motores intermediários.

Tabela 1. Capacidade de transporte do PCP.

Capacidade (ton/ano) Diâmetro (mm)
1 milhão 600 – 1.000
2 milhões 800 – 1.200
5 milhões 1.000 – 1.400

(Fonte: http://www.capsu.org/library/documents/0039.html#contents. Acesso em julho de 2012)

Outra empresa japonesa que desenvolveu pesquisa em PCP foi a Nippon 
Steel Corporation (NSC). Na tentativa de promover esta tecnologia, por volta de 
1980, esta empresa divulgou um estudo de capacidade de transporte para mate-
riais densos (massa específica entre 1,0 e 2,0 t/m³) e seus respectivos diâmetros 
para configuração mais econômica, conforme a Tabela 1.

De acordo com a ASCE (1998), a extinta TUBEXPRESS™ desenvolvera um 
modelo matemático simplificado para PCP, considerando uma declividade constan-
te entre terminais, fluxo permanente do ar e das cápsulas e que o ar se comporta 
como um gás ideal. Um programa para cálculo econômico e outro de simulação 
operacional também foram criados pela referida empresa. 

As cápsulas desenvolvidas pela TUBEXPRESS™ possuíam quatro rodas de 
borracha em cada ponta, dispostas em 90° uma da outra. O atrito da borracha das 
rodas com as paredes internas do duto mantém a cápsula com abertura voltada 
para cima. 

Uma vedação flexível é colocada na traseira da cápsula para aumentar o co-
eficiente de arrasto. Esta vedação é ligeiramente menor que o diâmetro interno 
do duto, para evitar atrito com a parede interna. As soldas devem ser feitas exter-
namente, para manter um encaixe suave entre segmentos de tubos. A cápsula é 
direcionada a uma ponta seca na extremidade da dutovia e o ar é retirado pelo topo 
do tubo num caminho separado. Nesta abertura, o ar pode ser tanto retirado por um 
exaustor (cápsula chegando) quanto comprimido para o interior do duto (cápsula 
saindo). 

Numa primeira concepção, as cápsulas eram deslocadas e carregadas em 
grupos (trens) de quatro, levando 30 s, o que era equivalente a um headway de 7,5 
s. Depois, passou a ser utilizado o sistema de “carrossel” (carregador de mesa gi-
ratória), que reduziu o tempo entre cápsulas para 3,5 s. Para tal, a cápsula é desa-
celerada por uma correia condutora mais lenta que ajusta a velocidade da cápsula 
à do carrossel de carregamento ou descarregamento. Os compressores utilizados 
eram do tipo roots movidos por motores elétricos e podiam tanto trabalhar como 



140    – 3o Trimestre de 2014

sopradores de ar para o interior quanto exaustores para o exterior (ASCE, 1998).
Outro fator crítico do sistema de PCP são as turbinas necessárias para gerar 

aumento/diminuição da pressão na linha. Os tipos de turbina disponíveis atualmen-
te são ineficientes para esta aplicação, uma vez que se necessita de pressão e 
vazão, simultaneamente. No intuito de se melhorar a eficiência do sistema, estudos 
recentes (e. g. Plodpradista, 2010) propõem a utilização de Linear Induction Motors 
(LIMs), ilustrado na Figura 7  ao invés das turbinas convencionais.  

Figura 7. LIM em menor escala para duto de 8” (Plodpradista, 2010).

O LIM constitui-se basicamente de bobinas posicionadas externamente ao 
duto que geram campos magnéticos no seu interior, impulsionando as cápsulas 
(desde que estas tenham alguma parte metálica). Assim, ao ser impulsionada no 
trecho de atuação do LIM, a cápsula gera pressões maiores na sua frente e meno-
res na retaguarda, consequentemente, contribuindo para o movimento das cápsu-
las anteriores e posteriores. Este dispositivo permite ainda que seja instalado em 
pontos intermediários da tubulação, tornando possível a transposição de grandes 
distâncias entre os pontos de carregamento e descarregamento.

Na Tabela 2 são apresentados os valores mais utilizados em projetos de cáp-
sulas pneumáticas. Destaca-se a variabilidade do diâmetro, para o qual é adotado 
desde 3”, referente ao transporte de pequenos objetos, até 48”, utilizado no caso 
de agregados e outros materiais densos. Quanto ao sistema de pressurização, há a 
possibilidade de se utilizar apenas um compressor na extremidade de carregamen-
to (origem) ou também um exaustor na extremidade de descarregamento (destino).

Tabela 2. Valores usuais para parâmetros de PCP. 

Parâmetro Valores usuais
Diâmetro 3” até 48”
Velocidade 4 m/s até 15 m/s
Quantidade de cápsulas por trem até 5
Raio de curvatura mínimo 50 x (diâmetro interno)
Pressão de operação

(um compressor)
15 psi
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Pressão de operação 

(um compressor e um exaustor)
21 psi

PCP PARA O TRANSPORTE MILITAR

De acordo com a Doutrina de Logística Militar do Ministério da Defesa, “Trans-
porte Militar é aquele realizado sob a direção militar, para atender às necessidades das 
Forças Armadas”. As cargas referentes ao transporte militar são divididas em recursos 
humanos, materiais e animais. Os materiais, que possuem enfoque neste trabalho, 
são, principalmente, alimentos, munições e armamentos. 

Tendo em vista que o meio de transporte é um fator limitativo na execução das 
operações, a procura por alternativas mais eficientes e que atendam os requisitos ne-
cessários é de grande relevância. Dentro deste contexto, a utilização de PCP é propos-
ta para o transporte militar, devido à sua eficiência energética, capacidade de transpor-
te, baixo custo, confiabilidade e indiferença quanto às condições atmosféricas.

Transporte em tempos de guerra
Em tempos de guerra, pode-se idealizar a utilização de dutos flexíveis trans-

portáveis com cerca 10 polegadas de diâmetro interno, que atravessariam a área 
avançada pelas linhas de frente desenrolados a partir de bobinas carregadas por 
caminhões. Esses dutos, após instalados, transportariam cápsulas pneumáticas 
(PCP) em seu interior com velocidades de até 15 m/s (54 km/h) em trechos horizon-
tais, resultando numa velocidade média elevada e até, em determinadas condições 
do terreno, superior à de caminhões. 

Os dutos pneumáticos, praticamente, não oferecem restrição quanto ao tipo 
de terreno, permitindo sua instalação, mesmo que temporária, em aclives elevados, 
regiões alagadiças, solos moles e na transposição de rios e lagos.

A pressurização ou exaustão da linha seria realizada através de turbinas mo-
vidas por motores à combustão transportáveis, semelhantes aos de geradores elé-
tricos, possibilitando o envio de carga em ambos os sentidos da tubulação. Caso 
necessário, pode-se ainda instalar turbinas em ambas as extremidades da linha, 
permitindo o aumento da velocidade de transporte e/ou da distância percorrida.  
Outra opção que permite a transposição de maiores distâncias é a utilzação de 
LIMs (Linear Induction Motors) que podem ser instalados em posições intermediá-
rias, eletricamente alimentados a partir de uma das extremidades através de uma 
fiação aderida ao duto, o que, praticamente, ilimitaria a distância total de transporte.

Quanto à carga transportável, esta seria limitada apenas pelas dimensões 
internas das cápsulas, adequando-se perfeitamente a alimentos, medicamentos, 
fardas, acessórios, cartas topográficas, equipamentos, peças, combustíveis, explo-
sivos, munições e até armamentos de pequeno porte.

Transporte em tempos de paz
Mesmo em tempos de paz, é considerável a demanda de transporte pelas 

Forças Armadas. Tanto a Marinha, quanto o Exército e a Aeronáutica do Brasil 
possuem grandes complexos militares. Como exemplo para cada uma das forças, 
pode-se destacar: o 1° Distrito Naval (1° DN), o Centro Tecnológico do Exército 
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(CTEx) e a Escola de Especialistas da Aeronáutica (EEAR). 
Para o desenvolvimento das atividades administrativas e operacionais de 

grandes complexos militares como esses, há a necessidade de se transportar tanto 
material bélico quanto outras diversas cargas entre seus diferentes setores. O PCP 
é um meio de transporte que tem potencial de tornar o transporte de tais cargas 
mais seguro, principalmente no caso de explosivos e produtos químicos, além de 
mais rápido e econômico. Para tanto, seu projeto deve prever os pontos de carga e 
descarga em toda a área, o tipo de carga e a capacidade de transporte necessária. 
O sistema pode ser impulsionado por turbinas com motores elétricos e/ou LIMs, 
onde se utiliza energia elétrica, reduzindo o consumo de combustíveis fósseis em 
caminhões e viaturas.

Outra possível aplicação se refere ao transporte de cargas entre Organiza-
ções Militares próximas, quando este ocorre com elevada frequência. Tais cargas 
podem ser munições, alimentos, documentos, material de expediente, entre outros. 
Com a possibilidade de instalação subterrânea dos dutos, este transporte garante 
a inviolabilidade da carga ao longo do percurso. Para maior segurança, sensores 
podem ser instalados para detectar qualquer perfuração, interrompendo o funcio-
namento do sistema automaticamente e indicando a localização do incidente. A 
estruturação via PCP também permitiria uma maior centralização e, consequente-
mente, controle dos materiais de consumo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O modal dutoviário apresenta significativas vantagens como segurança, in-
diferença às condições atmosféricas e baixo impacto ambiental. O transporte en-
capsulado pneumático em dutovias (PCP) é uma solução que abrange uma grande 
variedade de cargas.

Atualmente, o PCP é aplicado, principalmente, para o transporte de pequenas 
cargas a curtas distâncias, permanecendo ainda inexpressivo e pouco conhecido. 
No entanto, estudos indicam sua viabilidade para utilização em maior escala. Já 
foram executados testes bem sucedidos em tubulações de grandes diâmetros que 
tiveram como carga agregados diversos.

As informações disponíveis, atualmente, sobre esta tecnologia apontam para 
um grande potencial de sua utilização para fins militares, tanto em operações quan-
to no cotidiano das organizações militares, destacando-se a sua economia e segu-
rança. Para tanto, se fazem necessárias pesquisas complemenares e a implanta-
ção de um projeto piloto com o intuito de se avaliar seus resultados sob condições 
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reais, tendo em vista que se trata de um caso de PCP específico e inédito.
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