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White paper

Controle térmico econômico

A solução ideal para o 
controle térmico de 
reatores
Controles térmicos de reatores em laborató-
rios farmacêuticos e químicos bem como em 
equipamentos industriais e experimentais re-
querem o uso de banhos termostáticos dinâ-
micos. No monitoramento de reatores, as re-
ações endotérmicas e exotérmicas devem ser  
compensadas de forma rápida e segura no inte-
rior dos reatores. Isso depende especialmente da 
escolha correta do sistema de controle térmico 
adequado, sob consideração das mais diversas 
condições e fatores de influência. Este artigo for-
nece referências para a definição da solução ideal   
e mais eficiente para a sua aplicação.
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Controle térmico de reatores

Na prática são utilizados reatores de vidro ou aço. Reatores de aço 
são mais robustos, portanto suportam cargas maiores. Por outro lado, 
reatores de vidro permitem visualizar o processo no interior do reator. 
Entretanto, os reatores de vidro exigem abrangentes medidas de segu-
rança para a sua operação. 
Basicamente os reatores são compostos por um vaso interno para a 
substância a controlar termicamente, também chamada de produto sob 
controle térmico. O vaso interno está envolto em um manto, no qual 
se encontra um líquido de banho. O sistema de controle térmico está 
ligado ao manto do reator através de conexões preparadas.
Durante o controle térmico do reator o sistema de controle térmico 
bombeia o líquido de banho permanentemente através do manto do 
reator. Alterações repentinas de temperatura no interior do reator são 
compensadas dinamicamente através do aquecimento ou resfriamen-
to rápido do líquido de banho. O aquecimento ou o resfriamento do 
líquido de banho ocorre no interior do sistema de controle térmico. 
O princípio básico do controle térmico é mostrado na ilustração do 
princípio ao lado. Para a escolha de um banho térmico dinâmico devem 
ser consideradas diversas condições e fatores de influência. O objetivo 

Exemplos de aplicações em reatores

• Equipamento de mini planta, escolas técnicas (por 
ex., indústria farmacêutica ou química)

• Testes de fadiga de material (por ex., indústria auto-
mobilística, aeronáutica, pesquisa espacial)

• Simulação de temperatura

Princípio básico do controle térmico de reatores
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deve ser encontrar um líquido de banho que ofereça a funcionalidade 
ideal e a maior eficiência possível para a aplicação planejada. No gráfi-
co a seguir este contexto é visualizado novamente.

Então, como pode ser avaliada uma solução ideal para controle térmi-
co? Para encontrar um sistema de avaliação correto é sensato consi-

derar a segurança como ponto de partida. Afinal, deverá ser tomada 
uma decisão que prometa ser segura em vários aspectos. A segurança 
do pessoal de operação será considerada como o requisito mais im-
portante. Para a decisão deverão ser considerados então três outros 
importantes critérios de segurança. Primeiro, a segurança do processo, 
pois a aplicação deve funcionar 100 por cento. A seguir, a segurança do 
investimento, sendo que deve ser considerado o "dinheiro bem aplica-
do" para o sistema de controle térmico por um lado e, a proteção dos 
caros equipamentos do reator por outro lado. Como terceiro critério é 
importante a operação segura do sistema de controle térmico. 
Em resumo, uma solução de controle térmico dinâmico reune três as-
pectos de segurança: Segurança do processo, segurança do investimen-
to e segurança da operação. O gráfico a seguir mostra que a decisão 
deve objetivar a maior média possível de todos os três critérios de se-
gurança.
A seguir será detalhado cada um destes três aspectos de segurança, 
para descobrir quais os critérios de decisão importantes em cada caso.

Segurança do processo

Durante o controle térmico dinâmico de reatores os resultados do 
controle térmico já são influenciados significativamente pelo tipo de 
material e pela construção do reator. Evidentemente, uma parede de 
vidro apresenta uma condutibilidade térmica diferente de uma parede 
de aço. 
A superfície e a espessura também têm uma enorme influência sobre 
a obtenção de uma alta precisão no processo de controle térmico. É 
muito importante que o usuário cuide para que haja sempre uma boa 
mistura do produto sob controle térmico no reator. Dessa forma está 
assegurada uma boa homogeneidade, o que resulta uma troca térmica 
ideal.

Através das especificações da diretriz de vasos sob pressão 97/23/EG e 
dos fabricantes dos reatores, há valores de pressão máximos permitidos 
para cada tipo de reator. A solução de controle térmico escolhida nunca 
poderá ultrapassar estes valores limites durante a operação. Antes da 
colocação em operação de uma solução de controle térmico devem ser 
inseridos os valores limites correspondentes no aparelho de controle 
térmico aplicado no reator.

Outro critério específico do reator é a diferença de temperatura máxima 
permitida (limite delta T). Esta descreve a diferença máxima entre a 
temperatura de alimentação e a temperatura do conteúdo do reator.  
Nisso os reatores de vidro também são bem mais sensíveis do que 
reatores de aço. Por isso, o aparelho de controle térmico deve permitir 
a inserção de valores limites delta T por unidade de tempo específicos 
para cada reator.

Dentro do próprio sistema de controle térmico os três componentes a 
seguir têm influência significativa sobre a segurança do processo: 
• Trocador de calor
• Bomba
• Eletrônica de controle

A solução de controle térmico deve poder fornecer a potência de re-
frigeração e de aquecimento necessária. A potência de refrigeração e 
de aquecimento têm grande influência sobre a velocidade com a qual 
são atingidos determinados valores de temperatura. Para determinar 
a potência necessária deve ser considerada a massa do produto sob 
controle térmico, as diferenças de temperatura necessária, tempos de 
resfriamento ou de aquecimento desejados bem como a capacidade 
calorífica específica do líquido de banho.
Banhos térmicos dinâmicos são oferecidos como aparelhos resfriados 
a ar ou a água. Aparelhos resfriados a ar não consomem água, sendo 
por isso independentes quanto à escolha da sua localização. Estes apa-
relhos usam o ar ambiente para a troca térmica. Aparelhos resfriados 
a água precisam ser conectados a uma tubulação de água de resfria-
mento existente, em compensação eles trabalham mais silenciosos. De 
acordo com a característica do sistema de controle térmico os sistemas 
resfriados a água podem ser completamente modificados em uma ins-
talação.

Funcionalidade e eficiência

Aspectos de segurança

Determinação da potência de refrige-
ração e de aquecimento

Q = (m * c* dT) / t
Q =  Potência de refrigeração/aquecimento 

necessária em kW
m = Massa de material em kg
c = Capacidade calorífica específica
  (Água = 4,2 / Etanol = 2,5 / Óleo de silicone = 1,8)
dT = Diferença de temperatura necessária em °C
t =  Tempo de resfriamento ou de aquecimento desejado 

em segundos 
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A bomba integrada no sistema de controle térmico deve ser dimen-
sionada com potência o suficiente para obter elevadas vazões com 
pressão constante. A bomba deve estabelecer a pressão necessária de 
forma rápida e sob controle constante, para não ultrapassar os valores 
de pressão limites do reator já mencionados. O ajuste da potência de 
bomba deve ser possível em estágios ou através de um valor de pressão 
especificado, sendo que sempre devem ser observados os valores de 
pressão e as condições de operação do reator. Sistemas de controle 
térmico especiais têm bombas que compensam dinamicamente e de 
forma autônoma as alterações de viscosidade do líquido de banho, as-
segurando assim uma manutenção da eficiência energética. Pois, a vis-
cosidade muda a vazão, consequentemente também a transmissão de 
energia. Outra vantagem vem das bombas acopladas magneticamente, 
pois elas asseguram um circuito de resfriamento hidraulicamente es-
tanque. Outro valor útil da bomba existe se ela for autolubrificante, 
trabalhando praticamente livre de manutenção.

O circuito de controle térmico deve ser projetado como circuito fecha-
do, para que o líquido de banho não tenha contato com o ar ambiente. 
Isso evita a entrada de umidade, a oxidação e impede a saída de vapo-
res de óleo ao ambiente de trabalho. Alterações de volume no trocador 
de calor causadas pela temperatura devem ser absorvidas de forma 
permanente por um recipiente de expansão. Então, os recipientes de 
expansão internos ao aparelho devem ser dimensionados com tama-
nho suficiente. Além disso, um resfriamento separado do recipiente de 
expansão deverá cuidar para que o aparelho de controle térmico não 
superaqueça, não havendo portanto, risco de ferimento para o usuário.

Um sistema de controle térmico deve ser robusto e trabalhar de forma 
confiável, mesmo com temperatura ambiente elevada. Muitas vezes a 
situação ideal de uma temperatura ambiente de +20 °C não correspon-
de às reais condições de trabalho. A própria aplicação de equipamen-
tos de mini planta representa requisitos elevados ao sistema. Também 
durante os meses quentes do verão, os sistemas de controle térmico 
estão expostos a situações extremamente críticas. Devido a ações de 
economia de energia, em geral são esperadas temperaturas ambientes 
elevadas nos laboratório. Estes exemplos esclarecem a vantagem dos 
sistemas de controle térmico que também trabalham de forma confiá-
vel sob temperaturas ambientes acima de +35 °C.

O processo de controle térmico depende de um controle altamente pre-
ciso da temperatura. Uma sofisticada eletrônica de controle no sistema 
de controle térmico deverá monitorar e controlar o processo no reator 
e os processos internos no sistema de forma permanente, para retornar 
a grandeza controlada rapidamente ao valor especificado em caso de 
alteração, se possível sem ultrapassar o limite. Uma eletrônica de con-
trole precisa é um pré-requisito importante para uma alta constância 
da aplicação de controle térmico. Um critério para a avaliação da ele-
trônica de controle é o esforço necessário para a sua parametrização. 
Sistemas de controle térmico ideais requerem do usuário somente a 
inserção do valor especificado. Durante o processo de controle térmico 
a eletrônica de controle obtém resultados perfeitos de forma auto-o-

timizadora.
Em resumo, podemos dizer que a segurança do processo durante o 
controle térmico de uma aplicação em reator depende do tipo de rea-
tor, da troca térmica ideal e de componentes altamente eficientes no 
sistema de controle térmico.

Segurança do investimento

Um sistema de controle térmico dinâmico é um investimento conside-
rável. Não raro os custos do equipamento de reator e o produto sob 
controle térmico são ainda muitas vezes maiores. Neste sentido, na 
escolha de um sistema de controle térmico é importante não apenas 
um rápido retorno do investimento (ROI), mas também a segurança do 
respectivo equipamento e do produto sob controle térmico. Sob esse 
ponto de vista devem ser considerados os seguintes aspectos para a 
escolha de um sistema de controle térmico.
A bomba integrada ao sistema de controle térmico também cuida da 
segurança do investimento se ela estabelece as pressões necessárias 
sob controle constante, protegendo assim a aplicação. Caso ela esteja 
projetada como conjunto autolubrificante, então o seu modo de traba-
lho sem desgaste leva a menos ocorrências de manutenção, reduzindo 
assim os custos consequentes e tempos de parada.
Outro critério é a faixa de temperaturas de trabalho, a qual influencia o 
aspecto de investimento no aparelho de controle térmico com flexibili-
dade de aplicação. Quanto maior a faixa de temperaturas de trabalho, 
tanto maior a flexibilidade para a aplicação do sistema de controle 
térmico. No caso ideal, por exemplo, em laboratórios nos quais são 
realizadas várias sequências de testes em curtos intervalos de tempo e 
a diferentes temperaturas, o mesmo aparelho com uma faixa de tempe-
raturas de trabalho correspondentemente ampla poderá realizar todos 
estes trabalhos.
Caso a escolha recaia sobre um aparelho resfriado a água, então será 
vantajoso se houver um condensador robusto e livre de desgaste inte-
grado no aparelho. Basicamente ele garante que água de resfriamento 
suja não entupa o trocador de calor.

Um aparelho refrigerado a ar lhe ajudará a economizar a cara água de 
resfriamento.

As assim chamadas "minúcias" também influenciam o investimento. 
Por exemplo, um circuito de controle térmico fechado garante uma vida 
mais longa do líquido de banho. 

Nem todo o ganho é percebido em valores financeiros. É igualmente 

Curvas ideais de aquecimento e resfriamento

   Banho térmico dinâmico em operação
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importante o espaço necessário para um sistema de controle térmico. 
Quanto menor a área de instalação, tanto mais espaço é ganho para 
o laboratório. Um ganho que não deve ser desprezado, especialmente 
quando as condições de espaço têm grande importância em um la-
boratório ou em uma instalação. Durante a avaliação do espaço usa-
do para um sistema de controle térmico é especialmente importante 
considerar não apenas a área de instalação. Nesta avaliação deve ser 
incluída também a demanda de espaço para todas as conexões e dis-
tâncias necessárias para a circulação do ar. Em um sistema de controle 
térmico com espaço otimizado, as conexões e ranhuras de ventilação 

existem somente no lado frontal e no lado traseiro. Neste caso, você 

ganha espaço, pois outros aparelhos de laboratório também podem ser 
posicionados junto aos lados deste aparelho. Em casos mais desfavorá-
veis, além da área de instalação informada você ainda perderá espaço 
adicional, pois este precisa ser deixado livre para conexões e/ou ar de 
ventilação e de exaustão. 
   
Uma alta segurança do investimento também é dada pela longa vida 
útil do sistema de controle térmico. Em todo o caso, o usuário deve 
fazer a sua parte, por exemplo, através de ações de manutenção pre-
ventiva, como a limpeza do condensador em aparelhos resfriados a 
ar. Além disso, tem grande importância a qualidade da assistência e 
do suporte dos fornecedores das soluções de controle térmico. Além 
da consultoria competente, acompanhamento intenso do cliente bem 
como apoio durante a instalação ou calibração, a disponibilização dos 
documentos necessários à qualifi cação do aparelho para a empresa em 
questão também não deve ser um problema.
Basicamente todas as especifi cações e condições devem ser atendidas 
no respectivo local de aplicação, por exemplo, uma conexão de energia 

Sistema de controle térmico com espaço otimizado

Somente na frente e atrás é necessário espaço adicional para 
conexões bem como ar de ventilação e de exaustão.

elétrica adequada no local.

Em resumo, componentes de alta efi ciência dentro do sistema tam-
bém são importantes para a segurança do investimento. Além disso, 
o aparelho de controle térmico também deve estar sujeito a elevados 
padrões de qualidade. Fornecedores certifi cados pela DIN EN ISO 9001 
dão uma mensagem clara de qualidade com este certifi cado mundial-
mente reconhecido. Em determinados mercados, a marca "Made in 
Germany" também garante que o aparelho passou por muitos testes, 
assegurando o seu investimento de forma confi ável.

Segurança de operação

Uma alta segurança de operação deverá ser assegurada pelo empreen-
dedor da instalação, a qual inclui também o banho térmico dinâmico. 
A diretriz de máquinas 98/37/EG informa que o empreendedor deverá 
cuidar para que o usuário do equipamento seja instruído e que tenha 
o conhecimento necessário. Contudo, os exigentes fabricantes de sis-
temas de controle térmico não se contentam com isso. Pelo contrário, 
eles sempre se esforçam para integrar características cada vez melho-
res nos seus sistemas de controle térmico, para auxiliar os usuários na 
instalação, colocação em operação e no dia a dia do laboratório. Então 
eles podem cuidar das ações necessárias para a instalação e colocação 
em operação dos sistemas de controle térmico. Quanto mais fáceis de 
realizar as ações necessárias, tanto mais rapidamente o sistema estará 
pronto para operar. 

Os modernos sistemas de controle térmico oferecem uma represen-
tação clara e compreensível de todas as informações, sob forma de 
valores, gráfi cos e avisos em texto simples. Um importante fator de 
tempo da aplicação é a velocidade de disponibilização de informações 
no mostrador, e que estas não tenham que ser decodifi cadas primeiro. 
Por isso a indicação deverá ser feita em mostradores generosamente 
dimensionados. Uma função sensível ao toque integrada aumenta a 
facilidade de uso do sistema de controle térmico. As modernas telas do 

    Indicação e operação através de painel industrial colorido 
sensível ao toque

usuário atuais já permitem a administração de vários níveis de usuá-
rio através de senhas. O administrador pode parametrizar antecipada-
mente os trabalhos frequentes do dia a dia. Os funcionários possuem 
direitos de acesso restritos e apenas acessam as confi gurações. Isso 
facilita os processos no laboratório e impede alterações de parâmetro 
indesejadas e erros de operação. 

Sistema de controle térmico convencional

Em todos os lados é necessário espaço adicional para conexões 
bem como ar de ventilação e de exaustão.

Sistema de controle térmico

Vista superior Vista frontal Vista lateral

Área de instalação bruta

Espaço adicional necessário

Sistema de controle térmico

Vista superior Vista frontal Vista lateral

Área de instalação bruta

Espaço adicional necessário
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Outro critério para uma alta segurança de operação são interfaces 
abrangentes, para o controle remoto do sistema de controle térmico 
através de redes ou para a sua inclusão em sistemas de controle. Nem 
sempre é desejada a operação direta no sistema de controle térmi-
co, em determinados casos é até mesmo impossível. Para isso, os mo-
dernos padrões de interface, tais como a ethernet ou USB oferecem 
possibilidades ideais de acesso remoto a todas as funções do sistema. 
É especialmente vantajoso ao usuário quando a interface do usuário 
através de uma rede possui as mesmas funcionalidades do que a ope-
ração direta no aparelho. Isso poupa o tempo de aprendizado adicional 
e também evita operação errada neste caso.

No dia a dia do laboratório a prática corrente são séries de testes sob 
condições de controle térmico exatamente iguais. Mas, também testes 
de erros exigem no mínimo repetições sob exatamente os mesmos pa-
râmetros de controle. O sistema de controle térmico deverá dispor de 
funções correspondentes para permitir uma reprodutibilidade unívoca 
nestes casos. Estas funções também ajudam a reduzir significativamen-
te o trabalho da documentação dos testes.

Apesar dos sistemas de controle térmico virem equipados com funções 
de operação cada vez mais intuitivas, é aconselhável consultar os for-
necedores das soluções de controle térmico a respeito de treinamen-
tos para aplicação. Pois, os sistemas e equipamentos cada vez mais 
complexos, bem como os requisitos crescentes na prática dos testes 
demandam usuários perfeitamente treinados.

Uma alta segurança de operação também é expressa em aspectos que 
parecem ser quase secundários. Por exemplo, vale a pena testar quais 
faixas de temperaturas de trabalho podem ser cobertas com quais lí-
quidos de banho. Determinados sistemas de controle térmico operam 
por toda a sua faixa de temperaturas de trabalho com o mesmo líquido 
de banho, economizando assim ao usuário uma frequente troca do lí-
quido de banho. Isso também facilita o armazenamento. Significa que 
é possível realizar testes na faixa de temperaturas altas e baixas em se-
quência, sem pausa para esvaziamento, limpeza e novo preenchimento. 
Isso aumenta a flexibilidade do sistema de controle térmico e também 
economiza muito tempo. Caso o sistema de controle térmico esteja no 
mesmo recinto no qual se encontram os funcionários, então a inten-
sidade de ruído em que opera o sistema de controle térmico também 
é um critério de avaliação. Para isso existem sistemas de controle tér-

mico que trabalham muito silenciosamente, oferecendo assim grande 
vantagem ergonômica. A acessibilidade à abertura para preenchimento 
é igualmente importante. A posição da abertura para preenchimento 
deverá tornar o preenchimento do aparelho tão fácil e limpa quanto 
possível. Caso o sistema de controle térmico seja usado sempre em 
locais diferentes, então deverá ser verificada a sua transportabilidade. 
O aparelho requer várias pessoas para o seu transporte ou este pode 
ser realizado confortavelmente por apenas uma pessoa?

Para finalizar deve ser observado que a segurança da operação abrange 
todos os critérios importantes para a aplicação da solução de controle 
térmico no uso diário. A solução de controle térmico ideal permite uma 
rápida instalação e colocação em operação, um aprendizado rápido da 
operação e ela contém detalhes úteis, os quais tornam sua aplicação 
mais confortável, ergonômica e segura.

Listas de verificação

As listas de verificação a seguir resumem novamente as conclusões obtidas ao longo do texto.

   Troca de dados através de interface USB

   Comando remoto de um banho termostático dinâmico
    Através da ethernet com interface de usuário 1:1 no 

computador
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Lista de verificação 1: Segurança do processo 
 

Aspectos do usuário 
 Determinar a potência de refrigeração/aquecimento necessária 

 Dica: Solicitar ao fornecedor a determinação da potência de refrigeração/ 
aquecimento correta! 

 Comparar as temperaturas de trabalho exigidas com a faixa de temperaturas de 
trabalho da solução de controle térmico 
 Dica: Obter consultoria junto ao fornecedor! 

 Observar os valores de pressão e condições de operação do reator 
 Cuidar da boa mistura dentro do reator 
 

Critérios para a solução de controle térmico ideal 

Relevância Critérios de avaliação atendido – – – + + + 

    Possibilidade de inserir os valores de pressão 
máximos permitidos  

    Possibilidade de inserir diferenças entre temperatura 
de alimentação e do reator  

    Possibilidade de inserir diferenças entre o reator e o 
interior do manto  

    Alta potência de refrigeração e de aquecimento  

    Ampla faixa de temperaturas de trabalho  

    
Resfriado a ar  
 instalação flexível 
 economiza água para resfriamento 

 

    
Resfriado a água  
 pode ser completamente modificado  
 exige conexão de água 

 

    Bomba potente  

    Ajuste do valor de pressão opcionalmente através de 
estágios ou valor especificado de pressão  

    Bomba com compensação dinâmica da viscosidade  

    Bomba acoplada magneticamente para um circuito de 
resfriamento hidraulicamente estanque  

    Bomba autolubrificante de baixa manutenção  

    
Recipiente de expansão interno resfriado 
adicionalmente 
 evita aquecimento do sistema de controle térmico, 

consequentemente os riscos de ferimento 

 

    Sistema de controle térmico robusto, mesmo com 
temperatura ambiente acima de +35 °C  

    Eletrônica de controle de alta precisão com esforço de 
parametrização mais reduzido possível  
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Lista de verificação 2: Segurança do investimento 
 

Aspectos do usuário 
 Ações de manutenção preventiva 
 Limpeza a cada turno 

 Dica: Verificar a oferta de assistência e de suporte do fornecedor! 
 Considerar as especificações e condições do local de aplicação, por ex., a 

conexão de energia elétrica 
 

Critérios para a solução de controle térmico ideal 

Relevância Critérios de avaliação atendido – – – + + + 

    Proteção da aplicação através do estabelecimento 
rápido e controlado da pressão  

    Bomba de baixa manutenção (autolubrificante) 
 evita custos consequentes e tempos de parada  

    
Ampla faixa de temperaturas de trabalho 
 para vários testes a diferentes temperaturas em 

sequência rápida 
 

    
Trocador de calor de baixo desgaste (em aparelhos 
resfriados a água) 
 Evita sujidade da água de resfriamento e 

entupimentos do sistema 

 

    Aparelho de controle térmico resfriado a ar 
 economiza água valiosa  

    Circuito de controle térmico fechado 
 altas vidas úteis do líquido de banho  

    
Demanda de espaço do aparelho de controle térmico 
 Área de instalação MAIS demanda de espaço 

para conexões de ar de ventilação / exaustão   
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Lista de verificação 3: Segurança de operação 
 

Aspectos do usuário 
 O empreendedor deve observar a diretriz de máquinas 
 O usuário deve ser treinado e possuir o conhecimento necessário 

 Dica: Consultar o fornecedor quanto a treinamentos para o usuário! 
 

Critérios para a solução de controle térmico ideal 

Relevância Critérios de avaliação atendido – – – + + + 

    
Ações rápidas e fáceis para instalação e colocação em 
operação 
 Apoio pelo fornecedor, caso necessário 

 

    Representação clara e compreensível de todas as 
informações necessárias no mostrador  

    Representação como valores e gráficos   

    Texto simples para avisos e mensagens de erro  

    Função sensível ao toque integrada  
 maior conforto de operação  

    

Vários níveis de usuários (protegidos por senha) 
 o administrador pode parametrizar 
 outros usuários acessam as configurações 

especificadas 
 Evita alterações indesejadas e erros de operação 

 

    Interfaces abrangentes 
 Interfaces padrão, como ethernet e USB  

    Inclusão em sistemas de controle   

    
Controle remoto através de redes 
 Pleno acesso a todas as funções 
 Interface do usuário idêntica no computador de 

controle (1:1 com o mostrador do aparelho) 

 

    Registros para a documentação dos testes  

    Reprodutibilidade rápida e fácil das séries de testes  

    

O líquido de banho cobre toda a faixa de temperaturas 
de trabalho 
 economiza a troca frequente  
 facilita a armazenagem 
 sem interrupção na mudança entre testes a altas e 

baixas temperaturas 

 

    Intensidade de ruído do trabalho 
 maior ergonomia com aparelhos silenciosos   

    Abertura para preenchimento de fácil acesso  

    Transporte fácil  
 idealmente por uma pessoa  

 


