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A CTF é uma empresa de
tecnologia que se dedica
à Gestão de Combustíveis
e Lubrificantes



Principais Produtos

• CTF Abastecimento

• CTF Agronegócio / Mineração / Ferrovias / Lubrificantes

• Gerenciamento e Controle da Carga de Óleo Combustível em 
Barcaças no TABG (Terminal Aquaviário da Baia de Guanabara)

• Gerenciamento e Controle do Abastecimento de Embarcações na 
Baia de Guanabara

• Gerenciamento e Controle das Operações de Abastecimento de 
Navios  na Bacia de Campos

• Gerenciamento e Controle de Consumo de Navios Tanque

• Sistema de Controle e Gerenciamento de Drenagem de Água em Tanques

• Gerenciamento e Controle do transporte de combustível para as 
Termeletricas da Região Norte.

• Controle de Consumo de Locomotivas



3000 PONTOS DE 
ABASTECIMENTO

4.500 CLIENTES

1.500.000 TRANSAÇÕES /mês
300 mil m3 /mês

12 FILIAIS 
550 FUNCIONARIOS

Estrutura CTF



• Sistema de Abastecimento para frotas de veículos e equipamentos

• Automatiza as operações de abastecimento, débito e crédito para frotas 
de veículos

• Dados coletados sem intervenção humana

• Portal na Internet para extração de relatórios 

• Eliminação de desvios potenciais de combustível

• Garante a presença do veículo no abastecimento

• Garantia de que o valor pago é somente combustível

• Captura eletrônica do hodometro ou horímetro

CTF Abastecimento







































• 14 anos em operação

• Instalação em Usinas e Industrias

• Estudo de soluções específicas para mineradoras e ferrovias

• Reengenharia de produtos

Evolução CTF



Equipamentos para Postos

Bicos de Abastecimento



Equipamentos para Postos

Sistemas de Medição



Equipamentos para Postos

Equipamentos Redundantes



Equipamentos para Postos

Operação



Equipamentos para Equipamentos e Locomotivas

Antenas de Tanque



Equipamentos para Equipamentos e Locomotivas

Antenas de Tanque



Equipamentos para Equipamentos e Locomotivas

Proteção contra Interferências



Equipamentos para Equipamentos e Locomotivas

Fora de Estrada



Equipamentos para Equipamentos e Locomotivas

Fora de Estrada e Locomotivas



Equipamentos para Postos

Posto Fora de Estrada



Equipamentos para Postos



Gerenciamento da Carga 
de Óleo Combustível em 

Barcaças no TABG



Princípio de Operação

O sistema de medição é instalado junto ao 
braço de carregamento, garantindo que todo 
combustível fornecido é medido.

O Sistema de medição CTF garante, através da medição de grandezas 
como densidade, viscosidade, temperatura, massa e volume, que apenas 
o óleo é medido, variações de qualidade podem ser monitoradas. 



A Barcaça a ser abastecida é 
identificada eletronicamente, 
utilizando-se um identificador CTF.

A operação é registrada, armazenada e 
impressa, sem interveniência humana, 
de forma totalmente automática pelos 
equipamentos instalados na sala de 

controle. 

Princípio de Operação



Sistema de Medição

• Monitora e mede o fluxo de combustível

• Mede a quantidade efetivamente entregue

• Tecnologia de medição que detecta ar no combustível

• Monitora e alarma variação da temperatura do produto

• Monitora e alarma desvios de densidade do produto



Gerenciamento do Abastecimento 
de Embarcações na Baia de 

Guanabara    



Princípio de Operação

O sistema de medição é instalado junto ao
ponto de descarga, garantindo que todo
combustível fornecido é medido.

Da mesma forma que no TABG, o Sistema de medição CTF garante,
através da medição de grandezas como densidade, viscosidade,
temperatura, massa e volume, que apenas o óleo é medido, variações de
qualidade podem ser monitoradas.



Princípio de Operação

A operação é registrada, armazenada e 
impressa, sem interveniência humana, 
de forma totalmente automática pelos 
equipamentos instalados na sala de 
controle. 

A Embarcação a ser abastecida é 
identificada eletronicamente, 

utilizando-se um identificador CTF.



Gerenciamento das Operações de 
Abastecimento na Bacia de 

Campos



Arquitetura dos Abastecimentos

Campus  Challenger 

3.300m3

Píer Macaé

Ana Gabriela 

2.500m3

Navegantes

2.500 m3

Milan Tide

1.500 m3

Dyllia

Maysa

Carline Tide 

1.700 m3

Nara

Unidades

Maritimas

Navios Tanque – são 
abastecidos em Santos e 
abastecem oleeiros e PSVs.
Navios Oleeiros – são 
abastecidos nos navios tanque e 
abastecem Unidades Maritima e o 
Pier de Macaé.
Unidades Maritimas –
Plataformas, são abastecidas 
pelos Navios Oleeiros.
Pier de Macaé – Recebe 
combustível pelos  Navios Oleeiros 
e abastece PSV´s de até 1500 ton 
de capacidade.
PSVs – São abastecidos em 
Navios Tanque os que têm 
capacidade maior que 1500 ton e 
no Pier de Macaé os de 
capacidade até 1500 ton



Princípio de Operação

A operação é registrada, armazenada e 
impressa, sem interveniência humana, 
de forma totalmente automática pelos 
equipamentos instalados na sala de 
controle do navio abastecedor e/ou no 
Pier de Macaé. 

A Embarcação a ser abastecida é 
identificada eletronicamente, 
utilizando-se um identificador CTF. O abastecimento é 

efetuado e as 
informações são 
coletadas 
eletronicamente, sem 
interveniência humana



CTF Lubrificantes



CTF

INTERNET

PÁTIO DE LUBRIFICANTES

Topologia do Sistema

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.dcomercio.com.br/especiais/automacao/imagens/11.jpg&imgrefurl=http://www.dcomercio.com.br/especiais/automacao/Bematech.htm&h=134&w=150&sz=5&hl=pt-BR&sig2=pZ4SaL3jkjqUSJsWr6tB8Q&start=19&tbnid=EG_cZxH0-uMkHM:&tbnh=86&tbnw=96&ei=PXjdRfXUMYKGhQSm-PHMDQ&prev=/images?q=BEMATEC&gbv=2&svnum=10&hl=pt-BR


Componentes do Sistema

• ZYMUX: Equipamento concentrador, instalado no Posto de Lubrificantes e que
controla, armazena e transmite todos os registros de abastecimento de lubrificantes
a Central CTF. Possui tecnologia de comunicação sem fio, proporcionando uma
instalação simples e rápida.



• IRB: Interface Remota de bomba – Equipamento para controle remoto de bombas
e/ou medidores de vazão, que valida e autoriza o abastecimento de qualquer
identificador CTF.

Componentes do Sistema



• TRM: Terminal Remoto de Mensagens – Equipamento usado para a conexão sem fio
de impressoras remotas ou como repetidor.

Componentes do Sistema



• Button: dispositivo CTF utilizado para identificar os equipamentos que receberão o
óleo lubrificante. Devido as suas característica robusta, suporta temperaturas
elevadas.

• Informações previamente gravadas no button:

identificação do equipamento

tipo de lubrificante

Componentes do Sistema



• MTF: dispositivo CTF de interface homem-máquina, onde todas as operações do
usuário são realizadas (leitura das informações gravadas no button, identificação do
operador, digitação de dados e transmissão destas informações, através de
tecnologia sem fio, ao Sistema CTF instalado no Posto de Abastecimento - Zymux).

Componentes do Sistema



• Instalação Simples e Rápida: Tecnologia sem fio

Gabinete COM Impressora 
backup

Gabinete SEM Impressora
backup 

Componentes do Sistema



Ligar MTF CTF e escolher a opção Abastecimento de Lubrificantes.

2 - LUBRIFICANTE

5 - CONTINGENCIA

Após Ligar o MTF irá 

aparecer este menu

Liga 

Opção 2

LUBRIFICANTE

Abastecimento de Lubrificantes



Realizar leitura do button, para identificação do equipamento, utilizando o MTF
CTF.

Ibutton Leitura do Ibutton

com MTF CTF

Abastecimento de Lubrificantes



Digitar informações solicitadas pelo sistema (senha, identificação do operador,
etc..)

LUB xy BLV 2222

SENHA  000000

Visor do MTF-2500 TAG

LUB xy BLV 2222

SENHA  123456

Após digitar o nº. do 

odômetro aperte 

ENTRA

FAVOR  REDIGITAR 

SENHA 123456

Aperte ENTRA

Abastecimento de Lubrificantes



Transmitir as informações coletadas pelo MTF CTF ao Zymux, através de
comunicação sem fio.

CHIP BLV 2222   xy

INFORMAÇÃO 123456

Momentaneamente 

será apresentada esta 

mensagem

DIGITE ENTRA P/ 

TRANSMITIR

Deve-se  apertar ENTRA.

Abastecimento de Lubrificantes



Ligar chave handle e iniciar abastecimento após autorização do Sistema e liberação

da bomba.

Handle 
Liga / Desl

DIGITE ENTRA P/ 

TRANSMITIR

Abastecimento de Lubrificantes



Impressão do abastecimento de lubrificante.

Impressora

Abastecimento de Lubrificantes



•Os dados armazenados nos equipamentos CTF, instalados no Pátio de 
Lubrificação, são transmitidos automaticamente à CTF.

•Estes dados são tratados, auditados  e  as informações são disponibilizadas via 
WebService e Internet.

•Os dados não podem ser manipulados, a informação é segura e toda liberação 
de lubrificante é registrada. 

•Integrações de Sistemas 

Inviolabilidade dos Dados

http://www.fueltrax.com/fuelnet.htm
http://www.fueltrax.com/fuelnet.htm


Medição e Controle Automatizado
do Consumo de Locomotivas



NECESSIDADE DE CONTROLE

Com a procura cada vez maior das empresas pela eficiência
energética em suas operações, a CTF desenvolveu um
sistema para monitorar, divulgar e proporcionar aos gestores
uma ferramenta que garanta a decisão mais rápida e
assertiva desta questão.



O PRODUTO

- Utilização de produtos de linha já consagrados;

- Aplicação de Novas Tecnologias;

- Atendimento as expectativas do cliente;

- Viabilidade Técnica e Comercial para implantação;

- Aplicável em todo o tipo de negócio na logística ferroviária;



COMPONENTES DO SISTEMA

Na realização desta tarefa a CTF conta com produtos de
tecnologia de ponta, eficientes e robustos

Sistema de 
tratamento e 
coleta de dados

Interface Remota 
de Bomba - IRB

Terminal Remoto 
de Mensagens -
TRM

Sistema de 
Transmissão 
GPRS

Sistema de 
Transmissão 
Satelital

Master de 
Transferência -
MTFz



COMPONENTES DO SISTEMA

Também conta com parceiros e produtos homologados pelos
principais órgãos de controle e credenciamento no Brasil
(RBC, ANATEL, INMETRO).

Equipamento 
embarcado para 
medição de 
volume

Equipamento 
remoto para 
coleta e 
transmissão de 
dados

Equipamento 
remoto para 
marcação de 
trechos

Equipamento 
embarcado para 
recebimento, 
tratamento e 
envio das 
informações

Conjunto de 
antenas externas 
para captura de 
sinal zigbee



TOPOLOGIA DO SISTEMA

O projeto de monitoramento e controle utiliza-se da
implantação de equipamentos fixos e embarcados:

TECNOLOGIA EMBARCADA TECNOLOGIA NO TRECHO MONITORADO



TECNOLOGIA EMBARCADA

O sistema embarcado consiste na utilização de 02 blocos
medidores com classe de precisão de +/- 0,2% trabalhando
em conjunto com um sistema eletrônico que realiza as
análises de operação e efetua as compensações e correções
necessárias para garantir a precisão sistêmica.

Tanque de 

Combustível

ME

Medidor de
Entrada

Motor da 

Locomotiva
MS

Medidor de
Saída

t1 t2



TECNOLOGIA EMBARCADA

O sistema eletrônico coleta e trata as
informações provenientes do processo de
operação do motor da locomotiva e gera a
informação do volume consumido num
determinado período ou trecho.

IRB

Interface Remota 
de Bomba

Informações de Processo:

- Volume de Entrada;

- Volume de Saída;

- Temp. de Entrada;

- Temp. de Saída;

RESULTADO

CONSUMO MEDIDO COM
ERRO SISTÊMICO INFERIOR

A 0,3%



TECNOLOGIA NO TRECHO MONITORADO

- Os dispositivos embarcados comunicam-se com os
delimitadores de trajeto e ao final temos os volumes
consumidos nos pontos de análise.
- Esta delimitação de pontos pode ser realizada também
via satélite (grade eletrônica)

Ponto A
- Ao iniciar o trajeto e passar por dois
pontos definidos, o sistema embarcado
registra automaticamente o volume e o
armazena;

Trecho monitorado

Ponto B

A’’

A’
- Passando por um dos pontos de
coleta, o sistema embarcado comunica-
se com o delimitador de trajeto que
envia os dados ao sistema CTF (Matriz)
via GPRS ou comunicação via satélite;

- As informações coletadas por sua vez
alimentam a base de dados CTF e são
disponibilizados para os clientes que
possuem contratado o serviço de gestão
de combustíveis;



CASO – VALE - EFC

A CTF desenvolveu sob demanda da Vale o sistema que
atualmente está implementado na Estrada de Ferro
Carajás

O sistema implantado possui 08 pontos de monitoração ao
longo da ferrovia, sendo destes, três para marcação de
trajeto e transmissão de dados e 05 apenas marcação de
trajeto.



CASO – VALE - EFC

A Ferrovia monitorada é utilizada para o escoamento do
minério produzido na região de Carajás, até o porto de
São Luis.



CASO – VALE - EFC

Pontos Monitorados no percurso da locomotiva



CASO – VALE - EFC

Diagrama de consumo ao longo da Ferrovia em trechos
pré-determinados



RELATÓRIOS NO PORTAL CTF

O sistema contempla:

- Composição dos Trens;

- Turma de Maquinistas;

- Benchmark por Trem, Maquinista e Trechos;

- Relatórios de eficiência energética (litros por 
tonelada transportada)



CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA CTF

-Sistema baseado em qualidade e segurança dos dados;

- Dados armazenados na CTF (sistema de alta disponibilidade);

- Permite que a auditoria das empresas tenha uma fonte 

alternativa confiável para os dados existentes na empresa;



VANTAGENS DO SISTEMA

- Controle eletrônico sem interveniência humana dos consumos de cada 
locomotiva;

- Erro Sistêmico de até 0,3%;

- Suporte Remoto e Local para análise das informações;

- Inviolabilidade dos dados;

- Suporte técnico e de engenharia de empresa nacional estabelecida no 
País;

- Relatórios integrados ao Sistema de gestão do cliente, via web e 
online;



CONTATOS CTF

CTF TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA
TEL. 11 3837-4200

Paulo Bonafina
Diretor Comercial
11 9207-1409

Gilberto Pontes
Gerencia Nacional de Operações Vale
11 9207-1416

Fábio Nunes
Gerente de Implantação e Projetos Vale
11 9207-1421


