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Resumo: O Brasil tem demonstrado, nos últimos 

anos, aumento significativo nas suas exportações e 

importações. Deste modo, a utilização dos portos 

marítimos tem se intensificando e a necessidade de se 

melhorar o gerenciamento da movimentação de cargas 

deve acompanhar esse crescimento. Pensando nisso, o 

projeto terá como objetivo o desenvolvimento de um 

dispositivo com tecnologia RFID (Radio-Frequency 

Identification) que diminua o tempo de carga e descarga 

de mercadorias junto a uma melhora na qualidade das 

informações obtidas.  

 

1. Introdução 
Desde quando surgiram atividades de comércio, a 

necessidade de controle do transporte de mercadorias 

ganha espaço e com o passar dos anos essas atividades 

logísticas têm mudado para atender as evoluções 

tecnológicas e as exigências dos mercados. Para que 

uma empresa se mantenha dentro dos níveis de 

competitividade muitas técnicas devem ser aplicadas, 

mas um fator muito importante para isso é conseguir 

trabalhar a logística onde a informação é um elemento 

de grande importância. No Brasil temos o predomínio 

do transporte rodoviário e o objeto desse estudo é o 

transporte rodoviário de cargas destinadas a terminais 

marítimos. Procurando reduzir o tempo compreendido 

entre a chegada e saída dos veículos em terminais 

portuários além de aumentar a qualidade da informação 

repassada propõe-se a utilização da tecnologia RFID. 

Como resultado da rapidez de transmissão das 

informações necessárias na entrada do terminal espera-

se conseguir a redução do tempo total da operação. 

Almeja-se, também, a redução das longas filas de 

caminhões que atualmente ocupam a entrada da cidade e 

vias de acesso ao Porto de Santos e consequentemente 

melhorando a logística do transporte rodoviário. 

 

2. A tecnologia RFID 
A tecnologia RFID – Identificação por Rádio 

Frequência tem sido um assunto amplamente abordado 

nos últimos anos. Uma das razões desse interesse é o 

possível valor estratégico dessa tecnologia [1]. Essa 

tecnologia permiti identificar e localizar objetos 

automaticamente mesmo que não estejam dentro do 

campo de visão do utilizador [2]. Além dos muitos 

fatores que tornam essa tecnologia um grande 

diferencial competitivo para as empresas em termos de 

melhora na logística e na transferência de dados, o 

RFID também serve para a rastreabilidade. Esta pode 

servir como proteção ao consumidor, como fator de 

segurança, como meio de investigação, como elemento 

de política industrial ou como estímulo ao progresso 

tecnológico. Os sistemas são compostos por um 

transponder (etiqueta), por dispositivos de leitura que 

implementam a comunicação e por um sistema de dados 

que permite o acesso a todas as informações pertinentes 

ao objeto identificado. A comunicação ocorre por ondas 

de rádio que carregam os dados até um computador. 

 
 

Figura 1- Modelo básico do funcionamento do sistema 

RFID. 

Esse processo, que acontece em questão de segundos, 

facilitará muito na logística portuária, a rastreabilidade 

dos produtos, o tempo de carga e descarga dos veículos, 

além de obter uma melhoria significativa na qualidade 

das informações dos containers, dos produtos que lá se 

encontram e do transporte dos produtos dentro do porto. 

 

3. Metodologia 
O projeto consiste no levantamento bibliográfico 

aprofundado, buscando entender e alinhar opiniões de 

diferentes bibliografias para montar um critério 

particular para a seleção e aplicação adequada e 

viabilizada do RFID. Entrevistas com empresas de 

RFID e visita ao Porto de Santos também serão 

realizadas para enxergarmos melhor o problema e ter 

opiniões relevantes para o projeto. Após essa etapa, 

veremos a verdadeira necessidade e adequaremos o 

projeto inicial ao projeto que seria feito para ser posto 

na prática. Além disso, com o andamento do projeto 

pretende-se realizar a montagem do protótipo do 

sistema estudado para verificar a viabilização do estudo 

e para a simulação do portal e a montagem do sistema 

de transmissão de dados. A partir dessa avaliação 

podemos fazer uma previsão dos impactos que 

poderiam ocorrer com a implantação do sistema no 

Porto de Santos e classificá-lo quanto seu 

funcionamento agregaria em melhorias e o que é 

necessário para isso. 
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