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RESUMO

Aplicações  baseadas  em Captura  Automática  de  Dados,  tal  como  o  RFID 
(Radio  Frequency  Identification),  que  transmite,  por  meio  de  ondas  de  rádio, 
informações a partir de uma etiqueta inteligente dotada de chip interno, juntamente 
com um conjunto de  antenas,  inclusive a da própria etiqueta,  formam o sistema 
básico de identificação por radiofrequência.

Muitos obstáculos devem ser transpostos quando aplicamos esta tecnologia em 
cadeias  de  suprimentos  da  indústria  do  aço.  A  degradação  do  desempenho  de 
sistemas RFID,  neste caso em particular, ocorre  devido a limitações naturais, pois 
etiquetas  RFID  não  funcionam  bem  em  ambientes  metálicos,  exatamente  por 
transmitirem sua identificação em meio eletromagnético. Embora algumas etiquetas 
RFID para aplicação em objetos metálicos estejam disponíveis no mercado, seu alto 
custo aliado à complexa forma de fixação nos produtos, retarda a adoção em grande 
escala em empresas siderúrgicas.

Esta tecnologia permite uma maior visibilidade das atividades logísticas, quando 
aplicada em pontos estratégicos de uma cadeia de suprimentos, realizando o ciclo 
de captura e transmissão de dados de produtos etiquetados com maior precisão, o 
que permite gerenciar estoque e transporte com maior confiabilidade.

Neste contexto,  este trabalho apresenta uma contribuição de como se utilizar 
sistema RFID passivo operando na faixa de frequência UHF em produtos metálicos,  
distribuídos em um centro de armazenagem e expedição no interior de uma usina 
siderúrgica.

Um modelo de etiqueta RFID, similar a uma etiqueta comercial, é desenvolvido e 
apresentado neste trabalho. A facilidade de construção e a característica de baixo 
custo desta  etiqueta RFID proposta,  apresenta-se  adequada para identificação de 
produtos metálicos.
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ABSTRACT

Applications based on Automatic Data Capture, such as RFID (Radio Frequency 
Identification),  which  transmits  via  radio  waves,  information  from the  smart  tags 
equipped with a chip inside, along with a set of antennas, including the own label 
antenna, form the basic radio frequency identification system.

Many  obstacles  must  be  overcome  when  applying  this  technology  in  steel 
industry  supply  chains.  The  performance  degradation  in  RFID  systems,  in  this 
particular case, is due to natural limitations, because RFID tags do not work well in  
metallic environments, just by transmitting its identification in electromagnetic means. 
There are some RFID tags for use on metal objects available on the market, but their 
high cost coupled with the complex form of fixing, delays the adoption of large-scale 
in steel companies.

This technology allows greater  visibility of  logistics activities,  when applied to 
strategic points in a supply chain, making the cycle of capturing and transmitting data 
more accurately labeled products, which allows the transport and manage inventory 
with greater reliability.

In this context, this work presents a contribution on how to use passive RFID 
system operating in the  UHF frequency  band in metal  products,  distributed  in  a 
warehouse inside a steelmaker company.

A model of RFID tag, similar to a commercial tag, is developed and presented in 
this  work.  The  ease  construction  and  low  cost  RFID  tag  characteristics  these 
developed tag, it appears suitable for metallic objects and products identification.
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1 INTRODUÇÃO

1.1  CONSIDERAÇÕES INICIAIS

RFID é  uma sigla para Radio-Frequency IDentification, originária  da língua 

inglesa, que em português significa Identificação por Rádio Frequência. Trata-se de 

um método de identificação automática através de sinais de rádio, recuperando e 

armazenando dados remotamente  através de dispositivos denominados  etiquetas 

RFID.

As tecnologias de  Captura  Automática  de  Dados (ADFC),  tal  como,  o  RFID 

(Identificação  por  radiofrequência),  são  cada  vez  mais  importantes  para 

racionalização da produção e operações logísticas em indústrias. Especialmente na 

indústria  do  aço,  a  identificação  por  radiofrequência  permite  a  automação  de 

processos, reduzindo a necessidade de trabalho manual, acelerando a realização de 

negócios  e  operações  críticas,  simultaneamente  aumentando  a  rentabilidade  e 

segurança do processo (FEINBIER, 2008).

Operações logísticas mais eficientes tornam-se possíveis a partir dos ganhos 

que a informação atualizada e abrangente consegue disseminar em determinado 

segmento da economia, e também a partir dos benefícios do compartilhamento das 

informações  apropriadas  com  os  outros  integrantes  da  Cadeia  de  Suprimentos 

(BALLOU,  2006).  Este  trabalho enfatiza  a  identificação  de  produtos  metálicos  e 

ativos  operacionais  por  meio  da  tecnologia  de  identificação  por  radiofrequência 

(Radio  Frequency  Identification -  RFID),  que  emprega  a  comumente  chamada 

etiqueta inteligente e que está causando grandes evoluções tecnológicas no setor de 
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logística.

Durante as últimas duas décadas, observa-se,  em nível mundial, a evidente melhoria 

na  eficiência dos  processos que  integram  a Cadeia de Suprimentos  por  meio de  uma série  de 

iniciativas,  por  exemplo,  Kanban,  ISO 9000 e metodologia Seis  Sigma. Com a identificação por 

radiofrequência -  RFID e o padrão mundial  para codificação eletrônica de produtos,  por  meio do 

Código  de  Produto  Eletrônico  (EPC),  a  Cadeia  de Suprimentos  se  prepara  para  uma completa 

transformação. Como a tecnologia se torna onipresente, permitirá, sem ruptura, a plena comunicação 

em toda a cadeia de valor - de fornecedores a usuários finais, vistas em um cenário mais abrangente.

Sistemas baseados em tecnologia RFID podem ser empregados em qualquer lugar ou posição 

ao longo da Cadeia de Suprimentos, inclusive nas atividades de movimentação e de transporte de 

cargas, de vestuário a alimentos até armamento militar. A tecnologia RFID é aplicável em qualquer 

momento em que um sistema de identificação único é necessário (HESSEL, 2009).  Uma etiqueta 

RFID pode  transmitir  informações simples  como a localização de  um produto específico em um 

armazém ou palete ou mesmo em atividades complexas quanto à linha montagem de um automóvel 

ou mesmo de um avião.

A área de siderurgia, principalmente no Brasil, ainda não adota a tecnologia de 

identificação  por  radiofrequência  em seus processos  ou atividades de  produção, 

movimentação interna e transporte de seus produtos acabados ou semi-acabados 

(Revista  ABM,  2010),  o  que  pode  garantir  maior  confiabilidade  na  aquisição  e 

transferência de informações sobre a identificação destes produtos ao longo de sua 

Cadeia de Suprimentos interna e externa.

1.2  OBJETIVOS

O objetivo deste trabalho é avaliar o funcionamento de um conjunto de etiquetas 

inteligentes disponíveis no mercado, e, por meio de uma configuração simplificada 

formada por leitor fixo,  portátil,  antenas e  software aplicativo,  realizar testes com 

estas etiquetas e propor um modelo de etiqueta mais simples, porém robusta, que 

possibilite a identificação de produtos siderúrgicos (bobinas de aço) nas etapas de 

movimentação,  transporte interno e armazenamento  no  interior  de uma  empresa 

siderúrgica,  surgindo  como  alternativa  à  substituição  das  técnicas  atualmente 

empregadas, fortemente baseadas na aplicação de etiquetas com códigos de barra 

ou por meio de procedimentos manuais.
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Realizar testes em campo, utilizando etiquetas ou  tags comerciais e o modelo 

proposto, suportado por uma plataforma aberta baseada em tecnologia RFID, em 

um dos  Pátios  de  Armazenagem  de  bobinas  de  aço  da  empresa  ArcelorMittal 

Tubarão (AMT), situada na cidade de Serra, Estado do Espírito Santo. Um programa 

de  computador  realiza  a  aquisição  (leitura),  transferência  e  processamento  dos 

dados  dos  produtos  siderúrgicos  usados  nos  testes,  coletados  pelo  sistema  de 

identificação  por  radiofrequência,  possibilitando  a  identificação  das  vantagens  e 

ajustes necessários que visem melhorias que tornem a solução viável. 

Verificar nos testes em campo, a real dificuldade de se obter a identificação de 

objetos  metálicos,  por  meio  da  tecnologia  de  identificação  por  radiofrequência, 

apontadas por diversos autores e pesquisadores (RFID JOURNAL, 2011) como a 

grande barreira a ser transposta nos próximos anos.  

Apresentar  uma  revisão  das  diferentes  formas  de  identificação  empregadas 

atualmente  em  produtos  siderúrgicos,  cuja  composição  é  predominantemente 

metálica e confrontá-las com a tecnologia de identificação por radiofrequência. 

E  por  fim,  indicar,  com  base  nos  experimentos,  a  melhor  forma  de 

posicionamento  e  fixação  das  etiquetas,  a  classe  de  frequência  de  rádio  a  ser 

adotada, e, em particular, detalhes da etiqueta RFID proposta.

1.3  JUSTIFICATIVA

Uma alternativa de identificação e localização, em tempo real, de materiais de 

alto  valor  agregado  para  empresas  siderúrgicas  brasileiras,  que  dedique  uma 

atenção especial a minimizar ou mesmo eliminar frequentes ocorrências de falhas 

ou  dificuldade  de  identificação  de  produtos  siderúrgicos,  hoje  se  utilizando  de 

tecnologia de código de barras ou mesmo  por meio  de procedimentos manuais, 

deve  ser  estudada  para  que  se  obtenha  uma  maior  precisão  e  segurança  na 

operação de movimentação, transporte e armazenagem desses produtos.

Devido às características inerentes de produtos elaborados a partir de matéria-

prima  mineral,  onde  ocorrem  processos  naturais  de  oxidação,  e  devido  ao 

considerável  peso  e  volume  desses  produtos,  geralmente  expostos  em  áreas 
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abertas  (pátios  de  estocagem),  estes  produtos  sofrem  todo  tipo  de  ataque  de 

intempéries,  chuvas  e  deposição  de  poeira.  Dessa  forma,  as  atividades  de 

identificação e principalmente de leitura de informações, caso se utilize tecnologia de 

identificação por meio de código de barras (método mais utilizado atualmente),  é 

bastante crítica e incorrem normalmente em falhas.  O sistema de abastecimento 

como um todo, nesse caso, fica bastante prejudicado (FEINBIER, 2008).

A utilização da tecnologia por radiofrequência acelera a identificação de itens 

que empreguem etiquetas eletrônicas RFID, aumenta a produção e otimiza o uso de 

equipamentos  de  movimentação   de  cargas,  tais  como  empilhadeiras,  pontes 

rolantes e guindastes (SCHITTKO, 2008).   

Feinbier  (2008),  define  que  aplicações  baseadas  em  tecnologia  por 

radiofrequência podem criar valor sem precedentes para as empresas siderúrgicas, 

o caminho para a adoção demandará alguns desafios. A primeira barreira a superar, 

tida como técnica, inclui a adoção dessa tecnologia para trabalhar em superfícies 

metálicas, outra, não menos importante, refere-se à resistência interna relacionada a 

mudança nos processos em uso há décadas.

1.4  ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO

Para  atingir  os  objetivos  mencionados,  serão  realizadas  revisões 

bibliográficas, análises de cenários, experimentos em campo, conforme as etapas a 

seguir:

Capítulo 1 Introdução

Apresenta  o  interesse  do  estudo,  seus  objetivos, 

justificativas e estruturação do trabalho. 

Capítulo 2 Apresenta a tecnologia RFID na logística siderúrgica.

Descreve  sobre  as  operações  de  armazenagem 

empregando  a  tecnologia  de  identificação  por 

radiofrequência em siderurgias

Capítulo 3 Descreve  as  possibilidades  de  aplicação  da  tecnologia 
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RFID no controle e rastreamento de bobinas de aço no 

interior de uma usina siderúrgica e a análise de requisitos 

correspondente.  Descreve  sobre  os  desafios  para  a 

tecnologia  RFID  na  indústria  do  aço.  Controle  de 

inventário em um pátio de bobinas de aço.

Capítulo 4 Realização de testes reais em campo, nas instalações da 

usina  siderúrgica  do  grupo  ArcelorMittal  Tubarão  na 

cidade de Serra, Estado do Espírito Santo. Neste capítulo, 

é  proposto  um  sistema  experimental  de  identificação 

RFID.  

Capítulo 5 Apresenta  os  resultados  dos experimentos  e  testes em 

campo  na  ArcelorMittal  Tubarão  por  meios  de 

informações coletadas no capítulo anterior. 

Capítulo 6 Conclusões, sugestões e recomendações.

Conclui  sobre  as  dificuldades  encontradas  durante  os 

testes em campo e sugere alguns trabalhos futuros.

Capítulo 7 Referências Bibliográficas.

Capítulo 8 Anexos.
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2A TECNOLOGIA RFID NA LOGÍSTICA

A logística será um dos ramos que mais se beneficiará com a adoção do RFID 

de forma padronizada e em larga escala. Desta forma, a utilização do padrão EPC, 

que  será  apresentado  mais  adiante  nesse  trabalho, para esta  importante 

atividade, agrega estas duas características que prometem revolucionar a cadeia 

logística como um todo (QUENTAL, 2006).

Introduzir a tecnologia RFID, no campo da gestão logística, pode efetivamente 

trazer redução nos custos operacionais, elevar a precisão das atividades, garantir a 

qualidade dos  produtos, acelerar  a velocidade  de  processamento. Além  disso, 

produtos etiquetados com RFID, possuem maior segurança contra roubos, danos ou 

perdas,  por  meio  do  uso  de  equipamento de  leitura  e  escrita no  centro  de 

gerenciamento e logística. Este trabalho procura também, explorar certos aspectos 

do princípio básico de controle de estoques,  onde o impacto da tecnologia RFID 

possa ser reconhecido (NOGUEIRA, 2005).

2.1 A TECNOLOGIA RFID E O GERENCIAMENTO DE ESTOQUES

A introdução de sistemas RFID no gerenciamento de estoques pode produzir 

significantes contribuições, principalmente sob três aspectos principais: redução de 

nível de estoque de segurança; otimização do agrupamento e liberação de ordens 

de reposição e redução de trabalho relativo às atividades de coleta e estocagem de 

produtos ou matérias-primas. O real benefício da tecnologia RFID está baseado na 

habilidade  de  prover  um  controle  mais  eficaz  e  preciso  do  estoque,  frente  às 

tecnologias convencionais como,  por  exemplo,  o  código  de  barras  e  traduzir  os 

ganhos desta  tecnologia,  que  dispensa  a  linha de visada  entre os  leitores  e  as 

etiquetas  fixadas nos produtos,  em benefícios e economias  na administração  de 

estoques.

O controle de estoque é uma das mais importantes atividades em operações 
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logísticas.  A  engenharia  industrial  básica  prove  muitos  conceitos  de  como 

efetivamente  se  pode  gerenciar  itens  de  inventários  e  ou  de  estoques  com  a 

maximização de receitas e lucros. Decisões focadas em estoque tal como, quantos e 

quais  tipos  de  equipamentos  de  movimentação  de  cargas  e  materiais  são 

necessários para redução de custos operacionais. A importante decisão ou trade-off 

com relação a quantidade de estoque necessária para atender o nível de serviço a 

um dado cliente ou grupo de clientes, e minimizar os custos associados com esta 

política  de  estoque  têm  sido  estudado  continuamente  por  muitas  empresas. 

Gerentes de estoque, planejadores de logística e áreas de engenharia, procuram 

prover  e  desenvolver  soluções  que  permitam uma  organização  manter  os  seus 

níveis  de  estoque,  minimizando os  seus  custos  de  manutenção e  o  custo  com 

eventuais perdas de clientes devido à falta de planejamento de estoques.

Os estoques estão presentes ao longo das cadeias de distribuição pelos mais 

diversos motivos. Ballou (2006) estima que o custo anual de manutenção de um item 

em estoque é de 20 a 40% do seu valor. Lee e Billington (1992) apontam diversas 

oportunidades  para  a  melhoria  na  gestão  de  estoques  na  cadeia  e  utilizam  a 

premissa  de  que  o  menor  nível  de  estoques  é  obtido  quando  toda  a  cadeia  é 

considerada como um sistema único.

Segundo  Ballou  (2006),  estoque  são  acumulações  de  matérias-primas, 

suprimentos,  componentes,  materiais  em  processo  e  produtos  acabados  que 

surgem em numerosos pontos do canal de produção e logística das empresas. E 

normalmente  figuram  em  lugares  como,  armazéns,  pátios,  chão  de  fábrica, 

equipamentos de transporte e em armazéns das redes de varejo.

Em  função  da  dificuldade  de  acuracidade  entre  a  quantidade  existente  de 

estoque  no  ambiente  físico  em comparação  com a  quantidade  informada  pelos 

sistemas de gestão, faz-se necessário a adoção de procedimentos como inventários 

e balanços,  necessitando que ocorra com uma determinada frequência, tentando 

desta maneira, corrigir e aproximar estes valores.

É notório que tais ações, além de demandar tempo e custos para a organização, 

não garantem uma eficácia no que se refere à logística, já que não se pode confiar  

completamente  nos  meios  de  gestão  de  estoques  até  que  um  inventário  seja 

realizado  e  com o  passar  do  tempo  os  sistemas  de  informações  são  utilizados 

apenas para dar uma idéia dos valores imobilizados em estoque.
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Estas diferenças de quantidade no estoque são originadas por vários motivos 

como extravios,  erros dos  sistemas  e até mesmo  equívocos nas entregas  pelos 

fornecedores gerando desta forma prejuízos para a empresa.

Outro  problema  presente  no  gerenciamento  dos  estoques é  o  desperdício e 

perda  em função  de  perecibilidade  ou  até  mesmo  vencimento  de  validade  dos 

produtos, que muita das vezes se perde em função das deficiências presentes nos 

sistemas  de  gestão  que  não  informam  o  status  do  produto  ou  não  facilitam a 

visualização pelos tomadores de decisão.

Com  o  objetivo  de  sanar  estes  problemas,  trazendo  desta  forma  uma 

acuracidade nos níveis de estoque e uma confiabilidade em sua gestão, surge a 

tecnologia  RFID  (Radio  Frequency  Identification –  Identificação  por  Rádio 

Frequência).

Quental  (2006) define que seu diferencial  está na possibilidade de coleta de 

dados de forma automatizada, havendo leituras de forma coletiva e podendo ser 

realizada com o produto em movimento. Além de permitir que os gestores acessem 

informações do que acontece ao longo da Cadeia de Suprimentos e repassem aos 

interessados, permitindo uma maior integração dos dados entre os diferentes elos 

da  cadeia  e  informações  gerenciais  para  um  melhor  controle  e  planejamento 

organizacional.

Com a sua utilização, a falta de um item no estoque em função de um controle 

equivocado ou extravio também deixará de existir, pois é possível localizar, dentro 

do ambiente, qualquer produto em tempo real.

2.2 OPERAÇÕES DE ARMAZENAGEM E USO DE RFID

Para  O´Brien  (2004),  sistemas  de  informação  é  um conjunto  organizado  de 

pessoas, hardware, software, interligados por uma rede de comunicação que coleta 

os dados, transforma e dissemina informações para uso na organização.  Para o 

autor,  o  sistema  recebe  recursos  de  dados  processando  como  entrada,  e  os 

transforma  em produtos  gerando saídas,  o  que  pode ser  considerado um ciclo, 

repetido quantas vezes forem necessárias. Laudon & Laudon (2004) definem que 
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sistema  de  informação  é  formado  por  um  conjunto  de  componentes  inter-

relacionados  que  coleta  (ou  recupera),  processa,  armazena  e  distribuem 

informações.  Tais  informações  são  responsáveis  pela  tomada  de  decisões,  a 

coordenação e o controle de uma empresa.

Toda a movimentação dentro de um centro de distribuição é controlada com o 

objetivo de se executar todo o processo da forma mais eficiente possível. Para que 

isto ocorra os processos internos de movimentação e armazenagens dos produtos 

são controladas pelo sistema de gerenciamento de depósito ou  WMS (Warehouse 

Management System).

A gestão de armazenagem engloba o fluxo de produtos e informações desde a 

recepção do produto num centro de armazenagem, sua movimentação e estocagem 

até a separação e a expedição do pedido para um cliente, como mostra a FIG. 2.1.

Este tipo de sistema mapeia logicamente o depósito de forma que toda carga 

física recebida, movimentada ou expedida do depósito esta sendo controlada pelo 

sistema  WMS. O WMS também gerencia a estrutura de armazenagem do 

depósito  bem com a decisão  de  qual  unidade do  produto  vai  ser  expedida 

(usando como parâmetro de decisão, data de fabricação, lote, data de recebimento 

ou outro parâmetro definido de acordo com o produto armazenado).

                FIG. 2.1 – Fluxos e funções do armazém. Adaptado pelo autor. Fonte Barros, 2005 

Para  um  estudo  mais  detalhado  de  como  o  RFID pode  gerar  ganhos 

significativos para a as operações logísticas, deve-se apresentar estas operações de 

forma  detalhada, mostrando  as  vantagens  que  o  RFID pode  proporcionar.  O 

transporte e a manutenção dos estoques são as principais atividades logísticas no 
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que  tange  a  absorção  de  custos.  Ballou  (2006)  afirma  que  cada  um  deles 

representará entre metade e dois terços dos custos logísticos totais. O transporte 

agrega valor de local aos produtos e serviços, enquanto a manutenção de estoques 

agrega-lhes valor de tempo.

O valor da logística é manifestado primariamente em termos de tempo e lugar. A 

boa  administração  logística  interpreta  cada  atividade  na  cadeia  de  suprimentos 

como  contribuinte  do  processo  de  agregação  de  valor.  A  aplicação de RFID na 

cadeia de suprimentos é facilitar a comunicação entre fornecedores e clientes.

A  chave da  moderna  gestão de  logística é  a  identificação automática de 

produtos,  embalagens,  veículos  e  pessoal. Algumas  informações precisam 

ser transmitidas e processadas em sistemas de gerenciamento corporativo de uma 

empresa. A  tecnologia  RFID pode  realizar  plenamente estas e  outras  funções, 

portanto, ela pode ser aplicada universalmente na gestão logística. É preciso que os 

valores físicos de estoques e seus registros no sistema sejam os mais parecidos 

possíveis. A falta de cuidado das empresas com a alimentação do sistema acaba 

gerando uma falta de confiança no usuário que acaba muitas vezes abandonando o 

uso do sistema. A movimentação de itens do estoque deve ser feito em tempo real  

para que se mantenha a acuracidade dos estoques (Corrêa et al., 2001).

Partindo  deste  ponto,  as  operações  mais  comuns  da  logística  que  serão 

analisadas neste  estudo  são:  Separação  de  pedidos  (Picking),  Inventário, 

Recebimento/Movimentação/Expedição,  Endereçamento,  Controle de acesso para 

Veículos e Controle de contêineres e vagões. 

a) Separação de pedidos (picking) com RFID

A separação de pedidos propriamente dita é uma das atividades logísticas na 

qual o ganho do  RFID será primeiramente notado uma vez que a separação é o 

evento  que comumente  está  ligada  diretamente  ao  processo  de  expedição. 

Atualmente os principais processos de separação utilizam código de barras para 

esta  operação  de forma  eficiente  para  os  padrões  atuais.  Inclui-se  nesse  caso 

também, as operações logísticas em siderurgias.
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O processo consiste no momento em que cada operador recebe uma lista de 

separação de acordo com a estrutura de pedidos da empresa, sendo que nesta lista 

o operador tem os produtos que por ele devem ser separados para atender aquela 

lista.  Desta  forma,  ele  se  dirige para  cada  endereço  indicado  na  lista,  retira  o 

produto, lê o código de barras, e da baixa na lista. Quando ele efetua esta operação 

para todos os itens da lista, a separação da lista está encerrada, o operador leva os 

produtos separados para uma área na qual estes serão enviados para o destino em 

questão. De uma forma resumida e simplista, este é um processo de separação.

Com a utilização do  RFID, todos os produtos serão identificados com as  tags, 

sendo que o operador deverá retirar cada produto e efetuar a leitura da tag com o 

leitor de RFID de forma similar ao que ele realizava com o código de barras. 

A  utilização  de  RFID no  processo  de  separação  pode  incluir  melhores 

controles de forma a garantir que a separação está sendo feita de forma correta.

Um exemplo de melhoria para este processo é a instalação de leitores RFID no 

equipamento de transporte utilizado para a separação (empilhadeira, paleteira etc.) e 

uma tag na  lista  de  separação.  O  leitor  automaticamente  identifica  a  lista  de 

separação e automaticamente indica para o operador os produtos que devem ser 

separados. Se por algum erro, um produto que não está na lista for colocada no 

equipamento de transporte o leitor o identificará e avisará o operador do erro.

Outra aplicação seria a montagem de  portais de  RFID na saída  da área de 

separação.  Quando  uma  carga  separada  passasse  pelo  portal  ele  indicaria  se 

aqueles produtos estão de acordo com a lista de separação, evitando que cargas 

erradas sejam enviadas para o destino final.

b) Inventário com RFID

O  inventário  é  uma  operação  executada  periodicamente  com  a  função  de 

contabilizar todos os itens dentro de uma unidade (um centro de distribuição, uma 

fábrica, escritórios etc.) para verificar se os dados do sistema estão de acordo com a 

situação física atual. Sem a utilização do  RFID, os inventários são realizados com 

código de barras ou no processo de contagem manual.
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Existem diversas formas de se fazer um inventário como também inventários de 

diversos  tipos  de  itens.  Inventário  rotativo  e  Inventário  periódico  são  duas 

classificações que definem a forma de como o inventário é feito. Já inventário de 

ativos e inventário de produtos armazenados são formas de classificar o inventário 

pelo item a ser controlado.

Para  uma  visão  mais  detalhada de  como  o  RFID melhora  o  processo  hoje 

realizado, deve avaliar qual o tipo de item a ser controlado, uma vez que para esta 

classificação dos tipos de inventário, os ganhos são diferentes. 

c) Inventário de ativos com RFID

Para o inventário de ativos, o  RFID vai aumentar a velocidade do inventário e 

também a segurança do mesmo. Substituindo as etiquetas de código de barras por 

tags irá diminuir o problema de alteração das etiquetas ou mesmo a danificação do 

valor  impresso  na  etiqueta.  Para  este  inventário  são  indicados  tags de  alta 

resistência mecânica, feitos de material rígido para resistir ao meio externo. Neste 

trabalho, será apresentado alguns testes com etiquetas inteligentes (tags) aplicados 

em bobinas de aço.

Para itens de alto valor agregado como computadores, equipamentos médicos 

de grande porte, equipamento de rede já é viável a utilização de tags ativos ou semi-

ativos (assistidos por  bateriais)  que proporcionam grandes distâncias de leituras, 

sendo  possível  utilizar  antenas  com leitores  para  monitorar Data  Centers ou 

Hospitais  inteiros  de  forma  a  possuir  um sistema  de  inventário  em tempo  real, 

excluindo  assim a  necessidade de  operadores dedicados  para  esta  atividade  e 

também evitando a parada necessária para a realização do mesmo.

Para itens gerais de baixo valor (mobília em geral) a melhor solução é utilizar 

tags passivos e a utilização de leitores manuais e portais de controle nos principais 

acessos para controlar a saída e entrada dos materiais. Para a utilização dos portais 

com  tags passivos,  o processo deve ser bem controlado com o intuído de evitar 

possíveis  manobras  dos  operadores  durante  o  transporte  dos  itens  (como  a 

obstrução do tag com a mão ou com materiais metálicos).
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Outra  vantagem  que  o  RFID proporciona  para  este  tipo  de  inventário  é  a 

dificuldade de se gerar um tag com o mesmo valor. Ao contrário das etiquetas de 

código de barras que podem ser facilmente copiadas devido a sua característica de 

identificação gráfica, as tags não possuem sua identificação gravada externamente, 

esta informação esta contida dentro da tag o que impossibilita a sua cópia. 

          

d) Inventário de produtos com RFID

 

Este  tipo  de  inventario  é  uma  operação  muito  mais  relacionada  à  área  de 

logística do que o inventário anterior. Para os centros de distribuição e operadores 

logísticos,  o inventário  dos  produtos  armazenados  é  uma  operação  lenta,  que 

demanda muito tempo e mão de obra o que resulta em altos custos e perda de 

receita.

Mas  é  uma  operação  de  importância vital  para  este  ramo.  É extremamente 

necessário saber se todos os itens que estão no sistema, realmente estão dentro do 

centro de distribuição e se estão nos locais indicados pelo sistema.

Com este cenário em mente, é fato que todos buscam ganhos efetivos para este 

processo  de  forma  que  estes  ganhos  produzam  resultados  imediatos  como 

diminuição de custos e aumento da disponibilidade de recursos, diminuindo assim os 

problemas com inventário.

Para  a  execução deste  inventário sem  RFID,  é  agendada uma  data  para  a 

execução do  inventário,  são  montadas  equipes,  e  dentro  desta  data  eles  vão 

executar a contagem de cada um dos itens que estão armazenados no depósito e 

também será indicado o local no qual cada item esta armazenado.

Se for levado em conta que na grande maioria dos casos, centros de distribuição 

e depósitos  operam  tanto  na  horizontal  como  na  vertical  (estruturas  de 

empilhamento, como porta-paletes e blocados), os operadores devem ler o código 

de barras de cada um dos itens com o auxilio de empilhadeiras ou escadas para que 

possam atingir todos os níveis de altura que são utilizados para armazenagem dos 

produtos.

Devido à característica do código de barras necessitar de visada para que a sua 
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leitura seja executada, é necessário que o operador suba até a carga,  ou que a 

carga desça até o operador. Com este simples exemplo pode se verificar o quanto 

trabalhoso  é  a  realização  do  inventário  de  produtos  por  meio  de  métodos 

tradicionais.

Com a utilização de RFID os ganhos para esta operação são nítidos. O primeiro 

ganho  que  pode  ser  notado  é  que  se  utilizando  leitores  embarcados  nas 

empilhadeiras não  seria  mais  necessário  à  movimentação  das  cargas  ou  dos 

operadores,  apenas a empilhadeira deveria se  movimentar  na frente  da  posição 

definida  de  forma  que  o leitor  instalando  na  empilhadeira  identificará  cada  item 

armazenado (para que esta operação seja mais otimizada ainda, deve se operar 

com tag no palete) e o local onde o mesmo está armazenado (utilizando tags para 

endereçamento.

A  utilização  do  RFID pode  diminuir  as  diferenças  normalmente  encontradas 

entre os produtos armazenados e a informação atualizada no sistema. Instalando 

leitores em todas as empilhadeiras de um centro de distribuição, é possível controlar 

toda movimentação realizada com as cargas pelas máquinas. Como a identificação 

das  tags independe da interação do operador, mesmo que aconteça um erro de 

movimentação  por  parte  do  operador,  é possível  rastrear  esta  movimentação 

indevida e via sistema, bloquear as operações deste operador até que o mesmo 

corrija o erro que ele realizou.

Outra funcionalidade que poderia reduzir a necessidade inventário ao mínimo 

possível seria a utilização de leitores nas estruturas de porta-palete de forma que ao 

se colocar um palete nesta estrutura ele é automaticamente lido pelo leitor e inserido 

no sistema. Se o palete é retirado automaticamente ele é descontado do sistema 

também. Este tipo de configuração só é possível para depósitos que utilizem porta- 

palete não atendendo a configuração de blocados. 

e) Recebimento, Expedição e Movimentação de Produtos com RFID

A  operação  de  movimentação  de  produtos  pode  ser  dividida  em  alguns 

processos: recebimento,  armazenagem,  movimentação  e  expedição.  Na  prática 

todos estes processos são movimentações de produtos,  que na maior  parte das 

vezes utiliza como unidade o palete.
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Em todos estes processos a entrada de dados no sistema é normalmente feita 

por  meio da  utilização  de  código  de  barras  em  conjunto  com  sistemas  de 

comunicação por radiofrequência.

O  Recebimento  é  o  processo  de  entrada  de  um produto  em um centro  de 

distribuição. Os produtos são trazidos para os centros de distribuição utilizando-se 

de caminhões que param no centro de distribuição em estruturas conhecidas como 

docas. As docas são as portas de entrada para os produtos dentro de um centro de 

distribuição.

Quando um caminhão estaciona na doca, empilhadeiras (ou outro equipamento 

de movimentação de cargas) recebem do sistema a ordem de recebimento e então 

se inicia o processo de descarregamento do caminhão. Para efetuar esta operação, 

o operador indica a doca na qual ele está descarregando e o produto que esta sendo 

descarregado.

Via sistema  o  operador  recebe a  informação do  local  no  qual  aquela carga 

recebida será armazenada. Com esta informação o operador vai até o local definido 

pelo WMS e armazena a carga. Para garantir que o produto foi armazenado 

na posição correta, o operador deve informar o código da posição de endereço que 

ele deixou  o palete.  O sistema  faz a verificação desta informação e processa o 

armazenamento.

A movimentação de produtos ocorre quando, por algum motivo, a posição na 

qual  o produto  está  armazenado  deve  ser  liberada,  ou  se  devido  alguma 

necessidade de processo (entrada em câmaras refrigeradas, por exemplo) aquele 

produto deve ser movimentado. Para este processo o operador recebe uma ordem 

para movimentar o produto em questão (o operador também pode requisitar uma 

movimentação para o sistema).

O WMS irá indicar uma posição vaga para o operador levar este produto para 

esta nova posição. O operador indica para o sistema o código do produto que será 

movimentado e a posição na qual ele está neste momento,  são verificadas estas 

informações, e se estas estiverem corretas fornece a nova posição. O operador leva 

o produto  até  a  nova  posição,  insere o valor  da  nova posição e do produto no 

sistema e assim o WMS atualiza os dados efetuando assim a movimentação lógica 

de forma consistente com a informação física.

A tecnologia RFID permite garantir maior assertividade na con tagem das cargas, 

30



além  de  prover  maior  agilidade  na  comunicação  e  integração  com  os  demais 

sistemas de informação. Com essa tecnologia, as cargas unitizadas não precisariam 

necessariamente ser fracionadas, diminuindo o tempo e a segurança da conferência 

e o controle para movimentação da carga. A etapa de separação está detalhada no 

item processamento de pedido.

A  Expedição  é  o  processo  final  de  um  produto  dentro  de  um  centro  de 

distribuição. Quando um operador vai realizar a expedição ele recebe uma lista de 

separação,  ou  pode ir  para uma área  predefinida na  qual  todos  os  produtos  ali 

separados devem ser carregados no caminhão indicado pelo sistema.

Desta forma, o operador deve pegar o produto indicado pelo sistema, inserir o  

código do produto e o local do qual ele está sendo retirado, levar o produto até a 

doca na qual o caminhão que vai receber o produto está estacionado e, para garantir  

que o processo foi executado corretamente, o operador deve entrar no sistema com 

o código da doca na qual ele esta carregando o produto.

Com a finalização da expedição, todo o processo de movimentação interna de 

um centro  de  distribuição  foi  analisado  e  pode-se  concluir  que  o  RFID vai 

revolucionar esta operação como um todo. Em todos os processos analisados a 

participação do operador no processo é determinante para o bom andamento do 

negócio. Em todas as etapas existe a necessidade do operador informar produto 

movimentado, local de armazenamento, doca de expedição etc.

Com a implementação do RFID, o operador só irá se preocupar com sua função 

básica que é movimentar corretamente as cargas e transportá-las de modo eficiente 

e sem danos para os produtos.

 Considerando uma operação com RFID os processos ficam da seguinte forma:

Recebimento:  se  o  produto  já  possui  RFID,  quando  ele  entrar  no 

depósito o leitor acoplado em equipamentos de transporte, por exemplo, 

uma empilhadeira que esta fazendo o recebimento identifica a tag e informa para o 

WMS.

Neste ponto, um endereço de armazenamento é indicado para o operador. Este 

leva o produto até o local indicado, sendo que o local é identificado com um tag. O 

operador armazena o produto, neste momento o leitor de RFID verifica o endereço e 

se este estiver correto o operador já recebe sinal para receber o próximo palete,  

caso contrário o operador é avisado do local incorreto, informando assim a correção 
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da posição.

Movimentação:  operador  coleta  o  produto  identificado  com  etiqueta 

RFID.  O sistema automaticamente  indica  a  posição  atual  e  fornece  a  nova 

posição. O operador leva o produto até o novo local, o que é verificado pelo leitor de 

RFID.  Assim  como  no  recebimento,  todas as  informações  são  transferidas 

automaticamente para o sistema.

As estruturas porta-paletes, como mostra a FIG. 2.2, são portáteis e podem ser  

montadas de acordo com o padrão do palete. As estruturas são diversos tipos: de 

profundidade simples e dupla (cujas entradas e saídas são as mesmas);  drive in e 

drive  thru (as  mercadorias  podem ser  alcançadas dos  dois  lados);  porta-paletes 

dinâmicos (equivalentes ao  drive thru, porém as cargas são movidas em roletes, 

esteiras que vão de uma extremidade à outra); push-back (armazenagem na forma 

de pilha, ideal para estocagem de alta profundidade); porta-paletes deslizante (utiliza 

rodas ou trilhos para movimentação da carga que desce por gravidade). A instalação 

de  antenas  RFID  nessas  estruturas  permite  a  qualquer  equipamento  de 

movimentação fazer a varredura do estoque automaticamente.

 

          

  Expedição: Os produtos a serem expedidos são indicados para o operador, 

por meio de sistema de gerenciamento do CD, que vai até o endereço de 

armazenagem  dos  produtos.  Chegando  ao  local  ele  coleta  o  produto, que  é 

identificado pelo leitor instalado na empilhadeira de forma automática. Neste ponto é 

indicada a doca de expedição para o operador. Ele transporta a carga até a doca, 
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conforme mostra a FIG. 2.3.

                               FIG. 2.3 – Expedição com doca provida de RFID em um CD. 

Com a utilização  de  portais RFID nas  docas  de  expedição,  uma  vez  que  a 

empilhadeira  passe pelo  portal  com o  produto  é  indicada,  sem interferência  do 

operador,  que  esta  carga  está entrando  na  doca.  Se  a  doca  que  o  operador 

escolheu  estiver  errada,  o  mesmo  é avisado  pelo  sistema  do  erro  e  recebe 

orientações para se dirigir para a doca correta. 

A  FIG.  2.4  mostra  o  novo  formato  dos processos  de  movimentação  com a 

utilização de RFID. 
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f) Processamento de Pedidos

Com a tecnologia RFID, os componentes básicos computacionais podem ser 

desenvolvidos com base em sistemas inteligentes, como redes neurais, de acordo 

com a lógica de separação do pedido. As características específicas da operação, 

como  variedade,  tamanho  das  unidades  a  serem separadas  e  a  velocidade de 

operação, peso, forma e grau de fragilidade podem ser mais bem gerenciados pela 

sua implantação. Assim, as determinações do tipo e da quantidade de embalagem 

da área de separação para composição do pedido tornariam esse processo mais ágil  

e  assertivo,  o  que  contribuiria  para  maior  eficiência  da  próxima  etapa: 

processamento de pedido.

O processamento do pedido é feito de acordo com as informações da etapa 

anterior,  sendo  uma  execução  das  atividades  programadas  de  acordo  com  as 

seguintes estratégias de separação: (a) discreta – cada operador é responsável por 

separar um pedido por vez e pega apenas um produto de cada vez, percorrendo 

toda a área, e ao final terá concluído a separação do pedido; (b) por onda – similar à  

separação  discreta,  cada  operador  é  responsável  por  um tipo  de  produto,  com 

diversas  programações por  turno,  assim,  os  pedidos são  coletados em períodos 

específicos ao longo do dia; (c) por zona – a área de armazenagem é dividida em 

zonas, sendo que cada uma armazena determinados produtos a cada operador é 

responsável por uma determinada zona ou área de trabalho. 

Nesse  processo  cada  operador  separa  os  itens  do  pedido  que  estejam 

armazenados na sua seção e os coloca numa área comum de consolidação, para 

que os itens coletados em diferentes zonas sejam agrupados no final  do pedido 

original; (d) por lote – o operador coleta um grupo de pedidos simultaneamente.

Com a utilização da tecnologia RFID, o operador recebe por meio de sensores e 

antenas  os  sinais  dos  locais  onde  os  produtos  estão  armazenados.  Com  a 

integração dos demais sistemas é possível saber as quantidades armazenadas, as 

informações detalhadas dos produtos (data de validade, tempo de armazenamento 

etc.)  e ao mesmo  tempo dar  baixa no estoque quando este item for  retirado.  O 

sistema pode também indicar a melhor rota para coleta do produto.
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g) Controle de acesso para veículos com RFID

Todo processo de entrada de caminhões e veículos de transporte de cargas 

dentro de centros de distribuição e unidades fabris é controlado, como mostra a FIG. 

2.5. Este processo é realizado com o objetivo de monitorar as cargas que entram e 

saem, além de cuidar do patrimônio da empresa uma vez que mesmo os veículos 

vazios são controlados. Para efetuar este controle, todo veículo que entra em uma 

unidade destas tem sua entrada registrada na guarita de entrada, sendo que tanto 

veículo como motorista são identificados. Normalmente, além desta identificação os 

veículos são pesados e, se possuírem carga, as notas fiscais são verificadas. Todos 

estes procedimentos são controlados manualmente, sendo que algumas empresas 

começaram adotar soluções com código de barras para este tipo de controle.

Quando  o  veículo  vai  sair,  todos  os  dados  são  verificados novamente,  e  é 

realizada uma análise entre os dados de entrada e os dados de saída. Baseado no 

serviço que foi requisitado pelo motorista é verificado se existe consistência nestes 

dados. Se um caminhão foi fazer uma entrega ele vai ser pesado e a carga que ele 

entregou não vai ser  mais  contabilizada na balança.  Em posse  da  nota fiscal  é 

possível  que  a  guarita identifique  se  o  caminhão  está  saindo  totalmente 

descarregado ou se ele esta levando algum item que não deve sair da unidade.

Se o processo for à retirada de carga, o caminhão é pesado na entrada, desta 

forma  a guarita  vai  registrar  o  peso  do  caminhão  descarregado.  Depois  de  o 

caminhão carregado o caminhoneiro deve apresentar a nota fiscal para a guarita e o 

caminhão é pesado novamente, se as pesagens estiverem coerentes com a nota, o 

caminhão é liberado. Todo este processo de entrada, pesagem e saída é controlado, 

na grande maioria das vezes, por métodos manuais que criam filas para os veículos 

de transporte e mão de obra excessiva para este controle.

A  utilização  de  RFID neste  processo  diminuirá  as  filas  e  praticamente 

automatizará toda  entrada  e  saída  dos  veículos.  Quando  o  motorista  chegar  à 

entrada da unidade ele irá receber um tag. Este deverá ser colocado no pára-brisa 

do  veículo.  Em  todos os  pontos  de  controle  (entrada,  balanças,  saídas)  serão 

instalados leitores de RFID que atuando em conjunto com os sistemas já existentes 

35



irão automatizar a captura da informação do veículo e do motorista de fora que este 

não deverá mais preencher controles. Na saída um funcionário da guarita retira a tag 

e através de um leitor verifica se aquele veículo tem permissão para sair ou não. 

 

                                   

h) Controle de contêineres e vagões

Devido ao alto valor agregado destes dois itens, a tecnologia de RFID pode ser 

implementada de forma ampla para contêineres e vagões, como mostra a FIG. 2.6.  

Existem soluções com tecnologia ativa e tecnologia passiva para esta solução.

O controle de vagões em linhas férreas já é muito utilizado nos EUA e Europa e 

agora esta chegando ao Brasil. Exemplo disso, podemos encontrar na empresa do 

ramo de logística e transporte brasileira MRS, que já utiliza a tecnologia RFID em 

alguns de seus processos operacionais.   Este controle na maioria das vezes tem 

como função informar os sistemas de manutenção preventiva dos vagões qual é o 

vagão que esta sendo analisado. Esta análise sempre ocorre com a composição em 

movimento o que torna indispensável à utilização do RFID.
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FIG. 2.5 – Controle de acesso de veículos com RFID



                                             FIG. 2.6 – RFID em ferrovias. Foto Internet.

Com  os  vagões  identificados,  as  empresas  já  estão  vislumbrando  novas 

aplicações para  as  tags nos  vagões.  Os  grandes  clientes  de  empresas 

especializadas  em  logística ferroviária  (no  Brasil,  as  siderúrgicas)  estão 

aproveitando os tags instalados nos vagões para controlar o tempo de permanência 

dos mesmos dentro de sua unidade, uma vez que é por este tempo que estas são 

cobradas.  Para  este tipo de aplicação tanto  a tecnologia ativa quanto a  passiva 

estão sendo utilizadas, sendo que o fator que irá definir qual tecnologia deve ser 

utilizada é a velocidade máxima da composição (a tecnologia de  RFID ativo pode 

identificar objetos a velocidades de até 220 Km/h).

Para o controle de contêineres, a tecnologia ativa apresenta o maior número de 

aplicações, uma vez que as grandes dimensões e o fato de estes serem construídos 

de metal  limitam  muito  a  utilização  de  sistemas  da  tecnologia  passiva.  Os 

contêineres são utilizados no transporte aéreo e marítimo sendo que conseguem 

transportar grandes quantidades de produtos e produtos com dimensões elevadas 

(carros, tratores etc.).

Com a identificação dos contêineres com tags de tecnologia ativa, será possível 

fazer o controle do  recebimento  e localização destes em portos  inteiros.  Com o 

acoplamento  de  leitores  nos  veículos  de  movimentação  dos  contêineres  será 

possível controlar  qual  operador  movimentou  certos  contêineres,  aonde  este  foi 

deixado entre outras informações. Em particular, no decorrer do desenvolvimento 

desse trabalho, evidenciamos o transporte e armazenamento de placas e bobinas de 

aço no porto de produtos siderúrgicos, muitas das quais identificadas apenas por  
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marcas realizadas com emprego de giz branco.

Outra  aplicação  que  será  muito  utilizada  é  o  sensoriamento  de  contêineres 

utilizando tags ativos.  Como os contêineres transportam materiais perecíveis que 

podem ter sua qualidade prejudicada com a variação de temperatura,  é possível 

utilizar  tags com sensores de temperatura que monitoram o interior do contêiner 

durante toda a viagem. O uso de  tags especiais com função de sensoriamento e 

telemetria forma o que se chama rede de sensores por meio de radiofrequência. 

Esse tema não será abordado em profundidade nesse trabalho.

Quando este  contêiner  for  recebido,  o  tag é  lido,  e  então  todo  histórico  de 

temperatura monitorado pelo tag é verificado e se houver violação das condições de 

temperatura  exigida  o  recebimento  é  bloqueado  e  a  empresa  responsável  pelo 

transporte  penalizada, sendo que o  cliente é protegido contra  o recebimento  de 

produtos com qualidade alterada.

O sensoriamento  de abertura do  contêiner  é outra  aplicação que será  muito 

utilizada. Todo o processo será muito parecido com o sensoriamento de temperatura 

só que o sensor utilizado será um lacre ou um detector de luminosidade. 

i) Portais (leitores fixos) ou solução embarcada

Como mostra a FIG. 2.7, um leitor de  RFID pode ser instalado de forma fixa 

(portal RFID) ou nos equipamentos de movimentação logística (pontes rolantes e 

empilhadeiras principalmente). No Capítulo 5, será apresentado resultados obtidos 

em testes  realizados com leitores  fixo  e  portátil  nas  dependências  da  empresa 

siderúrgica ArcelorMittal Tubarão. 
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                               Destas duas formas de instalação, portal ou embarcada, a mais 

comum e utilizada é o Portal. A idéia de controlar todas as docas de um centro de 

distribuição ou todas as portas de uma unidade fabril nasceu junto com a idéia da 

rede  EPC que será apresentada mais adiante. Todos os itens que passassem 

pelos portais seriam automaticamente identificados, o controle de saída e entrada de 

produtos  seria  feito  no  passar  das  portas  impedindo  roubos,  automatizando 

processos reduzindo mão de obra, resumindo tornando as unidades logísticas em 

sistemas totalmente em tempo real.

Só que começaram a surgir os problemas: limitações da tecnologia impedem 

que todos os itens sejam lidos na passagem pelos portais, às dimensões variadas 

dos produtos dificultam na construção das estruturas dos portais, e talvez o maior 

entrave na implantação de portais é o valor que deveria ser gasto para efetuar uma 

implantação utilizando-se apenas portais.

Um centro de distribuição de grande porte pode ter mais que trezentas docas, o 

que significariam trezentos portais de RFID.

Devido a estas limitações, o ideal é utilizar a mescla entre portais e soluções 

embarcadas nos veículos de movimentação logísticas. Para um mesmo centro de 

distribuição de trezentas docas, existem normalmente quarenta empilhadeiras para 

realizar todas as movimentações reduzindo assim em seis vezes o custo com os 

equipamentos.

As soluções embarcadas requerem muito mais conhecimento e atenção durante 

o projeto e implantação para que a solução tenha o efeito desejado. Mas realizando 
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esta implantação de forma correta e estudada, este tipo de solução pode viabilizar 

um projeto de RFID que não pode ser atendido por uma solução de portal.

2.3 CUSTOS DE ESTOQUES E RFID

De acordo com Faria e Costa (2005), a gestão dos custos logísticos tem como 

principal  objetivo  estabelecer  políticas  que  possibilitem  às  empresas, 

simultaneamente, uma redução de custos e a melhoria do nível de serviço oferecido 

ao  cliente.  Para  as  autoras,  os  custos  são  elementos  essenciais  a  serem 

considerados  nas  estratégias  competitivas  de  uma  empresa.  O  objetivo  da 

administração da distribuição é oferecer o nível exigido de atendimento aos clientes 

com um mínimo de custo total de sistema.

Dentre as principais vantagens da tecnologia de Captura Automática de Dados 

(ADC), tal como o RFID, destaca-se a redução de trabalho de aquisição de dados ou 

informações  e  a  redução no  nível  de  estoques.  Em termos  práticos,  se  houver 

possibilidade de auferir uma redução no nível de estoque de uma empresa, sem 

comprometer o nível de serviço aos clientes, isto por si só, já justificaria a realização 

de investimentos em sistemas ou tecnologia ADC. Jones e Chung (2007) sugerem 

que os custos de estoques incorrem em várias categorias. Estas incluem: 

Custos  de  armazenagem estão  associados  com ocupação  de  espaços em um 

armazém, depósito ou centro de distribuição. Os custos de estoques decorrem de 

seguros contra incêndio, alagamento e roubos estão incluídos nas despesas com 

armazenamento de bens e produtos.

Roubo ou encolhimento de estoque identificado quando mais itens são registrados 

entrando no armazém ou depósito do que saindo.

Obsolescência, quando  os  itens em  um  estoque eventualmente  tornarem-se 

desatualizado.
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Depreciação  ou deterioração descreve um estoque  como uma  função  do  tempo, 

não de uso.

Juros sobre  o dinheiro  investido  em estoques. Muitas  vezes, isto  representa 

o investimento em estoques da  empresa ao  invés  de dinheiro  que  poderia 

ser investido em outros tipos e categorias de investimentos, ditos convencionais.

Impostos,  quando os  estoques são  tributados. Tradicionalmente,  os  impostos  e 

contribuições são derivados com base no estoque em mãos em um determinado 

dia do ano ou sobre o estoque médio de um determinado período.

a)Custos com Falta de Estoque

Segundo Ballou (2006), os custos por falta em estoque possuem características 

intangíveis que tornam muito difícil calculá-los com exatidão, pois estão relacionadas 

com o lucro que deixa de ser concretizado devido à perda da venda presente e o 

efeito que essa situação pode acarretar sobre as vendas futuras, cuja mensuração é 

extremamente  difícil.  Esses  custos  podem  ser  classificados  em  duas  classes 

principais, custos da venda perdida que ocorrem quando o cliente decide cancelar o 

pedido devido à falta do produto e custos dos pedidos em atraso, que ocorre quando 

o cliente decide esperar o atendimento do seu pedido, a venda não deixa de ser  

concretizada. Porém,  o atendimento  desse tipo de pedido pode acarretar  custos 

operacionais como, transporte e manuseio que não estavam programados.

b)Estoque de Segurança com RFID

Estoque de segurança denota um acúmulo adicional ou excesso de estoque que 

as  empresas  utilizam  para  prevenir perda  de vendas devido  à  falta  de  estoque 

(BALLOU,  2006). A  tecnologia RFID irá  proporcionar  uma  análise  mais eficaz que 
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permita eliminar  ou  minimizar a  quantidade  de estoque  de  segurança.  Também 

chamado de estoque mínimo, é a quantidade a  se manter no estoque para garantir 

o abastecimento caso o fornecedor atrase a entrega ou a previsão não tenha sido 

perfeita.  Onde o  LT “Lead Time”,  é  o tempo entre  a  colocação do pedido e  o 

recebimento  do  material  é  função  de  tipo  de  materiais  e  fornecedores.  Além 

disso, como será demonstrada mais adiante, a expansão da quantidade econômica 

de  ordens pode  ser  explorada utilizando  a  tecnologia RFID  (JONES  e  CHUNG, 

2007).

Os estoques de segurança existem por causa das incertezas da demanda e do 

lead  time de  fornecimento.  Ballou  (2006)  define  que  se  a  demanda  fosse 

determinística e a reposição fosse instantânea, não haveria a necessidade desse 

tipo de estoque. De acordo com Jones e Chung (2007), uma alternativa para conter 

essas incertezas é o tempo de segurança safety time. Segundo este autor, o tempo 

de  segurança  é  possível  quando  se  tem uma  previsão  bem  acurada,  variando 

apenas o  lead  time.  O  tempo  de segurança  incrementa  o  lead  time de  entrega 

média, da mesma forma que o estoque de segurança incrementa a demanda média 

durante o lead time. 

b) Quantidade Econômica de Pedido (EOQ) com RFID

A  discussão  sobre nível  de  segurança  de  estoque descreve  o estoque 

mínimo que  uma  empresa  tenta manter  em  mãos. Comumente, determinando  o 

nível de  estoque, como deve ser reordenado,  e quanto deve ser adquirido a  cada 

tempo  é  determinado  pela  quantidade  econômica  de  Pedido  (EOQ). A  EOQ e 

demais modelos relacionados, têm sido extensivamente estudados na literatura de 

controle de  estoque, conforme definem Jones e  Chung (2007).  O  RFID Journal, 

2011,  informa  a  existência  de  recentes  pesquisas  que  descrevem  como  os 

fundamentos desta  teoria de  estoque  serão  expandidos  usando a  tecnologia 

RFID na  forma  de ajuste  de  modelos avançados EOQ.  Um dos requisitos  para a 

utilização eficaz  de  um EOQ é  que  o nível  de  estoque no  sistema deve  ser 

monitorado constantemente.
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A abordagem conhecida como lote econômico de pedido ou EOQ (Economic 

Order Quantity) busca, essencialmente, direcionar a decisão de quanto pedir de um 

item  particular,  quando  o  estoque  necessitar  de  reabastecimento,  através  da 

determinação da quantidade ótima para o pedido. A equação do modelo EOQ foi  

desenvolvida  por  Ford  Harris  em 1913  a  partir  do  custo  total  de  estoque,  que 

envolve os custos de aquisição e de manutenção de estoques, para tentar encontrar 

o  melhor  equilíbrio  entre  as  vantagens  e  as  desvantagens  de  manter  estoque, 

(BALLOU, 2006).

Uma  variação do  método EOQ é  o  método da  quantidade  fixa  de  pedido, 

utilizada nas compras repetitivas de uma mesma mercadoria. Este método pode ser 

iniciado com a tecnologia RFID instalado nos pontos de pedido. Um exemplo seria 

um  varejista  de  materiais  localizado na  China,  que compra  o  produto que  será 

transportado por barcaças. O varejista iria esperar até que um produto estivesse fora 

de  estoque antes  de  encomendar outra  carga. O  RFID permitiria esse  tipo  de 

atividade automaticamente, desencadeando a verificação do sistema de compras do 

 próximo  lote  de produtos,  provenientes  da  fabricação da  China diretamente. A 

combinação  e  o  conhecimento  técnico  que  está  se  desenvolvendo  para  a 

quantidade  econômica  de  compra  com a  captura automática  de  informações, por 

meio de RFID, irá proporcionar um enorme valor no futuro.

2.4 A CADEIA DE SUPRIMENTOS E A LOGÍSTICA SIDERÚRGICA

Siderurgia é o ramo da metalurgia que se dedica à fabricação e tratamento do 

aço.  Antes  de  qualquer  coisa,  porém,  é  de suma  importância definir  o  que  é a 

metalurgia. A metalurgia é o conjunto de técnicas que o homem desenvolveu com o 

decorrer do tempo que lhe permitiu extrair e manipular metais e gerar ligas metálicas 

(NUNES e KREISCHER, 2009).

A Siderurgia  é  o  ramo  de  atividade  humana  dedicada  à  obtenção  de  ferro 

metálico e suas ligas a partir de fontes chamadas primárias, que se constituem de 

minérios,  ou  secundárias,  pela  reciclagem  de  sucatas.  Embora  seja  o  quarto 

elemento mais abundante presente na crosta terrestre, o ferro, por ser um elemento  
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muito  reativo,  não  é  encontrado  na  forma  metálica,  ou  seja,  sem  estar  ligado 

quimicamente a outro elemento (MOURÃO, 2005).

O aço é um material único, que pode ter suas propriedades variando em grande 

amplitude em função da composição química, a adição de elementos de liga, tipo de 

processo de conformação (laminação a quente ou a frio, forjamento, estampagem ou 

trefilação),  diversos  tipos  de  tratamentos  térmicos  (têmpera,  recozimento  ou 

revenido), revestimentos (galvanização, zincagem, niquelagem e cromagem dentre 

outros) (NUNES e KREISCHER, 2009).

A entrada de novos produtos com ciclos de vida mais curtos e o aumento das 

expectativas  dos  clientes,  principalmente  os  asiáticos,  têm  forçado  as  grandes 

siderúrgicas e indústrias de base a investir e manter seu foco em suas cadeias de 

suprimentos.

Segundo  Sinchi-Levi  (2000),  as  novas  demandas  de  mercado  manifestadas 

através das necessidades dos clientes têm sido fator preponderante para conjugar a 

revolução da tecnologia com a evolução da gestão aplicada às diversas redes de 

empresas.

A Cadeia de Suprimentos se inicia na extração e aquisição de matérias primas e 

se  estende até  o  consumidor  final  de  produtos  acabados,  suportando todas  as 

operações logísticas de trocas de materiais e informações e interligando diversas 

empresas, sejam fornecedores de materiais ou serviços, produtores, distribuidores 

ou consumidores (CSCMP, 2006).

Taylor (2005) descreve a Cadeia de Suprimentos como uma rede de instalações 

e rotas de transporte que transformam matérias-primas em produtos acabados e os 

entrega  aos  consumidores.  Para  Chopra  (2003),  uma  Cadeia  de  Suprimentos 

engloba todos os estágios envolvidos direta ou indiretamente, no atendimento de um 

pedido de um cliente. Inclui fornecedores, fabricantes, transportadoras,  depósitos, 

distribuidores, varejistas e os próprios clientes.

Dentro de cada uma dessas organizações, a Cadeia de Suprimentos inclui as 

funções envolvidas no pedido do cliente: P&D, marketing, operações, distribuição, 

finanças,  serviço  de  atendimento  ao cliente,  etc.  Novaes (2001) e  Ballou (2001) 

destacam que outros aspectos a serem considerados na Cadeia de Suprimentos são 

a logística reversa e as operações pós-venda, uma vez que a vida de um produto 

não termina na entrega do mesmo ao cliente, pois podem tornar-se obsoletos ou 
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serem danificados, e dessa forma necessitarem de retorno ao ponto de origem para 

reparo ou descarte.

Para Brewer e Speh (2000), a eficiência na gestão da Cadeia de Suprimentos é 

considerada uma prática necessária para atingir resultados empresariais de classe 

mundial. A efetividade desse conceito deve ultrapassar as antigas barreiras físicas e 

migrar  para a lógica de compartilhamento integrado de informações e de “know-

how”. A tecnologia RFID agrega esse valor.

Na  cadeia  produtiva  representa-se  esquematicamente  a  sequência  das 

transformações dos recursos em bens e serviços nela inseridos. Nela visualizamos 

os  fluxos  de  matérias  primas  e  bens  semi-acabados e  produtos  finais  desde  a 

matéria prima aos produtos acabados,  e também o fluxo das informações vindos 

deste o consumidor até o início da cadeia.

Focando a terminologia, o termo “cadeia” pode criar a idéia de organizações 

interligadas uma a uma e infere que apenas um responsável (elo) é envolvido em 

cada  estágio.  No  entanto,  um  fabricante  pode  receber  material  de  diversos 

fornecedores,  e depois abastecer diversos distribuidores.  Portanto,  a maioria das 

cadeias  de  suprimento  é  na  verdade,  composta  por  redes  (CHOPRA,  2003). 

Lambert (2001) afirma que cadeias de suprimento assemelham-se mais a árvores 

com ramos e raízes do  que  a  linhas contínuas,  correntes,  ou cadeias.  Por esse 

motivo,  alguns autores  preferem utilizar a expressão  “rede de suprimentos”  para 

descrever a estrutura da maioria das cadeias de suprimentos (PIRES, 2004). A FIG. 

2.8 representa conceitualmente uma Cadeia de Suprimentos “genérica”.

           Sentido Montante (Upstream)                    Sentido Jusante (Downstream)
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            FIG. 2.8 – Representação de uma Cadeia Suprimentos. Adaptado Lambert (1998, p.3) 

A  FIG.  2.8  representa  uma  Cadeia  de  Suprimentos  e  os  múltiplos 

relacionamentos  entre  a  empresa  que  se  objetiva  focar  e  seus  fornecedores  e 

clientes. Os fornecedores e clientes que atuam diretamente com a empresa foco são 

qualificados  como  pertencentes  à  primeira  camada.  Os  fornecedores  dos 

fornecedores e clientes dos clientes são chamados de segunda camada e assim 

sucessivamente.

Um aspecto ilustrado pela FIG. 2.8 é o sentido dos relacionamentos na Cadeia 

de  Suprimentos.  Pires  (2004),  define os  relacionamentos  no  sentido  dos 

fornecedores são chamados “a montante” (Upstream) e com os clientes, “a jusante” 

(Downstream) na cadeia. Esse direcionamento é uma analogia à correnteza de um 

rio e se refere ao fluxo dos produtos na cadeia. Observa-se que existem, no entanto,  

fluxos de materiais ou mesmo de produtos no sentido contrário, no caso da logística 

reversa, assim como o fluxo de informações em geral é maior também no sentido 

reverso, uma vez que as cadeias de suprimentos são norteadas pelos requisitos do 

cliente final, que segundo Lambert (2001), tem a prioridade na cadeia.

A  indústria  siderúrgica  é  considerada  uma  indústria  de  base,  uma  vez  que 

fornece produtos semi-acabados e equipamentos para muitas outras indústrias. Na 

sociedade moderna, a produção e consumo de aço e ferro fundido são indicadores 

de  desenvolvimento  econômico  de  um  país,  uma  vez  que  tal  consumo  cresce 

proporcionalmente aos investimentos em construção de edifícios, execução de obras 

públicas, instalação de Infraestrutura como redes de transmissão de energia, torres 

de  telecomunicações,  ferrovias,  torres  e  plataformas  de  exploração  de  petróleo, 

gasodutos, implantação de parques industriais, etc. (MORAES e CARDOSO, 2006).

Mourão (2005) afirma que as matérias primas básicas do processo siderúrgico 

são minério  de ferro,  carvão  mineral  e  calcário,  dentre  muitos outros insumos e 

utilidades,  sendo que o processo inicia fora da usina,  com a seleção, compra e 

transporte de todos os materiais necessários.

As imensas quantidades de materiais requeridos pelos processos siderúrgicos 

(em  geral,  as  usinas  siderúrgicas  demandam  grandes  investimentos,  que  se 

justificam  apenas  para  produção  em  larga  escala),  bem  como  a  enorme 

multiplicidade de processos, variedade de produtos gerados e aplicações do aço nas 

diversas  indústrias  tornam  a  aplicação  da  tecnologia  de  identificação  por 
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radiofrequência na Cadeia de Suprimentos da indústria siderúrgica em particular, um 

interessante caso de estudo. Parte desse pressuposto,  o motivo de ter escolhido 

esse tema como principal vetor desse trabalho acadêmico.

2.5 O CÓDIGO DE BARRAS E O RFID

a) Código de Barras

O Código de Barras é definido como um código binário, que compreende um 

conjunto de barras configuradas paralelamente embora com diferentes espessuras. 

As barras são configuradas de acordo com a representação de determinado padrão, 

sendo que representam a identidade no negócio através das sequências produzidas 

pelas barras e espaços intercalares (EAN BRASIL, 2010). 

A TAB. 2.1apresenta um quadro de resumo da evolução histórica do Código de 

Barras, a partir de 1948 até o presente momento.

                                      Tabela 2.1. Evolução Histórica do Código de Barras: EAN Brasil
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Década Eventos
1948 Norman Joseph Woodland e Bernard Silver, da Philadelphia´s Drexel Institute 

of Technology, começam a utilizar o código de barras.

1967 David J. Collins criou um sistema para identificar a produção de automóveis, 
adaptanda a aplicação padrão. 

1969 Foi possível a leitura de código de barras com maior distância e em diferentes 
ângulos.

1970 São definidas as linhas de orientação para o desenvolvimento e 
padronização, de modo que a implementação fosse fácil e que códigos de 
barras possam ser lidos em todos os ângulos a custos muito baixos, com 
retorno de investimento num máximo de dois anos. Ocorre também nessa 
década a adoção da UPC (Universal Product Code).

1973 Surge uma codificação única, havendo a divisão em duas metades de 6 
dígitos: a primeira com dados referente à fabricação e a segunda com o 
código do produto, sendo que o último dígito trata de um check digit usado 
para verificar a informação prévia. 

1981 10% dos varejistas aplicam códigos de barras em seus produtos.

1984 33% dos varejistas aplicam códigos de barras em seus produtos.

2004 Os grandes atacadista e varejistas utilizam código de barras em todos os 
seus produtos a serem vendidos ou comercializados.



Segundo Shepard (2004), o sistema de identificação de produtos conhecido por 

código de barras teve origem nos EUA, em 1973, com o código UPC (Universal 

Product Code) e, em 1977, esse sistema foi expandido para a Europa através do 

EAN (European Article Numerical Association). Trata-se de um código binário que 

compreende  barras  em  preto  e  aberturas  em  branco  arranjadas  em  uma 

configuração paralela de acordo com um padrão predeterminado e representam os 

elementos  de  dados  que  referenciam  a  um  símbolo  associado.  A  sequência, 

composta  de  barras  largas  e  estreitas  e  de  aberturas,  pode  ser  interpretada 

alfanumérica e numericamente. Sua leitura é feita pela exploração óptica do laser,  

isto  é,  pela  reflexão  diferente  de  um feixe  de  laser  das  barras  do  preto  e  das  

aberturas brancas. Entretanto, apesar de seu princípio físico permanecer o mesmo 

até hoje, há algumas diferenças consideráveis entre as disposições do código nos 

aproximadamente dez tipos diferentes de códigos de barra atualmente em uso.

O código de barras mais popular é o EAN, que foi  projetado especificamente  

para  cumprir  as  exigências  da  indústria  de  mantimentos.  O  código  EAN,  que 

representa um desenvolvimento do UPC dos EUA, é composto por 13 dígitos:  o 

identificador do país, o identificador da companhia, o número do artigo do fabricante 

e um dígito de verificação, como ilustra a FIG. 2.9.

FIG 2.9– Código EAN de 13 dígitos.

O código EAN8 é um tipo de código de barras comumente utilizado no Brasil em 

embalagens que dispõem de espaço restrito, conforme FIG 2.10. No Brasil, os três 

primeiros  dígitos  representam o  prefixo  EAN/UCC  (European  Article  Numbering/ 

Uniform Code Council) licenciado pelo GS1. Os quatro dígitos seguintes referenciam 

o item e são determinados também pelo GS1. O último dígito é um dígito verificador.

O  código  de  barras  EAN8  consiste  em uma  sequência  de  barras  pretas  e 

brancas que representam o código do produto. Cada dígito é representado por 07 
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País

Identificador da empresa N  Série do Produtoᵒ CD

4 0 1 2 3 4 5 0 8 1 5 0 9
FGR Exemplo: Nestle Ex: Leite em Pó de 300g

FIG 2.10 – Código EAN de 08 dígitos.  



barras pretas ou brancas que são decodificadas. Para dígitos à esquerda das barras 

centrais, utiliza-se a FIG 2.11, e a direita, utiliza-se a FIG 2.12. Cada barra branca 

representa o bit 0 e cada barra preta o bit 1. As três barras iniciais (lado esquerdo), 

cinco barras do centro e as três barras do final representam barras de guarda.

    

                                     FIG 2.11 – Código EAN de 08 dígitos (Lado Esquerdo)

                         FIG 2.12 – Código EAN de 08 dígitos (Lado Direito)  

Os atacadistas e varejistas foram os principais beneficiados com a introdução 

deste  conceito.  Este  conceito  trouxe  uma  notável  eficiência  nos  processos, 

sobretudo  na  venda,  visto  que  até  então  a  leitura dos  preços  dos  produtos  era 

efetuada manualmente e muito propensa a erros de digitalização, nos casos mais 

automatizados.

Atualmente este tipo de codificação está massificado e revela-se eficaz. O seu 

custo  de  aplicação  é  equivalente  ao  de  uma  impressão  normal  de  baixo  custo.  

Salienta-se o fato de a sua importância advir da necessidade de controlar grandes 

números de itens e com a possibilidade de colocação do preço.
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O código de barras apresenta vantagens e desvantagens, porém as principais 

características que se traduzem em vantagens deste sistema são a simplicidade de 

impressão e o fato de ser impresso usualmente nas cores preto e branco, que em 

termos de custos são as mais econômicas. Como vantagem ressalta-se o fato de 

poder ser aplicado em diferentes dimensões e com possibilidade de aplicação em 

diversos tipos de embalagem e material.

Como  considerações que  constituem algumas  desvantagens pode-se  citar  o 

caso da leitura ser óptica, através de scanners, cuja distância de atuação ou alcance 

ser muito reduzida e ainda pelo fato de que cada código de barras ter de ser lido 

individualmente.  Esta tecnologia não transmite  muita segurança  no segmento  de 

grandes supermercadistas, na medida em que não é fácil detectar a troca de uma 

etiqueta face à que está na prateleira e inclusive sempre que ocorre um furto, este 

sistema não permite a sua detecção. Outro problema se dá pela perda de qualidade 

na leitura da etiqueta em código de barras seja  por  motivo de sujeira ou danos 

causados  por  umidade  ou  ranhuras  provocadas  acidentalmente  por  objetos 

pontiagudos ou por atrito, por exemplo (INTELLITECH, 2005).

Outro problema com o código de barras é que se pode fazer a varredura de 

apenas um objeto de cada vez. Além disso, uma quantidade limitada de dados é 

armazenada no código deixando de lado informações importantes como número de 

série  original,  data  de  expiração  ou  validade,  ou outra  informação pertinente.  A 

leitora de código de barras necessariamente tem que estar em contato visual com o 

código para efetuar sua leitura, logo, ocorre erros de leitura caso o artigo codificado 

esteja empoeirado, sujo ou com algum defeito em sua etiqueta de identificação. Uma 

grande vantagem é  o baixo  custo de  implementação e  manutenção,  bastando a 

impressão das etiquetas codificadas e um dispositivo de leitura. Atualmente, tem-se 

uma excelente Infraestrutura para essa aplicação.

b) Código de Barras x RFID

Nos últimos 25 anos,  o código de barras foi o principal meio utilizado para a 

identificação de produtos nas Cadeias ou Redes de Distribuição. Apesar de se ter  

mostrado eficiente, têm limitações consideráveis. Na FIG. 2.13 a seguir, apresenta-
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se o fluxo de informação do Código de Barras em relação ao RFID:

Os principais atributos a considerar quando se compara o sistema RFID com o 

de  Códigos  de  Barras  são:  o  método  de  leitura,  a  velocidade  de  leitura,  a 

legibilidade,  a  durabilidade,  o  armazenamento  da  informação,  a  flexibilidade  de 

informação, a segurança, os custos e os recursos humanos.

A  tecnologia  RFID  (Radio  Frequency  Identification)  –  Identificação  por 

Radiofrequência,  é  um método  eficiente que  utiliza ondas eletromagnéticas  para 

acessar dados armazenados em um microchip acoplado a uma pequena antena, 

identificando automaticamente os objetos nele fixado, pode ser aplicada em uma 

série de situações, inclusive na manufatura, logística e distribuição, proporcionando 

mais visibilidade, rastreamento e sincronização da Cadeia de Suprimentos, com total  

confiabilidade (HESSEL, 2009).

No que concerne ao método de leitura, verifica-se que ao contrário da etiqueta 

eletrônica (tag)  o código de barras permite uma leitura ao nível do campo de visão 

(PINHEIRO,  2004;  FINKEZELLER,  2003).  O  sistema  de  radiofrequência  não 

necessita de um campo de visão para ler a informação contida na tag, este sinal é 

capaz  de  viajar  através  da  maioria  dos  materiais.  Por  outras  palavras,  a  RFID 

permite  a  leitura  de  artigos  dentro  de  invólucros  como  caixas  ou  contentores 
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(FINKEZELLER,  2003).  Esta  característica  é  particularmente  vantajosa  nas 

operações de recepção nos armazéns de distribuição e também em situações em 

que os  itens  a  identificar  se  encontrem dispersos.  Um leitor RFID,  é  capaz  de 

distinguir e comunicar com uma tag  individual, apesar de existir a possibilidade de 

várias tags estarem colocadas no mesmo espectro de frequência de leitura.

A velocidade da RFID apresenta um valor acrescentado inquestionável, no que 

se refere à capacidade de leitura perante a recepção e envio de grandes volumes de 

itens  e,  sobretudo  quando  esse  mesmo  número,  precisa  ser  registrado  ou 

contabilizado o mais rápido possível (Harrop et al., 2003). Esta velocidade de leitura 

pode atingir cerca de 1000 leituras/segundo, ultrapassando largamente a velocidade 

de leitura “um de cada vez” atribuída aos códigos de barras.

Relativamente  à  legibilidade,  as  taxas  de  leitura  aproximadas  a  100%  são 

possíveis  com  códigos  de  barras,  estando  esta  tecnologia  já  estabelecida  e 

facilmente  reproduzida  em ambientes  diversos.  A RFID  oferece  taxas  de  leitura 

iguais ou superiores ao código de barras, porém a uma velocidade superior, com a 

contrapartida da prática da sua utilização ainda se encontrar numa fase embrionária 

(PINHEIRO,  2004;  FINKEZELLER,  2003),  mais  precisamente  no  negócio  da 

distribuição de bens de grande de consumo, como mencionado anteriormente, a tag 

RFID pode ser colocada no interior de materiais plásticos ou outros, apesar de ser 

significativamente mais durável que os usuais códigos de barras. Ambos dependem 

do adesivo que os mantém intactos e afixados ao item que identificam. O problema 

da  tag  encontra-se no ponto de ligação entre a antena e o chip da  tag,  o qual, 

quando danificado, impedirá por completo as suas funções. Um código de barras,  

mesmo que pouco danificado, poderá ser legível (Harrop et al., 2003; Finkenzeller, 

2003).

O sistema de codificação utilizado nos códigos de barras, designado de UPC 

(Universal Product Code), identifica a classificação de um item individual através do 

número de série que lhe for atribuído. É importante referir que os códigos de barras 

utilizados no transporte de mercadorias contêm não só informação nas barras, mas 

também dados numéricos de leitura humana, permitindo uma recuperação direta 

caso o código de barras deixe de funcionar. A tag mais desenvolvida poderá conter 

vários kilobytes de memória, correspondendo a vários milhares de caracteres. Esta 

capacidade de armazenamento permite a criação de uma base de dados portátil,  
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possibilitando a rastreabilidade de um maior número de atributos por produtos (data 

produção, tempo de transporte, localização do centro de distribuição que detém o 

produto, data de validade, etc.). A  tag  em conjunto com o código de barras, pode 

oferecer  a  maior  combinação  de  redundância  e  integridade  de  informação 

(FINKEZELLER, 2003).

As tags RFID suportam não só a leitura de informação, mas também a escrita, 

permitindo desta forma a atualização em tempo real de informação, à medida que 

um item se movimenta ao longo da Cadeia de Suprimentos (FINKEZELLER, 2003).  

Essa funcionalidade pode ser bem aplicada em produtos siderúrgicos, considerando 

o fato de sua natureza de produtos semi-acabados. Uma placa de aço produzida na 

Cidade de Vitória no Estado do Espírito Santo poderá ser  convertida em chapa 

especial para estampagem de automóveis em uma montadora de veículos no Japão, 

por exemplo.

Tanto a tag de RFID, bem como o código de barras têm modos de encriptação 

que  estão  de  acordo  com  as  necessidades  de  segurança  da  informação 

(FINKEZELLER, 2003).

No que se refere aos custos, é uma das grandes vantagens atribuída ao código 

de barras o fato de se tratar de simples impressões de barras e números. Mesmo 

com as previsões de redução de custos da  tag,  esta nunca estará ao nível  dos 

preços  do  código  de  barras.  Da  mesma  forma,  que  o  código  de  barras  nunca 

conseguirá oferecer  as vantagens que a  tag  RFID disponibiliza em tantos outros 

parâmetros.  Os custos  de  implementação  a  médio  e  longo  prazo  tendem a  ser 

menores do que a utilização de outros sistemas de identificação (PINHEIRO, 2004; 

FINKEZELLER, 2003).

Por fim, os recursos humanos são a chave do sucesso, no entanto muitas vezes 

por  resultado  de  trabalhos  rotineiros  que  exigem  manuseamento  de  muita 

informação, tornam-se um risco para o negócio. O fator referido pode ser minimizado 

através  da  automação  de  registros  com  a  ferramenta  RFID,  diminuindo  a 

intervenção humana em funções mais propensas a erros.

A TAB. 2.2 apresenta um resumo das principais diferenças entre o código de 

barras e a tecnologia RFID.
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                     Tabela 2.2. Principais diferenças entre Código de Barras e RFID

Código de Barras RFID
Utiliza luz óptica (PINHEIRO, 2004) Utiliza radiofrequência (FINKEZELLER, 2003)
Precisa de campo visual direto para realizar a 
leitura (PINHEIRO, 2004)

Sem necessidade de contato físico. A etiqueta 
pode ser lida através de diversos materiais 
como plásticos,madeira, vidro, papel, cimento 
etc. (FINKEZELLER, 2003)

Há 14 campos disponíveis para se preencher 
com letras, números e símbolos (Barros, 2004)

Uma etiqueta RFID típica possui 96 campos. 
Mais campos significam mais combinações 
para identificar cada produto.

Não é eficiente em ambientes insalubres 
(PINHEIRO, 2004)

Permite a codificação em ambientes hostis

Não permite a inclusão de novos dados 
(PINHEIRO, 2004)

Permite a inclusão de novos dados, na 
memória, para posterior recuperação por parte 
dos leitores

Maior tempo de resposta Menor tempo de resposta (100ms) 
(FINKEZELLER, 2003)

Leitura individual Várias etiquetas RFID podem ser lidas 
simultaneamente.

Mais barato (TEIXEIRA, 2004) Mais caro.
Maior taxa de erro de leitura (TEIXEIRA, 2004) Menor risco de erros de leitura.
Maturidade da tecnologia total Em desenvolvimento

Como pode se observar na TAB. 2.2, as vantagens do RFID sobre o código de 

barras  são várias  e,  além  disso,  estas  vantagens  proporcionam  novas 

funcionalidades para a identificação, funcionalidades estas que não existiam com o 

código de barras.

Apesar de o RFID ter algumas funções similares às do código de barras, cada 

vez mais  se comprova que o RFID, com suas etiquetas inteligentes,  completa o 

código de barras. A perspectiva é que uma grande revolução na gestão da Cadeia 

de Suprimentos será proporcionada através da larga adoção de RFID, fornecendo 

informações em tempo real para o seu gerenciamento (HESSEL, 2009).

Por apresentar alto grau de dinamismo no processo de aquisição de informação,  

sem impor  grandes barreiras  à  entrada  de  dados,  o  RFID constitui-se  em uma 

grande oportunidade para o Brasil  nesse mercado, especialmente  em aplicações 

voltadas ao atendimento de necessidades específicas do processo de manufatura 

das indústrias brasileiras, em particular às siderúrgicas, tratadas nesse trabalho.

Desta forma o RFID pode ser visto como a tecnologia substituta do código de 

barras, tecnologia esta desenvolvida na década de 60 e atualmente essencial para 

identificação de qualquer produto comercializado. Mas o RFID tem muito mais a 

agregar a todo o mercado do que a simples identificação que o código de barras 

pode prover.
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2.6  OS PADRÕES DA TECNOLOGIA RFID 

Como toda tecnologia que precisa se expandir e transformar-se em produtos 

com amplitude  global,  os  sistemas  RFID possuem  vários  padrões  que  foram 

desenvolvidos no decorrer das décadas para normatizar a estruturação dos dados,  

os protocolos de comunicação entre leitor e tag, definições de memória e tipo de tag. 

Durante  muito  tempo  os  padrões  de  RFID eram  quase  como  padrões 

proprietários nos  quais  o  consumidor  ficava  preso  ao  aderir  a  tecnologia  e 

praticamente  criava-se ali  uma  relação  de  dependência  com  o  fabricante  da 

tecnologia (PINHEIRO, 2004).

Os  primeiros  sistemas  de  RFID eram  totalmente  proprietários  e  devido  à 

complexidade envolvida neste desenvolvimento, era importante se reter informações 

sobre o funcionamento e composição do sistema.

Com o avanço e popularização do RFID para o mercado consumidor começou a 

surgir à necessidade de se padronizar as interfaces de comunicação com os tags e 

a estrutura de memória dos mesmos, para que um cartão de acesso com RFID que 

fosse feito por um fabricante europeu pudesse ser utilizado com travas de portas 

feitas nos Estados Unidos.

Desta forma a divisão de RFID da Texas Instruments criou um dos primeiros 

padrões  de  RFID do mercado,  o sistema  de 125/134kHz.  Este  sistema  é  muito 

utilizado até hoje para controle de gado, controle de veículos e cartões de acesso.

A Texas foi a empresa que desenvolveu o sistema e abriu as informações para 

o mercado, desta forma vários fabricantes de leitores e  tags hoje podem fabricar 

seus produtos de forma totalmente compatível com o sistema da  Texas e toda a 

base instalada destes equipamentos (TEIXEIRA, 2004).

2.6.1  O PADRÃO ISO

 

Com o avanço do  RFID dentro da área de captura automática de dados, mais 

padrões foram surgindo e foi necessário que um órgão normatizador começasse a 

controlar estes padrões. Esta tarefa foi agregada pela ISO que passou a regular os 
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padrões de sistema de RFID. Os primeiros sistemas de RFID regulamentados pela 

ISO  foram  os  sistemas  de  RFID HF  como  o  ISO15693  e  ISO15443  padrões 

atualmente bem definidos e muito utilizados (RFID TECHNOLOGIES, 2010).

Com o crescente desenvolvimento de sistemas de RFID para UHF e o enorme 

interesse do mercado nesta tecnologia devido às vantagens por ela apresentada, a 

ISO trabalhou forte junto aos principais desenvolvedores desta tecnologia nos anos 

90 ela já havia desenvolvido o padrão ISO18000-6B que definia o primeiro padrão 

para sistemas de RFID na faixa de UHF.

Observando  que  a  tecnologia  de  RFID operando  na  faixa  de  UHF  poderia 

atender as necessidades da cadeia logística, vários desenvolvedores de tecnologia 

começaram a desenvolver padrões de RFID que operassem nesta particular faixa de 

frequência  de  forma  a atender  as  exigências  deste  nicho  de  mercado  e  foram 

surgindo a partir do ano 2000 vários “padrões” de RFID UHF que aspiravam ser o 

padrão que iria normatizar toda a cadeia logística.

Para agilizar este processo e unir os esforços de forma a se atingir um objetivo 

em comum de forma rápida e direta,  foi  criado o “Auto ID Center”  ou Centro de 

Pesquisa e Desenvolvimento dedicado a tecnologia de RFID que tinha como objetivo 

criar um padrão para as operações de RFID, mas não só no que se diz respeito ao 

protocolo de comunicação entre leitores e  tags ou na forma de armazenagem de 

dados  dentro  dos tags,  mas  sim  a  criação  de  uma  nova  rede  de  troca  de 

informações  entre indústria  - distribuição  -  varejo  -  consumidor de  forma  a 

disponibilizar informações dos produtos em qualquer ponto da cadeia. Nascia ai 

o EPC (Eletronic Product Code) (RFID TECHNOLOGIES, 2010). 

2.6.2  O EPC 

A criação do Auto ID Center em 2000 foi o primeiro passo para a estruturação da 

maior revolução na identificação de produtos na cadeia logística desde o surgimento 

do  código  de  barras  em 1970. O  Auto  ID  Center  foi  criado  por  fabricantes  de 

tecnologia, o MIT (Instituto de Tecnologia de Massachussets nos Estados Unidos) e 
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grandes usuários (empresas de bem de consumo, governo, exército e o varejo).

Deste centro de pesquisas foram realizados diversos estudos com as principais 

tecnologias  disponíveis  no  momento,  aspectos  técnicos  e  comerciais  foram 

avaliados por  parte  dos  usuários  e  assim  foram  levantadas  as  principais 

necessidades  e  recursos que  foram  julgados  pertinentes  a  identificação  dos 

produtos e, depois de dois anos de estudos e esforços, foi definido que o padrão que 

será utilizado nas operações logísticas do mundo será o EPC – Eletronic Product 

Code ou código eletrônico de produto (EPCGlobal, 2010).

Em 2002 a GS1 se junta ao grupo do Auto ID Center para dar origem ao órgão 

que  hoje  controla  toda  implantação  da  Rede  EPC e  de  toda  padronização  dos 

sistemas de RFID/EPC,  a  EPCglobal, organização subsidiária da GS1 que 

trata da Rede EPC. 

Estrutura do Padrão EPC 

O Padrão EPC não define apenas a interface entre tags e leitores, mas sim toda 

uma nova estrutura de comunicação entre a cadeia logística mundial e a tecnologia 

de RFID,  toda a conversão do sistema de código de barras GS1 (antigo 

Sistema EAN/UCC) para  EPC e todos os ajustes da tecnologia para a criação de 

um padrão único (EPCGlobal, 2010).

Durante  a  definição  do  Padrão  EPC existiam  duas  tecnologias  que 

apresentavam resultados muito satisfatórios para as necessidades levantadas pelo 

Auto ID Center. A primeira delas foi denominada como  EPC Classe 0 baseada na 

tecnologia de RFID da empresa Matrics (hoje Motorola/Symbol). A segunda era o 

EPC Classe  1  baseada na tecnologia de  RFID da empresa Alien Technology. 

Tendo cada uma  destas tecnologias suas  vantagens e desvantagens,  a solução 

mais rápida para colocar o padrão em vigência foi a divisão do padrão em classes.

Além  das  classes  existiam  outros  componentes  que  formavam  o  que  é 

conhecido por Rede EPC. Foi desenhada toda uma estrutura de comunicação que 

irá levar e disponibilizar esta informação para cada elo da cadeia e toda s troca de 

informações será realizada de forma imediata e simultânea (EPCGlobal, 2010).
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Classes do Padrão EPC 

Conforme  foi  descrito,  duas  tecnologias  estavam  sendo  comercializadas  e 

atendiam as  necessidades de mercado,  cada  uma com suas limitações,  quando 

ocorreu a criação da EPCglobal. Estas duas tecnologias eram o EPC Classe 0 e o 

EPC Classe 1.  Os primeiros pilotos e projetos de fato com tecnologia  RFID UHF 

foram realizados com estas tecnologias, sendo que uma das principias causas da 

criação da estrutura de Classes foi  devido a estas iniciativas que precisavam ser 

atendidas dentro do padrão e até a criação de um padrão único.

A divisão das classes foi feita de acordo com as funcionalidades estipuladas, o 

protocolo de comunicação utilizado e forma de alimentação dos  tags. A FIG. 2.14 

mostra todas as classes criadas pela EPCglobal. 

EPC Classe 0 

Padrão  de  RFID UHF  desenvolvido  pela  empresa  Matrics  (hoje 

Motorola/Symbol). Utiliza tags apenas de leitura. Os tags já vêm programados com 
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um número único de fabrica e não pode ser alterado. Possuem alto desempenho de 

leitura com capacidade de até 1000 tags por segundo, também apresenta grandes 

distâncias  de  leitura  até  10  metros. Com capacidade para  até  64  bits  tinha  na 

incapacidade de gravação sua pior deficiência (EPCGlobal, 2010).

 

EPC Classe 1

Padrão  de  RFID UHF  desenvolvido  pela  empresa Alien  Technology.  Esta 

empresa aproveitou a nomenclatura da concorrente para lançar o  EPC Classe 1. 

Este protocolo possui desempenho inferior à Classe 0 (capacidade de leitura de 300 

tags por segundo e distância de leitura de até 8 metros) mas com uma vantagem 

significativa, era possível gravar a informação no tag em campo. Esta gravação só 

podia  ser  feita  uma vez,  mas  já  permitia  que  o  cliente  informasse  o  que  seria 

gravado no tag. A capacidade de memória de um tag EPC Classe 1 pode chegar até 

a 96 bits. A grande maioria dos pilotos utilizaram o  EPC Classe 1 como padrão 

escolhido (EPCGlobal, 2010).

 

EPC Classe 1 GEN2 

A criação  de  um  padrão  tem  como  principal  objetivo  unificar  os 

desenvolvimentos para resolver problemas de incompatibilidade entre fabricantes e 

desta forma reduzir custos e aumentar  escala de produção. A utilização de dois 

padrões EPC Classe 0 e EPC Classe 1, não iria proporcionar as vantagens de 

uma padronização nem atenderiam completamente as necessidades levantadas 

pela EPCglobal.

O Padrão Classe 0 tinha a melhor performance de leitura só que não permitia 

gravação. Já o Classe 1 permitia gravação dos dados mas tinha uma performance 

inferior ao Classe 0.  Além destas limitações as necessidades da cadeia logística 

eram:
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 Para alguns casos leitura superior a 10 metros.

 Baixa interferência entre leitores.

 Maior densidade de tags (mais de 1500 tags por segundo).

 Padrão único para o mundo todo.

 Capacidade de escrita e leitura quantas vezes fosse necessário.

Com estes dados foi criado o padrão que hoje domina todo o mercado de RFID 

para novos produtos e que será o padrão utilizado para a implementação da rede 

EPC,  o Padrão  EPC Classe 1  Geração  2 ou  simplesmente  GEN2.  As  principais 

características deste padrão são:

 Distância de leitura de até 10 metros.

 Operação em ambientes com vários leitores próximos.

 Densidade de tags de até 1600 tags por segundo.

 Padrão mundial e compatível com todos os fabricantes.

 Leitura e gravação.

 Capacidade de memória do tag de até 400 bits.

Desde  a  finalização  do  padrão  em setembro  de  2005  todos  os  esforços  e 

investimentos das empresas de tecnologia estão focados no padrão GEN2. Todos 

os projetos  já  implantados  com  Classe  1  e  Classe  0  deverão  ser  substituídos 

gradativamente por equipamentos GEN2 (EPCGlobal, 2010).

2.7  A REDE EPC 

A criação da EPCglobal tinha como objetivo não simplesmente definir um padrão 

de comunicação entre leitores e tags, mas sim criar uma nova rede de comunicação 

que agregasse valor a cadeia logística criando assim um evento que irá revolucionar 

a troca de informações dentro da cadeia assim como  ocorreu com o código de 

barras e os EDI.

O conceito da Rede EPC tem como modelo a estrutura da Internet para fornecer 
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informações sobre cada produto em uma rede mundial de acesso publico, com troca 

de informações entre parceiros para melhorar o controle de estoque, as reposições 

de frente de caixa, as movimentações logísticas, processos de manutenção, ajustes 

na produção entre outras vantagens (EPCGlobal, 2010).

A implantação física da Rede EPC ainda esta sendo planejada, mas já tem todos 

os processos  e  componentes  definidos  para  facilitar  a  finalização  do  plano  e 

implantação.  Com  a  definição  da  Rede  EPC pronta  é  possível  analisar  o 

funcionamento da rede através do estudo da estrutura dela, como ilustra a FIG. 2.15.

Todo  o processo  irá  se  iniciar  na  fabricação  do  produto,  chegando  até  o 

consumidor final em um último estágio (EPCGlobal, 2010). 

A idéia da Rede  EPC é que todos os produtos fabricados possuam alem do 

código do produto (GTIN - Número global de item comercial), como no código de 

barras do Sistema GS1 (antigo Sistema EAN/UCC), possuam também um número 

de série para identificação individual do item. Então não mais serão produzidos x 

itens do produto A, mas sim os seguintes produtos do modelo A: produto x1, x2, x3.  

Desta forma a rastreabilidade de um item será total.

Com o produto produzido e seu  EPC gerado e gravado no  tag ele irá passar 

dentro da unidade de fabricação sendo monitorado por leitores de RFID espalhados 

por todo o processo desde a saída da produção até armazenagem dentro da fabrica.  

Toda interface  entre leitores  de  RFID e  os  sistemas  de  controle  de  estoque, 

produção  e faturamento  (WMS,  MES  e  ERP)  será  feito  através  do EPC  ALE 

61

FIG. 2.15 – Arquitetura da Rede EPC (GS1 Brasil, 2005)



Filtering &Collection (EPC Middleware) (GS1, 2011).

Todo item produzido terá seu  EPC gravado em um servidor de informações 

sobre  o produto.  Este servidor  será  o  repositório local  de  informações sobre  os 

produtos produzidos naquela unidade. Este servidor recebe o nome de EPC-IS.

Através  do  EPC-IS  toda  unidade  poderá saber  quais  produtos  foram 

produzidos, em qual parte do processo ele se encontra e quais produtos estão 

prontos para embarcar ou não. Quando o distribuidor executar um pedido para o 

fabricante, além dos processos de EDI normais, com a rede EPC ele irá receber 

via EPC-IS  da  unidade  do  fabricante  uma  lista  de  EPCs  que  estão  sendo 

enviados para ele. Neste momento o  EPC-IS do distribuidor receberá a carga de 

EPCs e quando os produtos entrarem na sua unidade, os leitores de RFID instalados 

nas docas de entrada do depósito realizarão a conferência de se todos os itens 

recebidos são os que foram enviados eletronicamente (GS1, 2011).

Se por algum motivo uma das cargas recebidas não estiver indicada dentro dos 

arquivos recebidos,  com um leitor móvel,  um operador vai  até a carga incorreta 

identifica o EPC do mesmo e via servidor ONS, servidor este conectado a internet, a 

origem daquele  EPC,  com todas as informações de rastreabilidade que, por meio 

dos  procedimentos  atuais,  demorariam horas  para  ser  levantadas  através  do 

processo normal. Os componentes que formarão esta rede de informações são as 

chaves para o funcionamento desta nova estrutura e podem ser conferidas na FIG. 

2.16. 

Número EPC

Identificador  global  e  único,  que  serve como um  ponteiro  para  realizar 

consultas sobre um objeto que ele identifica.

Etiqueta EPC (TAG)

Portador  de  dados  EPC  que  se  comunica  com  as  leitoras  por  RF.  É 

constituída basicamente por um chip e por uma antena.

Reader/Leitora

Dispositivo de captura de dados; portátil ou fixo (instalado), que conecta-se 

à rede EPC.

EPC Middleware

Software que controla as leitoras. Pode funcionar como um repositório local 

de números EPC´s e informações associadas.

NOS

Object  Name  Service:  recurso  distribuído  que  “conhece”  aonde  as 

informações associadas ao número EPC podem  ser  encontradas  (assim 

como o DNS para a Internet).

EPC – IS

EPC Information Service:  Serviço de informações de EPC´s que mantém 

todos os dados relativos a um EPC. (utiliza o PML que é o vocabulário 

definido em XML, para permitir consultas e obter dados relacionados aos 

números EPC´s).

62

FIG. 2.16 – Descrição dos componentes da Rede EPC (GS1 Brasil)



É claro que a situação acima descrita, no momento em desenvolvo este trabalho 

de dissertação, ainda esta apenas no papel, mas mais breve do que se imagina esta 

situação será observada em toda a Cadeia de Suprimentos (GS1 BRASIL, 2011). 

2.8  OS NÍVEIS DE IMPLANTAÇÃO DO EPC 

Outra ferramenta para acelerar a adoção do EPC foi a definição de níveis para a 

implantação  do  EPC para  os  itens  da  Cadeia de  Suprimentos.  Devido  ao  custo 

elevado de uma etiqueta, se comparada com a maioria dos bens de consumo (as 

etiquetas no padrão EPC variam de R$1 até R$14, mas os planos é que em 2011/12 

esta etiqueta esteja custando R$0,12), foi necessário criar níveis para a aplicação de 

tags nos produtos (EPCGlobal, 2011).

Os níveis definidos foram: palete, caixa mestre e item,  sendo que cada nível 

atingiria um tipo de produto ou maturidade de utilização da tecnologia. 

Nível Palete

 

Os  tags são aplicados para produtos de baixo valor e tem como unidade de 

controle de produção e transporte o palete. É o primeiro nível de uma implantação 

de RFID no Padrão EPC, uma vez que o custo da etiqueta vai ser dividido por todos 

os produtos do palete além de facilitar a implantação dos equipamentos e sistemas 

de RFID uma vez que em um palete existem muitos produtos e uma única 

etiqueta identificará todos estes itens.

Para que uma implantação nível palete ocorra é necessário que processos de 

associação da informação dos produtos aos  tags dos paletes sejam criados para 

evitar perda de confiabilidade na implantação (EPCGlobal, 2011).

. 

Nível Caixa-Mestre 

Aplicado para produtos de valor médio. Neste caso a identificação ocorre por  
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grupo de produtos como, por exemplo, cada caixa de sabão em pó com 10 itens 

recebe um único tag. Com este nível de identificação o controle do produto é muito  

maior, mas agora o custo da etiqueta é dividido apenas pelos produtos dentro da 

caixa.

A evolução natural para quem iniciou a implantação do EPC no nível palete é o 

nível caixa. Atualmente a grande maioria dos projetos de  RFID no Padrão EPC se 

encontra neste nível (EPCGlobal, 2011).

Nível Item 

É o cenário buscado por  todos,  aonde cada produto irá ter  sua identificação 

única e poderá ser rastreado por toda cadeia de forma individual. Devido ao alto 

valor dos tags este nível ainda não pode ser aplicado à maioria dos produtos dos 

bens de consumo e alimentos,  mas pode sim ser  aplicado a  itens de  alto valor 

agregado  como eletrodomésticos,  pneus,  automóveis  e  todos  de  alto  valor  que 

necessitam de uma identificação (EPCGlobal, 2011).

2.9  CODIFICAÇÕES DO SISTEMA GS1 PARA EPC 

O passo mais importante que irá concatenar toda identificação de código de 

barras com RFID no Padrão EPC é a conversão da base de dados que todos hoje 

possuem para códigos de barras para números EPCs que serão gravados nos tags 

provendo assim total aderência entre os sistemas de informação que já existem e 

são baseados em código de barras e os novos que serão baseados no padrão EPC 

(GS1 Brasil, 2011). 

2.10  A UTILIZAÇÃO DO PADRÃO EPC PELO MUNDO 

Conhecido o EPC e suas principais características é necessário entender como o 
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mundo hoje esta estudando, entendendo e implantando sistemas de RFID baseados 

no Padrão EPC, para que seja possível e viável a implantação da rede EPC na forma 

com que ela foi concebida. Com base em dados de conhecimento público é notório 

que  as  grandes  empresas  estão  investindo  cada  vez  mais  na  implantação  de 

sistemas de RFID no Padrão EPC.

O caso mais conhecido é da cadeia de hipermercados Wal-Mart, maior varejista 

do mundo, o qual obrigou os seus 100 maiores fornecedores a aplicarem tags EPC 

Classe 1 ou Classe 0 no nível palete e caixa mestre até o fim do ano de 2005. Para 

o final  do ano de 2006 esta lista subiu para 400 o número de fornecedores que 

teriam que atender as exigências do Wal-Mart. Recebendo os produtos de seus 100 

maiores fornecedores com  tags,  o Wal-mart  utilizou leitores de  RFID para várias 

aplicações tanto dentro de suas lojas como em seus centros de distribuição (RFID 

JOURNAL, 2011). 

Para os Centros de distribuição o recebimento  dos paletes e caixas mestres 

destes fornecedores foram realizados por meio de leitura das unidades identificadas 

uma a uma e dada a sua entrada no CD. Quando estes itens são enviados para as 

lojas do  Wal-Mart a saída destes produtos também é controlado por  RFID 

(RFID JOURNAL, 2011).

Os fabricantes de produtos de alto valor agregado já estão enviando os itens 

com tags. Com estes produtos a rede  Wal- Mart já  está implantando a idéia de 

prateleira inteligente,  sistema que tem como objetivo informar  para o  varejista  a 

situação  de seu  estoque  nas  prateleiras  de  forma  a  otimizar  cada  vez  mais  a 

reposição de produtos e o controle dos estoques.

Um dos casos de maior sucesso entre o Wal- Mart e um fornecedor ocorre com 

a Gillette. A Gillette, empresa do grupo P&G, fornece um de seus produtos de maior 

valor agregado com um  tag.  As gôndolas deste produto nas lojas do  Wal- Mart 

possuem  vários  leitores  de  RFID configurados  de  tal  forma  a  fornecer  a 

funcionalidade de prateleira inteligente.

Quando os produtos são colocados na prateleira eles já são contabilizados como 

disponíveis para o consumidor.  Conforme os produtos vão sendo retirados pelos 

consumidores, o sistema de controle de estoque é automaticamente informado da 

baixa  do  estoque  e  antes  que  o  produto  acabe  na  prateleira  um  repositor  de 

produtos já leva a quantidade necessária para reposição do produto.
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Além da Gillette outros fornecedores também estão participando da identificação 

de seus produtos no nível de itens (RFID JOURNAL, 2011).

No  inicio  de  2005  o  Wal-Mart encomendou  um  estudo  sobre  os  ganhos 

adquiridos pelo  uso  de  RFID para  controle  dos  estoques.  A  universidade  do 

Arkansas realizou este estudo e em maio de 2005 apresentou o resultado do estudo. 

Foi constatado que em comparação com o processo padrão com código de barras, a 

implantação de RFID reduziu em 16% as perdas por falta de estoque dentro 

das lojas.

Outra iniciativa de grande porte que esta impulsionando o mercado de RFID no 

Padrão EPC é a idéia da loja do futuro do Metro Group. O Metro Group é o maior 

varejista alemão e definiu como objetivo em 2004 a criação da loja do futuro.

Esta loja conceito utiliza as tecnologias mais avançadas do mundo no que se 

refere ao mercado varejista. Carrinhos de compra com visores de LCD, propagandas 

online nas gôndolas de produtos e todos os produtos identificados com RFID, caixas 

operando tanto com RFID como com código de barras. Mas sem dúvida nenhuma a 

tecnologia  que  é  o  diferencial  e  esta  sendo  avaliada  pelo  grupo  alemão  é  a 

implantação de RFID no nível de itens para todos os produtos comercializados pelo 

Metro Group.

Os estudos desenvolvidos pelo Metro Group estão fornecendo dados para todo 

o mundo de como uma implantação de RFID de sucesso precisa de alterações de 

processos e de investimentos em tecnologia. Como exemplo, para a utilização de 

conferência automática das compras com RFID, todos os carrinhos de compra da 

loja são de plástico para evitar interferências do metal com a comunicação entre tag 

e leitor (RFID JOURNAL, 2011).

No  Brasil  as  duas  principais  iniciativas  de  implantação  de  RFID vieram de 

grandes fornecedores.  A primeira iniciativa ocorreu em 2003 quando a Unilever 

Brasil realizou um piloto para estudo da tecnologia RFID com o Padrão EPC para o 

controle de paletes  dentro da operação  interna da  movimentação  de paletes  de 

sabão em pó (GS1 Brasil, 2011).

O projeto abrangia duas unidades da Unilever no Brasil, uma a fabrica aonde era 

produzido o produto e outra o centro de distribuição para onde os produtos eram 

enviados. Os  paletes  recebiam  um  tag e  eram  controlados  durante  todas  as 

operações de movimentação dentro das unidades sendo que toda as informações 

66



alimentavam em tempo real o WMS da Unilever.

Este projeto foi o primeiro projeto da América Latina com o Padrão EPC e trazia 

uma solução inovadora, a instalação de leitores de RFID em empilhadeiras. Toda a 

movimentação  dos  paletes era  controlada automaticamente  sem interferência do 

operador  sendo  que  todas  as  operações  de  transferências  e  movimentação  de 

materiais eram realizadas no momento em que a empilhadeira carregava o palete.

O outro projeto que movimentou o mercado brasileiro foi  o projeto de HP do 

Brasil, que  implantou  na  linha  de  produção  de  impressoras  jato  de  tinta  a 

identificação  das impressoras  com  RFID.  Este  projeto  teve  inicio  em  2004  e 

atualmente todas as impressoras jato de tinta fabricadas na unidade do Brasil são 

identificadas com tags de RFID. Este tag é encapsulado na forma de etiqueta, sendo 

que  o  tag além da função  de  identificador de  radiofrequência possui  também a 

função a identificação visual do produto, com o número de série impresso e com 

código de barras.

Este  projeto  foi  pioneiro  no  mundo  no  estudo  da  codificação  de  produto 

respeitando as conversões da GS1 e também foi pioneiro no estudo da adoção do 

GEN2.  Desde o início  do  projeto  a  codificação  dos  tags foi  feita  respeitando  a 

estrutura do padrão GEN2.

Os tags eram aplicados nas impressoras no inicio da linha de produção. Durante 

todo o processo de manufatura da impressora várias informações eram gravadas 

dentro  do tag,  como  número  de  série,  dados  de  produção.  Além  do  processo 

produtivo  todas  as  movimentações  de  armazenagem e  expedição  dos  produtos 

também são controladas pelos tags de RFID.

Os projetos com o Padrão  EPC estão aumentando cada vez mais, mas ainda 

são  necessárias  justificativas  muito  relevantes  para  implantações  de  RFID  com 

dimensões  que  atendam  as  exigências  do  padrão  e  forneçam  resultados 

satisfatórios com agregação de valor para toda a Cadeia de Suprimentos. 

2.11  DESAFIOS PARA IMPLANTAÇÃO DE RFID NO PADRÃO EPC 

O mais importante para se iniciar um projeto de RFID com o Padrão EPC para 
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atender as necessidades levantadas pelo EPCglobal é ter como premissa que esta 

não  será  uma  implantação  simples  e  pura  de  uma  nova  tecnologia  e  sim um 

conjunto de  alterações que  deverão  ser  feitas  para  que  se  atinja  o sucesso  da 

implantação (EPCGlobal, 2011).

As chaves para o sucesso da implantação de um projeto de  RFID no Padrão 

EPC são: mudanças profundas nos processos atuais, escolha correta dos produtos 

que serão utilizados para controle no projeto e, enquanto os preços não diminuem,  

buscar novas formas de agregar valor a implantação fazendo com que o custo do 

projeto seja diluído mais facilmente.

Uma  pesquisa  da Global  Commerce Initiative levantou  quais  são  os  oito 

direcionadores que  justificam a implantação  de  um projeto  EPC.  Através  do  site 

survey e  de  entrevistas  foram  levantados  dados  para  compor  qual  dos 

direcionadores irão  dar  sustentação  para  a  implantação  do  projeto  (EPCGlobal, 

2011). Os direcionadores definidos foram: 

Benefícios diretos: redução de custos operacionais, aumento da eficiência dos 

depósitos, etc.

Capacidade de leitura de um produto: condições físicas de cada produto que 

proporciona  leitura  deste  produto  ou  não,  como  a  presença  de  metal  ou 

líquidos.

Margem do produto: quanto maior for a margem do produto, mais fácil 

se justifica a implantação do projeto.

Considerações sobre a produção: o projeto deve aproveitar da estrutura 

produtiva já existente.

Considerações sobre a estratégia da empresa: a implantação deve aderir 

da forma mais ampla possível a estratégia de negócio da empresa.

Configuração das unidades de transporte: produtos que trabalham com 

caixas mestre são mais fáceis de serem utilizados como objeto do projeto.

Canal  primário  de  distribuição:  elo  diretamente  envolvido  com  os 

resultados do projeto.

Rota  para  o  mercado: os  canais  de  distribuição  estão  diretamente 

ligados aos resultados obtidos no projeto. 

Definidos  estes  direcionadores,  vários  executivos  foram  consultados  para 

determinar qual  destes  direcionadores  eram  mais  importantes  para  definir  se  o 
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projeto de  RFID no Padrão  EPC irá seguir em frente ou não, como mostra a FIG. 

2.17 (IBM Brasil, 2009). 

O resultado da pesquisa mostra que para justificar um projeto,  os benefícios 

diretos obtidos pelo projeto é o direcionador considerado mais importante para esta 

decisão seguido pela capacidade de leitura dos produtos.

Baseada  neste  estudo,  a  IBM  montou  um  novo  framework  que  ajuda  o 

desenvolvimento de um projeto de RFID de tal forma que o sucesso do projeto seja 

alcançado mais  rapidamente,  facilitando assim a  aceitação  geral  do  projeto  e  a 

disseminação na tecnologia.

Para a definição do piloto, os produtos foram divididos em três categorias: EPC 

Advantaged, EPC Testable e EPC Challenged. Esta divisão visa determinar os 

pilotos com objetivos baseados nos produtos avaliados, desta forma as expectativas 

e resultados são muito mais controlados e de fácil analise (EPCGlobal, 2010).

Produtos classificados como EPC Advantaged são aqueles que possuem alta 

capacidade de leitura, grandes benefícios diretos e baixos custos em relação aos 

produtos.  Para  o  EPC Advantaged os  resultados  esperados  são  melhorias  no 

processo, ROI, redução de custos etc.

Os  produtos EPC  Testable são  aqueles  que  possuem boa  capacidade  de 

leitura, alguns benefícios diretos com algumas vantagens nos custos. Resultados 

para este tipo de produto devem ser utilizados para analise dos resultados, a fim de 

juntar informações  para  transformar  esta  aplicação  futuramente  em  um  EPC 

Advantaged.
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FIG. 2.17 – Direcionadores de importância. Fonte: IBM Brasil, 2009.



Já  os  produtos EPC  Challenged são  aqueles  que  estão  fora  da  curva  de 

facilidades e sua  implantação  tem como  resultado  esperado  o  levantamento  de 

problemas apresentados, dados para geração de relatórios sobre os resultados a fim 

de disseminar esta informação nas comunidades de pesquisa para a tentativa de 

resolver estes problemas (EPCGlobal, 2010). 
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3.0 APLICABILIDADE DO RFID NA LOGÍSTICA DE BOBINAS DE AÇO  

No processo  siderúrgico,  a  tecnologia  de  identificação  por  radiofrequência  é 

mais  visível,  num primeiro  plano,  e adequada para  a  logística interna voltada a 

produção  de  placas  e  bobinas  de  aço,  iniciando  o  controle  após  a  fase  de 

lingotamento contínuo de placas, como mostra a FIG. 3.1, e dando sequência na 

produção interna e todas as etapas de acabamento, resultando no caminho para a 

entrega do produto acabado, conforme FIG. 3.2. Muito do esforço despendido neste 

complexo  processo,  tipicamente  vai  para  atividades de  movimentação  de  carga, 

especialmente para envio e recebimento local, interno e externo.

Além do fluxo do processo típico de fundição ou lingotamento contínuo de uma 

determinada  siderúrgica,  placas  e bobinas inacabadas podem ser  compradas  de 

terceiros,  no  caso  de uma empresa  especializada apenas  em atividades de 

acabamento  destes  produtos.  Existem  siderúrgicas  que  utilizam  desses  dois 

processos para fabricação final de seus produtos.

Ainda  hoje, são realizadas atividades  de manipulação  e  movimentação  de 

cargas de forma visual para identificar um produto. O operador escreve ou digita o 
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FIG. 3.1 – Fluxo produção de placas de aço. Fonte: Site da AMT - 2011



código/sequência identificadora marcada no produto siderúrgico, muitas das vezes 

impressa  com  giz  branco,  dando  entrada  com  esta  informação  em  sistemas 

computacionais  apropriados e  disponibilizados pela área de TI  da  empresa.  Isto 

envolve considerado tempo, esforço manual e risco operacional por meio de falha ou 

erro humano.

Muitas  empresas  siderúrgicas  têm  implementado  soluções  por  meio  de 

tecnologia  de  código  de  barras,  mas  isto  apenas  contribui  para  melhoria  da 

confiabilidade  da  inserção  das  informações  nos  sistemas  computacionais, 

sobretudo, provê apenas uma automação parcial do sistema, uma vez que ainda se 

requer relativo trabalho de se aproximar dos produtos para realizar as leituras dos 

códigos impressos nas etiquetas aderidas aos produtos. Durante a realização dos 

testes  em campo,  foi  constatado  que  a  empresa  ArcelorMittal  Tubarão  utiliza  a 

tecnologia de código de barras para identificação de seus produtos.

O uso de RFID em pontos-chave ao longo da Cadeia de Suprimentos de uma 

empresa  siderúrgica  pode simplificar  e  automatizar  muitas atividades  de 

movimentação e manipulação de cargas, enquanto complementa a automação do 

processo  (automação que  elimina a  garantia  de  qualidade humana,  por  exemplo) 

continuará  a  ser  a exceção.  A  tecnologia RFID salva alguns custos reais, 

enquanto auxilia a responder às novas exigências do mercado, assim como o código 

de  barras fez  há  mais  de  30  anos atrás. Certamente,  o aumento  no  volume de 

vendas e a busca constante para tornar  as operações mais eficientes vão levar as 

empresas adotar a tecnologia RFID.
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FIG. 3.2 – Fluxo completo de produção de placas e bobinas de aço. Fonte: AMT-2011



3.1 PRINCIPAIS BENEFÍCIOS DO RFID NA LOGÍSTICA SIDERÚRGICA

Os benefícios na  implantação da tecnologia RFID são diversos,  tais como a 

agilidade do processo e a confiabilidade dos dados, além de reduzir custos com mão 

de obra e eliminar as atividades que não agregam valor ao produto.

Segundo a empresa brasileira Acura, além da eliminação dos erros de escrita e 

leitura de dados, podem ser enumeradas outras vantagens com o uso da tecnologia 

de RFID,  em relação às  outras  tecnologias de identificação e coleção de dados 

existentes. Vantagens como:

• Aprimorar o gerenciamento de prateleiras de embalagens;

• Aprimorar combinações de merchandising e criar oportunidades promocionais 

em tempo real;

• Automatizar  processos  voltados  para  clientes,  como  autenticação  para 

pagamento, devoluções e garantia. 

A seguir, serão apresentados os principais benefícios da tecnologia RFID 

aplicada à logística de produção e movimentação de placas e bobinas de aço, 

seguindo os preceitos de um típico canal de abastecimento de uma siderúrgica.

Uso de Ativos

Maquinarias de alto custo,  ferramentas, veículos  de  transporte pesados,  bem 

como, outros itens  de  grande necessidade  para gerir  uma  siderúrgica  são 

comumente  referidas como  ativos.  Investimentos  em  ativos  são na  maioria  das 

vezes muito  significantes, esta  é  a  razão  porque  as  empresas visam minimizar o 

número total  de  ativos necessários  ao  seu  processo  produtivo,  entretanto, 

maximizando o emprego e uso destes (FEINBIER, 2008).

Equipamentos de Movimentação
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O  uso  de  RFID geralmente acelera a identificação dos itens marcados, o  que 

tem o efeito salutar de aumentar a produção, tornando mais eficaz à utilização de 

equipamentos de movimentação de carga, como mostra a FIG. 3.3, o que é bastante 

desejável.  Em  alguns  casos, o tempo ganho  pode  ser tão significativo que as 

empresas  podem  reduzir o  número  de  máquinas  exigidas  juntamente  com o 

capital associado  a investimentos  com  pessoal  para  operação  e  manutenção. 

Reduzindo a quantidade de ativos empregados,  traduz diretamente a mudança de 

recursos  humanos que  executam  trabalho  manual para  tarefas potencialmente de 

maior valor. Da mesma forma, o custo total das operações e manutenção com base 

em  um  reduzido  uso  de  máquinas  de  movimentação  de  carga  reduz 

proporcionalmente.

Os fatores descritos  aqui  demonstram como  empresas  siderúrgicas  procuram 

limitar  a  aquisição de  novos  ativos,  assegurando  que  a alocação destes  ativos, 

mesmo de forma bastante apertada, não venham a causar um gargalo no processo 

produtivo.  A  utilização  da tecnologia RFID  para automatizar  a  identificação de 

placas e bobinas,  representa um  passo importante  para  atingir  este  objetivo 

(FEINBIER, 2008).

 

   

 O transporte de placas e bobinas de aço  entre diferentes linhas de produção, 

outras indústrias e plantas industriais de terceiros para acabamento e retorno de 

produtos,  se  for  o  caso,  representa  uma  parcela  significativa  da atividade 

desenvolvida  na  Cadeia  de  Suprimentos  -  e  transporte,  tende  a  apresentar  o 

maior número de potenciais desafios ao longo deste caminho.

Para  a  grande  maioria  das  indústrias,  etapas de  produção e acabamento só 

podem  avançar quando os  produtos  semi-disponíveis  ou  semi-acabados 
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FIG. 3.3 – Equipamento/ativo de movimentação de carga. Fonte: AMT



são fornecidos com precisão e no tempo. Neste caso, uma ótima gestão de veículos 

é  crucial.   Muitas siderúrgicas  possuem  frotas  próprias  de  caminhões, 

reboques, vagões e veículos pesados muitas das vezes com tamanho maior do que 

o  necessário. Mesmo que  a  frota  seja  operada  ou  contratada  de  terceiros,  a 

tecnologia RFID  pode contribuir  para  o melhor  aproveitamento  da  gestão  de 

recursos e redução de  aluguéis,  custos  relativos  à  prestação  de  serviços  entre 

outros (FEINBIER, 2008).

O uso  de  RFID  para  rastrear  e  gerir  individualmente todos  os  ativos  de 

transporte seria a melhor solução, mas isso nem sempre pode ser possível, pois a 

frota de uma determinada siderúrgica pode ser operada em conjunto com empresas 

terceirizadas e estas não possuírem os equipamentos RFID. No entanto, caso se 

utilize  as  etiquetas  inteligentes  RFID  nas  placas  e  bobinas  de  aço,  reduzirá 

significativamente as velocidades de carregamento e descarga, o que por sua vez 

reduzirá o tempo de rotação/uso dos veículos.

Pontos de leitura de RFID, estrategicamente posicionados em locais chaves ao 

longo  da  cadeia,  oferecerão  as  siderúrgicas à  capacidade de  verificar 

automaticamente  a  sequência  correta  de  roteamento, e  a  integralidade da 

expedição -  todos  os  fatores  que levam a  novas  reduções  no  número total 

de veículos necessário (FEINBIER, 2008). 

Estoques de Segurança

Segundo  Jones e  Chung (2007),  há  algum tempo tem-se  enfatizado  a  forte 

influência  que  o  desempenho  logístico  tem  sobre  o  desempenho  financeiro  de 

empresas  industriais  e  comerciais.  Com  o  seu  desenvolvimento  de  poderosas 

ferramentas de TI, em conjunto com o uso de soluções baseadas em tecnologia 

RFID ou mesmo com código de barras, dentre outros fatores, houve o fortalecimento 

da  Cadeia  de  Suprimentos  gerenciada,  ou  como  é  chamada  no  contexto  atual, 

Supply Chain Management – SCM .

Um dos problemas estudados e enfrentados por uma SCM é o efeito chicote. 

Esse efeito é a variação ou a impossibilidade de alinhamento da demanda à oferta. 

Em outras palavras, o efeito chicote é o resultado de uma expectativa de demanda 

ou oferta que não se realiza, por diversos motivos,  entre elas a incapacidade de 
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prever a demanda dos clientes, e que se propaga por todas as empresas da cadeia, 

influenciando os níveis de estoques, os tamanhos dos pedidos e a produtividade.

Para que seja  possível  alcançar alta eficiência na Cadeia de  Suprimentos  é 

necessário  que  sejam  identificadas  as  forças  e  fatores  que  modelam  o 

comportamento  das  empresas  e  suas  interações  com  os  participantes  de  sua 

cadeia. Uma vez que a falta de harmonia na cadeia é um dos responsáveis pelo 

surgimento  do  efeito  chicote,  é  necessário  desenvolver  ações  que  reduzam ou 

eliminem  seus  reflexos.  A  Tecnologia  RFID  pode  contribuir  significativamente  e 

positivamente neste processo.

O efeito é parecido com algumas situações que causam engarrafamentos devido 

à  existência  de  algum  obstáculo  real  em  uma  determinada estrada. Muitos 

motoristas tomam decisões em uma base limitada de informações, limitando assim o 

risco pessoal. Isso resulta em um aumento do número de automóveis que trafegam 

em baixas velocidades para, não óbvia razão, causar sérios engarrafamentos. Se os 

motoristas pudessem ver todo o sistema de  tráfego,  com atualizações em tempo 

real, estes  poderiam  tomar  melhores  decisões  sobre  o estado geral das  estradas 

com antecedência (JONES e CHUNG, 2007).

Com  esta analogia  em mente, o  uso  de  RFID  ajuda a  reduzir os  níveis  de 

estoque/segurança e incrementa o giro de inventário de estoques, resultando em um 

impacto positivo global no capital de giro, porque agora o produto não está situado 

no interior de um armazém a espera para ser comprado.

Eficiência Operacional

A tecnologia de radiofrequência - RFID pode melhorar a eficiência operacional 

de  uma  empresa siderúrgica em muitas  maneiras. Entre as mais  óbvias  estão  à 

localização mais rápida dos produtos e a redução custos com pessoal envolvido na 

operação (FEINBIER, 2008).

Melhoria na Gestão de Estoques

Desde o lingotamento  contínuo de  placas até  a laminação  de  tiras  a  quente 

(processo de fabricação de bobinas) ou da laminação de tiras a frio até outras várias 
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etapas  de  acabamento,  incluindo  as  formas de embalagem e expedição,  um 

significante número de operações de movimentação e armazenagem são realizadas 

com as placas e bobinas de aço produzidas no interior de uma usina siderúrgica.

Quanto mais frequentemente um produto siderúrgico  semi-acabado precisa ser 

movido para o interior de  um  armazém ou para um local  de  armazenamento  tipo 

pátio de estocagem, coberto ou não, existirá uma maior probabilidade de que se 

torne  "Perdido". Isto  é  particularmente  verdadeiro se, como  é  o  caso de muitas 

operações  de  hoje,  a  identificação  do  produto  a  ser  armazenado  é  realizado 

manualmente ou por meio de código de barras, quando este for danificado (JONES 

e CHUNG, 2007).

Para superar esse risco, algumas empresas fazem uso de sofisticadas soluções 

de manutenção de estoque com auxílio de empilhadeiras ou guindastes, providos de 

equipamentos  GPS para  coordenar  os  sistemas  de registro  da  posição exata  da 

descarga  de  cada  item.  Em  teoria,  estes  sistemas  eliminam  o  extravio,  mas 

eles têm um ponto fraco - a identificação inicial ainda é passível  de  erro. Etiquetas 

inteligentes RFID limitam as possibilidades de erro humano e facilitam a localização 

mais rápida e precisa do produto (JONES e CHUNG, 2007).

A mesma  lógica se aplica ao gerenciamento  de inventário em geral,  onde a 

RFID  facilita  as  operações  mais  do  que  outras  tecnologias  não  somente  por 

“enxergar” os produtos individualmente em tempo real e sua qualidades que estão 

em estoque, mas também por receber informações detalhadas sobre o giro destes 

produtos.

Conhecendo exatamente qual produto e seu grau de qualidade, bem como, a 

sua localização de forma precisa, permite aos gerentes de logística retirar produtos 

semi-acabados equivalentes e assinalá-los para novas ordens de compra evitando 

movimentações adicionais desnecessárias. Assim, por exemplo, se uma placa de 

aço estiver na parte inferior de uma pilha de placas e for necessária a sua retirada 

para embarque ou expedição, esta poderia ser facilmente substituída por outra placa 

de  qualidade  semelhante,  porém  mais  acessível,  salvando  tempo,  dinheiro  e 

recursos empregados. A tecnologia de identificação por radiofrequência provê, neste 

caso  especial,  a  uma  empresa  siderúrgica  a  habilidade  para  capturar  esta 

oportunidade elevando a sua eficiência e efetividade (JONES e CHUNG, 2007).
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Visibilidade em uma Cadeia de Suprimentos

Como  toda  atividade  relativa  a  transportes  dentro  de  um  canal  de 

abastecimento, a tecnologia RFID possui potencial para fazer um impacto dramático 

em operações logísticas. Em um canal de abastecimento onde placas e bobinas de 

aço  são  identificadas/etiquetadas,  leitores  RFID  montadas  em  pontes  rolantes, 

empilhadeiras e guindastes e em pontos críticos e estratégicos nas ferrovias internas 

da siderúrgica – informarão a movimentação de produtos e ativos de forma precisa e 

detalhada todas as vezes que estes produtos e/ou ativos etiquetados passarem no 

campo de atuação destes leitores (FEINBIER, 2008). 

O resultado desta abundância de informações é de suma importância para as 

operações realizadas no interior das cadeias de abastecimento interna ou externa,  

em particular aos diferentes tipos ou modos de transporte, uso de ativos sob locação 

tais  como  locomotivas,  vagões  e  mesmo  navios  e  também  relativo  ao  giro  de 

produtos semi-acabados.

Essa visão melhora o acompanhamento e gestão de desempenho de transporte 

ao longo do tempo, ajuda a descobrir as áreas problemáticas, e, finalmente, melhora 

a eficiência de toda a Cadeia de Suprimentos, reduzindo custos e elevando o nível 

de atendimento e serviços aos clientes.

Redução de Custos de Transportes (próprio e de terceiros)

Um  dos  maiores  benefícios  da  tecnologia  de  identificação  automática  de 

produtos usando RFID reside na velocidade dos ciclos de carga e descarga sem 

comprometer a segurança operacional.

Atualmente, a identificação de produtos é frequentemente realizada visualmente 

ou utilizando código de barras, obrigando aos operadores encarregados de realizar 

as leituras, caminharem por várias vezes em torno das placas e bobinas de aço,  

para alcançar ou ver, de fato, as etiquetas identificadoras, com o leitor de código 

barras em mãos.

Existe um número suficiente de casos na qual a etiqueta de identificação de 

código  de  barras  ou  mesmo  anotações  feitas  em  giz  branco  tornam-se 

irreconhecível como resultado de sujeira, ranhuras profundas entre outros danos na 
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superfície da etiqueta ou rótulo impresso, por exemplo, em código de barra, como 

mostra a FIG. 3.4,  o que retarda o processo de movimentação. Identificação por 

radiofrequência não exige leitura óptica (na maioria das vezes sem linha de visão) e,  

portanto,  sendo  mais  adequado  para  enfrentar  condições  adversas 

que  ocorrem  ao  longo  de  uma  típica  Cadeia  de  Suprimentos  de  produtos 

siderúrgicos (FEINBIER, 2008).

 

Como normalmente  as siderúrgicas dependem de um grande número de ativos 

de transporte de terceiros, para ajudá-los a movimentar as placas e bobinas de aço 

dentro de suas instalações, o gerenciamento das atividades de carga e descarga e o 

uso desses recursos/ativos de terceiros dentro dos prazos contratuais estipulados é 

vital. Caso haja falhas ou atrasos significativos nestes processos, pode resultar em 

despesas adicionais, o qual a tecnologia RFID pode ajudar a minimizar.

Produtividade incrementada/Trabalho simplificado

Segundo  Feinbier  (2008),  além de acelerar muitas  atividades,  a  tecnologia 

RFID pode automatizar  muitas tarefas de identificação de produtos,  normalmente 

relacionadas  com  a  identificação de  produtos  semi-acabados  e que  tem sido 

tradicionalmente desempenhada pelos trabalhadores de chão de fábrica.

Além do benefício óbvio de ser capaz de transferir os trabalhadores para outras 

tarefas geradoras  de  valor, em  última  instância  aumentando  a produtividade,  a 

tecnologia  RFID  pode ser usada para importante  atividade  de  verificação de 

procedimentos que, atualmente, depende da diligência do pessoal responsável.

Solução de  identificação  baseada  em  código  de  barras  exige  pessoas  para 
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realizar  a  leitura  de  todos  os  produtos  identificados.  A confiabilidade e  precisão 

desta  solução  dependem  da  qualidade  e  dedicação  destas  pessoas.  Com 

uma solução  baseada  em  RFID,  em  contrapartida,  desde que cada  item é 

etiquetado, leitores  RFID  estrategicamente  posicionados  identificarão  estes  itens, 

automaticamente, cada vez que eles passem no campo de atuação destes.

Em processos relativos a negócio onde a identificação precisa é fundamental, a 

tecnologia  RFID vai  ser  sempre a melhor escolha sobre  a  solução  com  uso  de 

código de barras. As equipes responsáveis pelas tarefas de leitura e realização de 

inventários  geralmente  dão  boas  vindas  aos  sistemas  RFID,  por  aliviá-los  da 

repetitiva  atividade que eles  acreditam  ser  importante,  mas  de  menor  valor 

agregado.

Proteção e Segurança

A  proteção  e  segurança,  seja  pessoal  ou  patrimonial,  são de fundamental 

preocupação para qualquer empresa industrial e, especialmente, para as empresas 

siderúrgicas.  Os acidentes de trabalho e produtos mal identificados ou mesmo sem 

identificação podem  resultar em significativos  custos  adicionais  (FIG.  3.5).  A 

identificação  por  radiofrequência  pode  ajudar  a atenuar os  riscos  atrelados  a 

proteção e segurança.

Melhoria da Segurança de Pessoas

Um dos benefícios imediatos da automação de tarefas ou atividades industriais 
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pode  ser  conferido  pelo  fato  de  que os  seres  humanos não precisam  ser 

expostos a situações  perigosas. No  passado,  no  mínimo  dois trabalhadores eram 

obrigados a ficar dentro de cada navio, a fim de identificar as placas de aço, fixá-las 

nas hastes de içamento, e, em seguida, encaminhar o operador de guindaste para 

pegá-las. Esse tipo de operação é mais comum de se encontrar do que se imagina. 

Durante a realização e desenvolvimento deste trabalho pode ser verificado este fato. 

Usando um guindaste com um dispositivo de elevação eletromagnética, combinado 

com  identificação  RFID  elimina-se grande  parte do  esforço manual,  aumentando 

a segurança do trabalhador e do processo como um todo. A mesma lógica se aplica 

a  outras  áreas onde  colaboradores  de  uma  empresa  ou  indústria,  normalmente 

precisam entrar  em zonas de  perigo,  para nenhum outro  motivo,  que  não  seja  a 

identificação visual do produto (FEINBIER, 2008).

Melhoria da Segurança de Processos

Sempre  que uma placa  ou  bobina  de aço  semi-acabada  entra  numa etapa de 

produção é vital  assegurar  que  o produto a  ser  usado  está  devidamente  correto. 

Identificação de  produto baseado em RFID  oferece um  nível sem  precedentes de

segurança do processo sobre erro humano.

Porque cada vez é mais difícil  identificar que um determinado  material  ou co-

produto errado esteja sendo usado em uma dada fase de produção e se move ao 

longo  da  cadeia produtiva.  É  ainda  mais  importante  tomar medidas para garantir 

a correta  identificação destes  produtos  ou  insumos  desde  o  início  do  processo. 

Quando se assume ou assegura que certos produtos possuem a correta qualidade, 

mas não  possuem  de  fato,  uma siderúrgica  se  expõe  a  riscos  significativos 

(FEINBIER, 2008).

Dado  os  rigorosos  padrões  e  procedimentos  industriais,  muitas 

empresas siderúrgicas  admitem (por exemplo, quando  se  agenda a  entrada  de 

placas de aço no forno de reaquecimento) uma chance mínima  de ocorrerem erros 

de identificação dos produtos, neste caso sendo indiscutivelmente baixa. No entanto, 

as conseqüências da  uma simples falha podem ser desastrosas,  e mesmo que as 

empresas envidem esforços  especiais e  possíveis  para  evitar tais  falhas, existem 

registros de muitas catástrofes e  acidentes graves em indústrias siderúrgicas em 
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todo o mundo.

Quando descoberto cedo, o produto sem identificação poderia ser facilmente re-

rotulados e armazenados para realimentação da etapa seguinte de produção a uma 

ordem  correspondente, ocasionando  nada  mais  do  que um atraso de  produção. 

Quanto  mais  tempo  leva para  descobrir  um problema, mais  caro  se  tona  o  erro, 

desde  que  o  produto  errado  resultará  em  custo  desnecessário  incorrendo  em 

custos de processamento para um produto que não foi solicitado. O processamento 

do material errado pode levar a um produto desperdiçado, ou pior, resultar em danos 

aos equipamentos de uma linha de produção (FEINBIER, 2008).

O pior resultado, porém, seria a entrega de material ou produto errado para um 

cliente,  levando  potencialmente a  uma ação  pelos  danos  daí  emergentes e  ou 

naufrágio no preço das ações. 

Por todas estas razões, deve-se evitar a confusão ou identificação deficitária nos 

produtos.  Identificação  por  radiofrequência  melhora  ainda  mais  a segurança 

eliminando erros de identificação resultada de erros humanos(FEINBIER, 2008).

Serviços ao Cliente

Muitos dos benefícios da  tecnologia RFID descritos neste  trabalho também se 

aplicam aos clientes, tais como, a entrega de placas de aço para outras indústrias de 

aço, ou bobinas acabadas ou semi-acabadas  para empresas de manufatura, como 

fabricantes  de  automóveis  ou  de  produtos  da  linha  branca. É  importante evitar 

a subestimação  do  impacto  positivo e  eficiente  quanto  ao  bom  atendimento  ao 

cliente  pode ter no  desempenho da organização  e  nos  resultados  corporativos. A 

maioria destes benefícios só pode ser alcançada se a indústria siderúrgica conseguir 

estabelecer acordos sobre normas comuns de aplicação da tecnologia RFID.

Recebimento Rápido e Habilidade para Planejar

Marcação  ou  identificação  de bobinas de  aço  com a  tecnologia RFID em 

conjunto com Aviso Avançado de Embarque (Advanced Shipment Notices -  ASN) 

automaticamente  enviado  para o  cliente por  meio  de  integração  corporativa  de 
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dados  entre  empresas  simplifica  e acelera  a recepção de  mercadorias  nas 

instalações dos clientes. Para suportar o  planejamento exato da produção entre os 

clientes,  ASN’s confirmam que os produtos estão sendo enviados, quando eles vão 

deixar o seu ponto de origem e o seu tempo estimado de chegada. 

A  oferta  de  produtos  é  tão importante  quanto  a sua  fabricação, dando aos 

clientes  a  capacidade  de planejar,  fornecerá  as  siderúrgicas  uma  vantagem 

competitiva  inestimável. Em  última  instância,  pode impactar  positivamente na 

fidelização de clientes.  Baseado neste  fato,  este  trabalho acadêmico  enaltece  a 

importância de prover a identificação com etiquetas inteligentes RFID em produtos 

siderúrgicos de alto valor agregado (FEINBIER, 2008).

Melhora no Controle da Produção

Identificando placas e bobinas de aço com a tecnologia RFID, ocorrerá uma 

significativa melhora na precisão e a velocidade de identificação dos materiais nas 

atividades de transporte e movimentação interna dos processos dos clientes, como 

mostra a FIG. 3.6. Este por sua vez, leva a  segurança do processo e melhoria da 

qualidade  do  produto  siderúrgico  para seus  clientes finais.  Desta  forma,  toda  a 

Cadeia de Suprimentos aufere os ganhos advindos desse compromisso.

3.2 DESAFIOS PARA A TECNOLOGIA RFID NA INDÚSTRIA DO AÇO

Durante  a  revisão  bibliográfica,  foi  constatado  um  problema clássico: o 
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desempenho de etiquetas RFID passivas, operando na faixa de UHF, degrada-se 

quando estas estão próximas ou afixadas sobre superfícies de objetos de metal.

Dispositivos e equipamentos especializados em realizar a leitura de sistemas de 

identificação  por  radiofrequência  –  RFID  não  pode garantir  a  comunicação  com 

todos os tags cem por cento do tempo. As questões ambientais e as propriedades 

inerentes aos objetos a serem etiquetados impactam a exatidão e acuracidade das 

leituras. O grau de preocupação com a precisão é diretamente proporcional ao quão 

fortemente  uma  empresa  conta  com a  precisão  dos  dados  e  como  se  situa  a 

exposição de risco, como resultado desta imprecisão.

Ainda assim, uma precisão absoluta de leitura de menos de 100 por  cento não 

significa  necessariamente negar  a usabilidade da  tecnologia  RFID. Nas 

indústrias onde a exposição ao risco é alta, uma redefinição de processos, auditoria 

de informações e redundância de leitores pode corrigir as deficiências da precisão 

total destes sistemas.

Identificação   por Radiofrequência   (RFID)   e Metais  

Uma precisão absoluta de leitura de menos de 100 (cem) por cento não significa 

necessariamente negar  a usabilidade da  tecnologia  RFID. Nas  indústrias onde  a 

exposição ao risco é alta, uma redefinição de processos, auditoria de informações e 

redundância  de leitores  pode corrigir  as  deficiências da  precisão  total  destes 

sistemas.

Um dos principais desafios para a tecnologia RFID é o desempenho da leitura 

de  rótulos  ou  etiquetas  aplicados  sobre  produtos  feitos primariamente  de 

metal ou principalmente de líquidos a base de água. Os objetos metálicos tendem a 

refletir as ondas de rádio, o que significa que a leitura de etiquetas RFID aplicadas 

diretamente em superfície metálica, torna-se extremamente difícil, senão impossível. 

Da mesma forma,  líquidos à base de água tendem a absorver as ondas de rádio, 

resultando em problemas semelhantes na leitura de etiquetas RFID (LENG, 2003). 

Etiquetas RFID passivas na faixa de frequência UHF (Ultra Alta Frequência) são 

hábeis  para  prover  boa  área  de  leitura  para  identificação  de  objetos  quando 

comparado a etiquetas que operam nas faixas de LF (Baixa Frequência) ou HF (Alta 

Frequência) e apresentam custos potencialmente mais baixos. No entanto, etiquetas 
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passivas UHF planares convencionais, sofrem com a degradação de desempenho 

quando afixadas em objetos ou estruturas de predominância metálicas. Um grande 

número  de  etiquetas  comerciais  do  tipo  UHF  passivas  foi  testado  sobre  uma 

superfície  plana  de  alumínio.  Resultados  destes  testes  mostraram  que  ao  se 

aproximar as etiquetas da placa de alumínio, o raio ou faixa de leitura decrescia. Foi 

constatado que a faixa de leitura aproximou-se de zero quando estas tags estavam a 

menos que 2mm da chapa de alumínio (LENG, 2003).         

A etiqueta ou tag passiva obtém energia no campo eletromagnético gerado pela 

antena do leitor ou interrogador RFID. A energia obtida é convertida em energia 

elétrica  no  interior  da  tag para  energizar  o  seu  chip.  No  entanto,  se  o  campo 

eletromagnético gerado pela antena do leitor RFID não é suficiente para alcançar as 

tags,  estas não serão lidas.  Na presença de estruturas metálicas,  nem todos os 

componentes  do campo  eletromagnético  estão  presentes  próximos  da  superfície 

desta  estrutura.  Este  resultado  é  parte  da  teoria  das  condições  de  fronteira 

envolvendo  metais  e  suas  particularidades.  Existe  somente  neste  caso,  um 

componente  normal  do  campo  elétrico  e  um componente  tangencial  do  campo 

magnético nesta superfície metálica. Por isso, uma etiqueta RFID que dependa de 

um componente  tangencial  do campo  elétrico  ou  de  um componente  normal  do 

campo magnético  para operar,  sofrerá séria degradação de performance quando 

afixada diretamente ou extremamente próxima de uma superfície metálica (LENG, 

2003).          

Outra questão de fixação de etiqueta RFID próxima a superfície metálica refere-

se a mudança nos parâmetros físicos e operacionais da antena, tais como a sua 

impedância, diretividade, padrão de irradiação e também sua eficiência. Antenas, tal 

como dipolos elétricos, sofrerão significante mudança em sua impedância quando 

colocada próxima de uma superfície metálica. Níveis de impedância mudam para o 

básico dipolo de meia-onda, bem como, para antenas circular (basic loop) quando 

posicionadas horizontalmente e localizadas em diferentes distâncias sobre metais ou 

superfícies condutoras (LENG, 2003).         

As discussões até aqui apresentadas sobre este  tema,  são os  mais  comuns 

efeitos que uma superfície metálica pode causar a uma etiqueta RFID. Entretanto,  

estes  efeitos  são  negativos  e  praticamente  impossibilitam ou  inviabilizam a  mar 

cação  de  objetos  metálicos  com etiquetas  RFID  mais  simples  ou  planas.  Uma 
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solução óbvia para identificação de objetos metálicos com RFID se dá pelo uso de 

antenas tipo patch (antena que transmite e recebe em feixe diretivo ou direcionado) 

que requer um plano de terra para operar. Desde que o plano de terra é parte do 

projeto  da  antena,  este  tipo  de  antena  não  será  sobremaneira  afetado  quando 

colocada sobre a superfície de um objeto metálico. Outra solução seria utilizar uma 

tag, cuja antena esteja projetada para operar por meio do campo eletromagnético 

presente próximo a superfície de um objeto metálico. Um incremento na diretividade 

da  antena  também  ode  ser  considerada  para  aumento  de  performance  (LENG, 

2003).  Este  trabalho  apresenta  uma  tag comercial  conhecida  por  flag-tag e  um 

modelo proposto mais econômico e de fácil construção.        

Uma abordagem atual para contornar os problemas de reflexão de sinal, pode 

ser realizada com a inserção de uma camada de ar (por meio de uma camada de 

espuma ou material com função de  espaçador  semelhante),  como  mostra  a  FIG. 

3.7, entre  o item de  metal  e as  etiquetas  RFID. Outra  forma  de  solucionar  o 

problema se dá pelo emprego de um escudo dielétrico (por exemplo, uma camada 

de ferrite) para separar as tags da superfície do objeto metálico.

Outras opções incluem o  uso  de  etiqueta  RFID  de baixa  freqüência (faixa  de 

LF), que devido  ao  acoplamento  magnético  ser  menos suscetível  a falhas  de 

sintonização, pode corrigir em parte esta deficiência, e a tag RFID tipo ativa, que não 

depende  de  ondas  de rádio, geradas  a  partir da  antena  do leitor 

RFID, para energiza-se  e  transmitir  a  sua  identificação.  Todavia,  o  custo  destas 

soluções é muitas vezes uma barreira para sua adoção, chegando a custar 10 vezes 

o  valor  de  uma  tag  comum passiva,  cujo  custo  situa-se  em torno de  US$1 em 

valores atuais (2011).

Algumas  dessas opções  tecnológicas  podem  elevar significativamente  o 

tamanho da etiqueta RFID, bem como, elevar muito o seu custo. Outras alternativas 

simplesmente não são uma boa opção para uso em placas e bobinas de aço, como 

é o caso dos dois últimos exemplos, isto devido ao alcance muito limitado de leitura 
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FIG. 3.7 – Exemplo de tag RFID com espaçador de espuma  4,6mm 



(tecnologia LF ou  de  baixa  frequência)  ou  do  tamanho  e  aspectos 

ambientais (tecnologia RFID ativa). A tag ativa possui tamanho e peso relativamente 

grande, comparado a tag passiva, como o modelo proposto neste trabalho, além de 

ter sua vida útil predeterminada, normalmente em torno de 2 a 5 anos. Da mesma 

forma,  as tags de baixa frequência exigem uma aproximação do leitor similar ao 

código de barras, assim não seria vantajosa a sua aplicação, já que o custo é bem 

superior ao código de barras (FEINBIER, 2008).

Testes  conduzidos  pelas  empresas  ThyssenKrupp Steel e  Accenture têm 

provado que o uso de etiquetas RFID passivas assistida por baterias operando na 

faixa  de  freqüência  (UHF),  são  as  melhores opções  para identificação de placas 

e bobinas  de  aço. Existem  basicamente  três opções mais  adequadas  para  uma 

determinada aplicação, dependendo do  caso  ou solução que  se pretende adotar, 

além dos requisitos exigidos e do contexto ambiental (FEINBIER, 2008).

A partir  das perspectivas de  hardware  e interface de propagação/ar,  todas  as 

três opções representam um primeiro e crucial  passo em direção à padronização, 

pois  elas incorporam padrões EPCglobal,  tornando-as intercambiáveis e/ permitindo 

a coexistência de todas as alternativas possíveis dentro de uma única unidade fabril, 

por exemplo, uma siderúrgica.

Etiqueta tipo Bandeira (Flag-Tag)

A chamada etiqueta  bandeira  (flag  tag)  é  uma  etiqueta  de  identificação  por 

radiofrequência  de  forma  dobrada  formando  uma  espécie  de  uma  pequena 

bandeira logo  acima da superfície dos  objetos  identificados  ou  rotulados,  como 

mostra a FIG. 3.8. A curta distância que afasta a antena da etiqueta e a superfície 

metálica  do  objeto  ou  produto  siderúrgico  assegura o  desempenho  da 

leitura independente das características ativas e subjacentes do material.
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Etiqueta  tipo  bandeira realmente funciona,  quando  aplicada  a  uma  superfície 

metálica,  desde que o  inlay/RFID esteja  colocado na distância certa  de projeto.  A 

melhoria  no  desempenho da  leitura  ocorre como  o resultado das  ondas 

de rádio emitidas pelo  leitor  chegarem  à  antena da  etiqueta  RFID,  antes  de se 

desviarem na  superfície  do  objeto  metálico  em um ângulo que envia  o  sinal para 

a etiqueta  pela  segunda  vez,  aumentando  assim  a  quantidade de 

energia disponível para alimentar o chip da etiqueta.  Distâncias de leitura de oito a 

dez metros são realizáveis com esta solução (FEINBIER, 2008).

Fatores  físicos  considerados  no  projeto e  um revestimento basicamente 

elaborado em  plástico fazem da etiqueta tipo bandeira um produto bem  flexível  e 

relativamente  robusto,  se  considerarmos  as condições  ambientais  adversas 

e estresse  mecânico que devem estar preparadas para suportar. Têm a vantagem 

de  poder ser  codificada, dobrada e impressa  (com  informação legível e/ou um 

código  de  barras como backup) em uma  única  etapa,  reduzindo  o  tempo  de 

preparação  e  configuração,  e  reduzindo  significativamente  o  risco de instalação 

errônea quando aplicada a um produto metálico.

Etiqueta de Desacoplamento Plasmônico

A etiqueta  de  desacoplamento plasmônico é  uma variação  da  etiqueta  com 

espaçador clássico, no qual uma camada de ar (através de uma camada de espuma 

ou  de  outro  material) é  colocada  ou  insuflada  entre o objeto a  ser  rotulado e  a 

etiqueta  RFID. O isolamento não  depende  exclusivamente da  introdução  da 

distância com a superfície metálica do objeto. Complementa ainda (ou substitui) a 

antena da etiqueta com uma camada muito fina de metal, que redireciona o sinal de 

rádio emitido pelo leitor por meio de pequenas aberturas, de tal forma que a energia 

do leitor é atraída para esta fenda (FEINBIER, 2008).

Quando as  etiquetas  se  posicionam na fenda, existirá  energia  mais do 

que suficiente  para  ativá-las. Usando  este método  de  construção, será  exigido 

apenas uma  fina camada de metal, o que significa que as etiquetas agora podem 

apresentar  uma redução em sua  espessura e custo, enquanto podem  aumentar o 
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FIG. 3.8 – Etiqueta RFID tipo bandeira (Flag Tag). Fonte: ThyssenKrupp - 2010



desempenho de  outras alternativas  ou  soluções para aplicação sobre  superfícies 

metálicas. Esta etiqueta possibilita  distâncias de leituras compreendidas  de seis a 

oito metros.

Apesar de ser  fisicamente  mais  robusta do que a  etiqueta tipo bandeira (flag 

tag), etiquetas  de  desacoplamento  plasmônico  apresentam  uma série  de 

desvantagens,  incluindo preços mais elevados, falta de uma solução de impressão 

automática e  de  codificação e  maior sensibilidade para ajuste  de  orientação, 

fazendo-se passar por ilegíveis em certos ângulos de operação (FEINBIER, 2008).

Etiqueta Semi-Passiva com Espaçador Assistida por Bateria 

A etiqueta RFID semi-passiva é dita  assistida por bateria se incluir uma bateria 

bastante fina e flexível - conhecida como "bateria impressa”, como ilustra a FIG. 3.9. 

A bateria embutida na etiqueta não gera sinal de rádio a ser enviado de volta para o 

leitor. Pelo contrário,  ela alimenta e habilita o funcionamento do chip incrustado na 

etiqueta RFID.

Tradicionais etiquetas passivas RFID dependem da coleta de energia a partir do 

sinal enviado  ou  produzido  pelo  leitor para “acordar” o chip e  fornecer o retro-

espalhamento  necessário  para  a  identificação. A  tecnologia  de  etiqueta  RFID 

Passiva  Assistida por  Bateria RFID, ou "BAP",  como é muitas  vezes  referida  na 

indústria,  contêm sua própria  fonte  de  energia integrada. Este  tipo  particular  de 

etiqueta RFID dispõe de longo alcance, alto desempenho, orientado para aplicações 

nas indústrias relacionadas com mercadorias acondicionadas em embalagens feitas 

de  metais,  produtos  químicos,  papel,  acompanhamento ou  rastreamento  de 
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FIG. 3.9 – Etiqueta RFID semi-passiva (assistida por bateria)



pessoas,  corridas e competições esportivas,  e também em Cadeia de Suprimentos 

de produtos frios ou congelados (FEINBIER, 2008).

Considerando que um chip RFID típico consome  por volta  de 85 por  cento  da 

energia do sinal de rádio emitido pelo leitor, o efeito sobre a escala e qualidade da 

leitura é comparável ao das etiquetas ativas. No entanto, adicionar uma bateria para 

alimentar  o  chip RFID  não  elimina  a  necessidade  de um  espaçador  para 

aplicações em metal,  porque  a  etiqueta  ainda  precisará do  sinal  de rádio vindo  a 

partir do leitor de RFID para realizar o retro-espalhamento de sua própria resposta.

A vantagem da etiqueta semi-passiva assistida por bateria, a ser aplicada sobre 

metais, se dá pelo fato de se conseguir distâncias de leitura próximas de 45 metros 

usando leitor passivo padrão. Além disso,  seu desempenho é muito mais  confiável 

mesmo em condições difíceis e adversas de operação.

Além disso, se distâncias de leitura mais curtas forem necessárias, a tecnologia 

assistida por bateria (BAP) pode ser muito mais facilmente controlada, por meio do 

controle de da potência de transmissão do leitor de RFID.

Das três alternativas de  marcação  ou  etiquetagem,  a  tecnologia semi-passiva 

BAP  oferece  o  melhor  desempenho  e alcance. Sobretudo,  existem  outros 

problemas que as tornam menos atraentes:

 São as que possuem mais alto custo entre as três opções;

 Gerenciar as datas de vencimento da bateria é tarefa complexa, 

tornando a logística e controle do uso destas etiquetas 

potencialmente complicada para garantir o seu re-uso;

 A vida útil da bateria diminui quando exposto a condições ambientais 

adversas, tais como amplas variações de temperatura, e

 Etiquetas semi-passivas assistidas por baterias não se convertem ou 

retorna automaticamente a ser etiqueta puramente passiva quando 

termina a vida útil da bateria, de modo que uma etiqueta com a bateria 

“morta” não funcionará.

Resistência a Mudanças

Muitas empresas  siderúrgicas dependem  fortemente  de processos  manual  ou 

código de barras para controlar  o fluxo  interno e externo de placas e bobinas de 
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aço. Em qualquer organização que passa de uma forma familiar de trabalho ou uma 

tecnologia  já  conhecida  e  madura  para uma  nova  e  desconhecida  até  então, 

especialmente quando este  movimento exige  também  mudança  nos  processo  e 

procedimento  operacional,  existirá  assim,  uma  resistência  natural  frente  a  esta 

mudança.  É  importante  compreender  plenamente  os benefícios que a  tecnologia 

RFID pode entregar e agregar aos operadores no chão de fábrica e também aos 

gestores dos processos de maneira gera (FEINBIER, 2008).

Introduzir  a  tecnologia  de  Identificação  por  Rádio  Freqüência  (RFID)  nas 

empresas, principalmente em siderúrgicas dada as condições de trabalho, requer 

não apenas um profundo entendimento de seus processos e de sua Infraestrutura 

de  sistemas,  mas  também  da  introdução  de  inovações  disruptivas  com  grande 

impacto na Cadeia de Suprimentos. Como com todo projeto disruptivo, sofre uma 

grande resistência por  parte das áreas que devem mudar  além de exercer  uma 

enorme  pressão  na  Infraestrutura  atual  de  todas  as  unidades  envolvidas.  Sua 

simples introdução não implica em ganhos à empresa. Um critério deve ser adotado 

para que se alcance o sucesso da implantação desta tecnologia em agregar valor à 

atual  cadeia  de  valor  da  empresa.  Ao  longo  do  tempo  tecnologias  que  foram 

implantadas sem uma  metodologia, mesmo  apresentando  retornos  mensuráveis, 

tiveram sua imagem deteriorada devido a execuções mal implementadas. O objetivo 

é adotar as melhores práticas para possibilitar o retorno sobre o investimento de um 

projeto  de  RFID  diminuindo  as  incertezas  oriundas  desta  mudança (FEINBIER, 

2008). 

Estabelecida Infraestrutura de Código de Barras

Em muitas siderúrgicas, sistemas de código de barras têm sido utilizados por 

muitos anos, ao menos, auxiliando na identificação de placas e bobinas de aço em 

posições chave na Cadeia de Suprimentos. Como os sistemas de códigos de barras 

são eficientes e representam um investimento substancial, pode ser difícil justificar a 

mudança  para  a  tecnologia  RFID.  Perguntas  frequentes sobre a  tecnologia RFID 

incluem "O que a tecnologia RFID faz que código de barras já não faça? e RFID é 

muito  mais caro  do  que  o código  de  barras?  Durante  os  testes  realizados  na 

empresa ArcelorMittal Tubarão, estes tipos de perguntas foram por diversas vezes 
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proferidas.

Estas questões  são  válidas e  a  tecnologia  de  código  de  barras  pode  ser 

totalmente adequada ou melhor do que a tecnologia RFID para algumas aplicações 

específicas. No entanto, devido a RFID possuir características inerentes tais como, 

ser não intrusivo e permitir leitura automática sem linha de visada direta, há muitas 

situações ao  longo  de uma Cadeia  de  Suprimentos  onde RFID traz significativa 

vantagem sobre o código de barras.

Segundo  Quental  (2006),  a identificação  por  radiofrequência pode minimizar 

o risco de erro humano em muitas tarefas, isto é fato e já foi amplamente discutido 

no  decorrer  deste  trabalho.  No  entanto,  pessoas  (operadores) 

podem divergir dos processos  e  procedimentos  operacionais  estabelecidos ou 

negligenciar  o código  de  barras  com  os  códigos  do produto,  quando  este  não 

é legível, deixando operações com abertura para erros.

Quanto à Infraestrutura total  e custos de integração de uma solução de código 

de barras e uma solução de identificação por radiofrequência (RFID)  disponíveis no 

mercado atualmente, ambos apresentam aproximadamente o mesmo custo. Se os 

requisitos equivalentes de ambas as tecnologias forem levados em consideração, 

por  exemplo,  leitura  a  longas  distâncias,  sistemas  de  códigos  de  barra  com 

dispositivos  de  focagem  automática  entre  outros,  seria necessário  para atingir o 

mesmo nível de automação que fornecem soluções nativas de RFID.

Em termos de custos  recorrentes, o preço das etiquetas RFID já  desceu para 

níveis que  o  retorno  do  investimento ultrapassa o  custo  adicional para  aquisição 

destas.

A tecnologia de código de barras foi introduzida para apoiar as operações no fim 

da Cadeia de Suprimentos, devido às obrigações e atributos exigidos pelos clientes. 

O mesmo é provável que aconteça com RFID, razão pela quais muitas siderúrgicas 

devem assumir  a  liderança  neste  aspecto.  Por  todas  as razões econômicas 

apresentadas ao longo deste trabalho, a introdução da tecnologia RFID na Cadeia 

de  Suprimentos de  aço não  é  uma  questão de  escolha. Pelo 

contrário, é uma questão  de  tempo. Esta  tecnologia  permitirá  que as  empresas 

siderúrgicas ganhem eficiência  nos  processos  mais  cedo do  que os  concorrentes 

façam esta significativa mudança de tecnologia em uma abordagem divida em fases 

(FEINBIER, 2008). 
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Etiquetagem Múltipla

Como resultado do grande número de etapas de processamento e de manuseio 

que  as  placas  e bobinas  de  aço  são  submetidas  em uma  típica  Cadeia  de 

Suprimentos, etiquetas RFID podem ser inadvertidamente removidas ou danificadas.

Ao  contrário  de outras  indústrias,  como o varejo, onde uma etiqueta  RFID, 

muitas  das  vezes,  continua  anexada  a um produto do  início de produção  até  a 

entrega ao  consumidor  final, o ambiente de  processamento  de  aço  requer  várias 

etiquetas RFID por bobina,  uma  vez  que  esta  se  mova  para  baixo da  Cadeia de 

Suprimentos até a entrega final (FEINBIER, 2008).

Afixando, retirando ou recolocando etiquetas de identificação por radiofrequência 

(RFID)  em  placas  e  bobinas  de  aço  em diferentes  etapas da  Cadeia  de 

Suprimentos, gera custos  adicionais  que  precisam  ser avaliados para  garantir ou 

assegurar que a sua aplicação faz sentido nos negócios.  Segundo Feinbier (2008), 

uma análise realizada pela Accenture e ThyssenKrupp Steel, mostrou que, em geral, 

a  aplicação  de  RFID na  logística  de  placas  e  bobinas  de  aço 

faz mais sentido quando existe  uma  quantidade significativa  de transporte 

necessário entre os  locais  de  produção.  Transporte  entre  unidades  fabris 

exige identificação segura e como foi demonstrado no documento em referência, o 

esforço exigido aos  trabalhadores para  identificar  placas  e  bobinas  aumenta  os 

custos e reduz a eficiência além de introduzirem o risco de erro humano.

Atribuição de Identificador

Existem duas  abordagens  para  o uso da  tecnologia  RFID. Na  primeira 

abordagem,  a  etiqueta  RFID  armazena  um único identificador  necessário  para 

interconexão do código advindo da leitura do   produto, com as informações mais 
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detalhadas residentes em algum sistema computacional que compõe a estrutura de 

tecnologia  da  informação  de  uma  determinada  siderúrgica.  Esta 

abordagem, conhecida como "placa de licença",  é a forma mais comum de  uso de 

RFID (FEINBIER, 2008).

Na  segunda  abordagem,  o chip da  etiqueta  RFID  armazena  informações 

adicionais sobre o objeto rotulado. Esta abordagem é raramente usada atualmente 

quando se trata de gestão de Cadeia de Suprimentos. Como o código identificador 

único (placa de  licença)  é suficiente para a maioria das aplicações e uma etiqueta 

com esta funcionalidade custa mais caro,  a maioria das aplicações voltadas para 

Cadeia de Suprimentos utilizam a primeira abordagem. Outra vantagem do método 

de  identificador  único  é  que  as  informações relacionadas  ao  produto  são 

armazenadas em um banco  de  dados  central,  fazendo  com  que a  gestão  e 

segurança de dados sejam mais robustos.

Qualquer  que  seja  a  abordagem  escolhida, todas  as  etiquetas  RFID

devem levar um identificador exclusivo global a fim de garantir que nenhum produto 

pode ser confundido com outro (FEINBIER, 2008).

A capacidade de atribuir a um determinado  produto um identificador exclusivo 

em  nível  global,  no  entanto,  é  um  grande  desafio  para muitas das  grandes 

corporações,  entre  elas  as  siderúrgicas. Soluções para  este  problema estão 

emergindo, sendo o mais promissor o código eletrônico do produto ou EPC.

O  Código  Eletrônico  de  Produtos  é um  padrão  de numeração  criado  pela 

EPCglobal. Os códigos eletrônicos de produtos podem ser gerados usando números 

de série  inteiramente novos associado com os itens correspondentes em um banco 

de dados.  Alternativamente, as empresas podem inserir um identificador único em 

um produto já existente, desde que este seja original e sua codificação se encaixe 

na porção reservada para o número de série do EPC (EPCGlobal, 2010).

Armazenando informações adicionais no  chip da etiqueta RFID permite que o 

identificador original do produtor seja derivado da EPC, o que pode se traduzir em 

uma vantagem extra. No entanto, isso ainda não é recomendado porque em muitos 

casos, o sistema não pode ser aplicado em todos os produtos de uma empresa, uma 

vez  que  alguns  identificadores  de  produtos  podem  ser  alfanuméricos  ou 

simplesmente  serem  muito  longos.  Em  outros  cenários,  a  singularidade  do 

código pode ser dita  temporária, porque determinados produtos possuem uma vida 
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útil curta, e  seus  números  de  série  podem  ser  reciclados.  Identificação  por 

radiofrequência  baseados  em  códigos  são  feitos  para  serem  exclusivo  para o 

horizonte de longo prazo.

Como hoje é procedimento comum a atribuição de endereço IP em sistemas de 

TI, as empresas que aplicarem soluções baseadas em RFID devem estabelecer um 

método  padrão  de  atribuição  de  identificadores  apoiadas  por uma  central  de 

serviços de TI com vistas para automatizar a atribuição destes identificadores.

Intercâmbio de Dados

O  Código  Eletrônico  de  Produtos  é um  padrão  de numeração  criado  pela 

EPCglobal. Os códigos eletrônicos de produtos podem ser gerados usando números 

de série  inteiramente novos associado com os itens correspondentes em um banco 

de dados.  Alternativamente, as empresas podem inserir um identificador único em 

um produto já existente, desde que este seja original e sua codificação se encaixe 

na porção reservada para o número de série do EPC (EPCGlobal, 2010).

A  tecnologia  de  Identificação  por  radiofrequência  melhorar  a visibilidade  da 

Cadeia de Suprimentos e operações entre as organizações, além de contribuir para 

uma melhor  cooperação entre os parceiros comerciais.  Usando o esquema criado 

pela EPC, abrem-se as portas para um mercado crescente de software padronizado 

que suportem as soluções de RFID ajudando a reduzir os seus custos.

A  introdução de RFID  e o enorme  interesse  por  esta tecnologia na  indústria, 

entre elas as usinas siderúrgicas, representa a oportunidade de rever e padronizar 

muitas das questões  relacionadas  com  o  intercâmbio  de  dados do  passado. 

Identificação por radiofrequência torna-se mais valiosa em operações logística que 

envolva diferentes  locais  como em  transferências  intra  ou interempresas.  O EPC 

permite às  empresas ter  vantagem da  rede  EPCglobal,  destinada  a apoiar  o 

intercâmbio fácil a nível  de identificação de  de item específico e do fornecimento 

corrente de dados entre parceiros.

Base Heterogênea de Clientes 

95



A heterogênea e ampla base de clientes, que a grande maioria das siderúrgicas 

mantém, representa um dos maiores desafios a introdução de RFID para logística de 

placas e bobinas  de aço.  Enquanto a logística de placas é na  maioria das  vezes 

interna, a  logística de bobinas de aço apresenta uma complicação a mais em se 

tratando  de  compatibilidade  e  integração de  sistema interempresas (FEINBIER, 

2008).

Obter a  concordância de  todos os  clientes em avançar para  um único  sistema 

provavelmente será um grande desafio que as empresas siderúrgicas devem estar 

preparadas. Esta  é  a  razão  na  qual  será  muito  importante que as  siderúrgicas 

trabalhem  proativamente  para  propor  uma  solução unificada. Como  de  costume, 

muitas  empresas,  clientes destas  siderúrgicas  não  desejam construir ou  aderir  a 

sistemas de  intercâmbio de  dados proprietário (EDI),  porque eles acabam sendo 

presos  em um  único  fornecedor.  Como  um  resultado, estas  empresas  são 

muito mais propensas a tomar a frente e exigir requisitos e atributos de sistemas de 

transferência que vai exigir muito esforço de TI das empresas siderúrgicas. Tanto os 

clientes como as empresas siderúrgicas podem se beneficiar de um padrão global.

Usando o EPC como base para um padrão, a solução unificada apresenta como 

a mais promissora abordagem até agora,  inclusive enquanto este trabalho esteja 

sendo  desenvolvido. Algumas  montadoras  de  veículos  com  grande  destaque 

mundial declararam recentemente a intenção de suportar padrões ditados pelo EPC. 

Esta iniciativa deve estimular a discussão, levando ao desenvolvimento de soluções 

RFID padronizadas para a logística de placas e bobina de aço na indústria do aço 

(FEINBIER, 2008).
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4  APLICAÇÃO DA TECNOLOGIA RFID NA ARCELORMITTAL TUBARÃO 

A primeira idéia, durante a fase inicial de desenvolvimento deste trabalho, 

concentrava-se na realização de simulações por meio de computador, de como se 

daria a implantação de um projeto de identificação por radiofrequência executando a 

coleta de dados automática em uma usina siderúrgica. Sobretudo, foi verificada a 

existência de um conjunto formado por variáveis que não podem ser previstas com 

antecedência, devido à grande complexidade dos sistemas envolvidos, influência do 

ambiente,  normalmente  insalubre,  das  limitações  da  tecnologia  disponível  e  da 

interação destes com a operação existente.  A partir desta avaliação inicial, ficou 

decidido a  realização de testes reais em campo,  resultando em uma  solicitação 

formal  para uso  das  instalações da  Usina  Siderúrgica do  grupo ArcelorMittal  na 

cidade de Serra, Estado do Espírito Santo, o que prontamente foi concedido.

Para  obter-se  êxito  neste  empreendimento,  foi  necessário  realizar  o 

planejamento, embora sucinto, de um projeto piloto para obtenção real de resultados 

em campo. O foco de um projeto piloto é a continua avaliação da implantação da 

tecnologia em um ambiente real controlado com acompanhamento dos responsáveis 

pelo projeto. Ele deve ter um acompanhamento de perto, pois as operações já estão 

sendo efetuadas usando processos tradicionais.

O  ambiente  onde  os  testes  foram  realizados  foi  visto  e  considerado  como 

infraestrutura  final  e  não  um  ambiente  de  homologação,  pois  só  no  ambiente 

definitivo é que se pode ser medidas as respostas do sistema de forma a permitir 

acompanhar o comportamento da nova solução do ponto de vista tecnológico. Aquilo 

que fosse percebido como de significativa relevância para este trabalho, passaria a 

ser analisado para efetiva correção, anotação e ajuste. Todo o cuidado foi tomado 

em relação à conduta dos testes, pois no piloto já estavam envolvidos, mesmo como 

meros espectadores de uma experiência de cunho acadêmico,  os operadores da 

empresa que cedeu os seus espaços. A imagem da instituição de ensino, neste caso 
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particular o IME, sobretudo a imagem dos testes poderiam ficar comprometida caso 

os problemas fugissem do controle, o que não ocorreu.

Um fato importante advindo da realização de testes reais em campo, lançando-

se  mãos  de  novas  tecnologias,  é  que  ele  é  responsável  pela  internalização  do 

conhecimento.  Em  gestão  do  conhecimento,  isto  significa  a  conversão  do 

conhecimento  explícito  para  o  conhecimento  tácito,  também  conhecido  como 

“aprender fazendo” (QUENTAL, 2006).

O  desenvolvimento  de  etiquetas  RFID  para  usos  especiais,  tais  como  para 

aplicação em metais, amplia os campos aplicáveis desta tecnologia. Entre as mais 

diversificadas  aplicações  RFID existentes,  este  trabalho  centra-se  na  técnica  de 

aplicação de RFID em um segmento da Cadeia de Suprimentos de uma indústria 

siderúrgica. Especialmente,  no que  se refere às bobinas de  aço  que  demandam 

frequentes  movimentações  e  transportes  internos,  desde  a  sua  produção  até  o 

sistema  de  identificação,  hoje  realizado  por  meio  de  código  de  barras,  e  sua 

armazenagem  em  pátios  especializados,  dotados  de  guindastes  montados  em 

pontes rolantes.

Uma  vez  que  a indústria do  aço  é  tida como segmento  chave  ou  de  base, 

fornecendo material para outras indústrias, a adoção de novas tecnologias não tem 

efeito  pequeno  ou  regional. Atualmente, muitas  fábricas  empregam  máquinas 

sofisticadas  que  automatizam  muitos  tipos  de  processos. No  entanto,  alguns 

processos tais  como  a  verificação  da  qualidade,  embalagem,  carga/descarga  de 

produtos para veículos de diversos modos de transporte e assim por diante, estão 

ainda fortemente dependentes de pessoas, que se expõem ao perigo mesmo que o 

sistema  seja  relativamente  ou  fortemente  automatizado. Quanto  mais  o  chão  de 

fábrica se torna automatizado, mais perigoso é considerado segundo especialistas 

(FEINBIER, 2008).

O que se propõe neste trabalho,  de forma  simplificada, é  a adoção de uma 

etiqueta RFID, de fácil construção, que possa ser aplicada diretamente no interior de 

bobinas de aço, que por meio de  um programa aplicativo,  garanta ou aumente a 

segurança dos trabalhadores,  liberando-os da tarefa  de  identificação e leitura de 

produtos, além da verificação em campo. Um sistema automático de identificação de 

produto, melhora a eficiência do processo de fabricação e distribuição evitando falta, 

perda ou mistura dos produtos (FEINBIER, 2008).
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Um dos desafios técnicos a considerar em uma aplicação real  ou comercial, 

associados com a identificação RFID em bobinas de aço, consiste em aplicar este 

novo sistema em um ambiente normalmente já automatizado (código de barras), e 

reconhecer que no estágio de maturidade atual da tecnologia RFID, o desempenho 

da  identificação  pode  ser  afetada  por  condições  as  quais  os  produtos  estarão 

submetidos, os efeitos de reflexão, refração e dispersão de sinal de radiofrequência 

(RF) na superfície metálica de bobinas e dos guindastes, além de outros ativos de 

natureza e composição metálica empregados nesta atividade. Para  minimizar este 

problema , duas técnicas são propostas neste trabalho. 

Primeiro, uma alternativa ou método de fixação da etiqueta RFID no interior de 

uma  bobina  de  aço  é  apresentada,  considerando  a  forma  e  propriedades  das 

bobinas metálicas e o ambiente onde estão inseridas. Em segundo lugar, uma forma 

de posicionamento da etiqueta no interior da bobina de aço. Por meio de testes em 

campo  com  equipamentos  RFID,  foi  possível  determinação  dos  principais 

parâmetros,  considerando  o  ambiente  e  que  as  etiquetas  estavam afixadas  ou 

posicionadas próximas de superfícies metálicas.

4.1CONTEXTO DA PESQUISA (ARCELORMITTAL TUBARÃO) 

Na  empresa  ArcelorMittal  Tubarão  os  produtos, principalmente  as 

bobinas metálicas, são fabricadas, inspecionadas, embaladas (com uso de arames) 

e armazenadas até serem entregues ao cliente. Uma vez que as bobinas possuem 

peso  considerado (várias toneladas),  guindastes montados sobre  pontes  rolantes 

são  usados  para mover   as  bobina  como mostram as FIG.  4.1  e  FIG.  4.2. A 

grua fixada  na  ponte  rolante  é automática,  desta  forma,  torna-se  importante 

gerenciar  as  informações da  bobina enquanto ela  é  movida ao  longo  do  galpão. 

Atualmente,  a  informação  advinda  das bobinas é  gerenciada  usando  a  posição 

destinada  a  sua  armazenagem  no  interior  de  um  armazém. Em  geral, as 

informações estão corretas, no entanto, se houver erro na programação de produção 

de bobina ou no sistema da grua do guindaste, bobinas são perdidas ou misturadas 

com  outras.  Assim, por  vezes,  uma  bobina  errada pode  ser  entregue  a  um 
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determinado cliente, causando problema de tempo, custo e de crédito, muito embora 

este tipo de evento é de baixíssima ocorrência (1% do total produzido).

Quando  a  etapa  de  produção  de  bobina  é  finalizada,  uma  vez  resfriada,  é 

afixada em sua superfície externa uma etiqueta de código de barras com o código 

do  produto,  tamanho,  peso, etc.  Profissionais  designados  para  atividades  de 

identificação  e  controle  verificam  periodicamente  as  informações.   O código  de 

barras  é  impresso  em  etiquetas  acetinadas  com várias linhas  verticais. Para 

ler o código de barras, estes profissionais devem se aproximar das bobinas, alinhar 

o leitor de código de barras para a digitalização por  meio  das  linhas de luz laser. 

Muito tempo é gasto para se realizar esta tarefa,  muitas das vezes bem tediosa.  

Além disso, o código de barras impresso é facilmente manchado ou avariado, o que 

impede ou dificulta a leitura, com acuracidade, dos dados armazenados.

Neste  trabalho, foi  utilizado  um  sistema  mínimo  de  identificação  por 

radiofrequência ou simplesmente RFID.   Tags RFID  foram afixadas no interior de 

bobinas de aço, e foram identificadas por meio das antenas do leitor RFID, instalado 

no  interior  da  área  de  estocagem de  bobinas.  Não  faz  parte  do  escopo  deste 

trabalho  a  transferência  de  informações  obtidas  da  leitura  das  bobinas  para  o 

servidor MES (Manufacturing Execution System) da ArcelorMittal. 
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4.2VISÃO GERAL DO SISTEMA UTILIZADO 

A FIG. 4.3 apresenta uma visão geral do sistema  mínimo utilizado  nos testes. 

Uma etiqueta RFID é afixada no interior da bobina, o qual é identificada por meio do  

leitor configurado com duas antenas externas posicionadas lateralmente às pilhas de 

bobinas. A informação obtida por meio da leitura das etiquetas é transferida por meio 

de  uma  interface  Ethernet  TCP/IP  do  leitor  ao  notebook que  possui  o  software 

demonstrativo instalado. Desta forma, em tempo real, torna-se possível a leitura com 

identificação e rastreamento de bobinas.
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FIG. 4.1 – Gerenciamento de bobinas após fabricação. Fonte: Autor 

FIG. 4.2 – Visão geral do ambiente de testes RFID. Fonte: AMT - 2010



 

Aplicação de RFID em bobinas no interior do galpão/AMT     

A FIG 4.4 mostra os principais equipamentos que serviram para realização dos 

testes. Foram utilizados leitores RFID dos tipos fixo e portátil. Para realização dos 

testes, etiquetas RFID de diversos tipos foram anexadas na superfície externa das 

bobinas, como mostra a FIG. 4.5. Da mesma forma, foram anexadas etiquetas RFID 

similares no interior da bobina de aço, como ilustra a FIG 4.6. Em ambos os casos, 

as  etiquetas  foram  identificadas por  meio  do  uso  de  um  conjunto  formado  por 

leitor/antena posicionado lateralmente as filas de armazenagem de bobinas, como 

mostram ambas às figuras. A informação foi obtida e enviada para um aplicativo do 

fabricante  do  leitor  (software  de  demonstração),  residente  em  um  notebook via 

protocolo de rede com interface TCP/IP.

Por  questões  óbvias  de  segurança  e  proteção  mecânica,  observa-se  que  a 

fixação da etiqueta na parte interna da bobina parece ser a mais indicada, quando 

do desenvolvimento de aplicações comerciais. Outra razão se dá pelo princípio de 

transmissão de sinais de radiofrequência em guias de ondas, pois se observarmos a 

bobina  é  similar  a  este  meio  de  transmissão  bom  condutor  de  ondas 

eletromagnéticas. 
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FIG. 4.3 – Visão geral do sistema RFID utilizado nos testes 



Neste  trabalho,  foi  considerado  que  a bobina  de  aço e  os equipamentos de 

movimentação, incluindo gruas, são objetos metálicos, desta forma, já era esperado 

encontrar  valores  de  desempenho do sistema  de  identificação  RFID  reduzido  e 

afetado pelo  efeito  deste  ambiente. Além  disso, para instalar o  sistema  proposto, 

103

FIG. 4.4 – Visão geral dos equipamentos de testes RFID.

FIG. 4.5 – Etiquetas RFID afixadas na superfície externa da bobina. AMT - 2011

FIG. 4.6 – Etiquetas RFID afixadas na interior da bobina. AMT - 2011



embora de forma acadêmica, no atual sistema automatizado com código de barras, 

sem qualquer alteração, o sistema teve que preencher as condições a seguir:

1. O desempenho da atividade de identificação deve se manter inalterado, 

independe das condições do ambiente cercado por objetos metálicos, como 

bobina, guindaste e outros equipamentos.

2. O leitor deve ler a etiqueta-alvo somente entre as etiquetas vizinhas que 

formam a população.

3. O sistema deve ser capaz de ler as etiquetas, independente da posição em 

que forem afixadas.

4. A etiqueta deve ser passiva e de baixo custo.

O sistema RFID utilizado para realização de testes, objeto deste trabalho, 
mostrado na TAB. 4.1.

                                    Tabela 4.1. Principais itens utilizados nos testes RFID

Os principais parâmetros considerados nos testes e os respectivos valores do 
sistema RFID utilizado para realização de testes, é mostrado na TAB. 4.2.
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Material/equipamento Tipo/modelo
Etiqueta Flag Tag/ID-Flex/ID-Prox/ID-Max
Leitor RFID Classe 1 Gen2/Alien 9980
Antena Bi-estática/ polarização circular
Interface para PC Ethernet/TCP/IP
PC Notebook Sony/Vaio



                                     Tabela 4.2. Parâmetros usados nos testes RFID    

Etiqueta RFID   utilizadas nos testes  

A FIG. 4.7 mostra algumas tags RFID que foram utilizadas nos testes em campo 

e  que  podem ser usadas sobre  superfície metálica.  Estas  etiquetas  especiais 

permitem a sua identificação mesmo quando aplicadas diretamente sobre superfície 

metálica. A  antena da etiqueta RFID  é impressa em um material ferroelétrico,  por 

exemplo, cerâmica, com espessura de alguns milímetros. As etiquetas (a) e (b) são 

produzidas  originalmente  para  aplicações em metais.  O caso  (c)  foi  um arranjo  
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Parâmetro do teste Valor considerado
Ambiente Espaço livre
Classe do leitor Classe 1 – Alien 9980
Versão software leitor Classe 1 Gen 2 – 3.73
Tipo de antena Bi-estática e polarização circular
Numero de antenas 2
Protocolo da TAG EPC Classe 1 Gen2
Multiprotoco de leitura Varredura Classe o e Classe 1 

dependendo do protocolo da tag.
Cabos e conexões leitor/antena Padrão de Fábrica
Potência máxima 32.5dBm
Aplicação Software nativo do leitor
Separação entre Tag e leitor De 3 a 8 metros
Número de leituras 100
Passo de atenuação 0,1 dB.
Melhor orientação da Tag (0,0)



idealizado neste trabalho, formado de uma base de papel com uma bandeira a 45° e 

tendo em sua superfície uma etiqueta RFID convencional feita em papel. 

Princípio básico de funcionamento

O princípio básico de funcionamento da etiqueta RFID para aplicações em metal 

é mostrado na FIG. 4.8. A comunicação sem fio de RFID torna-se possível por meio 

do fluxo eletromagnético existente ou formado entre as  duas antenas do leitor e da 

tag, como mostrado  na FIG. 4.8 (a).  No entanto, quando um objeto de  metal está 

perto de antena  da  etiqueta ou  tag,  uma corrente parasita causada pelo campo 

magnético gerada pela antena do leitor, anula o campo magnético necessário para a 

comunicação,  como  mostra  a  FIG.  4.8  (b).  Quando  um  material ferroelétrico é 

inserido entre a antena da tag e a superfície metálica, como mostrado na figura. 4.8 

(c), este  material concentra o fluxo magnético, desta forma,  o fluxo flui sem perda 

(KIM et al, 2005). Então a distância necessária de comunicação é melhorada como 

resultado.  No entanto,  o preço da etiqueta originalmente fabricada para aplicação 

em metal é bem mais cara (cerca de 10 a 30US$) do que uma tag comum impressa 

em papel  (em torno  de  1US$)  similar  a  que  foi  proposta  e  confeccionada  para 

realização dos testes. Além disso, a  tag para metal, dita comercial, geralmente   é 

muito pesada, podendo sair ou descolar da superfície onde foi afixada em caso de 

vibração (LEHPAMER, 2008).
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FIG. 4.7 – Etiquetas RFID – UHF para superfície metálica. Omni Tags - 2011

(a) Prox UHF RFID
(b) Max UHF RFID

(c) Tag bandeira experimental

FIG. 4.8 – Princípio básico de tag UHF para superfície metálica. Adaptado de AUTO-Id Center – 2010.



Observa-se na FIG.4.8 (c) que existe uma camada ou espaço entre a  tag e a 

superfície  metálica.  Neste  exemplo,  foi  inserida  uma  camada  de  material  com 

propriedades ferroelétricas para permitir que o fluxo eletromagnético alcançasse a 

antena da tag.

A ferroeletricidade é uma propriedade descoberta por Joseph Valasek em 1921 

estudando as propriedades dielétricas do sal de Rochelle. O termo Ferroeletricidade 

foi adotado a partir de 1940 pelo fato de que esses materiais possuírem um ciclo de 

histerese similar ao ciclo de histerese Ferromagnética. Os materiais que possuem 

propriedades ferroelétricas são de estrutura cristalina e são dielétricos, ou seja, não 

conduzem correntes elétricas. O que caracteriza os materiais ferroelétricos é que 

eles possuem polarização espontânea em determinada faixa de temperatura e sua 

polarização  pode  ser  invertida  com  a  aplicação  de  um  campo  elétrico  externo 

(NUNES e KREISCHER, 2009).

A técnica  flagtag deriva de uma idéia  simples que permite a leitura da  tag por 

meio da criação de um espaço entre ela e a superfície metálica onde será afixada. 

Se  há  espaço suficiente entre a  antena da  tag e  a  superfície  a  ser  fixada,  a 

comunicação de RF estará disponível.

A Fig. 4.7 (c) mostra a etiqueta tipo bandeira usada nos testes em campo. Uma 

tag de vinil ou de papel (utilizamos ambas nos testes) é colada sobre uma das faces 

de um suporte fabricado em PVC ou material ABS dobrado, conforme mostrado na 

FIG. 4.7. Desde que este tipo de tag é normalmente barato e permite ser fixado em 

superfície de vários materiais como papel, metal, e assim por diante, com a técnica 

flagtag ou bandeira, têm-se a vantagem de baixo custo e fácil aplicabilidade.
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5  RESULTADOS DOS EXPERIMENTOS/TESTES 

Embora tenham sido realizados testes com as etiquetas RFID fixadas na face 

externa das bobinas de aço, por questões óbvias de segurança e minimização de 

avarias, este trabalho não apresenta resultados dos experimentos considerando esta 

condição,  até  porque  a  taxa  de  erro de  leitura seria muito  expressiva  devido  à 

população de bobinas vizinhas à bobina alvo ou objeto de leitura pontual. Da mesma  

forma,  foram  realizados  inúmeros  testes  com  leitor  portátil,  mas  este  trabalho 

concentra as observações e experimentos com a utilização de leitor estacionário ou 

fixo. A razão de ter-se escolhido este tipo de equipamento se dá pelo fato de que,  

em uma implantação comercial, considerando a enorme população ou quantidade 

de  bobinas  dentro  de  um  pátio  de  estocagem,  a  antena  de  leitor  poderia  ser  

instalada próximo às garras do dispositivo de içamento das bobinas, como sugere a 
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FIG. 5.1. Desta forma, limitando-se a potência do sinal de RF, haveria condições de 

se prover uma maior aproximação da antena do leitor em relação à antena da tag,  

aumentando  a  eficiência  e  confiabilidade  da  leitura  uma  vez  que  minimizaria  a 

condição de leitura de tag em bobinas vizinhas. 

A FIG. 5.2 mostra a etiqueta fixada no interior da bobina de aço e a antena 

anexada no suporte lateralmente posicionado às pilhas de bobinas, no interior do 

galpão de armazenagem. A etiqueta-suporte de PVC com a tag RFID em sua face 

superior é afixada no interior da bobina,  paralelo ao plano da mesma.  Para evitar 

danos, a etiqueta é colocada afastada cerca de 50 centímetros da parte externa, no 

plano interior da bobina.
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FIG. 5.1 – Visão geral aplicação real. Adaptado de KIM (2005).



A  antena  do  leitor  estacionário  ou  comumente  denominado  de  fixo,  é 

posicionada lateralmente à bobina a uma distância de 4 (quatro) metros e a 30(cm) 

de  altura  em  relação  ao  eixo  da  tag.  O  leitor  gera  o  campo  eletromagnético 

necessário para alcançar a etiqueta. Uma vez que a etiqueta ou tag RFID recebe a 

energia irradiada pelo leitor, ela processa a informação e envia a sua identificação.

O leitor, por meio da interface TCP/IP envia a informação bruta ao aplicativo que 

processará esta informação e apresentará o código de identificação da respectiva 

bobina na tela do notebook. Caso este desenvolvimento fosse uma aplicação real ou 

comercial,  esta  informação poderia ser  enviada ao  servidor  MES (Manufacturing 

Execution  System)  no interior  da cabine de operação da ponte rolante,  para ser 

comparada com as informações da bobina e respectivo mapa de endereçamento no 

pátio  de  armazenagem.  Se  as  duas informações  forem às  mesmas,  o  operador 

transportaria a bobina para o local designado, conforme a FIG. 5.3.
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FIG. 5.2 – Tag no interior da bobina de aço. AMT - 2011

FIG. 5.3 – Processo de identificação da tag. 



Etiquetas utilizada nos testes em campo

A etiqueta ou  tag RFID e o suporte em PVC, especificamente montados para 

serem  usados no  sistema  desenvolvido,  foram  desenvolvidos  e  fabricados  por 

empresas líderes no setor e escolhidos para realização dos testes. A etiqueta RFID 

é do tipo  ALN-9640-UHF  Squiggle fabricada pela empresa norte-americana  Alien 

Technologies. Esta tag RFID possui um tamanho de 93x23 mm e pode ser fabricada 

em etiqueta feita de papel ou vinil (acetinada).  A etiqueta é fixada na face superior 

do suporte de PVC (similar a um cartão de crédito dobrado) utilizado neste trabalho, 

como mostra a FIG. 5.4.

Quando o  inlay RFID é fixado na face superior do suporte de PVC, verifica-se 

uma variação no desempenho da taxa de identificação de acordo com a distância d 

entre a etiqueta e a superfície de PVC como mostra a FIG. 5.5 (KIM et al., 2005).

 A FIG.  5.6 mostra  a potência do sinal de RF (radiofrequência)  transmitido, a 

partir da antena da tag bandeira, apresentando a curva de variação da potência 

recebida  da  tag realizada  em função  da  distância d. Como mostra a  figura,  a 
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FIG. 5.4 – inlay e Tag UHF usada nos testes. AMT (2011)

FIG. 5.5 – distância d da Tag UHF. Adaptado de Kim.



potência ou força do sinal recebida da tag é quase a mesma com a condição normal 

de  propagação,  ou  seja,  longe  de  superfícies  metálicas, quando a distância for 

superior a 2 cm.

Com base nos experimentos, foi montada uma tabela com os resultados obtidos, 

uma vez que  se variou a distância  d,  que denota  a distância que o  Inlay RFID 

encontra-se afastado da base do suporte de PVC, conforme a TAB. 5.1 a seguir:

                          
                          Tabela 5.1. Variação da potência do sinal da recebido da tag x d    
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Potência (dBm) Distância (cm)

0 0

1,8 0,2

2,9 0,5

7,5 1,1

11 1,5

20 1,9

21,5 2

21 2,1

21,5 2,2

21,2 2,3

22 2,4



Do gráfico da figura acima, pode-se concluir que, ao afastarmos o inlay/chip a 

uma  distância  superior  a  2  cm  de  uma  superfície  metálica  qualquer,  o  sinal 

propagado pela etiqueta RFID passa a se comportar como se estivesse em meio 

normal  de propagação ou em espaço livre ou como se estivesse afixada em um 

objeto não-metálico. Desta simples observação, podemos entender o porquê de não 

podermos  utilizar  etiquetas  RFID  plana  (similar  a  uma  etiqueta  de  papel)  de 

espessura milimétrica aplicada diretamente sobre objetos ou superfície metálica.

Resultados preliminares obtidos nos testes

As tags RFID utilizadas nos testes faziam parte de um lote previamente gravado 

pelo fabricante. A etapa de fixação as etiquetas RFID nas bobinas se deu no interior 

de  um  galpão  de  armazenagem  assim  que  elas  eram  depositadas  nos  locais 

previamente determinados por meio de guindaste das pontes rolantes. 

Para testar o maior número possível de etiquetas RFID nas bobinas de aço no 

interior do pátio de estocagem, por meio do sistema mínimo utilizado neste trabalho, 

os testes foram realizados durante uma semana, distribuídos em uma sequência de 

04 dias consecutivos, com a utilização de um conjunto misto formado com cerca de 

70  etiquetas  RFID.  Os  testes  foram distribuídos  em uma  ordem cronológica  do 

primeiro ao sétimo dia, iniciando em uma quarta-feira (1º dia) e encerrando também 

em numa quarta-feira (7º dia). Neste intervalo de tempo, observa-se uma variação 
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Potência (dBm)

Distância (cm)

FIG. 5.6 – potência do sinal de RF transmitido a partir da tag x d. 



muito acentuada na quantidade de bobinas depositadas no interior do galpão. Este 

acréscimo de população de bobinas de aço inferiu diretamente nos resultados dos 

testes,  como  pode  se  observar  a  TAB.  5.2.  Este  fato  já  era  esperado,  pois 

certamente as antenas do leitor alcançariam uma quantidade maior de tags em uma 

mesma área em que, no primeiro dia dos testes, possuía uma quantidade menor de 

bobinas do que, por exemplo, no quinto dia.

A TAB. 5.2 apresenta os primeiros resultados (experimentais) usando o sistema 

desenvolvido para os testes.   

Tabela 5.2 - Resultados dos testes usando tag paralela ao eixo da antena do leitor.    

Dia 1º 3º 5º 7º 
Qtd. Bobinas com tag (paralela). 55 50 65 62

Erro

Bobina com erro 

identificação 3 5 6 8
Perdida 1 3 6 12

Taxa de erro (%) 7,2 16 18,5 32

Como mostrado na tabela de resultados, a taxa de erros aumenta com o passar 

dos dias. Isto se dá devido ao incremento da vizinhança dada à chegada de novas 

bobinas de aço no pátio de estocagem. No primeiro dia, existem menos bobinas com 

tags, o leitor  identifica mais facilmente os alvos.  No entanto, ocorre o  aumento da 

taxa de erro no terceiro dia. 

Algumas  etiquetas  RFID  localizadas  na  parte  de  trás  das  antenas  são 

alcançadas pela radiação do sinal de RF advinda destas. Para resolver o problema, 

reduziu-se a potência de transmissão do sinal de RF na configuração do leitor. Este 

fato  ou  fenômeno  resulta  no aumento  da  taxa de  bobinas  sumidas  ou 

desaparecidas.  Quando  a  potência  do  sinal  de  RF  do  leitor  é  aumentada 

significativamente, muitas bobinas são detectadas ao mesmo tempo ou em conjunto, 

ao contrário,  quando a potência do sinal  de  RF  do leitor  é  diminuída  em níveis 

mínimos, o leitor não consegue detectar a etiqueta alvo.

Até esta fase dos testes, a etiqueta RFID foi colocada paralelamente ao plano da 

bobina,  nesta  configuração,  a  etiqueta  sofre  distorção  causada  pelo  efeito  da 

superfície curvada da bobina. Como a etiqueta  se aproxima da superfície metálica 

da bobina, o  desempenho de identificação é atenuado, então  a taxa de falhas de 
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identificação aumenta. Para minimizar este problema, este trabalho fornece algumas 

alterações quanto à forma de fixação das etiquetas RFID nas bobinas e melhorias 

na configuração das antenas.

5.1 MELHORIAS DO TESTE DO SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO DE BOBINAS

Neste trabalho,  os  testes  preliminares  do  sistema  experimental  para 

identificação de bobinas de aço, por meio da tecnologia  RFID,   foi  melhorada em 

duas direções:  mudança do método de fixação e posicionamento  da etiqueta no 

interior  das  bobinas.  Da  mesma  forma,  alguns  ajustes  nas  antenas  foram 

necessários com objetivo  de realizar  um maior  controle do feixe de sinal  de RF 

transmitido.

5.1.1 MÉTODO DE FIXAÇÃO E POSICIONAMENTO DAS ETIQUETAS RFID
 

Primeiro, o método  de fixação da etiqueta empregado nos primeiros teste  é 

alterado. A FIG. 5.7  (a)  mostra o método anterior em que  a etiqueta é colocada 

paralelamente ao plano da bobina. Neste caso, uma vez que a base de suportação 

da tag é reta, ocorre uma distorção da etiqueta devido a superfície curva da bobina. 

Este problema pode ser resolvido fazendo uma curva na parte inferior no suporte da 

tag de PVC montado sobre a parte curva da bobina. Porém, o processo de fixação 

na  superfície  interna  da  bobina  ficaria  muito  complicado,  além disso, haveria  a 

necessidade de confeccionar vários tipos e formatos de suportes de PVC de acordo 

com a  superfície  de  cada  bobina  utilizada  nos  testes.  Por  outro  lado,  caso  se 

incrementasse a dimensão da etiqueta no plano da bobina com o método de fixação, 

a etiqueta seria facilmente quebrada durante o processo de curvamento e do efeito 

do vento que passa pela bobina.

Para contornar este problema, o método de fixação da etiqueta é alterado para a 

forma perpendicular ao plano da bobina, como mostrado na FIG. 5.7 (b). A superfície 

de fixação da etiqueta RFID, neste caso particular, não é curva e apenas o lado do 
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suporte da etiqueta é voltado ao plano da bobina, então o problema de distorção e 

danos a etiqueta  pode ser minimizado. No entanto, quando a etiqueta é colocada 

seguindo a direção da bobina, a etiqueta está em ângulo reto com a antena do leitor.

Os testes evidenciaram que o sinal de RF transmitido a partir da antena do leitor 

para  a  antena  da  tag é  maximizada,  quando a antena do  leitor e a  tag estão 

paralelas (STUTZMAN e THIELE, 1999). 

A TAB. 5.3 apresenta os resultados (experimentais) usando o sistema utilizado 

para os testes com a tag posicionada perpendicularmente ao eixo da antena.

           Tabela 5.3 - Resultados dos testes usando tag perpendicular ao eixo da antena do leitor.

Dia 1º 3º 5º 7º 
Qtd. Bobinas com tag (perpend.) 55 50 65 62

Erro

Bobina com erro 

identificação 2 4 5 6
Perdida 2 3 3 6

Taxa de erro (%) 7,2 14 12,3 19,35

As etiquetas RFID uma vez fixadas no interior das bobinas, são alcançadas pelo 

sinal  de  radiofrequência  (RF)  emitido  pela  antena  do  leitor  fixo.  Estes  sinais 

propagam no interior da bobina o qual trabalha como um guia de ondas cilíndrico. 

Desde que existam vários sinais de RF propagando em diferentes modos de acordo 

com  o  diâmetro  ou  dimensão  da  bobina,  a  confiabilidade  e  performance  da 

identificação é diferente quando os testes são realizados em espaço livre. 

Este  trabalho  não  visa,  no  momento,  encontrar  a  situação  ideal  de 
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FIG. 5.7 – Método de etiquetagem (a) paralelo, (b) perpendicular ao plano da bobina. 

(a) paralelo

(b)  perpendicular



posicionamento  de  tag no  interior  de  uma  bobina  de  aço  que  traduza  na  mais 

perfeita condição de leitura e  identificação do produto.  Em ordem para  alcançar 

resultados mais confiáveis, os testes necessariamente deveriam ser realizados com 

bobinas de vários diâmetros e comprimentos. Como o núcleo da bobina se comporta 

similar  a um guia de ondas cilíndrico,  têm-se  que  obrigatoriamente  considerar  o 

diâmetro ou raio interno da bobina (KIM et al, 2005).

Desde que, comercialmente, muitos tipos de bobinas são fabricadas com vários 

raios  internos  e  diferentes  comprimentos,  torna-se  tarefa  muito  difícil  propor  ou 

mesmo desenvolver algum padrão para método de fixação de etiquetas inteligentes 

RFID em bobinas  de  aço.  Entretanto,  os  resultados  experimentais  obtidos neste 

trabalho contribuem para a idéia de que mesmo que as antenas da tag e do leitor 

estejam ortogonais ou  perpendiculares,  a  tag  dentro da bobina pode ser  lida e 

assim identificada. Baseado nestes resultados, neste trabalho, fica evidente que o 

método de fixação e posicionamento perpendicular apresenta melhores vantagens 

devido a facilidade de fixação e a menor possibilidade de sofrer avarias ou danos.

6  CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES FUTURAS
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A tecnologia de identificação por radiofrequência (RFID), cuja origem pode ser 

registrada  anterior  a  segunda  guerra  mundial,  tem avançado  consideravelmente 

desde esta era.  A evolução desta tecnologia e o crescimento de aplicações através 

dos anos definem o que a tecnologia RFID representa nos dias de hoje. A introdução 

do  conceito  de  EPC  (Electronic  Product  Code)  ou  código  eletrônico  de  produto 

destaca uma nova perspectiva do potencial do RFID, onde esta tecnologia pode ser 

aplicada para monitorar e rastrear até mesmo um simples item no interior de um 

armazém,  a  um possível  baixo  custo,  permitindo alcançar  uma  eficiente  e  clara 

visibilidade na gestão de operação ao longo da cadeia de suprimentos.

Neste  trabalho, foi  descrito  como  a  tecnologia  RFID  integra  e  suporta  um 

compêndio  de  informações  em  um  canal  de  abastecimento  permitindo  sua 

visibilidade. Esta visibilidade eleva as habilidades de otimização de inventários entre 

cadeias de suprimentos de uma organização, bem como, entre empresas parceiras, 

no que se refere à emissão de ordens, matérias primas e pontos de entrega. As  

tecnologias  de  auto-identificação  tal  como  o  RFID  padronizado  dentro  de  uma 

nomenclatura comum de RFID, criado por tecnologia de protocolos padronizados, os 

quais proverão economia em escala e grandes cadeias de suprimentos.  

No entanto, antes que se introduza a tecnologia RFID em todo o seu potencial, 

com completa utilização em cadeias de suprimentos, existe um número considerável 

de requisitos que necessitam ser resolvidos. Estes incluem o desafio de identificação 

de objetos metálicos com esta tecnologia, sendo o principal assunto de pesquisa 

tratado neste trabalho.

O  comportamento  do  campo  eletromagnético  e  sua  influência  próxima  a 

superfícies metálicas e a identificação de objetos metálicos utilizando a tecnologia 

RFID são discutidos e revisados ao longo dos capítulos deste trabalho, provendo um 

claro entendimento  de  como é possível  minimizar  ou  mesmo  eliminar  os efeitos 

negativos desta particularidade em uma solução real.

Este trabalho apresenta também, uma base técnica de identificação RFID para 

produtos metálicos em uma cadeia de suprimentos de uma indústria siderúrgica. 

Especialmente, um sistema mínimo de identificação de bobina de aço é sugerido e 

utilizado. Para lidar com a queda do desempenho de identificação de etiqueta RFID 

(tag) afetada principalmente  por  objetos metálicos  na  vizinhança,  um  forma de 

118



fixação com  base  na utilização  de  uma  etiqueta  similar  ao  tipo  “flagtag” é 

apresentado.

Como  recomendação  para  futuros  trabalhos,  outras  pesquisas  nesta  área 

podem e devem ser exploradas, como forma de se obter as melhores práticas ou 

mesmo uma metodologia mais eficaz de como se implantar e posicionar leitores e 

respectivas  antenas,  próximas  a  estruturas  metálicas.  Desta  forma,  haverá  um 

avanço  na  direção  de  que  sistemas  baseados  em  tecnologia  RFID  possam 

efetivamente ser empregados em ambientes contendo estruturas metálicas e mais 

ainda, abrigando uma enorme quantidade de produtos integralmente produzidos em 

metais.

Análises futuras podem ser conduzidas para se encontrar os locais e posições 

ótimas de fixação de tags e antenas de leitores RFID em empilhadeiras, guindastes, 

pontes  rolantes,  equipamentos  rodo-ferroviário,  entre  outros ativos,  ao longo das 

linhas de produção de produtos  siderúrgicos,  onde se realiza a movimentação e 

armazenagem  dos  produtos  semi-acabados  ou  mesmo  acabados,  prontos  para 

etapa de expedição. Estas análises poderão ser  realizadas de forma teórica, por 

meios de cálculos e ou simulações, ou de forma empírica por meio de experimentos 

ou ambos.

A pesquisa  apresentada  neste  trabalho  de  dissertação  focou  a  utilização de 

etiqueta RFID do tipo passiva operando na faixa de UHF, visando à identificação de 

produtos metálicos, especificamente bobinas de aço. Isto devido à etiqueta passiva 

ser geralmente menor em tamanho, não requer manutenção e ser potencialmente 

mais barata do que etiqueta semi-ativa ou ativa, fazendo com que etiquetas passivas 

possam ser aplicadas em grande escala em nível de identificação de item.

Embora  a  que  considerar  que  etiquetas  ativas  possuem  funcionalidades 

adicionais (como sensores), as quais podem ser requeridas para outras aplicações 

dentro  de  uma  cadeia de  suprimentos  de  uma  siderúrgica.  Portanto,  um estudo 

sobre o desempenho de etiquetas ativas usada em superfícies de objetos metálicos 

pode ser muito benéfico em um trabalho futuro.

  É  de  grande  relevância,  em  futuros  trabalhos  sobre  este  tema,  o 

desenvolvimento  de  um  estudo  e  mapeamento  dessa  importante  cadeia  de 

suprimentos,  para que por  meio  da análise e de sua  compreensão,  possam ser 

identificados  os  pontos  críticos,  oportunidades  de  melhorias,  aproveitamento  de 
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sinergias,  com  vistas  a  uma  maior  eficiência  na  utilização  da  tecnologia  de 

identificação RFID, de forma a possibilitar menores custos e maior lucratividade na 

cadeia de suprimento como um todo.

Um estudo dessa natureza contribui  ainda para a disseminação no ambiente 

acadêmico  dos  processos  e  práticas  da  indústria  siderúrgica  sob  o  foco  do 

gerenciamento da cadeia de suprimentos.
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8.1  ANEXO 1. A HISTÓRIA E EVOLUÇÃO DA TECNOLOGIA RFID

Muitas pessoas acreditam que RFID é uma nova tecnologia, mas na realidade 

esta possui uma extensa história. A mais precisa descrição para RFID é de se tratar 
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de uma tecnologia emergente e dada a essa classificação, o melhor entendimento 

se dá por meio da avaliação e do conhecimento de sua história.

Sistema  RFID  são,  em  sua  maioria,  entidades  complexas  que  podem  ser 

utilizadas de várias maneiras.

Em 1906, Ernst FW Alexanderson demonstrou a primeira onda contínua (CW) 

para geração e transmissão de sinais de rádio. Esta realização marca o início do 

moderno sistema de radiocomunicação, onde todos os aspectos das ondas de rádio 

são controlados. O início do século 20 foi considerado como nascimento do radar. O 

trabalho  para  desenvolvimento  do  radar,  durante  a  Segunda  Guerra  Mundial, 

marcou  uma  evolução técnica  significativa,  como  o  Projeto  Manhattan.  O Radar 

emite as ondas de rádio para efetuar a detecção e localização de um objeto por  

meio da reflexão de ondas de rádio.  Esta reflexão pode determinar a posição e a 

velocidade de um objeto.

O  significado  da  descoberta  do  radar  foi  rapidamente  compreendido  pelos 

militares,  porém,  muitos dos desenvolvimentos iniciais estavam envoltos em total  

segredo. Uma vez que o RFID é formado combinação da tecnologia de rádio e de 

radar, podemos considerar que a convergência dessas duas disciplinas de rádio e 

os pensamentos sobre a tecnologia RFID ocorreu na esteira do desenvolvimento do 

radar (LANDT, 2001).

No  início,  Um  dos  primeiros  trabalhos  de  pesquisa  frente  à  exploração  da 

tecnologia RFID foi estabelecido por Harry Stockman, cujo título era "A comunicação 

por  meio  de  potência  refletida",  publicado  em  1948.  Stockman  afirmou: 

"Evidentemente,  muita pesquisa e trabalho de desenvolvimento tem que ser  feito 

antes que os problemas básicos de comunicação por meio de sinais refletidos sejam 

resolvidos, e antes que o campo de aplicações úteis seja explorado”.

Nos  anos  1930,  Exército  e  Marinha  enfrentaram  o  desafio  de  identificar 

adequadamente alvos no solo, no mar e no ar (HESSEL, 2009).

Trinta anos se passariam antes que a visão de Stockman chegasse a frutificar. 

Outros tantos desenvolvimentos foram necessários: o transistor, o circuito integrado, 

o microprocessador, o desenvolvimento de redes de comunicação e as mudanças 

nas formas de se fazer negócios. O sucesso de RFID teria que esperar um pouco.

Muita  coisa  aconteceu  em  57  anos  desde  que  o  trabalho  de  Stockman  foi  

publicado.  Os anos 1950 foram uma época de exploração de técnicas de RFID, 
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seguindo os desenvolvimentos técnicos de radiocomunicação e radar na década de 

1930 e 1940 respectivamente. Várias tecnologias relacionadas com RFID estavam 

sendo exploradas, como  transponders de longo alcance, implementados durante a 

Segunda Guerra Mundial para identificar e autenticar os aviões aliados. Este sistema 

era  conhecido  como  identificação  de  amigo  ou  inimigo  (Friend  or  Foe)  (MILES, 

2008).  

Avanços em sistemas de comunicação de radar e RFID continuaram no decorrer 

das décadas de 1950 e 1960. Cientistas e acadêmicos da Europa, Estados Unidos e 

Japão pesquisaram e apresentaram muitas pesquisas explicando como a energia 

por  meio  de  radiofrequência  ou  simplesmente  RF,  poderia  ser  utilizada  para 

identificação remota de objetos. Data-se desta época, importantes trabalhos como o 

de  DB  Harris  "Sistemas  de  transmissão  de  rádio  com  respondedor  modulável 

passivo." As rodas de desenvolvimento RFID estavam girando. A FIG  8.1  retrata 

uma pequena mostra da evolução e do desenvolvimento da tecnologia RFID.

  

                     FIG 8.1 – História e evolução da tecnologia RFID. Landt (2001)  

Os anos 1960 foram o prelúdio para a explosão de RFID da década de 1970. 

R.F. Harrington estudou a teoria eletromagnética relacionada com RFID em seus 

papéis como: “Teoria dos Dispersores Carregados” em 1964. Os inventores estavam 

ocupados com experiências relacionadas com RFID, tais como  Robert Richardson 

"Os  dispositivos  de  radiofrequência  ativados  remotamente",  e  JH  Vogelman 

"Transmissão de dados utilizando técnicas passivas de ecos de radar."

As  atividades  comerciais  foram  iniciadas  nos  anos  1960.  As  empresas 

Sensormatic e Checkpoint foram fundadas no final dos anos 1960. Essas empresas 

como outras, tais como Knogo, desenvolveu equipamentos de vigilância eletrônica 
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de artigos (EAS) para combater o roubo de mercadorias. 

Estes tipos de sistemas utilizam microondas (geração de harmônicos usando um 

semicondutor) ou tecnologia indutiva (circuitos ressonantes). A  vigilância eletrônica 

de artigos (EAS) foi sem dúvida o primeiro uso comercial e mais difundida aplicação 

baseada em tecnologia RFID.

Etiquetas  eletrônicas  (tags)  contendo  vários  “bits”  de  natureza  experimental 

foram  construídas  a  partir  de  componentes  discretos.  Enquanto  as  etiquetas 

eletrônicas de um único “bit” utilizados para  vigilância eletrônica de artigos (EAS) 

eram  pequenos,  etiquetas  “multibit”  eram  do  tamanho  de  um  pedaço  de  pão, 

constrangido pelo tamanho e pelos ditames do circuito.

Na  década  de  1970,  colaboradores,  inventores,  empresas,  instituições 

acadêmicas  e  agências  do  governo  estavam  trabalhando  ativamente  com  a 

tecnologia RFID, e notáveis avanços estavam sendo realizados em laboratórios de 

pesquisa e instituições  acadêmicas,  como  “Los Alamos Scientific  Laboratory”  da 

Universidade de Northwestern e do Instituto de Microondas na Suécia.

Um desenvolvimento precoce e importante foi observado em “Los Alamos” e foi  

apresentado por Alfred Koelle, Depp Steven, e Freyman Robert, "Radio-telemetria 

de curto alcance para identificação eletrônica usando moduladores de reflexão de 

sinais”,  em  1975.  Esse  desenvolvimento  assinalou  o  início  na  prática  do 

desenvolvimento  de  etiquetas  eletrônicas  totalmente  passivas,  ou  seja,  que  não 

necessitam de baterias internas, com alcance operacional de dezenas de metros. 

Outras  grandes empresas também estavam desenvolvendo a tecnologia de RFID, 

tais como Raytag Raytheon em 1973 e Richard Klensch da RCA, que desenvolveu 

seu próprio sistema de identificação eletrônica em 1975.

A Autoridade Portuária e de Transportes Urbanos de Nova York e Nova Jersey 

também  testaram  os  sistemas  RFID  construídos  pela  General  Electric, 

Westinghouse,  Philips e  Glenayre.  Os  resultados  foram  favoráveis  para  a 

funcionalidade  em  pedágios,  mas  a  primeira  aplicação  RFID  comercial  bem 

sucedida  em  transportes,  cobrança  eletrônica  de  passagens,  ainda  não  estava 

pronta nessa época.

Os  anos  1970  foram  caracterizados  principalmente  pelo  trabalho  de 

desenvolvimento.  As  aplicações  previstas  eram  basicamente  voltadas  para 

rastreamento  de  animais,  de  veículos,  e  automação  de  fábrica.  Exemplos  de 
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rastreamento em animais foram desenvolvidos por meio de sistemas de microondas 

em “Los Alamos” e “Identronix” e pelos sistemas indutivos na Europa. O interesse na 

identificação eletrônica de animais teve grande interesse em Países da Europa.

Os  esforços  para  aplicação  da  tecnologia  RFID  em  transporte  incluíram  o 

trabalho desenvolvido em “’Los Alamos”, na Associação Internacional de Pontes e 

Túneis (IBTTA) e órgãos ligados a  Administração  Federal  de  Auto-estradas  dos 

Estados  Unidos.  Os  dois  últimos  patrocinaram  uma  conferência  em  1973  que 

concluiu o não interesse nacional no desenvolvimento de um padrão único para a 

identificação eletrônica de veículos. Essa decisão seria de suma importância, pois 

permitiria uma variedade de sistemas a ser desenvolvido se considerarmos o fato de 

que a tecnologia RFID estava em fase inicial de desenvolvimento.

Os esforços de pesquisa continuaram, onde podemos destacar  R.J.  King, que 

escreveu um livro sobre técnicas de microondas homódinas, em 1978. Este livro é 

um compêndio  inicial  da teoria e  da  prática utilizada em sistemas RFID tipo  de 

dispersão e reflexão de sinais.

A  tecnologia  e  desenvolvimento  de  etiquetas  eletrônicas  tinham  melhorado 

significativamente  com  a  redução  de  seu  tamanho  e  na  melhoria  em  sua 

funcionalidade. A chave para esses avanços foi o uso de circuitos de baixa tensão, 

baixa  potência  e  de  lógica  CMOS.  As  memórias  das  etiquetas  utilizavam 

comutadores ou laços de fios e tinha melhorado com a utilização de matrizes de 

diodos e fusíveis, desenvolvidos no final da década (LANDT, 2001).

Os anos 1980 tornaram-se a década para a implementação plena da tecnologia 

RFID,  embora  diferentes  maneiras  fossem  desenvolvidas  em  várias  partes  do 

mundo. O maior interesse em RFID nos Estados Unidos foi na área de transportes, 

controle de acesso de pessoas e em menor  escala aplicada na identificação de 

animais.                     

Na  Europa,  os  maiores  interesses  se  deram  e  torno  de  sistemas  de  curto 

alcance  para  identificação  de  animais  e  aplicações  industriais  ou  de  negócios, 

apesar  de  pedágios  na  Itália,  França,  Espanha,  Portugal  e  Noruega já  estarem 

empregando  a  tecnologia  RFID.  Um  fato  primordial  para  rápida  expansão  de 

aplicações RFID foi o desenvolvimento do computador pessoal (PC), que permitiu 

uma  econômica  coleta  e  gerenciamento  de  dados  em aplicações  envolvendo a 

tecnologia RFID (LANDT, 2001).
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Nos Estados Unidos, a Associação Americana de Transportes Ferroviários e o 

Programa de Manuseio de Contêineres estavam em plena atividade com diversas 

iniciativas  de  RFID.  Teste  de  sistemas  RFID para  cobrança  em pedágios  vinha 

acontecendo há muitos anos, e a primeira aplicação comercial começou na Europa 

em 1987 na Noruega, e foi seguido rapidamente nos Estados Unidos pela “Turnpike 

North Dallas” em 1989. Também durante esse tempo, a Autoridade Portuária de 

Nova York e Nova Jersey implementaram comercialmente a tecnologia RFID em 

ônibus  que  passavam  pelo  Túnel  Lincoln,  que  ligava  e  até  hoje  ligam  essas 

importantes cidades.

A tecnologia  RFID encontrou bastante destaque com o advento da cobrança 

eletrônica  em  pedágios  e  a  cada  dia  novos  clientes  ficavam  interessados  na 

novidade. As etiquetas estavam sendo construídos com circuitos integrados CMOS 

personalizado e combinado com componentes discretos para transmissão na faixa 

de microondas. A memória EEPROM tornou-se a memória não volátil escolhida nas 

soluções,  permitindo a fabricação em grande escala de etiquetas (tags)  idênticas 

que poderiam ser individualizada através de uma programação.

 Estes avanços levaram a novas reduções no tamanho das etiquetas e aumento 

de sua funcionalidade. A restrição agora se dava em função do tamanho da antena, 

que passou a ser bastante crítica e importante na definição do tamanho final das 

etiquetas (LANDT, 2001).

Os anos 1990 foram uma década significativa para a tecnologia RFID desde a 

implantação  de  cobrança  eletrônica  em larga  escala  em praças  de  pedágios  e 

também pela instalação em mais de 03 (três) milhões de vagões ferroviários nos 

Estados  Unidos.  Importantes  implementações  ocorreram  com  inovações  em 

cobrança eletrônica em pedágios. A FIG 8.2 retrata a evolução da tecnologia RFID 

no período compreendido entre as décadas de 1960 a 1990.
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            FIG 8.2 – Evolução da tecnologia RFID no período de 1960 a 1990. Landt (2001)  

Na cidade americana de Oklahoma, ocorreu a implantação do primeiro sistema 

de  cobrança  eletrônica  em  uma  auto-estrada.  Nessa  nova  versão,  os  veículos 

podiam passar em velocidade normal pelos pontos de cobrança, sem ser impedidos 

por barreiras ou paradas em postos de pedágio manual, monitoradas por circuitos 

internos de televisão (LANDT, 2001). 

O primeiro sistema combinado de gestão de tráfego e cobrança automática de 

pedágios  foi  instalado  na  área  de  Houston,  pelo  condado  de  Harris  em  1992. 

Também  ocorreu  nessa  época,  a  instalação  de  leitores  RFID  capazes  de  ler 

etiquetas com diferentes tipos de protocolos.

No nordeste dos Estados Unidos, sete agências regionais de pedágio formaram 

o “EZ Pass Inter Group” (IAG) em 1990, para desenvolver em conjunto, um sistema 

regional de cobrança eletrônica de pedágios. Esse sistema trouxe a inovação de se 

utilizar  apenas um tipo de etiqueta (tag)  e um mesmo  sistema  de  bilhetagem e 

cobrança de valores por veículos, para acesso a pontes, entradas de acessos às 

cidades cortadas pela rodovia e pontos de cobrança de pedágio.

Ocorreram também interesses em aplicações RFID na Europa durante a década 

de 1990. Ambas as tecnologias de microondas e indutivos encontravam lugar em 

projetos de cobrança eletrônica de pedágios, controle de acesso além de inúmeras 

aplicações no setor de comércio. 

 As  etiquetas  já  se  apresentavam  com  tamanho  próximo  de  uma  pequena 

moeda, como mostra a FIG 8.3.
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                FIG 8.3 – Evolução das etiquetas RFID, comparada a uma moeda. Landt (2005)    

O século 21 começa com o desenvolvimento da menor etiqueta RFID operando 

na faixa de microondas, construído com, no mínimo, dois componentes básicos: um 

simples  circuito  integrado  CMOS  personalizado  e  uma  antena.  As  “tags” agora 

poderiam  ser  construídas como etiquetas adesivas,  facilmente  anexadas a pára-

brisas e objetos a serem gerenciados.  O uso de RFID para cobrança eletrônica de 

pedágio teve expansão nos Estados Unidos, com uma média de 3.500 faixas ou vias 

de tráfego já em 2001, como mostra a FIG 8.4.

Os tamanhos das etiquetas agora ficavam limitados pelas restrições do tamanho 

das antenas. O projeto de antenas mais adequadas e a busca por melhores tipos de 

memórias não-voláteis eram os grandes desafios do projeto de novas “tags”.

O impacto da tecnologia RFID é apresentado regularmente na mídia, com o uso 

de RFID programado para se tornar ainda mais onipresente. O crescente interesse 

em transações eletrônicas, telemática, rastreamento de objetos  e comércio móvel 

por meio de RFID, levou essa tecnologia para mais perto do consumidor.

Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos e rastreamento de ativos por meio da 

tecnologia RFID, foram as áreas de aplicação que mais cresceram, estimulados pela 

técnica  descoberta no  final  da década  de  1990,  que  incorporavam diodos de 

microondas de silício na mesma circuitaria do “tag”. Este desenvolvimento permitiu 

uma redução no  tamanho do circuito,  a  redução no  custo das etiquetas,  maior 

funcionalidade e maior confiabilidade.

Por  volta  de  2004  foi  formada  a  organização  EPCglobal,  patrocinada  pelas 

indústrias e sem fins lucrativos. A EPCglobal é um órgão internacional que gerencia 

atualmente os padrões de códigos eletrônicos de produto (Electronic Product Code) 

que se tornou um padrão para a identificação automática de itens das cadeias de 

abastecimento em todo o mundo.
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FIG 8.4 – Evolução da tecnologia RFID no período de 1990 a 2003. Landt (2005)    

Dessa forma, foram estabelecidos pela primeira vez uma exigência global para 

implementação dos sistemas de RFID e um organismo de normalização pronto para 

ajudar a facilitar a implementação dessa exigência.

O ritmo da evolução da tecnologia  RFID continua acelerada.  O futuro parece 

muito promissor para esta tecnologia. Haverá necessidade de  avanços em outras 

áreas,  bem  como,  no desenvolvimento  de  software  de aplicações,  políticas  de 

privacidade  e  tantos  outros  aspectos legais.  Importante  também  será  o 

desenvolvimento  de infra-estruturas de  apoio  para projetar,  instalar  e manter 

sistemas de RFID.

RFID é  uma tecnologia que abrange diversas  áreas  da  engenharia, 

desenvolvimento de software, teoria de circuitos, teoria de antenas, propagação de 

rádio, técnicas de microondas, projeto de receptor, circuitos integrados, criptografia, 

tecnologia de materiais, desenho mecânico e engenharia de rede, para citar alguns. 

No Brasil, em meados de 2004, a HP iniciou um projeto piloto em São Paulo, 

para testar a etiquetagem RFID ao nível de item, com o objetivo de melhorias na 

precisão de inventário de produtos e redução dos custos internos, tornando-se um 

dos impulsionadores no desenvolvimento da tecnologia no Brasil (HESSEL, 2009).

Recentemente outras iniciativas do emprego da tecnologia de radiofrequência 

surgiram no Brasil, como por exemplo, a adoção dessa tecnologia no controle de 

suprimentos destinado ao Exército Brasileiro. 
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8.2 ANEXO 2. COMPONENTES DO SISTEMA RFID

Com a expansão do  RFID é necessário que se entenda como funciona esta 

tecnologia que está tão presente nos debates tecnológicos dos dias de hoje.  Um 

sistema de RFID é formado basicamente de três componentes: as antenas, as 

tags ou etiquetas eletrônicas e o leitor, como mostra a FIG. 8.5.

Hessel  (2009)  define  de  forma  resumida,  o  funcionamento  deste  sistema 

ocorre da seguinte forma: 

 O leitor é conectado a antena e é gerado o sinal de radio frequência;
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 Quando uma tag entra na área de cobertura do sinal gerado pelo leitor, ela 

recebe energia e aciona os seus circuitos;

 Os circuitos da tag são energizados pelo leitor, acionam a leitura dos 

dados da tag e os enviam para o leitor;

 Este por sua vez processa as informações e guarda o identificador da tag.

                                          FIG 8.5 –  Componentes básicos do sistema RFID

Os  três  componentes  envolvidos  em  um  sistema  de  RFID possuem 

características próprias e que devem ser escolhidas de acordo com as necessidades 

e desafios impostos pela aplicação na qual se deseja utilizar a tecnologia de RFID.

Cada um dos componentes contribui para o desempenho total do sistema. Desta 

forma,  para  se  atingir  um  sistema  otimizado,  é  necessário  conhecer  todas  as 

características e comportamento dos componentes de forma a compor as melhores 

junções entre estes, proporcionando assim o melhor resultado global do sistema.

Como podemos observar, a implantação da tecnologia de  RFID requer relativo 

conhecimento sobre  sistemas  de  radiofrequência,  além de  um estudo  detalhado 

sobre a aplicação na qual se deseja adotar essa tecnologia. Isto ocorre devido à 

grande  variedade  de alternativas  que  esta  tecnologia  proporciona  (SHEPARD, 

2004). 

Antenas
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A antena é o elemento do sistema de  RFID responsável pela propagação do 

sinal de RF gerado pelo leitor. É o componente mais simples e de baixo 

custo global de todo sistema, conforme ilustra a FIG. 8.6 a seguir. 

 

  FIG  8.6 –  Típica  de 

antena RFID. Site fabricante  

Devido à grande variedade de antenas disponível  no mercado, uma vez que 

antenas são elementos passivos que dependem apenas da frequência de operação, 

desde que trabalhem na frequência utilizada, podem ser usadas em um sistema 

baseado  em  tecnologia  RFID.  Com  esta  grande  variedade  de  opções  é  neste 

componente onde são feitos os ajustes para solução de problemas do sistema de 

RFID (HESSEL ,2009).

Mas  para  utilizar  os  diversos  tipos  de  antenas  é  necessário  conhecer  as 

principais grandezas  físicas  que  caracterizam  as  antenas  e  influenciam  no 

comportamento  do sistema.  Estas  grandezas são: diretividade,  polarização e 

ganho. 

Diretividade

A  diretividade  é  a  característica  física  da  antena  que  define  a  direção  de 

propagação do  sinal  de  radiofrequência ou  RF emitido pela  mesma.  Através  da 

analise da diretividade é definida a área de cobertura das antenas (BROWN, 2006).

Desta forma existem várias classificações para as antenas de acordo com a sua 

diretividade. As antenas podem ser classificadas da seguinte forma: 
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a) Antenas diretivas: antenas nas quais o campo de RF é 

propagado em um feixe bem restrito, delimitando uma pequena área, 

mas com uma intensidade maior. Antenas diretivas são utilizadas para 

aplicações onde o tag e as antenas estarão em posições definidas e 

distantes entre eles e não haverá grande alteração desta posição.

b) Antenas Omnidirecionais: antenas nas quais o campo de RF 

é propagado a 360 graus em relação à antena, ou seja, o sinal de RF é 

propagado para todas as direções, só que a energia do campo é dissipada 

em todas as direções diminuindo assim a intensidade do campo. Este tipo 

de antena deve ser empregado em aplicações nas quais o tag pode estar 

de  qualquer lado  da  antena,  só  que  devem passar  mais próximas  da 

antena.

c) Antenas  Painel:  grande  maioria  das  antenas  utilizadas 

para sistemas de RFID é deste tipo. Estas antenas propagam sinal de 

RF em meio  hemisfério  (um  campo  de aproximadamente  160  graus). 

Estas são as antenas normalmente utilizadas para a montagem de portais. 

Polarização

A  polarização  de  uma  antena  é  uma  característica  muito  importante  para 

aplicações de  RFID,  principalmente  para  sistemas  passivos.  A  definição  para 

polarização é algo muito complexo que exige um alto grau de conhecimento na área 

de engenharia de antenas. Nesse trabalho, não aprofundaremos nesse tema. No 

entanto,  existe  uma  variedade  de  livros  e  trabalhos  acadêmicos  cobrindo  essa 

importante característica de uma antena, por exemplo, o livro de KIM e PARK:  RFID 

tag antenna mountable on metallic plates,  Vol. 4, 2005. 

Para  facilitar  a  utilização  desta  característica  para  um  projeto  devem-se 

relacionar  os  dois  tipos  principais  de  polarização  as  suas  principais  aplicações. 

Estes dois tipos são: polarização linear e polarização circular.

a) Polarização  linear:  antenas  com  este  tipo  de  polarização  têm uma 

maior concentração de energia do campo de  RF.  Mas para utilizarmos 

esta antena à orientação da tag e da antena devem ser a mesma. De uma 
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forma geral a orientação da tag esta relacionada com sua maior dimensão 

física.  Em  relação  ao  formato  das antenas  lineares  elas  possuem, 

normalmente, um aspecto retangular. Este tipo de antena deve ser usado 

quando a orientação da tag em relação à antena não muda, e quando é 

necessário campos de energia mais fortes (quando existem produtos que 

absorvem o sinal de RF) (KIM, 2005).

b) Polarização circular: antenas com polarização circular têm uma menor 

concentração de campo, mas por sua vez independem da orientação da 

tag. O aspecto físico de uma antena com polarização circular na maioria 

dos casos é uma forma quadrada ou circular. Sendo assim este tipo de 

antena  é  indicado  para  aplicações  onde  não se  pode  controlar  a 

orientação do tag através de processos.

Ganho

Esta  é  característica  mais  simples  das  antenas.  O  Ganho  é  o  nível  de 

amplificação de sinal que uma antena vai acrescentar no leitor de RFID para fazer 

com que o sinal de RF alcance a tag com níveis suficientes para atender as 

necessidades do sistema.

Quanto maior o ganho da antena maior será a densidade de energia que irá 

alimentar a tag aumentando assim à distância em que o leitor pode identificar a tag. 

A unidade de medida utilizada para determinar o ganho de uma antena é o decibel  

(dB). As antenas mais comuns aplicadas em soluções RFID possuem em torno de 6 

dBi de ganho (KIM et al., 2005).

Etiqueta inteligente ou Tag

É o elemento de identificação do sistema de  RFID. A tag recebe várias outras 

denominações como: etiqueta inteligente, transponder entre outras, sendo que tag é 

o nome  mais  comum  para  este  componente.  A  tag é  composto  por  três 

componentes básicos:  antena,  circuito  integrado  e  encapsulamento.  Da  junção 

destes três componentes é formado a tag.
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A composição entre a antena e o circuito integrado (CI) recebe o nome de inlay 

sendo que  este  pode ser  encontrado  no  mercado para aquisição. Devido à alta 

tecnologia envolvida na montagem do  inlay, a grande maioria dos fabricantes de 

tag trabalha no desenvolvimento da melhor  combinação  inlay e encapsulamento 

para atender cada aplicação, conforme podemos observar na FIG 8.7 a seguir:

                                                  FIG 8.7 – Estrutura típica de uma Tag

A construção do  tag também esta amarrada à definição do sistema como um 

todo. Existem sistemas de RFID passivos e ativos sendo que a principal diferença 

entre eles esta na tag. Sistemas ativos possuem tags com bateria, componente este 

que aumenta o custo e as dimensões das tags.

Já as  tags para sistemas passivos não possuem bateria o que reduz custos e 

dimensões. Para as aplicações de movimentação logística onde um dos objetivos da 

implantação de RFID é a tentativa de substituição, em longo prazo, dos códigos de 

barras,  o sistema que mais é aplicado é o sistema passivo.  Estes dois sistemas 

serão detalhados neste trabalho.

Inlay

O inlay é a junção entre o circuito integrado e a antena. Devido ao processo de 

junção entre antena e chip ser muito complexo, a montagem do  inlay é realizado 

por poucas empresas que dominam esta tecnologia e hoje estão investindo cada vez 

mais para  diminuir  os  custos  envolvidos  para  poder  entregar  para  o  mercado ,  
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inlay’s de baixo custo para que os fabricantes dos tags possam expandir as opções, 

atendendo assim uma maior variedade de aplicações (BROWN, 2006).

O circuito integrado fabricado  para  sistemas de  RFID possui  funcionalidades 

básicas: sistema de armazenamento de energia, acesso a memória e transmissão 

das informações.  Os  principais  fabricantes  de  circuitos  integrados  para  RFID 

atualmente são: Alien  Technology,  Impinj Co  ,  Philips,  Symbol,  Texas 

Instruments entre outras.

O outro componente do  inlay é a antena. Normalmente é neste componente 

que esta o diferencial de desempenho da  tag em relação aos vários modelos que 

são fabricados.  Como  por  exemplo,  tags com  duas  antenas  independem  da 

polarização  da antena  utilizada.  Não  existem fabricantes  apenas  de  antena,  na 

realidade os fabricantes de inlay são os responsáveis pela fabricação e projeto da 

antena, permitindo dessa forma maior economicidade e integração do conjunto chip 

e  antena.  Os principais  fabricantes  de  Inlay do  mercado  atual  são: Alien 

Technology, Impinj Co, RafSec, Symbol, Texas. 

Encapsulamento

É na escolha e forma do encapsulamento que reside o grande diferencial entre 

fabricantes de tags e desenvolvedores de  soluções para  as  aplicações  RFID.  O 

encapsulamento  é o  componente  que  deve  ser  definido  na  aplicação  para 

possibilitar que o inlay produzido consiga resistir ao meio físico, aderir ao item a ser 

identificado, suporte mecânico, acomodação para bateria e sensores (no caso de 

sistemas ativos) receber identificação externa, proteção contra impactos, superfície 

para  impressão  (inclusive  impressão  de  código  de  barras)  e  muitas outras 

características que somadas à identificação por radiofrequência transforma a tag em 

um identificador com diversas funcionalidades (HESSEL, 2009).

Além de todas as funcionalidades que o encapsulamento precisa ter, é muito 

importante que o encapsulamento seja inerte aos sinais de RF utilizados pelo inlay. 

O  inlay deve ser encapsulado com materiais e processos que não deteriorem ou 

prejudiquem as  funcionalidades de  identificação  da  tag.  Por  exemplo,  tags para 

identificação  de  veículos  em  linha  de  produção  precisam  resistir  ao  calor  e  a 

produtos químicos, mas o encapsulamento para este tipo de tag nunca poderá ser 
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de metal, mesmo este material resistindo ao calor e aos produtos químicos ele irá 

interferir nas transmissões entre a  tag e o leitor  de  RFID. O mesmo se aplica a 

identificação  de  produtos  siderúrgicos,  dada  a  sua  superfície  eminentemente 

constituída em aço (HESSEL, 2009).

Leitores RFID

São os elementos que realizam a interface e a interoperabilidade entre as tags e 

os  sistemas  computacionais.  Os  leitores  são equipamentos  de  transmissão  e 

recepção de sinais de radiofrequência que controlam a comunicação com as  tags 

enviando comandos e captando as respostas devolvidas pelas tags depois de cada 

comando enviado. São os  elementos  com maior  valor  do sistema,  sendo que a 

correta escolha dos leitores será fator decisivo para o sucesso da implantação de 

um sistema de RFID (KIM et al., 2005).

Como todos  os outros  componentes  do sistema,  os  leitores possuem várias 

características que, de acordo com a aplicação desejada, devem ser avaliadas para 

que os equipamentos escolhidos agreguem as características que mais atendam a 

necessidade do projeto.

Os leitores podem ser  classificados de acordo com os seguintes parâmetros: 

mobilidade, protocolos, licença de operação e processamento de sinais. A FIG. 8.8 

apresenta um modelo básico de leitor RFID tipo fixo.
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FIG 8.8 – Leitor Fixo RFID. Alien Technologies - 2010

Mobilidade

Os leitores podem ser  classificados de acordo com os seguintes parâmetros: 

mobilidade, protocolos, licença de operação e processamento de sinais.

Um leitor de  RFID pode ser classificado de acordo com sua mobilidade pelos 

seguintes tipos: móvel, fixos e embarcados.

Os leitores  móveis são  aqueles  que  estão  conectados  a  PDA,  coletores  de 

dados ou notebooks e são utilizados para aplicações onde é necessário ir até o item 

identificado e  realizar  a  leitura da  tag.  Leitores  móveis  são muito  aplicados aos 

processos  de  conferência  e  inventário.  Devido  à  fonte  de  alimentação  reduzida 

(normalmente compartilham a bateria do equipamento no qual estão conectados) o 

desempenho, acuracidade e distância de leitura também são menores.

Já  os leitores  fixos são  aqueles  que  possuem  interface  direta  para 

microcomputadores ou mesmo interfaces de rede e conectam-se diretamente com a 

rede  de  computadores local.  Estes  leitores  possuem  desempenho  otimizado  e 

proporcionam as maiores distâncias de leitura (HESSEL, 2009).

São utilizados para aplicações nas quais os objetos identificados passam por 

diante  do  campo  eletromagnético  gerado  pelas  antenas  conectadas  a  estes  e 

automaticamente capturam as informações das tags e as enviam para os sistemas 

que necessitam da informação. São responsáveis pela maior parte das aplicações 

para  RFID.  Os  leitores  fixos  são  utilizados  em  portais,  prateleiras  inteligentes, 

controle de objetos em esteiras, apontamento automático de linha de produção entre 

outras.

Leitor  embarcado é  a  nova  tendência  do  mercado  de  RFID, 

principalmente para aplicações logísticas. Grande parte das movimentações de 

cargas nos depósitos, centros de distribuição, portos e pátios é feita com maquinas 

de movimentação, como empilhadeiras, pontes rolantes e guindastes, e o ideal seria 

juntar  as  funcionalidades  de movimentação  destes  equipamentos  com  a 

identificação automática proporcionada pelo RFID (HESSEL, 2009).

Protocolo
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Devido  à  grande  diversidade  de  protocolos  de  comunicação  existente,  a 

comunicação entre  tags e  leitores  pode  ser  de  dois  tipos:  Multiprotocolos  ou 

Protocolo único.

Leitores multiprotocolo são aqueles que conseguem trabalhar com vários 

tipos de protocolos de  tags diferentes aumentando a diversidade de  tags que o 

leitor pode se comunicar. Normalmente este tipo de leitor possui um desempenho 

um pouco inferior se comparado aos leitores de protocolo único.

Leitores de protocolo único trabalham apenas com um tipo de protocolo 

de tag. Desta forma eles só podem operar com um único protocolo de comunicação 

e  se  um  tag que  utiliza  outro  protocolo  é  apresentado  para  o  leitor  ele  não 

conseguira identificar esta  tag. Leitores de protocolo único normalmente possuem 

melhor desempenho de leitura do que os leitores multiprotocolos (KIM et al., 2005).

8.2.1  REGULAMENTAÇÃO DE RADIOFREQUÊNCIA

Como  os  leitores  de  RFID são  equipamentos  que  trabalham com sinais  de 

radiofrequência ou simplesmente RF, é necessário que eles trabalhem sob normas 

que controlam o espectro de frequência de cada região do globo. Estas normas são 

definidas pelo ITU (International Telecommunication Union) que divide o globo 

em três regiões para normatização do uso de radiofrequência. Esta divisão esta 

detalhada na FIG. 8.9 (ITU, 2010). 
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Desta forma, estes leitores têm que atender as regulamentações de cada região. 

De acordo  com  esta  divisão  existem  dois  tipos  de  leitores:  leitores  com 

regulamentação  regional e  leitores  com  regulamentação  global.  Leitores  que 

possuem regulamentação regional só podem operar nos países que operam com as 

regras estipuladas pela regulamentação que o leitor foi desenvolvido.

Por exemplo, um leitor com regulamentação FCC só pode operar nos países que 

integram  a Região  2,  por  estarem  diretamente  sob  jurisdição  dessa  instituição 

regulamentadora,  enquanto  que  um  leitor  com  Regulamentação  ETSI só  pode 

operar na Região 1 (ITU, 2010).

Os leitores com regulamentação global podem ser utilizados em qualquer parte 

do globo uma vez que via configuração é possível selecionar a regulamentação a 

qual  o leitor  esta  obedecendo  naquela  configuração.  Leitores  fabricados  pelas 

principais  fornecedoras  de  tecnologia  RFID  em  nível  global,  apresentam  essa 

característica ou funcionalidade em suas linhas ou famílias de equipamentos.

No Brasil o órgão que regulamenta a utilização do espectro de radiofrequência é 

a Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL. Mesmo o Brasil estando na 

Região 2 e as especificações da Anatel serem compatíveis com as do FCC, um 

leitor de  RFID, para operar no Brasil, deve ser homologado pela  ANATEL. A FIG. 

8.10  apresenta  as  bandas  aprovadas  pela  ANATEL  para  uso  da  tecnologia  de 

identificação por radiofrequência (ANATEL, 2010).
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A frequência de um sinal é a grandeza que indica a velocidade de repetição de 

um fenômeno  periódico.  Para  transmissões  de  rádio  a  frequência  é  uma  das 

grandezas mais  relevantes,  pois  é  através  dela  que  é  possível  estudar  o 

comportamento  dos sistemas  em  relação  ao  ambiente  no  qual  o  sistema  será 

instalado.

Devido  ao  fato  de  sistemas  RFID  produzirem  e  radiarem  ondas 

eletromagnéticas,  eles  são  classificados como  sistemas  de  radiofrequência (RF). 

Portanto, é necessária a determinação das faixas do espectro de frequência para 

que não haja interferências de outros serviços de rádio no sistema RIFD. Da mesma 

forma,  o  sistema  RFID  não  pode  interferir  nos  sistemas  de  rádio,  celular  ou 

televisão.

Na  implementação  de  um  sistema  de  identificação  por  radiofrequência,  é 

necessário considerar os espectros de frequência dos outros sistemas de rádio, pois 

estes restringem de forma significativa na operação dos sistemas de RFID. Por esta 

razão,  utilizam-se,  em  geral,  frequências  que  foram reservadas  especificamente 

para aplicações industriais, científicas ou médicas. Tais frequências são conhecidas 

como  faixa  de  frequência  ISM  (Industrial  Scientific  Medical)  que  também  são 

utilizadas para aplicações em RFID.

Cada um dos componentes de um sistema de RFID varia de acordo com a faixa 

de frequência  definida  para  a  solução  do  sistema,  sendo  que  atualmente  as 

aplicações para RFID operam nas mais variadas faixas de frequências. As principais 

grandezas  a  considerar  são  os  tipos  de  frequência,  mostrando  seu  valor 

de f (frequência), (Lambda) que é o comprimento da onda, e sua classificação. VLF 

é Very Low Frequency (Frequência Muito Baixa), LF é Low Frequency (Frequência 

Baixa),  MF  é  Medium  Frequency (Frequência  Média),  HF  é  High  Frequency 

(Frequência Alta), VHF é Very High Frequency (Frequência Muito Alta), UHF é Ultra  

High Frequency  (FrequênciaUltra Alta), SHF é  Super High Frequency (Frequência 

Super Alta), EHF é Extremely High Frequency (Frequência Extremamente Alta).

Cada uma destas faixas de frequência possui comportamento e características 

diferentes, sendo que para cada aplicação de RFID deve ser avaliada qual a melhor 

faixa de frequência para a necessidade.
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Além disso, o espectro de frequência é um meio físico limitado, no qual vários 

sistemas  têm  que  coexistir  sem que  ocorram interferências  entre  sistemas  que 

ocupem  a  mesma  faixa  de  frequência.  A  FIG.  8.11 mostra  resumidamente  o 

espectro de frequências disponível para utilização de mercado.

Sistemas de Baixa Frequência (HF) 

Para que um sistema seja classificado como RFID LF (Low Frequency), ele deve 

operar na faixa de frequência de 125KHz até 134 KHz. Nesta faixa de frequência 

encontramos os sistemas RFID mais antigos e estáveis do mercado.

A faixa de frequência abaixo de 135 kHz não é muito utilizada por serviços de 

radiofrequência porque não foi reservada como faixa de frequência ISM. Além disso,  

as condições de propagação nessa faixa de frequência permitem que as ondas de 

rádio  alcancem  grandes  áreas,  com  raio  em  torno  de  1.000  km,  a  um  custo 

relativamente baixo. Tais ondas são conhecidas como Long Waves. A fim de impedir 

interferências entre os sistemas de radiofrequência, a Europa definiu uma faixa de 

frequência  destinada  a  aplicações  de  RFID  entre  70  kHz  e  119  kHz,  que  é 

comumente usada por dispositivos militares e marítimos.

As principais características dos sistemas que operam nesta faixa de frequência 

são:

Baixa taxa de transferência de dados (leva até 100 ms para a leitura de um 
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tag de 16 caracteres);

Leitura de apenas um tag por vez;

Só existe com sistema de alimentação passivo;

Pequenas distâncias de leitura (máximo de 30 cm);

Não sofre absorção pelos líquidos;

Baixo desempenho próximo a metais;

Leitores de baixo custo e tags de alto custo;

Tags de tamanho elevado;

Aplicações:  Identificação  de  gado,  controle  de  acesso,  identificação  de 

atletas.

Sistemas de Baixa Frequência (HF) 

Para que um sistema seja  classificado como  RFID HF (High Frequency),  ele 

deve operar na faixa de frequência de 13,56 MHz. Os sistemas de HF são sistemas 

já estáveis que estão no mercado a mais de vinte anos. A faixa de frequência de 

13,56MHz é conhecida como banda ISM (Industrial, Scientific, Medical) sendo 

que é uma faixa de frequência que não necessita de licença para operar.

Esta faixa de frequência esta posicionada no meio da faixa de ondas curtas, que 

variam de 3 MHz a 30 MHz. As condições de propagação nesta faixa de frequência 

permitem conexões transcontinentais durante qualquer período do dia. Esta faixa 

também é utilizada por  uma variedade de serviços de  rádio e telecomunicações 

ponto a ponto (PTP ou Peer To Peer), além de outras aplicações ISM como, por 

exemplo, sistemas de controle remoto, modelos controlados por rádio e  pagers de 

rádio e sistemas RFID indutivos.

As principais características dos sistemas que operam nesta faixa de frequência 

são:

Boa taxa de transferência de dados (leva até 20 ms para a leitura de um tag de 

16 caracteres);

Leitura de múltiplos tags por vez (40 tags por segundo);

Só existe com sistema de alimentação passivo;

Médias distâncias de leitura (máximo de 1 metro);

147



Não sofre absorção pelos líquidos;

Baixo desempenho próximo a metais;

Leitores de alto custo e tags com custo médio;

Tags de várias dimensões;

Tags com várias funcionalidades de memória (password, criptografia);

Possui padrões estabelecidos como o ISO 15636 e EPC;

Aplicações:  Controle de  acesso, identificação de itens,  chaves de ignição de 

veículos, controle de alimentos e identificação de pacientes.

Sistemas de UHF 

Para que um sistema seja classificado como RFID UHF (Ultra High Frequency), 

ele deve operar na faixa de frequência de 860 até 960 MHz, como mostra a FIG. 

8.12.  São  os  sistemas  RFID UHF  que  estão gerando  a  maior  expectativa  e 

motivação  para  as  implantações  de  RFID.  Esta  faixa de  frequência  também  é 

também  é  classificada  como  banda  ISM.  Além  disso,  as características 

eletromagnéticas desta faixa de frequência contribuem para a implantação de RFID 

para toda a cadeia logística e outras aplicações. As principais características destes 

sistemas são:

Distância de leitura de até 10 metros (para  tags passivos) e 100 metros (para 

tags ativos);

Protocolo de anti-colisão, até 1000 tags/segundo.

Absorção da energia pelos líquidos

Acoplamento Reflexivo

Alta taxa de transferência de dados

Bom desempenho perto do metal

Tags de menor tamanho.

Aplicações: Controle da cadeia logística, controle de falsificação, Identificação 

de veículos, Identificação de ferramentas, Padrão mundial EPC.

Sistemas de UHF na Faixa     entre     2,400     GHz     e     2,4835     GHz  
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Na  faixa  de  microondas,  que  é  utilizada  por  serviços  de  transmissões  em 

telecomunicações  e  radiodifusão  (Continente  Europeu),  ocorrem interferências  e 

sobreposições  devido a  reflexões  em obstáculos.  A  onda eletromagnética,  nesta 

faixa de frequência,  é fortemente atenuada quando penetra em paredes e outros 

obstáculos. Além dos sistemas RFID por espalhamento (backscatter), nesta faixa de 

frequência tem-se, ainda, algumas aplicações típicas de ISM como transmissores 

para telemetria, fornos de microondas e redes sem fio para computadores (wireless 

network). 

Sistemas de UHF na Faixa entre   5,725 GHz e 5,875     GHz  

De modo semelhante à faixa de 2,400 a 2,4835 GHz, as aplicações típicas nesta 

faixa,  são  encontradas  em sistemas  ou  dispositivos  baseados  em  sensores  de 

movimento, que podem ser usados para detectar presença e efetuar a abertura de 

portas (em lojas de departamento), torneiras ou ventiladores sem contato, usado em 

alguns  banheiros  públicos,  inclusive  no  Brasil,  além  de  outras  aplicações 

desenvolvidas para sistemas RFID.

Esta faixa particular de frequência pode ser usada por sistemas baseados em 

tecnologia RFID, porém não encontrei, durante a revisão bibliográfica deste trabalho, 

uma aplicação com etiquetas operando na faixa de 5 GHz. Esta faixa de frequência 

pode ser usada para, entre outras coisas, recursos via satélite ou sistemas de rádio 

direcionais para transmissão de dados.
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8.2.2  PROCESSAMENTO DE SINAIS DIGITAIS (DSP) 

O dispositivo mais contundente dentro da arquitetura de um leitor de RFID é o 

Sistema de Processamento Digital de sinais ou DSP (Digital Signal Processing). Os 

DSP dos  leitores  de RFID compõem  a  parte  mais  complexa  deste 

equipamento,  sendo que os  melhores  leitores  são  aqueles  que  possuem os 

DSP’s mais bem desenvolvidos e funcionais. Este sistema tem por função codificar e 

processar todas as informações que serão transmitidas pelo canal de RF da forma 

mais fiel e confiável possível. . Em relação ao DSP dos leitores é possível encontrar 

leitores com DSP lógicos e leitores com Placas de DSP (LEHPAMER, 2008).

  

Leitores com DSP Lógicos

Neste tipo particular de leitor o sistema de processamento digital ou DSP é um 

software  que  é  processado  pela  placa  principal  do leitor  sendo  100%  do 

processamento dos sinais realizados por software. A principal vantagem deste tipo 

de leitor é que quando uma nova versão de DSP é desenvolvida, a única alteração a 

ser feita é a atualização do software.

Como desvantagens, podemos destacar: devido ao processamento ser realizado 

em um software ele é mais lento do que se realizado por um circuito dedicado a esta 

função,  sendo que para  minimizar  esta  lentidão este  tipo de  leitor  normalmente 

possui como hardware placas de computadores da família Pentium 4 ou equivalente, 

assim sendo tem-se a segunda desvantagem:  leitores com  DSP lógico possuem 

custo mais elevado (LEHPAMER, 2008).

Leitores com Placa de DSP 

Neste  tipo  de  leitor  todo  processamento  digital  é  realizado  por  uma  placa 

dedicada a esta função. Este tipo de leitor possui uma performance mais rápida se 

comparado a um leitor com DSP em software utilizando-se a mesma plataforma. A 
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principal desvantagem  deste  tipo  de  leitor  é  que  quando  o  fabricante  implanta 

alterações na DSP é necessário alteração de hardware no leitor.

Sistema de alimentação das   tags  

De acordo com o sistema de alimentação das  tags, os sistemas de  RFID são 

classificados como ativos ou passivos. Os sistemas ativos são aqueles nos quais 

as tags possuem uma bateria interna que alimentam os circuitos de transmissão e 

auxiliam no processo de comunicação com o leitor. Já nos sistemas passivos as 

tags não possuem bateria e toda energia utilizada na comunicação e alimentação 

dos componentes do tag é provida pelo leitor de RFID (LEHPAMER, 2008).

. 

Sistemas Ativos

Os sistemas ativos recebem este nome porque os circuitos das  tags possuem 

bateria  interna  que  fornece  energia  para  este  se  comunicar  com  o  leitor.  Os 

primeiros sistemas  de RFID eram ativos. Atualmente este tipo de sistema 

ainda é muito utilizado para aplicações específicas aonde as tags passivas não 

atendem as necessidades (LEHPAMER, 2008).

As principais características dos sistemas de RFID ativos são:

 

 Grandes distâncias de leitura (até 300 metros);

 Possuem dimensões elevadas se comparadas com as de um tag passivo 

(devido à presença da bateria);

 Capacidade de utilização de sensores pelos tags;

 Alta velocidade de resposta (até 220 Km/h);

 Tempo de vida útil determinado (típica de dez anos);

 Custo elevado. 
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Existem aplicações onde apenas os  tags ativos atendem as necessidades por 

estas demandadas. As principais delas são: Controle de ativos de alto valor, controle 

de pedágios para veículos, controle de temperatura para caminhões frigoríficos entre 

outras. 

Sistemas passivos 

Já  nos  sistemas  passivos  os  tags recebem  a  energia  para  alimentar  seus 

circuitos do sinal de RF emitido pelo leitor. Esta tecnologia de absorção de energia 

para alimentação  dos  tags proporciona  que  os  tags passivos  tenham tamanhos 

reduzidos  e vida  útil  teoricamente  infinita.  É  nesta  tecnologia  que  estão 

concentrados  os  grandes investimentos  e  projetos  de  RFID que  movimentam o 

mercado atual (LEHPAMER, 2008).

As principais características dos tags passivos são: 

• Distancia de leitura de até 10 metros;

• Possuem dimensões reduzidas, podendo ter a espessura de uma folha de 

papel;

• Vida útil teoricamente infinita;

• Mais suscetíveis a interferências eletromagnéticas;

• Baixo custo (estudos calculam que as etiquetas para itens na cadeia logística 

atinjam 5 centavos de dólar até 2008).

8.2.3  CONCEITOS BÁSICOS DE MIDDLEWARE

O  middleware  é  uma  camada  de  software  que  é  responsável  por  deixar  a 

plataforma (sistema operacional e hardware) transparente para as aplicações. Logo, 

com  a  utilização  de  um  sistema  com  estas  características,  as  aplicações  não 

precisam se preocupar com a forma de comunicação entre os equipamentos RFID e 

o computador, nem com o formato das informações por eles disponibilizadas. Pode-
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se entender o conceito de  middleware  observando a FIG.8.13, onde o  middleware 

localiza-se entre os aplicativos e a plataforma, permitindo assim, que plataformas 

heterogêneas sejam transparentes para os aplicativos.

Considerando os sistemas passivos os  tags recebem a energia para alimentar 

seus circuitos do sinal  de  RF emitido pelo leitor. Esta tecnologia de absorção de 

energia  para alimentação  dos  tags proporciona  que  os  tags passivos  tenham 

tamanhos reduzidos e vida útil teoricamente infinita. É nesta tecnologia que estão 

concentrados  os  grandes investimentos  e  projetos  de  RFID que  movimentam o 

mercado atual.  Segundo Bermstein (1996), um sistema middleware deve prover os 

seguintes serviços: gerenciamento de informações e de comunicação; atendimento 

das  necessidades  de  um  conjunto  de  aplicações  de  uma  forma  genérica  e 

independente de plataforma; simplificação da comunicação de aplicativos através de 

abstrações  e  dar  suporte  para  compartilhamento  de  recursos  a  aplicativos 

distribuídos.

O middleware deve ser um sistema que interaja com os equipamentos RFID de 

forma “inteligente”, pois certamente terá que sofre alterações para adaptar-se aos 

dispositivos,  devido,  por  exemplo,  às  contínuas  atualizações de  firmware  destes 

diferentes  modelos  de  equipamentos  provenientes  de  inúmeros  fornecedores.  O 

middleware  deve  ser  flexível  suficiente  para  se  adaptar  aos  novos  requisitos. 

Sabendo isso,  o maior  desafio é desenvolver  uma camada de abstração que irá 

permitir  que  o  middleware  seja  alterado  caso  novos  dispositivos  RFID  sejam 
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FIG. 8.13– Posicionamento do middleware em relação à plataforma e aplicativos. EPCGlobal - 2010



utilizados. Neste trabalho, utilizou-se um  middleware  do fabricante, especialmente 

desenvolvido para o modelo de leitor que foi empregado nos testes de campo.

8.2.4  O PROBLEMA DE COLISÃO NO PADRÃO EPC GEN2 

Identificação por meio de radiofrequência (RFID) tem sido amplamente aplicado 

em uma  variedade de aplicações  onde  a identificação automática de  objetos é 

necessária. Exemplos incluem rastreamento de objetos, gerenciamento de cadeia de 

suprimentos e automação industrial. Nestes domínios, o sistema RFID tem provado 

ser conveniente e eficiente, uma vez que os recursos de comunicação sem contato 

entre leitores  e  etiquetas traz economia  de trabalho para  uma pessoa fazer  a 

varredura dos  objetos,  e proporciona grande  volume de  memória que  podem 

armazenar mais  informação  do  que outras tecnologias  de auto-identificação 

(HESSEL, 2009).

Porém, a tecnologia RFID também apresenta desafios técnicos, um dos quais é 

conhecido por colisão múltipla de etiquetas. Como o número de tags RFID na região 

de trabalho de um de leitor aumenta, especialmente no caso quando o sistema de 

RFID é aplicada na gestão da cadeia de suprimentos e automação industrial, o 

problema de colisão entre etiquetas RFID torna-se significativo. Por causa da colisão 

dos  sinais de várias  etiquetas,  algumas  delas  ficam  sem  ser  identificadas,  se 

nenhum esquema ou sistema anti-colisão é introduzido.
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Os esquemas ou protocolos de anti-colisão  podem ser classificados em duas 

categorias:  sistemas baseado em árvore e esquemas baseado no protocolo Aloha, 

como  mostra a FIG. 8.14. Típico esquema baseado em Árvore incluem algortimo 

sem memória (memory-less) como o esquema de Árvore de Consulta ou requisição, 

adotada  no  padrão  EPC Classe 1 Gen 1 (C1G1),  e também algoritmos com 

memória. Típico esquema  Aloha incluem os sistema “Bit Slot” ou  Estimação  de 

Quadros (KIM et al, 2005), e “ID Slot” ou Esquema de Agrupamento, que é adotado 

no padrão EPC Classe 1 Gen 2 (C1G2), padrão EPC/RFID (Global, 2007).

Os dois tipos são protocolos TDMA (Time-Division  Multiple Access), ou seja, 

eles funcionam dividindo seu canal de comunicação pelo tempo. Cada protocolo, de 

acordo  com seu  funcionamento,  reserva  certa  quantidade  de  tempo  para  que  a 

comunicação seja realizada.

Quando  os  sinais  eletromagnéticos emitidos  por  duas  ou  mais  etiquetas  se 

colidem, a partir  do ponto de vista tradicional, o leitor  não reconheceria qualquer 

uma delas.  No entanto,  essa suposição acaba por ser demasiado pessimista em 

ambiente  RFID,  onde o "efeito de captura"  pode ter lugar. Efeito captura  acontece 

quando os  sinais transmitidos a  partir  de múltiplas  etiquetas, simultaneamente, 

chegam ao leitor com diferentes níveis de potência, desta forma, o sinal mais forte 

pode ser recebido com sucesso na presença de colisão.  Este efeito irá influenciar 

bastante a avaliação de desempenho de sistemas anti-colisão.

Protocolos anti-colisão são os que têm o intuito de evitar que diversas etiquetas 

se comuniquem ao mesmo tempo no mesmo canal evitando que o leitor não consiga 

identificá-las.

Problema de colisão no EPC Gen2 

O protocolo EPC Gen2 (EPC Global, 2007) aprovou o algoritmo Aloha  baseado 

em probabilística para resolver o problema de colisão. De acordo com o protocolo, a 
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FIG. 8.14 – Esquema anti-colisão para o problema de colisão de tags0 – EPCGlobal - 2010



princípio, o leitor  escolhe uma determinada parte (ou todos)  da população de tags 

com o  comando "SELECT",  em  segundo  lugar,  o  leitor  envia  um comando  de 

consulta  "QUERY",  que contém  um parâmetro Q para  especificar o tamanho do 

quadro (o equivalente a L = 2Q - 1), assim, cada etiqueta selecionada vai escolher 

um número  aleatório entre  0 a  2Q -  1 e  colocá-lo  em um espaço  de  memória 

denominado de contador ou “slot”. A etiqueta que escolhe o valor  zero como um 

número aleatório (chamado  número de  slot)  deverá responder a um leitor com o 

comando  RN16 (random number 16).  Ao receber o RN16 da etiqueta, o leitor  vai 

transmitir um  comando  "ACK",  contendo  a RN16 que  recebeu,  após  o  que a 

etiqueta, cujo número do “slot” é zero, realizará o retroespalhamento de seu código 

EPC para o leitor. Então o leitor envia os comandos de consulta  "QUERYREP" ou 

"QUERYADJUST" para iniciar outro “slot”. O protocolo slotted aloha é uma extensão 

do ALOHA puro e apesar de seguir o mesmo princípio ele introduz algo novo no  

sistema que são os slots. Slots nada mais são do que intervalos de tempo nos quais 

a etiqueta tem que enviar seus dados. Esse mecanismo evita as colisões parciais já 

que as etiquetas sempre tem que começar a enviar no começo de um slot e sempre 

terminam de enviar  seus dados dentro desse mesmo  slot.  Para poder realizar o 

slotted ALOHA é sempre necessário sincronizar as etiquetas no começo da rodada 

de leitura para que todas estejam cientes de quando começa e termina um slot.

A fim de consultar o restante das etiquetas, o leitor poderá emitir um comando 

"QUERYREP" ou "QUERYADJUST"),  assim, cada etiqueta deverá subtrair 1 do seu 

próprio número de slot ou ajustar o valor de Q e escolher um novo número aleatório 

dentro o intervalo de 0 a 2Q – 1, como seu novo número de slot;  A etiqueta ou tag 

cujo novo número de  slot é zero, responderá ao leitor e, em seguida, executará o 

retroespalhamento de seu código EPC. Haverá três tipos de slot. Em primeiro lugar, 

quando existe  apenas uma tag de  resposta,  chamado slot sucesso;  Segundo, 

quando não há nenhuma resposta advinda de alguma etiqueta RFID, chamado slot 

vazio, em terceiro lugar, quando há mais de uma resposta advindas de um conjunto 

de etiquetas, chamado slot colisão, como mostra a FIG. 8.15.
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Como o número de slot de cada etiqueta é escolhida de forma independente, a 

colisão acontece inevitavelmente. No entanto, podemos minimizar a taxa de colisão 

e melhorar  a eficiência da capacidade de identificação do sistema. Está provado 

que, se o tamanho do quadro (L=2Q-1) é igual ao número de etiquetas  na área de 

leitura, a eficiência do sistema atingirá o valor máximo,  por exemplo, 1/e.  Então o 

problema de anti-colisão é transformada em um problema de estimar o número de 

etiquetas na área  de  cobertura  eletromagnética. A  maioria  dos algoritmos anti-
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FIG. 8.15 – Diagrama de Slot vazio, sucesso e colidido. Protocolo EPC GEN2 



colisão são projetadas para resolver esse problema. 

Fundamentação matemática do esquema de anti-colisão

Os protocolos baseados em ALOHA são probabilísticos e têm como objetivo 

diminuir  a probabilidade de colisões enquanto que os baseados em árvores são 

determinísticos e tentam garantir que encontrarão a situação na qual não vai haver  

colisão.

Os Protocolos ALOHA se baseiam na idéia de que uma colisão deve ser tratada 

quando ocorre, mas não há nada determinístico para impedir que ela ocorra. Ela 

funciona com as etiquetas enviando seu ID ao leitor simplesmente quando estão 

prontas.  Quando  ocorre  de  duas  ou  mais  etiquetas  enviarem a  informação  ao 

mesmo  tempo  e  a  colisão  ocorre,  as  etiquetas  param de  transmitir  por  aquele 

momento e re-transmitem depois de um determinado tempo aleatório.

As colisões nesse tipo de protocolo podem ser parciais, quando uma etiqueta 

começa a transmitir antes da outra, ou totais, quando as duas começam a transmitir 

ao mesmo tempo. Considera-se que as parciais são mais prejudiciais ao sistema já 

que  elas  fazem com que uma  parte  dos  dados  já  enviados  e  recebidos  sejam 

descartados além de ter que esperar a etiqueta que começou depois terminar para 

que o sistema possa começar novamente uma comunicação sem colisão (AUTO-ID 

CENTER, 2003).

No esquema anti-colisão  probabilístico  Aloha, para  estimar  o  número de 

etiquetas  ou  tags presentes em uma região coberta  por  um leitor,  a distribuição 

binomial se  torna um bom método.  A distribuição se  aplica a todos  os  slots L, 

portanto, em um quadro (frame) com L slots (espaços, lacunas) e n etiquetas, o valor 

esperado do número de slots com número de ocupação denominada r é dada pelo 

ar. (KIM, et al., 2005).

                          ar = L x Cr  (1/L)r (1 – 1/L)n-r            (1)

Assim, o número esperado de slot vazio, representado por h, slot com única 
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ocupação, s, e c slots colididos são dadas pelas seguintes equações:

                      h = a0 = L (1 – 1/L)n 

                      s = a1 = x (1 – 1/L)n-1                 (2)

                c = ak = L - a0 -  a1    

A eficiência do sistema é definido como a razão ou taxa entre o número de slot 

de sucesso e o tamanho do quadro. Aqui, assumimos que cada slot possui o mesmo 

comprimento.

                              E = s/L = n 1/L ( 1 – 1/L)n-1          (3)

Está provado que a maior eficiência pode ser obtida se o tamanho do quadro 

(siginifica o número total de slots em um frame)  é igual ao número de etiquetas, 

desde que todas os slots possuam o mesmo comprimento fixo:

L(ótimo) = n                             (4) 

Análise da probabilidade de captura de etiquetas RFID

Efeito da captura

Capture Effect é um termo em inglês que significa efeito de captura e tem sido 

estudado exaustivamente por cientistas e profissionais que lidam mais próximo do 

tema RFID. No entanto,  muito poucos trabalhos têm sido produzidos cobrindo ou 

clareando este efeito.  Esse termo vem da área de telecomunicações e é utilizado 

para  quando dois sinais na  mesma  faixa  de freqüências  são  recebidos  e  o que 

possuir maior nível de recepção será aceito e demodulado enquanto o outro será 

descartado (AUTO-ID CENTER, 2003).

Em sistemas RFID ele se refere ao fenômeno que ocorre quando mais de uma 

etiqueta responde o leitor  ao  mesmo  tempo,  mas mesmo  assim o leitor  captura 

corretamente  o  sinal  de  uma  das  etiquetas.  Ou  seja,  o  efeito  captura  significa 

quando uma colisão deveria ocorrer na teoria, mas na prática não ocorre. 

Para que o efeito captura ocorra é necessário que o sinal proveniente de uma 

das  etiquetas  seja  consideravelmente  mais  forte  do  que  o  vindo  das  outras 

etiquetas, como mostra a FIG. 8.16. Quando isso ocorre à etiqueta que envia o sinal 
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mais forte é corretamente lida pelo leitor.

A FIG. 8.16 ilustra o fenômeno da captura, quando  dois sinais provindos das 

etiquetas colidem, se ambos os sinais possuem amplitudes semelhantes, ambos os 

pacotes são descartados e não serão reconhecidos pelo leitor RFID, no entanto, se 

o nível de potência de um do sinal em relação a outro possui diferença significativa, 

o sinal mais forte, dito predominante, pode ser reconhecido com sucesso, resultando 

em uma captura bem sucedida (AUTO-ID CENTER, 2003).

Modelo relativo ao Efeito de Captura

A fim de prever a probabilidade de captura, que é a probabilidade de uma boa 

recepção na presença de N pacotes de colisão, alguns modelos que representariam 

a  captura foi construída e tem sido amplamente adotado em redes sem fio, como 

mostra a FIG. 8.17 a seguir.

Modelo baseado em distância:

Pcap = (N) = P(r2/r1 > a),      onde  a = 

taxa de captura.
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FIG. 8.16 – Efeito Captura no Protocolo EPC GEN2. 



Neste modelo, o efeito de captura somente ocorre quando a distância entre duas 

etiquetas forem suficientemente grandes.

Modelo baseado na relação Sinal/Ruído (SIR):

Pcap = (N) = P(SIR > z0) =

= P (Pdesejada/     > z0)

                  Pinterferência         

A FIG. 8.18 apresenta um modelo onde o efeito captura só ocorre quando a 

relação  sinal/interferência (SIR),  é suficientemente  grande  (AUTO-ID  CENTER, 

2003).

Modelo baseado na taxa de erro de bit (BER - bit error rate):

Pcap = (N) = (1 – Pb)L,          onde  L é o comprimento do pacote.
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FIG. 8.17 – Modelo de captura baseado em distância. Adaptado do Auto-Id Center-2010

FIG. 8.18 – Modelo de captura baseado na relação SIR. Adaptado do Auto-Id Center-2010



No  modelo da FIG. 8.19,  o efeito captura só ocorre quando o pacote inteiro é 

recebido com êxito, sem erro de bit.

Comparando os três diferentes modelos, concluise que:

Complexidade: Modelo 1 < modelo 2 < Modelo 3

Precisão:          Modelo 1 < Modelo 2 < Modelo 3
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FIG. 8.19 – Modelo de captura baseado na relação BER. Adaptado do Auto-Id Center-2010


