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Introdução
            Com o avanço das tecnologias de 
informação, o mundo necessitou também de 
mais agilidade no fluxo dessas informações. 
Uma conseqüência disso é que a tecnologia de 
identificação de objetos ganhasse mais espaço, 
pois ela agiliza o processo de identificação, 
localização  e escoamento de informações.  

RFID é a sigla para Radio Frequency 
Identification, ou seja, identificação por rádio 
freqüência. Basicamente, esse tipo de tecnologia 
usa ondas de rádio para fazer comunicação entre
um objeto móvel, como um chaveiro ou um
ticket, e um leitor.

Embora seja uma sua utilização de forma 
mais intensiva seja relativamente recente,  
RFIDs vêm ganhando espaço principalmente no 
setor de serviços e comércio. Pois esse sistema 
agiliza o escoamento da produção numa grande 
velocidade, o que facilita o trabalho das grandes 
empresas em um mundo globalizado, no qual 
vence quem for mais rápido mais eficaz e, 
acima de tudo, quem tiver mais qualidade de 
serviços.

Apesar de já esta sendo usado em várias 
aplicações no dia a dia, a tecnologia RFID é 
relativamente recente e existe ainda uma 
carência na literatura de trabalhos relacionados 
com essa tecnologia. Portanto, o objetivo deste 
trabalho é apresentar esse dispositivo e ser 
funcionamento.

A história do RFID
      A historia do RFID tem inicio, assim como 
muitas outras tecnologias, na época da Segunda 
Guerra Mundial [1] o primeiro protótipo do 
RFID foi projetado em meados de 1900, porém 
a primeira vez que entrou em ação foi em 1937 
graças aos esforços do físico Robert Alexander 
Watson Watt. Esse sistema foi usado juntamente 
com os primeiros radares e servia para prevenir 
que aviões ingleses fossem confundidos com 
aviões inimigos. O sistema funcionava da 
seguinte forma: Uma vez detectado o sinal de 

radar o aparato presente nos aviões amigos 
enviavam um sinal de identificação, que era 
captado na base de radar. Depois da guerra não  
houve muitos investimentos nessa tecnologia até 
que em meados da década de 70 nos EUA,

algumas empresas identificaram a grande
importância que sistemas tipo  RFID poderiam 
ter no seus setores de atividades.

A literatura descreve 05 períodos
associados a evolução desses dispositivos, que 
vão desde a sua descoberta até tempos futuros. 
São eles:
 Período Proprietário - Que é o primeiro e 

se caracteriza por ser um período em que o 
RFID era usado no interior de um 
determinado estabelecimento e as 
informações não eram divulgadas e o 
identificador usado não era reaproveitado, 
isso causou o declínio dessas versões de 
RFIDs;

 Período da compatibilidade – Considerado 
o período atual e se caracteriza por ter em 
foco a agilidade de serviços fazendo com 
que as empresas, principalmente 
fornecedoras, utilizem o RFID para fazer a 
identificação das caixas vendidas;

 Período das empresas com RFID – é 
caracterizado pelo uso de RFIDs dentro das 
empresas e, agilizando assim, o processo de 
escoamento da produção;

 Período das indústrias com RFID -  além 
de ter o RFID implantado dentro das 
empresas, haver comunicação entre as 
empresas usando uma rede segura;

 Período da internet de coisas – é o ultimo 
período previsto e se caracteriza por ter o 
RFID implantado em quase todos os 
objetos fazendo com que qualquer pessoa 
possa ter acesso a informações instantâneas 
somente usando a internet e rastreando o 
objeto desejado. È o uso em massa do 
RFID;

Componentes de um sistema RFID



Os principais componentes de um sistema 
RFID incluem: um identificador - também 
chamado de transponder (transmiter  
responder),sua função é de transmitir e 
responder comandos que chegam por
radiofreqüência sua estrutura básica é um chip 
envolto por um material plástico que pode ter 
várias formas.

 Um sistema RFID é composto também por 
uma antena - que faz a comunicação entre as 
informações contidas no identificador e o leitor 
através da transformação da energia 
eletromagnética guiada pela linha de 
transmissão em energia eletromagnética 
irradiada e vice-versa - um leitor (hardware) -
que passa as informações da antena para o 
software - e um software - que serve para 
traduzir as informações fornecidas pelo 
identificador.
  

Aplicações e capacidade de um sistema 
RFID

As aplicações do RFID são diversas. Vão 
desde o uso cotidiano até trabalhos que 
envolvem grandes investimentos e grandes 
retornos em longo prazo. Abaixo estão listadas 
as mais importantes:
1. Controle de acesso – Permite o acesso, 

restrito de pessoas a objetos a determinadas 
áreas;

2. Registro de pallets e caixas – Pode ser
usado em supermercados e em praticamente 
todas as lojas. Atualmente é usada a 
tecnologia de código de barras para fazer a 
leitura de determinados produtos, porém a 
tecnologia RFID tem a vantagem de não 
necessitar de alinhamento entre o produto e 
um leitor.;

3. Registrar e rastrear – é usado para rastrear 
algum objeto.;

4. Prateleiras inteligentes – é uma dos mais 
eficazes aplicações de RFID já que asas
prateleiras têm a capacidade de monitorar
vários objetos ao mesmo tempo e de sugerir 
um ou outro produto caso seja essa a sua 
função. Elas também têm a capacidade de 
quando um objeto for tirado do lugar 
atualizar o estoque além de avisar ao cliente 
que objeto é esse;

5. Identificar e enviar – é a aplicação mais 
comum, onde os objetos são identificados e 
essa informação é enviada a um local 
predeterminado;

       
Junto com essas aplicações é necessário 

falar sobre a capacidade de todo sistema RFID 
são elas: codificar identificadores RFID; anexar 
a itens identificadores RFID codificados; 
rastrear a movimentação de itens com 

identificadores; integrar informações RFID nas 
aplicações de negócios; produzir informações 
que possam ser compartilhadas entre negócios;
desenvolver a auto-organização de dispositivos 
inteligentes.

Vantagens e desvantagens do uso do 
RFID

Entre o mundo real, banco de dados e a 
internet. Esse sistema poderia por exemplo 
informar quais roupas no armário de uma pessoa 
combinam com ela ou poderia prevenir as 
pessoas de tomar dois remédios que possam 
interagir negativamente. A principal vantagem 
está no fato de que esse sistema não precisar de 
alinhamento para ler as informações contidas 
nos identificadores é só botar o objeto que o 
leitor o codifica.

 As desvantagens do uso dessa tecnologia
são: os custos – às vezes se torna muito difícil 
implementar um sistema RFID pois, muitas 
vezes, até o cliente tem, que saber como usá-lo. 
Também existe o problemada da precisão, pois 
embora o RFID tenha um erro entre 80 e 99 por 
cento, em grupo com 100 objetos, por exemplo, 
essa margem de erro aumentaria fazendo com 
que, nesse grupo de 100 pessoas 20 não estejam 
no local que o leitor informa.

Resultados 
Portanto, com todas essas informações 

listadas acima, fica claro que o RFID é uma 
tecnologia que vem ganhando espaço neste 
mundo competitivo, por sua agilidade de 
serviços, e, também, vem se desenvolvendo já 
que em épocas passadas o RFID não tinha 
espaço para desenvolvimento e era deixado de 
lado.

Como trabalhos futuros pretendemos 
desenvolver a tecnologia RFID montando um 
sistema com tags, antena, leitor e software de 
controle. Esse sistema será montado com 
dispositivos que estão sendo adquiridos com 
financiamento da FACEPE. Pretendemos 
estudar como aplicação seu uso em rebanho 
bovino de leite e de corte.

. 
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Tabela 1. Diagrama das principais aplicações do RFID e a relação destes com os tipos de identificação automática usadas por essa tecnologia. 
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Figura 1. RFID implantado no ser humano.

Figura 2. RFID associado aos cartões passe-fácil usados em ônibus.


