
Estudo e Análise da Aplicação  

de RFID para Gerenciamento de Ativos 

O sistema RFID  (Radio Frenquency Identification) é um  poderoso  recurso  
que possibilita informações serem remotamente armazenadas e recuperadas 
pela emissão de ondas eletromagnética. O sistema  é capaz de prover 
eficiência, flexibilidade na identificação e listagem de objetos. 

Introdução 

Analisando as redes de gerenciamento já existentes pode-se direcionar 
conceitos para uma aplicação SASSMAQ. Portanto, deseja-se que a rede seja 
capaz de agregar conhecimento para um maior controle das ações internas da 
empresa. 

Fundamentos 

• Tipos de redes 

•  Monitoramento de ativos 

• Equipamento móvel 
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Discussão 

•Gerenciamento de dados ágil e 
eficiente. 
•Regeneração da comunicação, Mesh 
•Identificação de falhas  
•Robusta, ZigBee 

•O sistema exigirá mudanças na rotina de 
trabalho 
•Requer uma análise  anterior a sua 
implantação 
•Checagens inadequadas 
•Interferência na comunicação em 
ambientes metálicos e aquosos 
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Figura 1 : Funcionamento de uma rede de trabalho RFID 

Figura 2 – Topologias de Redes 

Figura 3 – Topologias de Redes 

Figura 4 –  Testes de interferência 

Conclusão 

O sistema de gerenciamento de RFID possui o potencial de 
revolucionar  o gerenciamento de dados de uma empresa, mas 
exige uma mudança nas funções de trabalho. Além do mais, o 
sistema exige um estudo prévio do ambiente  para evitar 
interferências  e espaços não monitorados. O gerenciamento por 
RFID permite  que a  tomada de decisão ocorra com uma maior 
rapidez e precisão. 

O objetivo da pesquisa  volta-se para as empresas  químicas que desejam ser  
ou são avaliadas pelo sistema de avaliação SASSMAQ.  SASSMAQ é um 
sistema de avaliação aplicado sobre empresas terceirizadas que transportam  
e/ou armazenam produtos químicos. O sistema é reconhecido pela 
Associação Brasileira das Indústrias Químicas e possui um importante papel 
na qualificação da empresa. 
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