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RESUMO 

 

O projeto SADEC, referente ao sexto período do curso de Engenharia de 

Computação da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, propõe o 

desenvolvimento de um desembarcador de contêiner controlado por 

sensoriamento e um microcontrolador. 

Foi desenvolvido um sistema diferentemente dos utilizados nos dias atuais 

tanto pelo projeto mecânico quanto pela aquisição de dados referente à carga 

sendo assim, de certa forma, um novo sistema de desembarque de containers. 

 

Palavras-chave: SADEC, desembarque, contêiner, sensoriamento, 

microprocessador. 
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ABSTRACT 

 

The project SADEC, of the sixth period of the course in Computer Engineering 

from the Pontifical Catholic University of Paraná, proposes the development of 

a system of unship containers with sensors and controlled by a microcontroller. 

We developed a system unlike those used today by both the mechanical design 

as the acquisition of data concerning the load and thus in some way, a new 

system of unloading containers. 

 

Keywords: SADEC, unload, contêiner, sensor, microprocessor 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

1.1 – HISTÓRIA DO CONTÊINER 

 

Nos primórdios da navegação marítima, toda mercadoria era 

transportada em tonéis. O tonel, por ser uma embalagem resistente e de fácil 

manuseio, foi o sistema ideal que nossos antepassados encontraram para 

enfrentar as grandes dificuldades existentes nas operações de embarque e 

desembarque. 

Dificuldades estas facilmente imagináveis, se levarmos em conta que 

não existia a eletricidade e a máquina a vapor e, por conseguinte, não se 

conheciam os guindastes elétricos, nem as empilhadeiras mecânicas. 

Naquela época, os embarques eram feitos através de pranchas 

colocadas entre o convés do navio e o ancoradouro, formando assim planos 

inclinados onde os tonéis eram facilmente rolados, evitando ou contornando o 

problema do processo de içamento praticado atualmente. Esta é a razão pela 

qual, ainda hoje, ouvimos nos meios marítimos a expressão prancha de 

embarque, como tradução do termo loading rate. 

Além disso, o tonel, por ser uma embalagem de extrema segurança e 

hermético, facilitava o transporte de quase toda mercadoria conhecida naquela 

época: o vinho, por exemplo, ainda hoje tem sido transportado em tonéis, 

devido às vantagens oferecidas por essa embalagem. 

Por esse motivo, podemos dizer que o mundo antigo, levado por 

circunstâncias naturais, conheceu por muitos séculos um "sistema uniforme de 

embalagem". Todavia, esse sistema era uniforme apenas em sua concepção 

volumétrica, pois os tonéis tinham diferentes capacidades, dependendo do país 

ou região em que eram utilizados. 

 

 

Fig. 1 – Um dos primeiros contêineres 
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1.2 – TIPOS DE CONTÊINERS 

 

1.2.1 - Carregamento final, inclusão completa - Dry Box 

Container básico intermodal com portas no final, acomodáveis para 

cargas gerais não requerendo controle de meio ambiente quando em rota. 

Usado para cargas gerais secas existentes, como alimentos, roupas, móveis, 

etc. 

 

1.2.2 – Isolantes 

Para cargas que não poderiam ser expostas a mudanças rápidas ou 

bruscas de temperatura. Disponíveis em versões ventiladas e não ventiladas. 

 

1.2.3 – Refrigerados 

Isolante e equipadas com sistema de refrigeração embutido, gerado 

por conexões elétricas diretas ou por geradores a gasolina ou a diesel. É usado 

primariamente para alimento ou outros artigos que requerem temperatura 

controlada de meio-ambiente. 

 

1.2.4 – Auto 

Usado para o transporte de veículos, disponível nas versões abertas 

ou fechadas. 

 

1.2.5 - Animais vivos 

Configurado para o transporte de animais; os containeres são 

disponíveis para o transporte de gado, aves domésticas e outros animais. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Alimentos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Roupa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Refrigera%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ve%C3%ADculo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ave
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13 – TRANSPORTE  E DESEMBARQUE HOJE 

 

O transporte de contêiners é feito por navios porta-contentores que são 

específicos para esse tipo de transporte. Os porões são equipados com guias 

ou celas, para receber e estivar os contentores "à medida", agilizando as 

operações de carga e descarga. Esses navios comportam mais de mil 

contentores tendo projetos que a capacidade passe de dez mil. O 

desembarque é feito em portos específicos que possuem um equipamento 

chamado de porta-contêiner ou portainer (sistema mais utilizado hoje) que 

consiste em um guindaste especial que corta pela metade o tempo de 

operação com carga e descarga dos contêiners como demonstra a figura a 

seguir. 

                   

       Fig. 2 – Navio transportador      Fig. 3 – Portainer 

 

No projeto SADEC é proposta uma nova forma de desembarque de 

contêineres que pode ser aprimorada ou então servir para outros tipos de 

desembarques. 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cela
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2 - OBJETIVOS 

 

 

2.1 - GERAL: 

 

Com base no programa de aprendizagem Microprocessadores II, construir um 

projeto que seja autônomo, possua sensoriamento e atuação. 

 

 

2.2 - ESPECÍFICOS 

 

1. Estudar e projetar o funcionamento do sensor infravermelho de 

presença; 

 

2. Estudar e projetar o funcionamento do servo-motor; 

 

3. Realizar a leitura do código de barras presente no contêiner, enviar via 

serial uma das informações e guardar em um arquivo todas as outras; 

 

4. Confeccionar uma maquete de um porto; 
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3 - MATERIAIS UTILIZADOS 

 

 Microcontrolador PIC12F675; 

 Transistor BC548; 

 Foto-transistor TIL78 ou equivalente; 

 LED foto-emissor infravermelho TIL32 ou equivalente; 

 LED vermelho; 

 Resistor de 1kΩ; 

 2 Resistores de 4,7kΩ; 

 2 Resistores de 100Ω; 

 2 Resistores de 470Ω; 

 Capacitor de 47 ηF; 

 Microcontrolador PIC16F876A; 

 Cabo Serial; 

 Madeira; 

 Acrílico; 

 Cano; 

 Fios de cobre; 

 Transistor TIP142; 

 2 servos-motores; 

 Cabo serial; 

 Fonte de alimentação; 

 Alumínio; 
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4 - DESCRIÇÃO GERAL 

 

4.1 - HISTÓRIA DO PROJETO 

 

Antes mesmo de iniciar o projeto a idéia era fazer (obrigatoriamente) 

algo autônomo e com algum tipo de sensor. Pensando nisso, as primeiras 

idéias foram de algum mecanismo que transportasse algo de um lugar a outro, 

da mesma maneira como faz um guindaste, que pode mudar objetos pesados 

de lugar em locais de difícil acesso. 

Um porto é um ótimo local para utilização de mecanismos desse porte, 

porque além de haver embarque e desembarque de objetos muito pesados 

(como os contêineres) o acesso não é tão fácil entre o navio e o ancoradouro.  

A partir disso, a idéia principal estava feita: algo que fizesse o rápido transporte 

entre porto e navio, e o projeto então recebeu o nome SADEC (Sistema 

Autônomo de Desembarque de Contêineres). 

Os sensores deveriam ser adaptados nessa idéia fazendo com que o 

serviço ficasse ainda mais eficiente. Um jeito de aperfeiçoar esse serviço era 

identificar os contêineres logo que fossem desembarcados, desse modo já era 

possível identificar qual o tipo de produto e também onde seria desembarcado. 

Para identificar o produto foi escolhida a leitura através de código de barras. 

 

4.2 – PROJETO MECÂNICO E ELÉTRICO 

 

4.2.1 – POJETO DOS SENSORES 

 

A primeira etapa do projeto foi a confecção da placa dos sensores. 

Neste projeto foram utilizados dois sistemas de detecção de presença 

através de sensores infravermelhos. Um para identificar a presença do navio e 

com isso iniciar o funcionamento de todo o sistema, e outro para verificar a 

presença do contêiner no navio e então ativar o eletroímã. 

Os sensores que identificam a presença do navio são alinhados um de 

frente para o outro, como mostra a figura abaixo. Pode-se considerar o 

“obstáculo entre o sensor emissor e o receptor como sendo o navio. 
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Figura 4 – Detecção por interrupção de feixe 

 

 Já os sensores que identificam a presença do contêiner no navio, 

estão posicionados de maneira paralela entre si, como se pode observar na 

figura abaixo. O obstáculo em questão pode ser considerado o contêiner. 

 

Figura 5 – Detecção por reflexão 

 

Os testes foram feitos em próto-board primeiramente e depois 

confeccionado sua placa. 

O funcionamento dos sensores é descrito a seguir (informações foram 

retiradas do site do professor Afonso Miguel, cujo site está nas referências e 

que foi responsável pelo desenho das placas e programação do PIC). 

 

Fig. 6 – Protótipo dos sensores 
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Um LED infravermelho (emissor - TIL32) gera um feixe de luz invisível 

pulsante em 600Hz, sendo captado e convertido em tensão por um foto-

transistor (receptor – TIL78). A Figura  mostra dois sinais obtidos do circuito 

montado. No primeiro canal (sinal superior) está a forma de onda do sinal no 

coletor do transistor que, quando ZERO, irá acender o LED emissor. O 

segundo canal é o sinal detectado pelo foto-receptor (pinos 6 ou 7 do PIC) 

quando um anteparo branco é colocado a uma distância de aproximadamente 

3cm do conjunto emissor-receptor. Pode-se observar que a tesão “pico-a-pico” 

fica próxima a 1,2V. Ao afastar o anteparo, esta tensão diminui 

significativamente. 

 

Figura 7 – sinais obtidos 

O sinal captado é enviado ao conversor analógico - digital (CAD) do 

PIC que filtra apenas a informação de 600Hz. Observe que com a filtragem, os 

sinais de interferência externa são ignorados, garantindo a imunidade já 

mencionada. 

A técnica de filtragem utilizada é muito simples. Durante oito pulsos do 

LED emissor, 64 valores do CAD são computados. A soma dos valores obtidos 

enquanto o LED está aceso é subtraída da soma dos valores obtidos enquanto 

o LED está apagado. Com isto, sinais de infravermelho com freqüências 

diferentes da gerada são ignorados, sendo computada apenas a diferença 

entre o estado aceso e apagado do LED. Quando esta diferença excede uma 

constante definida no programa, as saídas são ativadas, notificando a presença 

do feixe modulado. 
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Fig. 8 – Placa confeccionada dos sensores 

  

4.2.2 – PROJETO DOS MOTORES 

 

Os motores escolhidos para o projeto foram os servo-motores por 

serem mais fácil de utilizar e por precisarmos de posicionamento (para esse 

item poderia ser utilizado motores de passo também). Para poder controlar 

esses motores foram gerados sinais do tipo PWM (ver o que é PWM na página 

XXXXXXXXXX e a descrição do software para seu controle no item 

SOFTWARE EMBARCADO). Para o guindaste foram utilizados dois motores 

um na posição X e outro posição Y, ou seja, um tem por função levantar o 

contêiner e outro girar o guindaste até a posição de desembarque.  

 

 

Fig. 9 – Servo-motor 
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4.2.3 – PROJETO ELETRÔNICO 

 

O microprocessador escolhido para o controle do projeto foi o 

PIC16F876A. Este processador possui 28 pinos e dentre eles 3 portas para 

comunicação externa (portas A, B, C onde cada uma possui 8 bits) onde foram 

utilizados somente alguns pinos das portas B e C.  

O PIC tem por objetivos a recepção de sinais vindos dos sensores, o 

controle dos motores, da bobina, do led e buzzer que identificam a chegada do 

navio, a recepção do produto via serial e a lógica de levar o contêiner de 

acordo com seu produto.  

Através do projeto dos sensores há a detecção do navio aportado e 

também a de detecção do contêiner para seu carregamento poder ser 

efetuado. Devido a problemas com essa comunicação (em alguns momentos o 

PIC recebia nível lógico 1 em momentos que não havia presença) foram 

colocados resistores de pull down (1kΩ) e um capacitor (XXXXXXXXX). 

Para o controle do transistor foi feito um esquema de chaveamento 

utilizando o transistor TIP142 que depende do sinal vindo do PIC para liberar 

corrente para a bobina. Esta está em paralelo com um diodo para evitar que a 

corrente volte. 

O pino de reset do PIC foi ligado à um CI que possui portas NOT pois 

seu funcionamento se dá quando recebe sinal de nível lógico 0. 

O PIC também possui pinos RX/TX mas para esse projeto foi utilizado 

somente o pino de RX que recebe do PC o tipo de produto que o contêiner 

possui. Essa ligação é feita através de uma placa contendo o CI RS232 que é 

responsável por converter as tensões de comunicação já que a serial trabalha 

com tensões de até 12V. 

 

 

Fig. 10 – TIP142 
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4.3 – PROJETO DO SOFTWARE EMBARCADO 

  

Depois de feito o projeto dos sensores, o fluxograma e agrupado as 

idéias principais para o funcionamento dos objetivos do projeto, foi iniciada a 

etapa de programação do software embarcado no PIC16F876A.  

Antes de ser feito toda a programação, foram feitos vários programas 

de testes onde cada um tinha um objetivo que englobava o(s) anterior(es). O 

primeiro objetivo foi a geração do sinal PWM para controle dos motores sendo 

feito primeiramente um programa pra um e depois um que utilizava os dois 

motores. Com o êxito nos dois testes, o próximo foi integrá-los à um teste que 

utilizava um dos sensores para ativar os motores.   Teve-se alguns problemas 

quanto ao sinal advindo do sensor pois em alguns momentos os motores 

ativavam sozinhos. Resolvemos eletronicamente esse problema com resistor 

de pull down e um capacitor.  

Com estes testes funcionando, o próximo serial um teste envolvendo a 

comunicação serial. Esta, ao contrário dos outros testes, foi o que mais deu 

problemas devido a comunicação ter que ser feita através do CI RS232. Foi 

confeccionada uma placa para isso, e assim o teste obteve êxito como os 

demais. Com todos esses testes feitos e funcionando, as idéias foram 

agrupadas e organizadas e o programa principal terminado. 

O software utiliza a interrupção por tempo para que o sinal PWM possa 

ser gerado (Ver o que é PWM no item PWM da página XXXXXXXXXXX). Para 

isso foi configurado o timer para que a interrupção ocorresse a cada 0,05 ms 

(milissegundos) e um contador que tem por objetivo controlar o sinal a ser 

enviado. Para que os motores estivessem na posição de 0º, durante 1,25 ms 

deve ser enviado sinal de nível lógico alto (contador = 25) e o restante do 

tempo, mais precisamente 18,75 ms, nível lógico baixo. O máximo que um dos 

motores atinge é 180º, para isso deve-se enviar sinal em nível lógico alto 

durante 1,75 ms (contador = 35). Mas, devido à qualidade dos motores o valor 

do contador ao invés de 35, deve ser 55 para que o motor possa girar mais ou 

menos 180º.  

Por ser utilizado um clock alto (4MHz) o software possui vários loop’s 

separando todos os passos, dando assim, tempo para que um processo não 

atrapalhe o outro.  

Para a etapa da serial foi caculado um baud rate de acordo com o 

clock utilizado e o resultado é mostrado na figura 11. 
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Fig. 11 – Cálculo do Baud Rate 

 

Finalmente, o software feito aguarda a chegado de um navio possuindo 

o contêiner. Este é identificado por um sensor e após isso, os motores entram 

em andamento. Além da identificação de chegado do contêiner há um outro 

sensor que verifica se realmente ele está ali. Caso contrário ele retorna ao 

início esperando outro navio. Feito a retirada do contêiner (isso é feito por uma 

bobina) é lido os dados através de um computador e este grava os dados 

referentes ao contêiner e envia via serial o tipo de produto que possui. 

Dependendo do produto, o contêiner é descarregado em posições diferentes e 

após isso o processo é finalizado retornando ao início (Ver detalhes no item 

FLUXOGRAMA na página XXXXXXXXXXXXXXX).      

 

 

Fig 12 – Teste utilizando os motores e o sensor 
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4.4 – PROJETO DO SOFTWARE (PC) 

 

4.4.1 – LEITURA DE DADOS DO CONTÊINER 

 

Para ser efetuada a leitura de dados do contêiner utilizou-se um leitor de 

códigos de barras Elgin BS300, não sendo este o leitor que estava no planejado. O 

primeiro leitor, da marca Symbol e modelo LS5000, não estava funcionando 

corretamente e, além disso, havia a necessidade de um transformador de 127V para 

220V, visto que este necessita de 220V de alimentação. Optou-se então pela compra 

de um novo leitor e que de preferência não necessitasse de uma fonte externa de 

alimentação. Portanto, foi adquirido um novo leitor da marca Elgin e modelo BS300, 

que funciona através da porta USB, é automaticamente reconhecido pelo sistema 

operacional e a leitura quando efetuada é interpretada como uma interrupção do 

teclado, facilitando no desenvolvimento do software. 

  

4.4.2 – SOFTWARE DE INTERPRETAÇÃO 

 

Uma das idéias do projeto era que o contêiner possuísse uma fonte de 

informações que ajudasse na hora da decisão de onde descarregá-lo. Então se 

definiu duas categorias de contêiners, uma que possui comida e outra que 

possui roupa, e que foram transpostas para códigos de barras.  

O código de barras equivalente ao contêiner que possui comida em 

seu interior é: “1111111” 

Onde: 

bit 0: identifica a marca do contêiner (0 = x; 1 = y);  

bit 1 ao bit 3: identifica o peso do contêiner(111 = 7 ton.; 100 = 6 ton.); 

bit 4 e bit 5: identifica o País de origem(00 = França; 11 = Canadá); 

bit 6: verifica se é comida ou roupa(0 = Comida; 1 = Roupa). 

O código de barras equivalente ao contêiner que possui roupa em seu 

interior é: “1111111” 

Onde: 
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bit 0: identifica a marca do contêiner (0 = x; 1 = y);  

bit 1 ao bit 3: identifica o peso do contêiner(111 = 7 ton.; 100 = 6 ton.); 

bit 4 e bit 5: identifica o País de origem(00 = França; 11 = Canadá); 

bit 6: verifica se é comida ou roupa(0 = Comida; 1 = Roupa). 

O software desenvolvido tem como objetivos: 

 Receber o resultado da leitura efetuada pelo leitor de código de 

barras; 

 Interpretar esse resultado, separando os bits e identificando o que 

cada um destes bits corresponde; 

 Se o conteúdo do contêiner for comida enviar um digito verificador 

contendo o valor “0” através da porta serial do Computador, para que o 

microcontrolador tome a decisão correta de onde descarregá-lo; 

 Se o conteúdo do contêiner for roupa enviar um digito verificador 

contendo o valor “1” através da porta serial do Computador, para que o 

microcontrolador tome a decisão correta de onde descarregá-lo; 

Após o envio da informação via porta serial, gravar em um arquivo as 

informações adquiridas do contêiner. 

 

 

Fig. 13 – Leitor de código de barras Elgin 

4.5 – MAQUETE 

  

A maquete consiste basicamente em uma base feita com madeira de 

MDF, uma tampa de acrílico, uma haste de PVC, e o “braço” feito de alumínio. 

A utilização da haste de PVC foi escolhida devido ao fato de ser circular. Na 
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extremidade inferior foi encaixado um rolamento fazendo com que a haste 

girasse suavemente em torno do seu eixo, e assim também foi encaixada uma 

engrenagem em torno dela e uma também em um dos motores servo. Sendo 

este servo responsável por girar a haste em torno do seu eixo vertical. O 

“braço” foi elaborado em alumínio, pois é resistente e fácil de trabalhar. Já a 

tampa de acrílico serve para se poder ver o funcionamento das engrenagens e 

do motor que ficam dentro da maquete. 

 

          

              Haste de PVC 

 

                 Engrenagem 

 

 

       Rolamento 

 

Figura 14 - Haste central 

 

 

Fig 15 – Desenho da maquete e medidas 
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Fig. 16 – Estrutura do porto 
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5 – FLUXOGRAMA DO SOFTWARE EMBARCADO 

 

 

Fig. 17 – Fluxograma do software 
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6 - DIAGRAMAS ELÉTRICOS 

 

 

 

 

Fig. 18 – Diagrama Elétrico dos sensores 

 

 
Fig. 19 – Diagrama Elétrico do PIC e componentes ligados à ele. 
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Fig. 20 – Diagrama elétrico do MAX232 
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7 - CIRCUITOS IMPRESSOS 

 

 

 
Fig. 21 – Placa impressa dos sensores 

 

 
Fig. 22 – Placa impressa do PIC e componentes ligados à ele. 
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Fig. 23 – Placa MAX232 
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8 - GLOSSÁRIO 

 

 

Diodo: É o tipo mais simples de semicondutor. De modo geral, um 

semicondutor é um material com capacidade variável de conduzir corrente 

elétrica. A maioria dos semicondutores é feita de um condutor pobre que teve 

impurezas (átomos de outro material) adicionadas a ele. O processo de adição 

de impurezas é chamado de dopagem. Nesse projeto é utilizado para impedir 

que a corrente que passa pelas bobinas volte, ou seja, passe pelos dois 

sentidos. 

 

Transistor: O transístor (ou transistor) é um componente eletrônico que 

começou a se popularizar na década de 1950 tendo sido o principal 

responsável pela revolução da eletrônica na década de 1960, e cujas funções 

principais são amplificar e chavear sinais elétricos. O termo vem de transfer 

resistor (resistor de transferência), como era conhecido pelos seus inventores. 

Nesse projeto é utilizado para receber o sinal vindo da placa altera e liberar 

corrente para uma bobina. Foram usados 3 transistores. 

 

Circuito Integrado: É abreviado por CI, é um dispositivo microeletrônico que 

consiste de muitos transistores e outros componentes interligados capazes de 

desempenhar muitas funções. Suas dimensões são extremamente reduzidas, 

os componentes são formados em pastilhas de material semicondutor. 

 

Bobinas: É um indutor eletromagnético. Um indutor é um dispositivo elétrico 

passivo que armazena energia na forma de campo magnético, normalmente 

combinando o efeito de vários loops da corrente elétrica. No projeto, as bobinas 

recebem uma corrente e geram um campo magnético atraindo o imã. Como o 

imã tende a ficar no centro do indutor, apenas um pulso é aplicado, assim o 

imã é atraído e empurrado para a próxima bobina e assim por diante. 

 

 

 

 

http://eletronicos.hsw.uol.com.br/semicondutores.htm
http://eletronicos.hsw.uol.com.br/atomos.htm
http://pt.wikipedia.org/wiki/Componente_eletr%C3%B4nico
http://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1950
http://pt.wikipedia.org/wiki/Eletr%C3%B4nica
http://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1960
http://pt.wikipedia.org/wiki/Amplifica%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Trans%C3%ADstor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Semicondutor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Energia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Campo_magn%C3%A9tico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Corrente_el%C3%A9trica
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9 – PWM 

 

O sinal PWM (PULSE WIDTH MODULATION) pode ser uma opção quando 

se está utilizando um microcontrolador e deseja controlar um driver de motor ou a 

intensidade de um LED. 

Apesar de poder utilizar um conversor digital/analógico (DAC) para gerar a 

tensão de saída analógica, existe uma maneira mais fácil de fazer isso. Você pode 

usar uma saída digital e ter o mesmo resultado, tendo assim uma modulação por 

Largura de Pulso.  

 

 

Fig. 24 – Onda quadrada 

 

Na imagem XXXXXXXXXX você pode ver uma onda quadrada com o "duty 

cycle" de 50%. A largura do pulso no nível 1 é igual a do nível 0. Isso significa que, se 

a amplitude do sinal é 5V, a saída será a tensão média em todo ciclo, que é 2,5V. É 

como ter uma tensão constante de 2.5V. 

Se você tivesse um "duty cycle" de 10% teria uma tensão média de 0.5V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

10 - CONCLUSÃO 

 

O projeto SADEC pode proporcionar uma alternativa interessante na 

construção de transportadores de contêineres. A forma de movimento da haste 

e a utilização de uma bobina para segurar o contêiner proporcionam a 

economia de motores, garras e cordas, além de seu serviço ser controlado por 

um microprocessador e sensores. 

O fato de haver a leitura de código de barras durante o transporte pode 

aperfeiçoar o serviço de seleção e separação de contêineres através do seu 

tipo de produto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

 

11 - REFERENCIAS 

 

 http://www.convicon.com.br/index.asp?link=historia&codigo=5. Acessada 

em 17/06/2009 

 

 http://www2.uol.com.br/JC/_1998/1005/ec1005q.htm. Acessada em 

17/06/2009 

 

 http://pt.wikipedia.org/wiki/Container_(transporte). Acessada em 

17/06/2009 

 

 http://www2.eletronica.org/hack-s-dicas/considere-um-sinal-pwm. 

Acessada em 21/06/2009 

 

 Potenciômetro. Disponível através da URL 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Potenci %C3%B4metro. Acessada em 

21/06/2009; 

 

 TOCCI, Ronald J.; WIDMER, Neal S.; MOSS, Gregory L. Sistemas 

digitais: princípios e aplicações. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 

755 p. ISBN 978-85-7605-095-7 (broch.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.convicon.com.br/index.asp?link=historia&codigo=5
http://www2.uol.com.br/JC/_1998/1005/ec1005q.htm
http://pt.wikipedia.org/wiki/Container_(transporte)
http://www2.eletronica.org/hack-s-dicas/considere-um-sinal-pwm
http://pt.wikipedia.org/wiki/Potenci


31 
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