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Sumário
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O  desenvolvimento  do  transporte  de  longo  curso  teve  como  consequência  o  aumento  da 

complexidade dos processos de manuseamento de bagagens. Os sistemas RFID revelaram-se úteis 

para promover a maximização do desempenho destes sistemas, no entanto, ainda existem limitações 

que  excedem  o  domínio  puramente  tecnológico.  Desse  modo,  torna-se  necessário  revisitar  os 

modelos processuais para melhor se compreender a extensão dessas limitações.

Por um lado, não há uma solução universal para a gestão de bagagens no caso intermodal, sendo 

apenas contemplado de forma sólida o transporte aéreo. Por outro lado, a gestão de bagagens é 

efectuada segundo uma perspectiva  ponto  a ponto.  Não existe  uma portabilidade contextual  que 

tolere falhas na comunicação realizada entre os vários agentes envolvidos, nem que suporte certos 

cenários do domínio intermodal.

Deste  modo,  pretende-se  adaptar  ao  contexto  da  gestão  intermodal  de  bagagens  por  RFID 

paradigmas  provenientes  do  âmbito  da  cobrança  automática  de  tarifas  do  transporte  público 

(bilhética), de forma a se suprir as limitações existentes.

Esta adaptação justifica-se pelo facto de alguns problemas relacionados com a extensão ao domínio 

intermodal  já  terem  sido  solucionados  neste  âmbito.  Concretamente,  estes  paradigmas  podem 

resolver  os  problemas  relacionados  com:  portabilidade  da  informação  de  reconciliação  entre 

passageiros e bagagens; garantia de interoperabilidade entre os agentes da gestão de bagagens; e 

segurança da informação.

Neste trabalho, foram inicialmente elaborados modelos processuais e informacionais. Foi realizado 

um estudo do estado da arte da tecnologia RFID e do âmbito da bilhética. Finalmente, foi elaborada 

uma proposta de solução tendo por base os paradigmas da bilhética.
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Abstract

Keywords: Baggage, Intermodality, Process, RFID

The development of the long distance traveling domain brought a complexity increase in the baggage 

handing  processes.  In  order  to  address  the  demand,  (RFID)  applications  have  maximised  the 

performance of current baggage handling systems.

However, these systems still have limitations which hinder their extension to the intermodal traveling 

domain and exceed a pure technological point of view. They oblige that current business process 

models are redesigned. On one hand, only aerial transportation is covered in most cases. On the other 

hand,  baggage  handling  is  accomplished  from  a  point-to-point  perspective.  There  is  neither  a 

contextual portability to tolerate communication failures between agents, nor there is support for some 

intermodal traveling scenarios.

As a result, the objective of this work consists in the resolution of the information portability problem by 

storing passenger/baggage reconciliation data in RFID tags and resorting to paradigms employed in 

the automated fare collection domain from public transportation.

This domain already found solutions that  address the three main issues regarding the intermodal 

baggage handling context, namely: offline operations support, which addresses scenarios where there 

is  no  remote  access  to  reconciliation  data;  handling  agents  interoperability,  which  allows  an 

unambiguous interpretation of the data; and finally data security which guarantees that all data stored 

in the tags is genuine.

Along this  work,  process  and  information  entity  models  were  designed  concerning  an  intermodal 

environment. This was followed by a state of art analysis. Afterwards, a functional prototype based on 

RFID technology was implemented in order to test some of the relevant issues.
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1 Problema

1.1 Descrição
Um dos aspectos fundamentais no âmbito do transporte de longo curso é a gestão eficiente das 

bagagens dos passageiros. Todos os anos, um elevado número de pessoas sente a necessidade de 

viajar pelos mais variados motivos e a gestão das suas bagagens é uma tarefa que tem conseguir de 

acompanhar essa procura de forma satisfatória.

Um dos problemas que ainda não foi resolvido diz respeito à incapacidade dos sistemas de gestão de 

bagagens  actuais  em reconciliar  passageiros  e  respectivas  bagagens  no  domínio  do  transporte 

intermodal de longo curso. Este domínio abrange viagens envolvendo vários meios de transporte para 

além do meio aéreo. Existem ainda limitações nos sistemas em funcionamento que comprometem a 

sua eficiência e que não dependem de aspectos meramente tecnológicos.

Figura 1: Viagem intermodal

Consequentemente, o objectivo deste trabalho consiste na tentativa de encontrar uma solução viável 

para o  problema da gestão de bagagens em contexto  intermodal,  colmatando  as limitações  dos 

sistemas existentes. Para tal efeito, foi efectuado um estudo sobre a realidade actual, que inclui a 

análise das tecnologias existentes e das metodologias empregues na gestão de bagagens, de forma 

a se compreender melhor a extensão das limitações existentes e o modo de superá-las de forma 

proficiente utilizando os recursos tecnológicos adequados. Seguidamente, foi realizado um trabalho 

prático que consistiu na implementação de alguns conceitos apreendidos durante o estudo de forma a 

se alcançar uma possível solução para o problema referido.

Em  suma,  propõe-se  a  colocação  de  informação  relevante  para  a  gestão  de  bagagens  nos 

dispositivos  utilizados  para  a  sua  identificação,  devido  a  benefícios  daí  resultantes  a  nível  da 

portabilidade  dessa  informação  e  que  serão  explicados  detalhadamente  em secções  próprias.  A 

plataforma tecnológica em que assentam esses dispositivos corresponde à identificação por rádio 

frequência – RFID. Essa tarefa será realizada através da adaptação de paradigmas provenientes do 

contexto  da cobrança automática  de tarifas  do  transporte  público,  cujas  características permitem 

sustentar de forma viável a presença da informação nos dispositivos de identificação de bagagens. 

Basicamente resumem-se a três grandes grupos: portabilidade da informação, e segurança/fiabilidade 

da informação e interoperabilidade dos agentes envolvidos no manuseamento de bagagens.
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1.2 Enquadramento
A execução dos processos de manuseamento de bagagens depende das capacidades dos sistemas 

de gestão que os suportam. Porém, esses processos e por vezes a tecnologia que os sustenta não 

estão  totalmente  preparados  para  suportar  de  forma  conveniente  o  transporte  de  longo  curso 

intermodal.

Actualmente,  apenas  a  aviação  comercial  utiliza  sistemas  de  gestão  de  bagagens  de  forma 

generalizada. O caso das viagens de longo curso intermodais é apenas parcialmente solucionado em 

locais muito específicos, nos quais se procura tornar transparente a transferência de passageiros e 

bagagens entre meios de transporte distintos,  nomeadamente entre  os meios ferroviário  e aéreo 

(Sharp 2002).

No caso  do transporte  aéreo,  vários  aeroportos recorrem hoje  em dia  a  soluções de  gestão  de 

bagagens  bastante  avançadas  que  empregam tecnologia  de  identificação  por  rádio-frequência  – 

RFID. Existe um número crescente de iniciativas, como a que decorreu no aeroporto de Heathrow, 

que visam migrar os sistemas tradicionais baseados na leitura de etiquetas com códigos de barras 

impressos para sistemas baseados na tecnologia RFID, que é mais fiável.

Porém, a tecnologia RFID per se não é suficiente para resolver todos os problemas, existindo por isso 

a necessidade de revisitar os modelos processuais existentes e tentar descobrir de que forma se 

pode formular uma arquitectura que tire partido da tecnologia de forma a se superar as limitações.

Actualmente, a gestão de bagagens é efectuada segundo uma perspectiva ponto a ponto em vez de 

uma perspectiva orientada à viagem. Cada aeroporto procura gerir as operações de manuseamento 

no contexto de circuitos restritos ao seu interior, enviando mensagens apropriadas para os aeroportos 

a que a bagagem se destina. 

Figura 2: Perspectiva ponto a ponto nas viagens intermodais

A identificação das bagagens baseia-se somente em números de série atribuídos aquando do check-

in das mesmas (Vogel 2007), e a informação requerida para as operações de reconciliação entre 

passageiros e bagagens é colocada em sistemas backend. Quando a mensagem que contextualiza o 

número  de  série  atribuído  a  uma  bagagem  não  alcança  o  destinatário  por  qualquer  falha  na 

comunicação,  o  destino  a  atribuir  a  essa  bagagem torna-se  difícil  de  determinar.  Efectivamente, 

existem dois grupos de situações prejudiciais: o reconhecimento incorrecto das bagagens devido à 
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impossibilidade de se conseguir ler os dados fornecidos pelo identificador; e a impossibilidade de 

determinar  o  destino  a  atribuir  à  bagagem  pelo  não  recebimento  da  informação  contextual 

correspondente.

As limitações no rastreamento e identificação de bagagens potencia a perda das mesmas, o que se 

traduz-se num prejuízo avultado em indemnizações para as companhias aéreas e num transtorno 

para  os  passageiros.  Embora  grande  parte  das  bagagens  seja  eventualmente  recuperada  pelos 

passageiros  posteriormente,  muitas  delas  permanecem  por  longos  períodos  em  depósitos  de 

bagagens  não  reclamadas.  Segundo  um  panorama  recente,  7  em  cada  1000  bagagens  eram 

processadas incorrectamente nos Estados Unidos (Shafer 2004).

Logicamente,  a  inclusão  de  informação  contextual  que  permita  efectuar  a  reconciliação  entre 

passageiros e bagagens nos próprios dispositivos de identificação tem o benefício de dispensar o 

envio de mensagens entre os vários agentes envolvidos no manuseamento das bagagens Este facto 

ganha particular relevância na extensão da gestão de bagagens ao contexto intermodal, tal como se 

pretende.

Embora as actividades relacionadas com a gestão de bagagens pertençam ao âmbito da logística 

clássica,  alguns  dos  problemas  que  surgem  aquando  da  sua  extensão  ao  contexto  intermodal 

encontram algum paralelismo no domínio da cobrança automática de tarifas do transporte público. 

Neste domínio, é comum depositar a informação relativa a direitos de acesso às redes de transportes 

nos próprios títulos de transporte, o que apresenta um certo grau de paralelismo com a colocação de 

informação  de  reconciliação  nas  bagagens.  Os  subsequentes  problemas  relacionados  com  a 

portabilidade,  interoperabilidade e segurança da informação presente nos títulos já  se encontram 

resolvidos. Os passageiros podem facilmente trocar de meio de transporte usando um único método 

de pagamento e os títulos de transporte empregues possuem requisitos de segurança adequados à 

protecção contra fraudes, cumprindo elevados requisitos de segurança e fiabilidade (Link 2002).

A implementação de sistemas de gestão de bagagens em contexto intermodal terá de considerar o 

aumento do âmbito de utilização dos dispositivos de identificação. De facto, já não se restringe ao 

ambiente  relativamente  controlado  dos  operadores  de  handling no  interior  dos  aeroportos.  Essa 

restrição garantia de certa forma que não haveria manipulação por parte de terceiros dos resultados 

da  etiquetagem  efectuada.  Daí  decorre  a  relevância  das  soluções  de  segurança  presentes  na 

cobrança automática de tarifas, pois podem assegurar a segurança da informação num âmbito de 

utilização mais alargado.

1.2.1 TSMART
A proposta  TSMART –  Tags  for  SMARt  Travellers –  diz  respeito  a  um projecto  que  tem como 

propósito superar as limitações referidas, e surge como motivação para a realização deste trabalho. 

Visa encontrar soluções para o transporte intermodal de longo curso que integrem todos os agentes 

envolvidos no transporte de passageiros e bagagens,  abandonando a perspectiva  ponto a ponto 
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tradicional e assumindo uma abordagem orientada à viagem (TSMART 2007). Propõe a criação de 

uma  plataforma  de  serviços  para  a  gestão  intermodal  de  bagagens  que  tenha  como  suporte  a 

tecnologia RFID e que garanta o cumprimento dos requisitos relativos à segurança e privacidade dos 

dados dos passageiros.

Entre os objectivos primários da proposta TSMART incluem-se:

 permitir uma reconciliação de passageiros e bagagens que consiga cobrir a viagem completa 

desde a partida à chegada, independentemente dos meios de transportes envolvidos;

 incluir a monitorização das bagagens de mão transportadas pelos passageiros;

 facilitar  o  caso  concreto  das  viagens  em  grupo  (e.g.  Turismo),  através  da  separação  dos 

processos de manuseamento de bagagens da própria viagem realizada do passageiro;

 possibilitar a automatização das actividades de transferência de bagagens entre transportes e 

libertar o passageiro da realização das mesmas.

Além destes objectivos primários, a proposta TSMART sugere a prestação de serviços de apoio ao 

passageiro com vista na melhoria da sua comodidade, tais como:

 capacidade dos passageiros verificarem o estado das suas bagagens durante a viagem, e de 

receberem notificações sempre que for pertinente, através de SMS ou Web;

 possibilidade  de  realizar  o  check-in remotamente  de  modo  a  evitar  um  eventual 

congestionamento dos balcões nos momentos de maior afluência, através de tecnologia NFC – 

Near Field Communication – ou similar;

 localização no interior dos aeroportos de passageiros ausentes na eminência da partidas dos 

respectivos voos, o que implica o uso de etiquetas pessoais por parte dos passageiros;

 entrega  facilitada  das  bagagens  ao  local  de  permanência  dos  passageiros  após  a  viagem, 

garantida pela presença da informação necessária nas etiquetas de identificação, de forma a 

libertar os passageiros desse fardo.

Segundo  a  ideia  original  da  proposta  TSMART,  as  bagagens  transportadas  seriam  identificadas 

usando tecnologia de etiquetagem RFID e os operadores de turismo e transporte estariam integrados 

numa rede peer-to-peer (P2P) orientada ao serviço.
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Figura 3: Rede P2P TSMART (TSMART 2007)

Esta rede P2P habilitaria a transmissão da informação de reconciliação dos passageiros e bagagens 

entre os vários intervenientes.  A informação iria  circular de nó em nó de forma a acompanhar o 

percurso das bagagens e desse modo estar sempre disponível nos locais onde seria necessária. No 

entanto, nesta tese é proposta uma alteração a este paradigma e que corresponde à colocação de 

toda a informação de reconciliação nas etiquetas RFID, de forma a se reduzir os fluxos de dados ao 

mínimo possível e facilitar a execução das operações quando não existe acesso remoto à informação.

1.2.2 Cenário

Esta secção descreve de forma breve um cenário em que um passageiro viaja e as suas bagagens 

são  submetidas  a  um  sistema  de  gestão  de  bagagens  hipotético  que  satisfaça  os  requisitos 

pretendidos para a execução adequada dos processos de manuseamento.  A viagem considerada 

neste caso envolve dois meios de transporte: avião e autocarro fretado. Contudo, poderia assumir 

qualquer outra configuração similar.

Inicialmente, o passageiro reserva a viagem através de uma companhia de viagens ou companhia 

aérea. As etiquetas identificadoras são então adquiridas se o passageiro ainda não as possuir.., o 

passageiro coloca as etiquetas nas respectivas bagagens de mão e de porão e transporta consigo a 

sua etiqueta pessoal. 

No  dia  da  partida,  o  passageiro  efectua  o  check-in de  todas  as  bagagens  que  irá  transportar 

pessoalmente ou no porão do transporte, sendo essa operação realizada remotamente em sua casa 
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ou no próprio aeroporto. Esta operação corresponde à inicialização de todas as etiquetas com os 

dados  correspondentes  à  viagem a  realizar.  Após  a  passagem pelo  controlo  de  passageiros  no 

aeroporto, o passageiro pode circular pelas diferentes secções do aeroporto, tais como a free shop ou 

a zona de restauração. À entrada de cada uma destas secções existem pontos de controlo RFID para 

verificar se o passageiro não as abandona com bagagem em falta.

Se o passageiro se atrasar, pode ser rapidamente localizado e notificado pelo pessoal do aeroporto 

através da análise dos registos dos pontos de controlo atravessados. Quando o passageiro procede 

ao  boarding,  é efectuada a  reconciliação com todas as suas bagagens, a fim de se detectar se 

alguma está em falta. Finalmente, o avião parte rumo ao seu destino.

Quando o avião aterra no aeroporto seguinte, o passageiro é submetido ao controlo alfandegário, 

caso exista, e ocorre uma das seguintes situações:

i) A bagagem foi  encaminhada por  um operador  de  manuseamento  para  o  próximo transporte 

incluído no percurso da viagem, sem intervenção do passageiro;

ii) A bagagem foi encaminhada directamente para o alojamento do passageiro, transportada num 

veículo diferente do referente ao passageiro;

iii) A bagagem encontra-se num dos carrosséis  de recolha de bagagens e o passageiro deverá 

recuperá-la pessoalmente, como usualmente acontece. Ao atravessar o ponto de controlo RFID à 

saída do aeroporto, confirma-se se realmente o passageiro traz consigo as bagagens respectivas.

Finalmente,  o passageiro  dá entrada no segundo transporte da viagem, o  autocarro  fretado,  e a 

reconciliação é efectuada após o carregamento da bagagem de porão pelo motorista ou pessoal 

auxiliar, através de um leitor RFID fixo ou portátil trazido a bordo.

Nas  próximas  secções  é  descrita,  de  modo  mais  formal,  a  semântica  relativa  às  interacções 

existentes entre todos os elementos discriminados neste cenário.

1.3 Pressupostos
A ideia base da cobrança automática de tarifas do transporte público corresponde à substituição dos 

bilhetes impressos em papel por bilhetes electrónicos. Esta substituição tem como vantagens facilitar 

a análise das transacções efectuadas para planear e optimizar os serviços disponibilizados, conceder 

um melhor acesso a serviços combinados e definir os tarifários de forma flexível (Buttyán 2006).

De que forma pode ser útil a análise do domínio da cobrança automática de tarifas para a gestão de 

bagagens?  Este  domínio  encontrou  soluções  para  problemas  similares  aos  que  surgem  com  a 

expansão  da  gestão  de  bagagens  ao  contexto  intermodal,  nomeadamente  o  suporte  ao 

funcionamento offline, interoperabilidade e segurança.
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1.3.1 Funcionamento Offline
As  etiquetas  de  identificação  de  bagagens  actualmente  em  uso  contêm  apenas  um  código 

identificador,  enquanto que o  backend contém a informação de reconciliação entre passageiros e 

bagagens  que  contextualiza  esse  código.  Consequentemente,  quaisquer  falhas  na  comunicação 

impedem o correcto processamento das bagagens, o que significa que o funcionamento em modo 

desconectado (offline) não é possível. Ora, o modo desconectado seria útil nas situações em não há 

acesso a redes remotas, como por exemplo o interior de um autocarro fretado.

Na cobrança automática de tarifas, os títulos de transporte contêm toda a informação necessária ao 

seu uso por parte dos passageiros. Os validadores presentes nos autocarros ou eléctricos apenas 

comunicam com o backend ocasionalmente, o que implica que a informação de acesso às redes de 

transporte  tem de estar  contida  no próprio  título.  Quando os transportes retornam à estação  de 

recolha,  a  informação é descarregada para  os  sistemas  backend e  os  registos  das  transacções 

efectuadas são então analisados, o que permite detectar quaisquer tentativas de defraudar o sistema.

Figura 4: Infraestrutura de suporte à cobrança automática de tarifas

Em suma, na cobrança automática de tarifas foi desenvolvida uma infraestrutura de sistemas que 

pode  ser  adaptada  de  forma  a  suportar  a  gestão  de  bagagens.  Assim  sendo,  a  informação  de 

reconciliação deve ser colocada nas etiquetas de identificação das bagagens à imagem dos títulos de 

transporte.  Além do reconhecimento  das bagagens ser  imediato  em qualquer  situação,  devido à 

presença local de toda a informação necessária, minimiza-se o fluxo de dados relativo à propagação 

da informação pelos diversos operadores de manuseamento de bagagens.

1.3.2 Interoperabilidade
A colocação de toda a informação de reconciliação nas etiquetas implica que a estruturação dessa 

informação seja uma tarefa complexa, na medida em que a leitura será efectuada por parte de uma 

miríade de operadores distintos. Existe a necessidade de a informação ser interpretada da mesma 

forma  por  todos  os  operadores  envolvidos  no  manuseamento  de  bagagens  sem  que  existam 

quaisquer ambiguidades.

No domínio da cobrança automática de tarifas, os passageiros podem trocar de meio de transporte 
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usando um único título para efectuar os pagamentos, quase sempre reutilizável. Isto significa que a 

informação contida nos títulos se encontra estruturada e uniformizada de modo a ser reconhecida e 

suportada pelas várias redes de transporte. Tal consegue-se através da definição de modelos de 

dados, nos quais se encontra a informação de forma organizada. Considerando agora a gestão de 

bagagens, deverá ser adoptado de forma análoga um modelo de dados com o objectivo de permitir a 

integração dos operadores e a unificação da informação de reconciliação.

Campo Funcionalidade

Ambiente Dados relativos à aplicação de transporte e ao portador do título

Contratos Autorizações para o acesso às redes de transporte

Contadores Valores e operações de suporte às transacções

Eventos Registo das últimas transacções efectuadas

Tabela 1: Modelo de dados genérico para aplicações de transporte

O ciclo de vida das etiquetas para bagagens deverá ser  análogo ao ciclo de vida dos títulos de 

transporte. Essa semelhança irá permitir a reutilização das etiquetas por parte dos passageiros em 

cada viagem efectuada e eventualmente irá facilitar a sua inclusão física nas próprias malas, que 

poderá  ser  realizada  aquando  do  seu  fabrico.  Uma vez  que  as  etiquetas  sejam reutilizáveis,  é 

somente necessário inicializá-las com os dados correctos no início de cada viagem, à imagem dos 

recarregamentos de direitos efectuados no caso dos títulos de transporte.

Figura 5: Analogia entre ciclos de vida de títulos de transporte e etiquetas de bagagem

1.3.3 Segurança
A colocação  de  informação útil  à  execução  dos  processos  de manuseamento  de bagagens nos 

identificadores  acarreta  uma preocupação  acentuada com questões de  segurança,  uma vez  que 

informação sensível se encontra assim mais exposta, no ambiente exterior ao backend.
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No que diz respeito a sistemas RFID genéricos, a sua integridade é assegurada pelos seguintes 

princípios básicos (BSI 2008):

i) existência  de  uma  relação  biunívoca  entre  a  informação  guardada  na  etiqueta  e  a  própria 

etiqueta, de forma a garantir que não existem duas etiquetas com a mesma identidade; 

ii) relação entre o objecto e a etiqueta anexada deve ser única, de modo que uma etiqueta não 

possa ser usada em objectos diferentes do original, pelo menos num dado contexto;

iii) estabelecimento de ligações entre etiquetas e leitores deve ser efectuado apenas quando o leitor 

possui autorização para aceder à informação contida na etiqueta.

No que concerne à segurança de sistemas RFID, há que identificar quais são as principais ameaças e 

implementar  as  contramedidas  adequadas  do  ponto  de  vista  da  plausibilidade  dos  respectivos 

ataques.  O  domínio  da  cobrança  automática  de  tarifas  utiliza  mecanismos  de  segurança  que 

detectam a geração e manipulação indevida da informação de forma a combater as ameaças. Esses 

mecanismos equivalem a  protocolos  usados para  autenticar  as  entidades  envolvidas,  proteger  a 

integridade das transacções realizadas e garantir a atomicidade dessas transacções. Por exemplo, o 

recurso à  criptografia permite efectuar a ofuscação dos dados,  e os códigos de autenticação de 

mensagem (MAC) permitem realizar a  validação da leitura e escrita desses dados .

Figura 6: MAC – Código de autenticação de mensagem

Um  dos  mecanismos  mais  importantes  corresponde  à  diversificação  das  chaves  criptográficas 

secretas utilizadas. Cada título de transporte tem a sua própria chave, gerada a partir do identificador 

do título e de uma chave mestra guardada no terminal, sendo usada uma função de sentido único de 

forma que um cartão comprometido não afecte a chave mestra.

O  registo  das  transacções  permite  detectar  a  ocorrência  de  eventuais  tentativas  de  fraudes, 

originando listas negras que desautorizam a utilização dos títulos de transporte comprometidos. A 

protecção física é um mecanismo adicional que é garantida pela utilização de módulos de aplicação 

seguros (SAM) que funcionam como autênticos cofres onde são guardadas as chaves criptográficas, 

e pela utilização de identificadores de dispositivos não modificáveis, protegidos por tecnologia anti-
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clonagem.

As principais classes de ameaças a sistemas RFID existentes (BSI 2008) estão descritas na tabela 

seguinte.  São  enumeradas  nas  celas  a  sombreado  as  contra-medidas  presentes  na  cobrança 

automática de tarifas com recurso a RFID.
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Ataque Descrição Contramedidas
Escuta da 
comunicação entre 
leitor e etiqueta

A comunicação entre o leitor e a etiqueta 
através do interface aéreo pode ser 
interceptada por terceiros.

Encriptação, diversificação, 
protecção física

Leitura não autorizada 
dos dados

Os dados presentes na etiqueta podem ser 
acedidos de forma não autorizada.

Autenticação, encriptação, 
diversificação, protecção 
física

Modificação não 
autorizada dos dados

Os dados presentes na etiqueta podem ser 
alterados através de escritas não 
autorizadas.

Autenticação, encriptação, 
diversificação, protecção 
física

Clonagem e emulação O dados contidos na etiqueta podem ser 
escritos numa nova etiqueta ou usados 
num dispositivo de emulação.

Listas negras, protecção 
física

Troca de etiqueta O dispositivo de identificação pode ser 
removido do objecto a que estava anexado.

Protecção física, alarme 
(etiquetas activas) 

Destruição da etiqueta As etiquetas podem ser destruídas 
mecânica ou quimicamente, sendo as 
antenas particularmente vulneráveis.

Protecção física

Uso não autorizado de 
comandos “kill”

Este ataque inutiliza a etiqueta através da 
aplicação do comando “kill” concebido por 
motivos de privacidade dos dados.

Autenticação

Descarga da bateria 
(etiquetas activas) 

A bateria pode ser descarregada quando 
se procura que a etiqueta responda a uma 
sequência contínua de interrogações.

Modo de economia 

Etiquetas bloqueantes Configuradas para o protocolo anti-colisões 
em uso, podem bloquear o leitor simulando 
a presença de um número arbitrário de 
etiquetas.

Banir o uso em condições 
normais 

Empastelamento A troca de dados através do interface aéreo 
pode ser perturbada através de meios 
passivos (blindagem) ou activos 
(transmissores).

Medições, frequency division 
duplex

Manipulação do 
backend por injecção 
de código

Inserção de código executável nos dados 
da etiqueta de forma a atacar servidores, 
middleware e backends através de 
estruturas de dados manipuladas;

Validação dos dados

Contramedidas presentes na cobrança automática de tarifas

Tabela 2: Ataques a sistemas RFID
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2.Estado da arte

2.1 BHS e BRS
No caso do transporte aéreo, tanto bagagens como passageiros são geridos de forma independente 

por diversas entidades, tais como aeroportos, companhias aéreas e operadores de handling. Este 

facto demonstra a complexidade da resolução de questões relacionadas com responsabilidade, 

segurança e fiabilidade dos serviços prestados.

A figura seguinte descreve de forma geral o processo de manuseamento de bagagens em aeroportos, 

indicando as competências atribuídas a cada um dos intervenientes.

Figura 7: Processo de manuseamento de bagagens em aeroportos (Vogel 2007)

19

Airport Airport operator

Customs

Airport operator

Load aircraft

Off airport
check-in

Local check-in

Transport to
baggage sorting

system

Transport to
transfer offload

Baggage reclaimTransport to
local offload

Transport to
aircraft

Direct transfer

CustomsSecurity check

Sorting

Unload aircraft



Actualmente  as  bagagens  são  submetidas  a  sistemas  de  manuseamento  de  bagagens  –  BHS: 

Baggage  Handling  Systems –  e  sistemas  de  reconciliação  de  bagagens  –  BRS:  Baggage 

Reconciliation  Systems.  Ambos  se  tratam  de  sistemas  aeroportuários  que  automatizam  o 

manuseamento  de  bagagens desde  o  check-in até  ao  carregamento  no  avião.  Os BHS apenas 

garantem  apenas  a  automação  do  processo,  enquanto  que  os  BRS  adicionalmente  procuram 

disponibilizar em cada momento a localização corrente das bagagens (Flavors 2002).

A comunicação entre os sistemas envolvidos é efectuada de forma standard através de mensagens 

de informação de bagagem – BIM: Baggage Information Messages –  que podem ser trocadas entre 

sistemas de aeroportos diferentes. Estas mensagens fazem parte de um pacote de recomendações 

da IATA – International Air Transport Association –  designado IATA Recommended Practice 1745, que 

tem por objectivo regular a segurança e o nível  de serviço na gestão de bagagens aeroportuária 

(Vogel 2007).

Figura 8: Baggage Information Messages (Vogel 2007)

Na próxima tabela é apresentado um exemplo de uma mensagem BIM, neste caso uma mensagem 

BTM que providencia ao sistema de encaminhamento de bagagens de uma estação de transferência 

a informação relativa a transferências de bagagem  inbound. A operação em causa corresponde a 

uma transferência fictícia de duas malas no aeroporto de Madrid-Barajas de um voo proveniente de 

Lisboa-Portela para um voo com destino a Praga-Ruzyně.
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Campo da mensagem Descrição

BTM<= Identificador standard da mensagem

.V/1TMAD<= Versão; mala de transferência em MAD

.I/TP123/15JUN/LIS<= Detalhes do voo inbound

.F/OK456/15JUN/PRG<= Detalhes do voo outbound

.N/0356123456002<= Identificador da bagagem; dois artigos, começando em ID=123456

.P/SMITH/TOM<= Nome do passageiro

ENDBTM<= Indicador do final da mensagem

Tabela 3: Exemplo de mensagem BIM

Do ponto de vista funcional, os BHS/BRS transportam a bagagem desde um ponto A até um ponto B 

geograficamente localizados no interior de um aeroporto recorrendo às operações de movimentação, 

rastreamento e encaminhamento, em que as entradas correspondem a balcões de check-in, voos 

inbound e voos de ligação, enquanto que as saídas são carrosséis de recolha de bagagem, áreas de 

entrega para voos outbound, e outros sistemas no caso dos voos de ligação (Vogel 2007).

Os componentes usados para realizar as operações são os enumerados seguidamente: 

● balcões de check-in, onde as bagagens são entregues;

● tapetes rolantes, que transportam as bagagens até ao destino ao longo do circuito;

● bandejas basculantes, para distribuição e (des)carregamento de bagagens;

● dispositivos de identificação, que permitem direccionar as bagagens para os destinos correctos;

● dispositivos  de visão raio  X e detecção de matérias perigosas,  que monitorizam o circuito  e 

permitem que os operadores avaliem se existem ameaças à segurança aérea.

Figura 9: Circuito de bagagens em BHS/BRS

A identificação das bagagens é definida pela resolução 740 da IATA, traduzindo-se na atribuição de 
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uma matrícula (license plate) que contém o código do agente responsável pela colocação da etiqueta 

(issuer)  e  o  número de série  do item individual  (serial  number).  Essa  matrícula  é  convertida  no 

formato de código de barras que será depois impresso na etiqueta.

Tradicionalmente  a  identificação  das  bagagens  depende  da  leitura  óptica  de  códigos  de  barras 

impressos em etiquetas anexadas aquando do check-in. Para aumentar a taxa de identificações bem 

sucedidas durante o percurso das bagagens através dos sistemas, as soluções que se baseiam RFID 

estão  a  tornar-se  populares  num  número  crescente  de  aeroportos  (Shafer  2004).  As  etiquetas 

utilizadas  recorrem à  tecnologia  RFID  e  podem  manter  a  retrocompatibilidade  com  os  sistemas 

legados através da inclusão simultânea de códigos de barras.

Figura 10: Standards envolvidos nas aplicações RFID em aeroportos (Vogel 2007)

Nas etiquetas RFID actualmente em uso,  os dados são codificados segundo as recomendações 

RP1740C,  que  indicam  como  se  deve  preencher  o  espaço  da  memória  dos  dispositivos  RFID 

utilizados actualmente.

2.1.1 Limitações
A IATA efectuou um estudo tendo em vista a determinação das causas de falha dos processos de 

manuseamento de bagagens. Demonstrou através de testes que com RFID se obtém uma eficiência 

muito superior. Chegou à conclusão que 9.7% das falhas são devidas a leituras de códigos de barras 

mal sucedidas, 11% são devidas a falhas na recepção de mensagens de informação de bagagem – 

BSM:  Baggage  Service  Message  –  e  que  4%  estão  relacionadas  com  a  indisponibilidade  de 

informação para processamento (IATA 2007). 

As etiquetas RFID de baixo custo oferecidas pelos fornecedores permitem poupar nos custos, mas as 

suas  limitações  de  armazenamento  de  dados  impedem  a  inclusão  de  informação  BSM  útil  ao 

estabelecimento do contexto de identificação.

Actualmente apenas o transporte aéreo possui soluções para a gestão de bagagens, exceptuando 

casos análogos aos referidos na próxima secção sobre a integração dos transportes ferroviário e 

aéreo. Os sistemas de manuseamento e reconciliação de bagagens BHS/BRS limitam-se, no caso 

das partidas, a processar as bagagens num circuito que tem início no balcão de check-in e termina 

quando as bagagens alcançam o transportador que as irá deslocar até ao avião.  Nas chegadas, 
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processam novamente as bagagens quando estas entram no circuito que termina nos carrosséis de 

recolha.  A área  servida  é  restrita  ao  interior  dos  aeroportos,  e  a  integração  entre  os  sistemas 

utilizados nos diferentes aeroportos depende do envio explícito de mensagens de reconciliação.

A gestão de bagagens não é orientada à viagem, é efectuada numa perspectiva  ponto  a ponto, 

restringindo-se o âmbito a cada segmento da viagem, ou seja, a cada voo isolado. Cada aeroporto 

gere a bagagem de forma individual, com base em mensagens BIM geradas ou recebidas do exterior.

Os sistemas existentes não têm em consideração as bagagens de mão. A operação de  check-in 

apenas regista  as  bagagens não  transportadas  directamente  pelos  passageiros,  que  são  depois 

alojadas no porão do avião.

2.2 Integração intermodal
Tem sido concedida especial atenção ao crescente mercado das ligações entre meios ferroviários e 

aéreos.  Os operadores  estão  a  desenvolver  novos  conceitos  na  criação  de  tarifários,  gestão  de 

bagagens  e  relações  B2B  –  Business  to  Business –   de  forma  a  conseguirem  responder  às 

necessidades dos passageiros que dependem deste tipo de ligações.

No domínio da integração intermodal de transportes, existe um serviço denominado in-town check-in 

(e de forma análoga, mas menos frequente, in-town check-out) que está direccionado à comodidade 

dos passageiros e tenta desencorajar o uso do transporte particular ou do taxi quando se transporta 

muitas bagagens. O volume de bagagens influencia a escolha modal. A estação Victoria em Londres 

foi a pioneira, onde a antiga companhia aérea British Caledonian e as suas sucessoras realizaram 

operações de in-town check-in desde 1962. 

Os caminhos de ferro da Suíça – SBB:  Schweizerische Bundesbahnen – disponibilizam um serviço 

que permite que as bagagens sejam enviadas de qualquer parte do mundo directamente para as 

estações de comboios suíças através dos aeroportos de Zurique e Geneva. Quando um passageiro 

chega ao aeroporto, a bagagem é automaticamente reencaminhada para a estação destino, de modo 

a não  se  perder  tempo à  espera  da bagagem (SBB 2008).  A solução  utilizada  é  low-tech,  pois 

consiste na aquisição por parte dos passageiros inbound de um formulário de declaração alfandegária 

a ser depois anexado à bagagem, de forma a assegurar o seu envio por via férrea desde o aeroporto 

até ao destino.

Os sistemas de in-town check-in do Heathrow Express e do Hong Kong Express são similares (Sharp 

2002). Aquando da chegada às estações, os passageiros entregam as suas bagagens ao pessoal 

responsável, que por sua vez os questiona de forma rotineira relativamente a matérias de segurança, 

coloca as etiquetas nas bagagens e fornece o passe de embarque aos passageiros. As bagagens são 

transportadas  até  aos  aeroportos  em contentores  selados  a  bordo  do  comboio.  À  chegada,  são 

enviadas para o sistema do aeroporto, onde são processadas tal como se se tratasse de bagagens 

provenientes de voos de transferência. Ao contrário de Heathrow, em Hong Kong as bagagens são 
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processadas de forma totalmente automática através de sistemas mecânicos.

O Heathrow Express criou um servido de entrega de bagagens in-town, o Baggage Direct, através do 

qual os passageiros podem ter as suas bagagens transportadas para qualquer zona de Londres, 

mediante o pagamento de uma pequena taxa. As bagagens que viajam em ambas as direcções são 

monitorizadas através de etiquetas com códigos de barras impressos, o que permite aos clientes 

determinar a sua localização num dado momento. Este serviço de transporte permite aos passageiros 

participar em conferências ou reuniões sem terem preocupações com a bagagem que transportam.

No entanto, todas estas tentativas de integrar transportes distintos estão “hardcoded” aos locais que 

servem. As soluções existentes, como por exemplo a do caso dos caminhos de ferro suiços, foram 

feitas  à  medida  de  cada  contexto  geográfico  específico.  Não  possuem um nível  de  flexibilidade 

suficiente que permita a sua expansão de forma generalizada até outros locais.

2.3 RFID
O  conceito  de  RFID  possui  uma  analogia  similar  nas  teorias  cognitivas  do  filósofo  grego  da 

antiguidade  Demócrito.  Segundo  ele,  os  objectos  emitiriam  imagens,  “Eidola”,  cuja  percepção 

permitiria aos homens atribuir-lhe características e interdependências, e que hoje se traduziria por 

“ídolos” ou simplesmente “IDs” (Bitkom 2005). Considera-se que a primeira implementação de um 

sistema RFID teve lugar durante a 2a Guerra Mundial.  O sistema IFF – Identify Friend or Foe – 

consistia num transmissor que emitia um sinal assim que os aviões britânicos recebessem os sinais 

emitidos  pelos  radares  em  terra,  permitindo  desse  modo  distingui-los  dos  aviões  inimigos 

(RFIDjournal 2008).

Hoje em dia, a tecnologia RFID tem um significado conotado com sistemas para identificar e rastrear 

objectos tanto globalmente como localmente de forma automática. Estabelecem a ligação com os 

sistemas IT que anteriormente dependia da introdução manual de dados. A RFID faz parte de um 

conjunto  de  tecnologias  conhecidas  por  procedimentos  Auto-ID  de  identificação  automática  que 

nasceu no MIT e as organizações estão gradualmente a integrá-la nas suas cadeias de fornecimento. 

Está presente em sistemas centrais de bloqueio de veículos, passes, passaportes e eventualmente 

em artigos consumíveis no futuro (Bitkom 2005). 

Nas próximas secções são descritos os conceitos básicos relacionados com a tecnologia RFID. Uma 

infraestrutura RFID é composta por 3 tipos essenciais de componentes:  etiquetas identificadoras, 

leitores e sistemas IT de suporte.

2.3.1 Etiquetas RFID
Uma etiqueta  RFID ou  transponder consiste  num  chip e  numa antena que podem ter  diferentes 

configurações. Um dos critérios é a frequência do sinal de rádio emitido, que pode variar entre os 125 

kHz e os 5.8 GHz. A frequência é um factor  determinante no desenho da antena,  que pode ser 
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bobinada ou dipolar consoante a natureza da ligação estabelecida com o leitor. Muitos identificadores 

empregues na actualidade funcionam na frequência 13.56 MHz (HF – High Frequency) como o caso 

de cartões inteligentes sem contacto, ou na banda 860-960 MHz (UHF - Ultra High Frequency) no 

caso das etiquetas empregues em aplicações logísticas.

As  medidas  de  performance  de  uma  etiqueta  consistem  no  seu  alcance  de  leitura,  taxa  de 

transmissão de dados, capacidade de leitura de grandes volumes (bulk reading) e no interferência 

causada pelos materiais existentes no ambiente. A frequência, a orientação em relação ao campo de 

leitura e a forma da antena determinam o alcance dos dispositivos e a sua resiliência aos factores 

ambientais.  A frequência  e  o  protocolo  de  transmissão  que  estabelece  o  algoritmo  anti-colisões 

determinam a taxa de transmissão de dados. As etiquetas podem dividir-se em três grupos de acordo 

com a capacidade de leitura/escrita (Bitkom 2005), descritas na tabela seguinte.

Capacidade da etiqueta Características
Read-Only São produzidas com um número de série único de n-bits para 

identificação, e as bases de dados centrais são usadas para 

ligar a informação aos objectos.

WORM (Write Once, Read Many) Permitem a escrita uma vez e podem ser lidas virtualmente 

qualquer número de vezes.

Read/Write Possuem áreas individuais de memória regravável. A informação 

pode ser escrita e modificada.

Tabela 4: Capacidade de leitura/escrita das etiquetas RFID

O  chip é o núcleo da etiqueta e é composto por 3 componentes: um processador de sinais, uma 

unidade de controlo para processar os comandos recebidos e uma unidade de memória. A quantidade 

de  memória  disponível  é  um  parâmetro  importante,  e  de  acordo  com  a  sua  função  pode  ser 

distinguida entre memória de utilizador (como os códigos EPCglobal de 96 bits) e outras células de 

memória para controlo de estado e de dados. Algumas etiquetas utilizadas na indústria do retalho 

para controlo anti-roubo (EAS – Electronic Article  Surveillance)  podem não conter  chip e possuir 

apenas 1 bit para indicar se um artigo à venda já foi pago ou não (Bitkom 2005).

A antena é o interface entre as ondas electromagnéticas geradas pelo leitor RFID e a electrónica 

presente no chip. Na gama de frequências HF, a leitura é efectuada a curta distância entre a etiqueta 

e  o  leitor,  no  campo  próximo  da  radiação  emitida  pela  antena  do  leitor.  A  alimentação  e  a 

comunicação  são  efectuadas  por  via  de  acoplamento  magnético  usando  indução.  A  antena 

compreende uma bobina à qual o chip se encontra ligado. Na gama de frequências UHF, a leitura é 

efectuada  no  campo  distante  da  radiação  emitida  pela  antena  do  leitor,  permitindo  efectuar  a 

identificação a maiores distâncias. O leitor e a etiqueta são ligados pela onda electromagnética no 

espaço livre, aos quais ambos são ajustados por meio de estruturas de antena apropriadas (Bitkom 

2005).
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De acordo com a dependência de fontes de energia externas, existem três tipos de etiquetas: activas, 

semi-activas e passivas (SyBase 2006).

2.3.1.1 Etiquetas passivas
As etiquetas passivas não têm fonte de energia própria, pelo que a sua alimentação é função da 

potência emitida pela antena do leitor/interrogador. A etiqueta é activada no interior do campo de 

leitura  dessa  antena  e  a  sua  informação  é  transmitida  de  volta  aproveitando  a  mesma energia 

fornecida,  numa técnica que é designada por  backscatter.  O seu custo é reduzido devido à sua 

simplicidade e devido aos esforços de massificação do seu uso por parte da indústria.

2.3.1.2 Etiquetas activas 
As etiquetas activas utilizam uma bateria e um circuito rádio para transmitir o seu próprio sinal, não 

dependendo  dos  leitores  para  alimentação.  A sua  grande  vantagem  prende-se  com  o  alcance 

superior, monitorização e controlo independentes. Podem tomar a iniciativa no estabelecimento de 

comunicações.  Contudo,  a existência  da bateria  limita  o  tempo de vida útil  sem manutenção do 

equipamento.  O  seu  custo  é  relativamente  elevado,  e  as  suas  dimensões  físicas  podem  ser 

consideradas inconvenientes para muitas aplicações.

2.3.1.3 Etiquetas semi-activas
É uma solução híbrida das duas tecnologias referidas. São basicamente etiquetas passivas com um 

alcance de comunicação análogo ao das etiquetas activas graças à fonte de alimentação própria. A 

principal diferença face às últimas é que a sua activação apenas é realizada após a recepção de um 

sinal e não por iniciativa própria.

2.3.2 Leitor RFID
Um leitor/interrogador RFID ou  transceiver é um dispositivo que,  por intermédio de uma ou mais 

antenas,  consegue  ler,  interpretar  e  escrever  dados  em  etiquetas  RFID.  O  leitor  e  a  etiqueta 

encontram-se ligados por uma onda electromagnética que tem de ser  modulada de forma que a 

transferência de dados ocorra com sucesso. A natureza da modulação, forma do sinal gerado e a 

estrutura dos comandos transferidos fazem parte da especificação do interface aéreo, embora os 

comandos em si não constituam parte desse interface (Bitkom 2005).

Como muitas vezes as etiquetas têm de ser lidas por sistemas RFID em diferentes partes do mundo, 

torna-se necessário que existam  standards,  não só para o interface aéreo, mas também para as 

gamas de frequências electromagnéticas moduladas.  Devido às regulamentações governamentais 

em vigor, são atribuídos usos diferentes a diferentes partes do espectro electromagnético.

Actualmente existem 4 bandas de frequências em uso no mundo para aplicações RFID: frequência 

baixa (LF) a 125-135kHz, frequência alta (HF) a 13.56 MHz, frequência ultra-alta (UHF) variando 

entre 433MHz/860MHz-960MHz/2.45GHz e frequência super-alta (SHF) a 5.8 GHz. As bandas de 

frequências  usadas  pelos  sistemas  RFID estão  associadas  a  partes  diferentes  do  standard ISO 
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18000. Devido à sua natureza, alguns standards estão especificados à parte, como ISO 14443 e ISO 

15692 para a frequência de 13.56 MHz (Lieshout 2007).

O protocolo de leitura é definido de forma a que o leitor envie inicialmente um comando e depois a 

etiqueta responda. Deste modo, existe um conjunto de comandos para ler e escrever dados, controlar 

o protocolo  anti-colisão,  bloquear células de memória  individuais e mesmo desactivar  o  chip.  Se 

muitas etiquetas estiverem localizadas na mesma área ao mesmo tempo, os protocolos anti-colisão 

(e.g.  ALOHA)  permitem  que  sejam  processadas  até  cerca  de  100  etiquetas  por  segundo,  num 

processo designado por bulk reading (Bitkom 2005). Os leitores podem ser implementados em várias 

estruturas diferentes, incluindo leitores fixos e leitores móveis portáteis.

2.3.3 Sistema IT de suporte RFID
Os sistemas IT de suporte às actividades RFID dividem-se em dois grupos principais (Bitkom 2005):

 middleware e edgeware – os dados de controlo e rastreamento de itens têm de ser aceites no 

momento em que são identificados e transmitidos pela antena. Adicionalmente, acumulam-se 

muito mais dados do que o estritamente necessário para os sistemas de negócio no backend. 

Estas funções de interligação entre os componentes puros RFID e as aplicações de negócio 

suportam operações de filtragem, encaminhamento,  gestão de dados gestão de dispositivos, 

adaptação de dispositivos e adaptação de aplicações (Lieshout 2007);

 ERP  e  sistemas  IT  de  negócio  (backend)  –  costuma  ser  a  camada  mais  elevada  numa 

arquitectura  de  sistema,  que  compreende  muitas  vezes  software padrão  como  Enterprise 

Resource Management (ERP),  Manufacturing Execution System (MES)  ou  Supply Chain 

Management (SCM). Este software irá por sua vez dar suporte aos processos de negócio

Figura 11: Arquitectura de sistema para aplicações RFID (Bitkom 2005)
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Deste modo, a arquitectura de um sistema RFID corresponde à interligação hierárquica dos seguintes 

componentes na respectiva ordem: hardware, edgeware, middleware, backend e processos.

2.3.4 Aspectos técnicos
Como foi referido, as comunicações entre leitores e etiquetas RFID são realizadas através da 

modulação de um sinal, podendo desta forma existir interferências entre várias etiquetas que estejam 

dentro do alcance de um leitor.

O protocolo ALOHA é um protocolo de acesso múltiplo baseado em divisão do tempo estocástica 

(TDMA – Time Division Multiple Access). Quando uma etiqueta possui um pacote de dados para 

enviar, transmite esse pacote ao leitor. Caso duas etiquetas transmitam dados ao mesmo tempo, 

ocorreu uma colisão e desse modo ambas as etiquetas tentarão transmitir esses dados novamente 

após um intervalo de tempo aleatório. Existem várias variantes do protocolo, começando por ALOHA 

puro, que é a variante mais simples e cujo funcionamento corresponde exactamente ao que acabou 

de ser descrito.

Na variante slotted ALOHA, cada etiqueta apenas pode começar por transmitir pacotes de dados em 

momentos definidos e síncronos no tempo, denominados slots, o que lhe permite obter melhor 

desempenho que a versão mais básica. 

Existe uma variante semelhante à anterior, mas em que vários slots são formados em frames, 

designada frame slotted ALOHA. O tamanho da frame é fixo e é estipulado pelo leitor. Uma etiqueta 

apenas pode transmitir uma vez por frame, de modo que as tentativas de retransmitir os dados são 

adiadas para a frame seguinte. 

Noutra variante, cujo nome é dynamic frame slotted ALOHA, a frame possui um tamanho variável, 

contendo cada uma 2^Q slots, onde Q e [0, 15] e é designada slot-count de uma frame. Este valor é 

gerado dinamicamente de acordo com as respostas obtidas a partir das etiquetas ao alcance do leitor. 

As etiquetas EPCglobal, cuja popularidade tem vindo a aumentar nos anos recentes, operam na 

gama UHF do espectro electromagnético e utilizam o protocolo ALOHA de frames dinâmicas.

A interacção entre um leitor e a etiqueta assemelha-se ao caso da comunicação no âmbito de redes, 

podendo ser modelada através de diagramas temporais do mesmo modo. A figura seguinte revela a 

comunicação estabelecida durante uma interacção desta natureza, que neste caso concreto 

corresponde a um sistema EPCglobal.
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Figura 12: Exemplo de interacção leitor-etiqueta RFID num sistema EPCglobal

2.3.5 Standards ISO para identificação por rádio-frequência (RFID)
Desde  1999  que  a  Organização  Internacional  de  Standards  (ISO)  e  a  Comissão  Electrotécnica 

Internacional (IEC) têm trabalhado no sentido de criar standards técnicos para os interfaces aéreos e 

protocolos de transferência de dados (AIM 2004).

Eis algumas das principais normas correspondentes a etiquetas RFID passivas (FIDIS 2007):

ISO/IEC 14443 – Norma para cartões inteligentes (proximity cards) com alcance de cerca de 10 cm, 

na frequência de 13.56 MHz, com taxa de transferência de dados até 424 kbps. Descreve 2 tipos de 

cartões, A e B, cuja diferença reside no método de modulação do sinal.  As mensagens de aplicação 

são trocadas com APDUs (Application Protocol Data Units) tal como especificado em ISO 7816-4 ou 

com protocolos proprietários (e.g. MIFARE). São empregues numa variedade de produtos, como os 

cartões MIFARE (tipo A) e os cartões Calypso (tipo B) usados no sector dos transportes urbanos;

ISO/IEC 15693 – Definição de parâmetros para cartões inteligentes sem contacto (vicinity cards) com 

alcance de cerca de 1 m na frequência de 13.56 MHz com taxa de transferência de dados até 1.65 

kbps. É utilizado em cartões de identificação pessoal e etiquetas inteligentes.

ISO/IEC 18000-3 Part 3 – Parâmetros para comunicações por interface aéreo na frequência de 13.56 

MHz. O modo 1 é compatível com o standard ISO/IEC 15693 para os cartões de identificação com 

circuitos integrados sem contacto conhecidos por  vicinity cards. O modo 2 é um interface de alta 

velocidade tencionado como standard de próxima geração.

ISO/IEC  18000-6  Part  6 –  Parâmetros  para  a  comunicações  por  interface  aéreo  na  banda  de 

29

Notas:
RN16 = Random number 16 bits
PC Protocol Control bits
CRC16 não representado

command(handle)

handle

Req_RN(RN16)

PC, EPC

ACK(RN16)

RN16

Query/Adjust/Rep

Interrogador Etiqueta

Tag verif ica handle, ignora
 comando se for diferente

RN16 válido: devolve handle
RN16 inválido: não responde

RN16 válido: tag devolve EPC
RN16 inválido: não responde

Slot = 0: tag devolve RN16
Slot != 0: não responde

Interrogador acede à tag, 
cada comando usa o handle

Interrogador emite Req_RN
com mesmo RN16

Interrogador reconhece tag
 emitindo ACK com igual RN16

Interrogador emite Query,
QueryAdjust ou QueryRep



frequências de 860-960 MHz (UHF). A Emenda 18000-6C refere-se ao standard EPC Gen 2 Class 1 

ratificado pela EPCglobal.

2.3.6 Etiquetas inteligentes
As etiquetas inteligentes (SL –  Smart Labels) formam uma área importante do desenvolvimento de 

dispositivos RFID passivos, oferecendo a hipótese de transportar não apenas informação estática 

como  também  dinâmica,  pela  virtude  da  capacidade  de  leitura  e  escrita  (AIM  2004).  São 

essencialmente de curto alcance e baixo custo, permitindo por vezes a impressão de informação.

A maioria destas etiquetas inteligentes opera numa frequência na gama 13.56MHz, mas outras há 

que operam na gama UHF (862-928 MHz) ou superior (2.45GHz). Estas etiquetas estão disponíveis 

para suportar uma variedade de reutilizações. O advento do standard do cartão de proximidade ISO 

15693 influenciou sem dúvida o desenvolvimento deste género de dispositivos, que oferecem várias 

capacidades como:

 opções de memória, tipicamente 2.5 kbits e 10 kbits;

 funções de segurança como autenticação mútua, baseada em algoritmos de criptografia com 

chaves de comprimento típico de 64 bits;

 Capacidade anti-contenção para leitura em pacotes (ISO 15693).

O suporte a standards adicionais está a ser fornecido pelo surgimento do ISO 18000-3. As etiquetas 

inteligentes  exibem  os  mesmos  atributos  das  outras  etiquetas  RFID  passivas,  incluindo  a 

transferência de dados precisa e de baixa manutenção, incapacidade de leitura  fora do alcance, 

alteração dinâmica dos dados guardados e operação em ambientes hostis a níveis de humidade e 

temperatura.

Existe adicionalmente uma extensão evolucionária destas etiquetas inteligentes, denominada Smart 

Active Labels – SAL – em que a estrutura base é ligada a uma fonte de energia de baixo perfil (thin 

film battery) e embutida numa etiqueta capaz de transportar informação escrita e gráficos (AIM 2004). 

Esta característica permite aumentar o alcance de leitura, facilitando a detecção, processamento e a 

localização dos artigos. Tipicamente operam nas frequências UHF.

Embora as etiquetas ISO 15693 possuam de origem um identificador único inalterável  de forma a 

assegurar  a  autenticidade  dos  produtos,  alguns  consideram  que  esta  não  é  uma  medida  anti-

contrafacção à prova de falhas. Os fabricantes de etiquetas estão a desenvolver soluções cada vez 

mais sofisticadas para proteger as etiquetas RFID de eventuais tentativas de clonagem (RFID Journal 

2008).
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2.3.7 Cartões inteligentes sem contacto
Esta  tecnologia  é  utilizada  em aplicações  que  requerem a  protecção  de  informação  pessoal  ou 

realizar transacções seguras (SCA 2004).  São semelhantes aos cartões de contacto comuns nas 

suas capacidades, mas possuem adicionalmente um interface por rádio frequência (RF) que permite 

a comunicação a curta distância. Existe inclusivamente uma classe de cartões híbridos que tiram 

partido de ambas as possibilidades de comunicação.

As aplicações que usualmente recorrem a esta tecnologia incluem o pagamento de tarifas de trânsito, 

identificação pessoal,  passaportes electrónicos e cartões de pagamento electrónico.  O dispositivo 

sem contacto inclui tipicamente um microprocessador seguro, memória interna e tem a capacidade 

salvaguardada de gerir, guardar e permitir acesso aos dados no cartão, realizar funções complexas 

(como encriptação) e interagir de forma inteligente com o leitor RF.

As aplicações que usam cartões inteligentes sem contacto suportam características de segurança 

que  garantem  a  integridade,  a  confidencialidade  e  a  privacidade  da  informação  guardada  ou 

transmitida. Estas características incluem (SCA 2004):

 Autenticação mútua – o cartão pode verificar se o leitor  é autêntico  e provar  a sua própria 

autenticidade ao leitor antes de iniciar uma transacção segura;

 Segurança robusta da informação – os dados guardados nos cartões ou documentos que usem 

a tecnologia podem ser encriptados, tal como os dados da comunicação com o leitor;

 Segurança robusta do dispositivo sem contacto – tal como os cartões de contacto, são difíceis de 

duplicar  ou forjar  e têm resistência  à  adulteração embutida.  Os  chips possuem recursos de 

hardware e software para detectar e reagir a tentativas de adulteração;

 Acesso à informação autenticado e autorizado – estes cartões podem verificar a autoridade de 

quem requisita a informação e fornecer o acesso apenas a informação autorizada;

 Suporte forte à privacidade da informação – os dispositivos podem implementar uma  firewall 

pessoal para um indivíduo, provendo o acesso à informação apenas nas ocasiões em que é 

necessário.

Em ambientes de transacção electrónica  offline,  as regras de negócio  podem ser  exercidas pelo 

cartão sem ligação a sistemas backend, como a imposição de um limite diário no caso de um cartão 

de crédito (AGSF 2006).

2.3.7.1 Protocolos de comunicação
Existem dois tipos recorrentes de protocolos (Knospe 2005):

 Cartões  de  proximidade  (proximity cards)  –  seguem  o  padrão  de  comunicação  ISO  14443 

referido anteriormente, possuem usualmente um microprocessador e implementam aplicações 

sofisticadas como bilhética;
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 Cartões  de  vizinhança  (vicinity cards)  –  são  definidos  pelo  standard ISO 15693 já  referido, 

geralmente  incorporam  máquinas  de  estados  pouco  dispendiosas  em  vez  de 

microprocessadores. São usados para identificação, aplicações de controlo de acesso e gestão 

de artigos em bibliotecas.

2.3.7.2 Complexidade dos cartões inteligentes
De acordo com a complexidade electrónica, existem três grupos de cartões inteligentes: cartões de 

memória, cartões ROM-mask e cartões com microprocessador (AGSF 2006).

Tipo de cartão Descrição
Cartão de memória Usualmente armazenam informação de autenticação a ser trocada com o 

leitor, incluindo também protecção contra escrita parcial da memória. São 

similares na funcionalidade aos cartões de fita magnética e são adequados 

para a realização de operações fixas, tendo tipicamente a capacidade de 16 

kbits. São utilizados, por exemplo, em cartões de fotocópias.

Cartão ROM-mask Utilizam um circuito especial para autenticar o leitor. São capazes de efectuar 

comunicação encriptada para verificar se o leitor é de confiança. Possuem um 

conjunto rudimentar de funções de computação embutidas no chip e não são 

reprogramáveis após o fabrico. Estes cartões fornecem um sistema de 

ficheiros estático para suportar múltiplas aplicações implementadas 

exteriormente. São mais baratos que os cartões multi-programáveis, e são 

utilizados em cartões de telefone pré-pagos e bilhética.

Cartão com 

microprocessador 

(multi-programável)

Contêm um “computador-num-chip”, com sistema operativo e memória de 

leitura e escrita que pode ser actualizada repetidamente. Um cartão multi-

programável pode conter aplicações (applets) para autenticação, assinatura 

digital, encriptação, pagamento electrónico, acesso físico a edifícios ou 

sistemas informáticos e armazenamento limitado de dados. Cada applet pode 

ser gerida por uma entidade diferente.

Tabela 5: Tipos de cartões inteligentes

2.3.7.3 Sistema operativo
De forma análoga a um PC, os cartões inteligentes possuem um sistema operativo que controla os 

recursos  como  memória,  entrada/saídas,  processamento  de  instruções  e  segurança  e  habilita  o 

software de aplicação a utilizar esses recursos. Entre os sistemas mais utilizados encontram-se o 

JavaCard e o MultOS, embora existam outros com cota de mercado inferior ou que abrangem nichos 

de mercado especiais, como o Calypso. A selecção de um sistema operativo adequado é um factor 

crítico de sucesso,  pois o suporte a um sistema operativo correcto aumenta a funcionalidade do 

cartão através do suporte à reconfiguração das aplicações (AGSF 2006).
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2.3.8 Diagrama de Resumo
O diagrama seguinte apresenta uma comparação geral das aplicações usuais das tecnologias de 

etiquetas RFID e de cartões inteligentes sem contacto (SCA 2004).

Figura 13: Comparação entre aplicações RFID (SCA 2004)

2.3.9 Aplicação – EPCglobal
A iniciativa EPCglobal nasceu do esforço concertado de várias empresas do mercado das tecnologias 

e da distribuição para comercializar tecnologias com base em RFID e reduzir os riscos e custos da 

sua implementação.

Tem em vista a definição de standards que permitam integrar a tecnologia RFID na cadeia global de 

valor,  especialmente  na  indústria  do  retalho,  que  permitam facilitar  a  troca  de  informação  e  de 

objectos físicos entre parceiros de comércio (Bitkom 2005).

O  cenário  EPCglobal  idealizado  assume  que  cada  objecto  individual  terá  a  sua  própria  página 

pessoal, localizada na Internet e que será tipicamente gerida pelo produtor. Juntas, estas páginas 

constituirão a chamada “Internet das Coisas”.  A abordagem científica para a rede EPCglobal  foi 

desenvolvida pelo centro Auto-ID, um projecto que nasceu no MIT e hoje engloba várias entidades 

espalhadas pelo  mundo.  Os  standards EPCglobal  são um conjunto  de especificações técnicas e 

descrições funcionais que todos os fornecedores de serviços IT devem integrar nas suas soluções e 

torná-las disponíveis para os seus utilizadores.

2.3.9.1 Arquitectura
A arquitectura EPCglobal corresponde a uma plataforma da qual fazem parte  hardware,  software e 

standards de  dados,  juntamente  com  serviços  nucleares  que  são  operados  pelos  delegados 
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EPCglobal. Apenas define interfaces que os componentes dos utilizadores finais devem implementar, 

não definindo uma arquitectura de sistema. Neste momento ainda se encontra em desenvolvimento.

A plataforma EPCglobal realiza três actividades primárias, cada uma delas suportada por um grupo 

de standards próprio (EPCglobal 2007):

 EPC Physical  Object  Exchange:  os  subscritores  trocam  objectos  identificados  com  códigos 

electrónicos de produto (EPC). Os objectos são bens e os subscritores fazem parte da cadeia de 

distribuição desses bens. Tem o objectivo de assegurar que quando um subscritor entrega um 

objecto a outro, o último é capaz de determinar o EPC do objecto e interpretá-lo correctamente;

 EPC Data Exchange: os subscritores trocam dados entre si de modo a aumentar a visibilidade 

que  têm  relativamente  ao  movimento  dos  objectos  fora  das  suas  quatro  paredes.  São 

disponibilizados meios de os subscritores partilharem a informação relativa a EPCs;

 EPC Infrastructure: de forma a haver dados EPC a partilhar, cada subscritor realiza operações 

dentro  das  suas  quatro  paredes  para  criar  EPCs  para  novos  objectos,  seguir  os  seus 

movimentos através desses códigos e reunir informação em sistemas de registo no interior da 

organização. A arquitectura EPCGlobal define standards para os componentes de infraestrutura 

principais  juntarem e gravarem dados EPC,  permitindo por  conseguinte  que  os subscritores 

construam os seus sistemas internos usando componentes interoperáveis. 

Figura 14: Arquitectura da rede EPCglobal (EPCglobal 2007)
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É de destacar a componente EPCIS (EPC Information Services) que funciona como veículo principal 

de troca de dados entre subscritores. Disponibiliza serviços que permitem a partilha de informação 

estática  e  transaccional  relativa  ao  percurso  dos  objectos.  Os  códigos  EPC  são  atribuídos 

univocamente a cada objecto físico e na prática trata-se de um código de 96 a 256 bits que indica a 

versão do EPC, o domínio, a classe do objecto e identificação da própria instância. É uma evolução 

dos códigos de barras de leitura óptica EAN-UCC, mas que consegue identificar instâncias individuais 

de produtos e não apenas as suas classes.

2.3.9.2 Etiquetas
Foi estabelecida uma hierarquia de classes de etiquetas  que adicionam funcionalidades acrescidas 

enquanto mantêm as características das classes inferiores (EPCglobal 2007) Desta forma, é possível 

manter  a  infraestrutura  existente  sem que  seja  necessário  desenvolver  novos  interfaces  aéreos 

(Bailey 2006).

Classes e gerações de dispositivos EPC 

Class 0 Passiva, Read-Only

Class 1 Passiva, WORM

Class 2 Passiva, Read/Write

Class 3 Semi-activa

Class 4 Activa

Class 5 Leitores

Gen[eration] 1 860-930 MHz, 64 ou 96 bits

Gen[eration] 2 860-960 MHz, 96-256 bits

Tabela 6: Hierarquia dos dispositivos EPC (EPCglobal 2007)

A Class 0 é programada na fase de produção, a Class 1 é programada pelo cliente e as Class 2-5 são 

reprogramáveis. A Gen[eration] 2 assegura conformidade com outros standards globais. Os criadores 

do  standard EPC Class  1  colocaram o  baixo  custo  das  etiquetas  como maior  prioridade  face  a 

possíveis contra-medidas de segurança e privacidade (Bailey 2006).

A recente geração de etiquetas de identificação EPC Gen 2 Class 1 foi adoptada como  standard 

ISO/IEC 18000-6 C, operando na gama de frequências 860MHz-960MHz. Os objectivos primários 

para a sua criação foram o baixo custo de produção, a capacidade de leitura a longa distância e o 

suporte a ambientes de etiquetas densos, i.e. onde existem muitas etiquetas dentro do alcance de 

vários leitores, como um ambiente típico de uma cadeia de fornecimento.

2.3.9.3 Segurança
As  contra-medidas  de  segurança  das  etiquetas  EPC  Gen  2  Class  1  incluem  apenas  duas 

funcionalidades básicas: uma  password estática de 32 bits que acompanha o comando “kill”,  que 
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serve para auto destruir a etiqueta, e uma password estática opcional de 32 bits para a memória de 

acesso controlado. Um leitor EPC pode necessitar de fornecer esta password para ler e escrever em 

determinadas localizações da memória.

As etiquetas EPC Gen 2 Class 1 possuem a algumas vulnerabilidades de segurança se forem usadas 

numa aplicação com informação sensível (SCA 2006):

 as etiquetas EPC revelam os seus identificadores e a informação do produto a qualquer leitor 

compatível sem qualquer habilidade para autorizar que o leitor tenha permissão para aceder à 

informação antes de revelar os dados; 

 as passwords de destruição (kill) e de controlo de acesso são estáticas e não usam mecanismos 

de  criptografia  robustos,  não  sendo  um  desafio  particularmente  difícil  para  um  atacante 

determinado; 

 as  etiquetas  EPC  são  passíveis  de  serem  clonadas.  Tipicamente  excluem  quaisquer 

funcionalidades  de  segurança  integradas  no  circuito  integrado  para  prevenir  a  sondagem e 

manipulação física. Como revelam os seus identificadores e informação do produto a qualquer 

leitor compatível, os dados lidos podem ser facilmente duplicados numa etiqueta em branco; 

 as  etiquetas  EPC  oferecem  apenas  uma  resistência  mínima  à  escuta  por  terceiros 

(eavesdropping)  e  colecção  de  informação.  Para  mascarar  as  transmissões  de  dados,  uma 

etiqueta envia um número temporário aleatório de 16 bits para o leitor. O leitor combina depois 

este número com informação sensível tal como passwords através de uma função ou-exclusivo 

(XOR) para deter eventuais entidades mal intencionadas à escuta. No entanto, este gerador de 

números aleatórios não oferece força criptográfica.

Enquanto que estas vulnerabilidades não são críticas numa aplicação no contexto  da cadeia  de 

distribuição,  tornam-se  sérias  num  contexto  em  que  se  pretende  manter  a  informação  dos 

identificadores oculta. Existem algumas propostas para reforçar a segurança de um sistema baseado 

nestas  etiquetas,  como  a  proposta  de  baixo  custo  descrita  em  (Konidala  2007).  Todavia,  sofre 

relativamente  ao  facto  de o  standard EPC se  basear  em  passwords de  32  bits  que  podem ser 

circunvagadas através de ataques de força bruta.

2.4 NFC - Near Field Communication
A tecnologia  NFC –  Near  Field  Communication –  é um interface de comunicação sem fios para 

interacções  a  curta  distância.  É  popular  enquanto  tecnologia  acessória  para  telemóveis,  embora 

possa servir aplicações diversas. É descrita por NFCIP-1 e padronizada por ISO 18092, ECMA 340 

ETSI TS 102 190. Os dispositivos descritos por NFCIP-2 são definidos por ISO 21481, ECMA 352 e 

ETSI TS 102 312 e além de serem retrocompatíveis com os dispositivos NFCIP-1, operam igualmente 

nos modos de acoplamento de proximidade e vizinhança ISO 14443 e 15693, respectivamente (Paus 

2007).
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É usada a frequência standard de 13.56 MHz para transmitir os dados, à taxa de 106, 212 ou 424 

kbps. A distância de comunicação entre os dispositivos é tipicamente cerca de 10 cm. Os dispositivos 

NFC podem funcionar  em modo activo ou passivo (Paus 2007).  Os dispositivos em modo activo 

geram o seu próprio campo de frequência rádio (RF), enquanto que os dispositivos em modo passivo 

usam o acoplamento indutivo para transmitir os dados. 

No primeiro caso, cada um dos dispositivos comunica alternadamente gerando o seu próprio campo 

RF  para  enviar  os  dados,  enquanto  que  no  segundo  caso,  a  comunicação  tem  lugar  entre  o 

dispositivo passivo sem bateria e um dispositivo activo que gera o campo RF. Isto permite que um 

telefone móvel NFC emule um cartão, por exemplo, numa aplicação de bilhética, mesmo que esteja 

desligado. Dois dispositivos passivos não podem comunicar entre si.

2.4.1 Funcionamento
Existem dois papéis chave na NFC: iniciador e alvo (Paus 2007). Como os nomes indicam, o iniciador 

começa a comunicação e o alvo responde apenas após receber o pedido do iniciador. No modo 

passivo previamente descrito, o alvo corresponde ao dispositivo passivo e o iniciador é o dispositivo 

activo que gera o campo RF. Por outro lado, os papéis no modo activo são estritamente atribuídos por 

quem inicia o processo de comunicação. A não ser que esteja especificado de outro modo, todos os 

dispositivos NFC são alvos. Enquanto estiver no modo passivo, o iniciador pode trocar dados com 

múltiplos dados (até 16) através de um mecanismo de divisão do tempo que efectua Single Device 

Detection.

Modo/Papel Iniciador Alvo

Activo Possível Possível

Passivo Impossível Possível

Tabela 7: Combinações possíveis de comunicação dos dispositivos NFC (Paus 2007)

O protocolo de fluxo é constituído por duas fases principais: inicialização e protocolo de transporte 

(Paus 2007). A fase de inicialização compreende a detecção de colisões e a selecção do alvo, e 

determina as características da transmissão tais como modo (passivo ou activo), e taxa de 

transferência de dados. Por sua vez, a fase de protocolo de transporte é constituída por três partes 

que correspondem à activação do protocolo, protocolo de troca de dados e desactivação do 

protocolo. 

Durante uma transacção o modo e os papéis permanecem inalterados, mas a taxa de transmissão 

pode-se alterar. No que diz respeito à detecção de colisões, o iniciador verifica que não existe outra 

comunicação a decorrer antes de começar uma nova. Se outro campo RF estiver presente, o iniciador 

espera um determinado tempo antes de tentar novamente.

Como NFC é uma tecnologia sem fios, os dados partilhados entre os dispositivos encontra-se exposto 

a uma série de ameaças (Haselsteiner 2006). Existe a possibilidade de um atacante poder escutar os 

37



sinais RF e extrair a informação transmitida. Um atacante pode igualmente tentar corromper os dados 

através do interface NFC, o que resulta num ataque Denial of Service (DoS). Uma variante deste 

ataque envolve a manipulação dos dados num modo válido, e a sua plausibilidade depende da força 

da modulação de amplitude aplicada. Um atacante pode igualmente inserir uma mensagem na 

comunicação se esta chegar antes da resposta original. No entanto, devido à natureza do protocolo 

de transmissão NFC, é praticamente impossível executar ataques Man-In-The-Middle, especialmente 

se o modo for passivo e o iniciador puder detectar distúrbios no campo RF durante as transmissões. 

Como resultado da resiliência face aos ataques Man-In-The-Middle, a melhor protecção para os 

dispositivos NFC contra a escuta, corrupção, modificação e inserção de dados é o estabelecimento 

de um canal seguro. Protocolos standard de acordo de chave como Diffie-Hellman ou Curvas 

Elípticas podem ser aplicados para estabelecer segredos partilhados entre pares de dispositivos. 

Uma chave simétrica (e.g. 3DES, AES) é derivada a partir do segredo partilhado de forma a 

assegurar a confidencialidade, integridade e autenticidade dos dados transaccionados. 

Alternativamente, um acordo de chave específico ao NFC poderia ser implementado (Haselsteiner 

2006).

2.4.2 Aplicações
Apesar das tecnologias RFID e NFC usarem os mesmos standards, a última possui funcionalidade 

estendida, pois combina um cartão sem contacto e um leitor num único dispositivo. Por conseguinte, 

a tecnologia NFC combina a capacidade de ler e emular etiquetas RFID com a flexibilidade da partilha 

de dados entre dispositivos electrónica numa lógica peer-to-peer. 

A tecnologia NFC possui o potencial de servir uma enorme variedade de aplicações, especialmente 

quando combinada com telefones móveis. Os cartões SIM no interior dos telefones móveis são uma 

plataforma confiável para armazenar informação sensível e para assegurar a gestão da segurança do 

acesso  a  serviços  (Kálmán  2006).  Aplicações  típicas  podem  incluir  o  pagamento  de  serviços, 

aplicações de bilhética, compras, identificação pessoal, obtenção de dados a partir de Smart Cards 

ou etiquetas RFID, configuração de dispositivos Bluetooth, etc.

2.5 Calypso
A  tecnologia  Calypso  consiste  numa  plataforma  de  referência  concebida  para  suportar  as 

necessidades específicas do transporte público. Tem o objectivo de permitir a construção de sistemas 

de bilhética para transportes públicos de forma segura, rápida e flexível. Inclui vários elementos não 

apenas  técnicos,  que  estão  disponíveis  para  que  qualquer  operador  de  transportes  implemente 

facilmente  um  sistema  de  bilhética  (eEurope  2003).  As  características  da  tecnologia  Calypso 

possibilitam o seu uso noutras aplicações para além do transporte público.

Os cartões Calypso integram uma arquitectura de sistemas de informação que permite a transferência 
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e verificação de direitos de transporte (contratos),  protegendo-os da fraude através de algoritmos 

criptográficos.  Pode  conter  informação  adicional,  como  por  exemplo  dados  sobre  o  utilizador, 

utilizações recentes, etc. (Levy 2005).

Os algoritmos criptográficos são baseados em chaves secretas, guardadas nos cartões e em Módulos 

de Aplicação Seguros (SAM). Os SAM são, por sua vez, cartões inteligentes guardados de forma 

permanente no equipamento de interacção com os cartões (ou remotamente ligado). Realizam todas 

as  computações  criptográficas  para  gerir  as  aplicações  Calypso  e  contêm  as  chaves  mestra 

correspondentes às funções do terminal de personalização, carregamento e débito.

39



Figura 15: Operações realizadas pelos sistemas Calypso (Levy 2005)

Após a manufactura, os cartões são personalizados pela escrita das chaves secretas e da informação 

aplicacional.  Durante a sua vida útil,  o cartão é carregado com nova informação, como direitos e 

tokens de  transporte,  usado  em validadores  de  acesso  a  redes  de  transporte  e  de  igual  modo 

controlado para a verificação da informação que contém.

Os cartões são compatíveis com os padrões ISO 14443-B, ISO 7816-3 e 7816-4. O formato ISO 1545 

é usado para as estruturas de dados dos transportes. Os dados do cartão estão organizados em 

ficheiros hierárquicos de acordo com ISO/IEC 7816-4, e a especificação Calypso apenas determina a 

estrutura mínima de ficheiros necessária.

2.5.1 Estrutura de ficheiros
Existem 2 tipos de ficheiros: ficheiros dedicados (DF), que correspondem a directorias, e ficheiros 

elementares (EF), que contêm dados. Os DF podem conter outros DF ou EF. Os EF assumem a 

forma de cadeias de registos cíclicas ou lineares, contadores, chaves, etc. A qualquer momento existe 

um ficheiro seleccionado sobre o qual se efectuam por defeito as operações.

Figura 16: Sistema de ficheiros Calypso (Levy 2005)
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2.5.2 Segurança
Os algoritmos criptográficos utilizados são DES, DESX e Triple-DES. O acessos aos dados num 

cartão Calypso é sujeitado a um número de regras que podem requerer que direitos de acesso 

específicos sejam atribuídos. Estas regras dependem de condições de acesso a cada ficheiro e de 

computações criptográficas usando chaves secretas armazenadas no cartão.

Existem 4 tipos de chaves secretas:

● Issuer key – permite mudar outras chaves e autoriza a modificação ou verificação de certos 

ficheiros. É tipicamente usada para autorizar modificação de dados globais;

● Load key – pode ser usada para autorizar a modificação ou verificação de alguns ficheiros, 

sendo usada para recarregamentos;

● Debit key – tem o objectivo de autorizar a modificação ou verificação de alguns ficheiros, dizendo 

respeito a operações de débito;

● Other keys – podem ser definidas num ficheiro dedicado (DF), e são usadas para verificar 

valores lidos a partir do cartão.

As chaves são DESX ou Triple-DES de 16 bits e o algoritmo criptográfico usado é implícito (DES – 

Data Encryption Standard). De forma a aumentar a segurança do sistema, as chaves escritas num 

cartão são diversificadas, de modo a que cada cartão possua uma chave de valor distinto. Por 

conseguinte, se as chaves presentes num cartão são descobertas, apenas esse cartão fica 

comprometido. Cada chave é gerada a partir de uma master key, geralmente em combinação com o 

número de série do cartão.

2.5.3 Transacções
A especificação Calypso descreve um mecanismo designado “Sessão Segura” que garante que a 

informação no cartão não foi adulterada e que a integridade dos dados escritos no cartão não é 

afectada caso haja, por exemplo, falhas de energia. Uma sessão segura é iniciada pelo envio de um 

comando específico para o cartão e terminada por outro comando. Durante a sessão é possível ler e 

escrever dados no cartão, e no final da mesma, a troca de dados é certificada tanto pelo cartão como 

pelo SAM incluído no terminal. Deste modo é provada a autenticidade do terminal perante o cartão, a 

autenticidade do cartão perante o terminal e a genuinidade dos dados transaccionados.

Outro mecanismo importante é a ratificação, que evita que um utilizador possa entrar na rede de 

transportes  sem  pagar  duas  vezes  caso  uma  sessão  termine  sem  que  o  validador  receba  a 

confirmação de validação das mudanças efectuadas no cartão, devido à ocorrência de uma quebra 

na ligação.
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Figura 17: Conceito de “sessão segura” Calypso (Buttyán 2006)

Uma transacção de débito genérica processa-se da seguinte forma:

1. O validador estabelece a comunicação rádio com o cartão. Depois selecciona o DF enviando o 

comando “Select” ao cartão com o nome do DF Calypso, recebendo de volta o número de série 

do cartão juntamente com informação adicional;

2. Após ter requisitado um desafio de validador ao SAM, o terminal envia o comando “Open Secure 

Session” ao cartão, com o desafio devolvido pelo SAM e o pedido de leitura do último evento. O 

validador recebe o desafio do cartão, os dados de ratificação e o último evento de transporte 

(que inclui a lista de contratos válidos). O terminal pede a abertura de uma sessão do SAM, com 

a selecção da chave de débito, e os dados são então enviados pelo cartão (a ser incluído na 

cifra de autenticação da mensagem – MAC). Se a transacção foi efectuada num período inferior 

a N minutos na mesma entrada sem ratificação, o validador segue directamente para o passo 6 

com estado “bom”. Caso contrário, o validador passa para o passo 6 com estado “mau”. Se um 

dos contratos na lista autorizar a entrada, o validador segue para o passo 3. De outro modo, 

continua para o passo 6 com estado “mau”;

3. O validador envia o comando “Read Record” para o cartão para ler um contrato da lista, e um 
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comando “Read Record” para ler o contador. O validador recebe o contrato e os valores de 

contagem  e  determina  se  o  contrato  autoriza  a  entrada  sob  as  condições  correntes, 

decrementando eventualmente  o  contador.  Ou então pode verificar  outro  contrato.  Todos os 

dados trocados são enviados para o SAM a ser incluído na MAC. Se a entrada for possível, o 

validador segue para o passo 4 se o contador tiver de ser decrementado ou segue para o passo 

5. Em alternativa, segue para o passo 6 com estado “mau”;

4. O validador envia um comando “Decrease” com o valor a ser deduzido para o cartão. Todos os 

dados trocados são enviados ao SAM a ser incluído na MAC;

5. O validador envia um comando “Append Record” ao cartão para adicionar o evento no ficheiro de 

registo dos eventos, com os parâmetros relativos à transacção. Todos os dados trocados são 

enviados ao SAM a ser incluído na MAC. O validador segue então para o passo 6 com estado 

“bom”;

6. Após o envio do comando para encerrar a sessão com o SAM, o terminal envia o comando de 

“Close Secure Session” ao cartão com o certificado de 4 bytes retornado pelo SAM. O validador 

recebe o certificado de 4 bytes do cartão como resposta e envia-o ao SAM para validação;

7. Se o estado indicar uma transacção incorrecta, ou se o SAM indicar que o certificado não está 

correcto, o validador emite um sinal vermelho. No caso oposto, emite um sinal verde;

8. O  protocolo  de  ligação  rádio  do  validador  indica  ao  cartão  para  se  desligar,  sendo  neste 

momento ratificada a transacção;

9. O validador retorna ao estado inicial de espera, até que outro cartão entre no campo de leitura.

Todos  os  dados  trocados  durante  as  transacções,  incluindo  as  assinaturas  que  provam  as 

transacções de débito, são enviados para o sistema anfitrião para análise pelos operadores.

2.6 Telemática
A telemática nasceu da fusão entre as tecnologias de computadores e de telecomunicações sem fios, 

com o  objectivo  ostensivo  de transmitir  informação eficientemente  através  de  redes  vastas  para 

optimizar  funções  de negócio  e  serviços  (Whatis  2007).  Um dos  exemplos  notáveis  é  a  própria 

Internet,  que  corresponde  à  ligação  de  várias  redes  informáticas  através  de  backbones  de 

telecomunicações.

O termo telemática evoluiu de forma a referir sistemas automóveis que combinem rastreamento por 

satélites de posicionamento global (Global Navigation Satellite System – GNSS) como GPS ou outros, 

e  comunicações  sem  fios  para  a  assistência  automática  em  estrada  e  diagnóstico  remoto.  Os 

principais fabricantes de automóveis estão a equipar protótipos com serviços sem fios controlados 

pela voz. Este género de telemática pode permitir que os motoristas acedam à Internet para obter 

informação  de  transporte  inteligente  e  realizar  outras  tarefas,  como  enviar  ou  receber  correio 

electrónico, etc.
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Mas  a  indústria  da  telemática  não  se  encontra  limitada  às  aplicações  automóveis.  Existe  uma 

panóplia de aplicações possíveis, que pode mesmo incluir o rastreamento de bagagens.

Embora a telemática possa abranger acrónimos como GPS, Wi-Fi, e RFID, nesta secção será dada 

ênfase aos sistemas de rastreamento baseados em GPS.

2.6.1 Localização por Satélite
O princípio de operação dos sistemas de localização por satélite é simples: os satélites colocados em 

órbita  possuem  um relógio  atómico  muito  preciso.  Emitem sinais  personalizados  que  indicam o 

momento preciso em que o sinal é emitido do satélite. O receptor, incorporado num telefone móvel, 

por exemplo, possui em memória os detalhes precisos das órbitas de todos os satélites. Pela leitura 

do sinal  recebido,  podem assim reconhecer o satélite particular,  determinar o tempo que o sinal 

demorou a chegar e assim calcular a distância. Uma vez que o receptor no solo receba sinais de pelo 

menos 4 satélites simultaneamente, pode calcular a sua posição exacta (EC-DGET 2007).

Figura 18: GPS Diferencial em Tempo Real

2.6.2 Aplicações
Hoje em dia, os sistemas GNSS estão presentes em todo o lado, sendo usados em aplicações de 

gestão de frotas de forma a optimizar a produtividade e a segurança, diminuindo os factores de risco 

e aumentando o desempenho. Os dados de localização dos veículos e de diagnóstico dos motores 

podem ser integrados nos serviços core de gestão de frotas. Esses dados, colectados por 

computadores a bordo, são transmitidos via antenas celulares para centros de operações e depois 

disponibilizados para os gestores através de uma miríade de aplicações com base na Internet e de 

sistemas automáticos de relato de excepções.
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Os fornecedores de sistemas de transporte/logística estão a integrar gradualmente informação de 

localização da força de trabalho móvel, obtida a partir de handsets equipados com GPS, nas 

aplicações para melhorar a gestão do tempo e das tarefas, a eficiência dos despachos, optimização 

de rotas e serviço aos clientes. O declínio dos preços está a contribuir para a adopção desta 

tecnologia (FleetFinancials 2007).

A tecnologia de rastreamento por satélite tem vindo a ser anunciada por parte de alguns fabricantes 

como forma de os passageiros tentarem localizar as suas bagagens no caso de as perderem ou não 

conseguirem recebê-las atempadamente. Alguns produtos disponibilizados cabem na palma da mão e 

podem ser usados para proteger ou localizar uma variedade de bens (BusinessWire 2006), e no caso 

considerado o bem são as bagagens. Combinam a comunicação sem fios por GSM ou GPRS (por 

vezes SMS quando não existe cobertura GPRS) com infraestruturas backend e redes wireless digitais 

globais com rastreamento em tempo real na Internet. Os viajantes podem adquirir os dispositivos e 

colocá-los nas suas bagagens cada vez que viajem. No caso de eventualmente se perderem, podem 

aceder a servidores Web para tentar localizá-las. Os viajantes podem assim notificar as companhias 

aéreas acerca da localização da mala.

Figura 19: Aplicação de localização em tempo real
(fonte: www.globaltrackinggroup.com)

Através da análise do potencial desta tecnologia se verifica que, numa situação ideal, as próprias 

companhias  aéreas  poderiam  tirar  partido  dos  serviços  de  localização  para  tentar  descobrir  o 

paradeiro das bagagens perdidas de forma preventiva. Desse modo, conseguiriam recuperá-las e 

entregá-las aos passageiros antes que estes sequer se apercebessem da existência de qualquer 

problema, apresentando assim uma boa imagem perante os clientes.

Contudo, como esta tecnologia partilha o método de comunicação com os telefones móveis, deve-se 

ter  em conta  a eventual  violação de regulamentos,  e.g.  proibição do uso de telefones durante a 

descolagem e a aterragem. Desse modo o sistema apenas pode ser acedido quando se verificar que 
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a posição do dispositivo não se alterou durante um determinado período de tempo.

2.7 Wi-Fi ID
Nos  anos  mais  recentes,  a  proliferação  de  computadores  portáteis  e  outros  dispositivos  tem 

contribuído para um aumento da cobertura por parte das redes sem fios WLAN. As redes definidas 

pelo  standard  IEEE  802.11,  também  conhecidas  por  Wi-Fi,  estão  presentes  em  edifícios  de 

escritórios, fábricas, centros de distribuição e ambientes comerciais. A adopção em massa destas 

tecnologias culminou na existência de equipamento barato e de qualidade acrescida.

Vários dispositivos utilizam actualmente as redes 802.11, como PDAs, laptops, equipamento industrial 

e  scanners de  códigos  de  barras  ou  RFID.  Utilizar  Wi-Fi  ID  significa  que  qualquer  um  destes 

dispositivos  pode  ser  localizado  sem  qualquer  modificação.  Para  qualquer  outro  objecto  a  ser 

rastreado,  existem  etiquetas  802.11/Wi-Fi  (Rutanen  2008).  Tal  como  quaisquer  etiquetas  RFID 

activas, estes dispositivos podem ser anexados a qualquer entidade. São alimentados por baterias 

recarregáveis ou descartáveis. Algumas destas etiquetas possuem sensores de movimento e outras 

podem interagir com dispositivos externos.

2.7.1 Métodos de Funcionamento
Wi-Fi ID é tecnicamente um sistema RFID activo que usa o standard 802.11 para comunicação aérea 

na frequência de 2.45GHz do espectro electromagnético. Existem dois métodos para  determinar a 

localização: Informação da Intensidade do Sinal Rádio – RSSI – e Diferença Temporal da Chegada – 

TDOA (Rutanen 2008). 

RSSI  é  mais  adequado para  ambientes  internos  devido  à  degradação  do  sinal  com a  distância 

percorrida, enquanto que TDOA é mais adequado para ambientes exteriores pois mede o tempo de 

chegada do sinal da etiqueta. A grande diferença é que no caso do RSSI basta possuir um ponto de 

acesso wireless comum e com placas 802.11 existentes. No caso do TDOA, é necessário possuir um 

receptor específico e etiquetas Wi-Fi ID que comuniquem dados de temporização adicionais.

O  software determina a localização dos dispositivos com base nos dados colectados de múltiplos 

pontos  de  acesso.  O  termo  comummente  utilizado  para  este  processo  é  triangulação.  São 

determinadas as coordenadas X,Y e Z, a orientação e até a velocidade. A exactidão média é de cerca 

de 1 m. A qualidade dos dados de localização varia com a taxa de transmissão da etiqueta.

2.7.2 Aplicações
As aplicações de sistemas Wi-Fi ID podem incluir a localização de pessoas ou bens. Em ambientes 

industriais  podem  monitorizar  o  movimento  de  empilhadoras  ou  outros  equipamentos  de 

manuseamento.  Na  área  da  saúde,  podem  ser  usados  em  equipamento  de  monitorização  de 

pacientes portátil e nos próprios pacientes e pessoal (Ikonen 2006). Muitos hospitais estão a adoptar 
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rapidamente a Wi-Fi ID porque já possuem redes 802.11 sofisticadas. Em aplicações de segurança, 

os sistemas podem ser usados para monitorizar visitantes, pessoal e bens. Existem etiquetas Wi-Fi 

que são despoletadas quando um sensor interno de movimento é activado. Os alertas podem ser 

gerados com base na localização , movimento ou entrada não autorizada.

Existe a possibilidade de haver problemas se um elevado número (milhares) de dispositivos na rede a 

comunicar em intervalos regulares. Isto deve-se ao facto de a maioria das soluções envolverem a 

comunicação bidireccional entre o dispositivo Wi-Fi  e o ponto de acesso.  Adicionalmente,  podem 

existir  pontos  nulos,  ou  seja,  áreas  que  não são  cobertas  convenientemente  pelo  sinal  da rede 

802.11. Ambos os problemas podem ser resolvidos através da adição de mais pontos de acesso para 

melhorar o tráfico de rede ou preencher os espaços que não são servidos pela rede (Rutanen 2008).

Tal como todas as etiquetas activas, a duração da bateria depende do intervalo de transmissão. Para 

o rastreamento em tempo real em que a etiqueta se encontra sempre em movimento, a duração da 

bateria  será inferior  do que em aplicações em que as transmissões apenas ocorram quando há 

movimento. Algumas etiquetas podem obter a sua energia a partir do item ao qual estão anexadas.
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3.Desenvolvimento
Para  se  proceder  ao  desenvolvimento  da  solução  para  o  problema  da  gestão  intermodal  de 

bagagens,  foi  necessário  executar  uma  determinada  sequência  de  passos.  Na  tabela  seguinte, 

encontra-se descrita essa sequência de passos, tal como um pequeno resumo do que foi feito.

Passo Tarefa Descrição

1
Análise dos requisitos da 

proposta TSMART

Estudo dos casos de uso e cenários descritos pela proposta 

TSMART de modo a se identificar os principais requisitos.

2
Modelo de processos e 

entidades informacionais

Modelação das arquitectura de processos e de informação 

com base nos requisitos identificados.

3

Estado da arte Análise  do  nível  de  desenvolvimento  das  técnicas  e 

tecnologias correntemente utilizadas na gestão de bagagens 

ou potencialmente úteis para o seu aperfeiçoamento.

4
Estudo da Embedded 

Framework e Bilhética

Estudo  dos  aspectos  relevantes  da  bilhética/cobrança 

automática de tarifas e da tecnologia Embedded Framework.

5
Definição do modelo de 

dados

Estabelecimento  do  modelo  de  dados  tendo  por  base  a 

arquitectura de informação previamente modelada.

6
Mapeamento do modelo de 

dados no layout físico 

Adaptação  do  modelo  de  dados  teórico  ao  espaço  de 

endereçamento físico das etiquetas RFID.

7

Criação de um 

demonstrador

Implementação  do  protótipo  para  testar  a  execução  da 

componente implementada com a Embedded Framework no 

contexto do modelo de processos.

8

Testes e validação Teste às funcionalidades do demonstrador e validação das 

mesmas  pelo  backtracking das  entidades  informacionais 

partindo do modelo de dados estabelecido.

Tabela 8: Sequência de passos do desenvolvimento da solução

O  próximo  gráfico  indica  o  tempo  despendido  para  realizar  cada  um  dos  passos  descritos 

anteriormente, revelando assim uma estimativa da dificuldade relativa de cada tarefa realizada.
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Figura 20: Tempo relativo despendido na realização de tarefas

3.1 Arquitectura de informação
Nesta secção são descritas as entidades de informação necessárias para o correcto funcionamento 

de uma plataforma de serviços para a gestão intermodal de bagagens. As entidades correspondem 

nomeadamente a passageiro, bagagem, conjunto de passageiros e bagagens, viagem, troço, 

operador, alerta e notificação.

Estas entidades correspondem à informação que tem de estar presente durante a execução dos 

processos, cuja modelação é igualmente efectuada na secção específica. Deve-se ter especial 

atenção ao facto que nem todas as entidades se destinam a ser directamente colocadas nos 

dispositivos RFID. 

As entidades encontram-se descritas na próxima tabela. Para distinguir as entidades a representar 

nas próprias etiquetas de bagagem das restantes, as suas celas foram sombreadas. As restantes 

entidades irão constar de outros componentes do sistema. Outro aspecto importante refere-se ao 

facto de parte da informação contida nas etiquetas se encontrar replicada em sistemas centrais, 

nomeadamente os dados do passageiro e da viagem.

49

Análise da proposta 
TSMART
Modelo de processos e 
entidades
Estado da arte
Estudo de Embedded 
Framew ork e bilhética
Modelo de dados
Mapeamento f ísico
Demonstrador
Testes e validação



Entidade Descrição Sub-entidades

Conjunto
Associação que agrupa passageiros e bagagem 
que viajem juntos e que permitir a execução das 

operações de reconciliação.

Identificador do conjunto

Identificador da viagem

Contacto(s)

Opções de notificação

Endereço de entrega

Passageiro Pessoa que realiza a viagem.

Identificador do passageiro

Identificador do conjunto

Indicador do segmento actual

Bagagem
Artigo pertencente ao passageiro transportado 

pelo próprio ou por terceiros, dividindo-se assim 
entre bagagem de mão e de porão.

Identificador da bagagem

Identificador do conjunto

Indicador do segmento actual

Viagem Conjunto ordenado de troços.
Identificador da viagem

Identificador(es) do(s) troço(s)

Troço Segmento de viagem que é realizado através de 
um meio de transporte específico. Identificador do troço

Operador Agente responsável pelo manuseamento e/ou 
monitorização das bagagens.

Identificador do operador

URL do endpoint

Alerta

Mensagem dedicada aos operadores que relata 
ocorrências relacionadas com a gestão de 

bagagens de modo a se proceder à sua resolução. 
São emitidos a nível local ou global consoante a 

necessidade.

Identificador do alerta

Identificador do operador

Identificador do conjunto

Corpo da mensagem

Notificação
Mensagem enviada aos passageiros em 

determinados pontos da viagem e que indica o 
estado corrente das bagagem transportada.

Identificador da notificação

Identificador do destinatário

Corpo da mensagem

Entidades representadas directamente nos dispositivos RFID

Tabela 9: Entidades informacionais

Como foi referido anteriormente, na visão TSMART os operadores são integrados numa rede P2P 

orientada ao serviço. Os operadores podem trocar mensagens entre si. Do ponto de vista funcional, a 

rede P2P assemelha-se vagamente aos sistemas de reserva por computador (CRS) e sistemas de 

distribuição global (GDS) como Amadeus, Galileo, etc. Estas redes são utilizadas para guardar ou 

retornar  dados e conduzir  transacções,  tendo em vista  a  reserva de viagens.  São operadas por 

companhias aéreas e agências de viagens (CRWW 2002). 

O próximo diagrama UML descreve as relações existentes entre as várias entidades de forma a se 

conseguir compreender melhor o papel desempenhado por cada uma delas de um ponto de vista 

arquitectural.
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Figura 21: Arquitectura de informação

3.2 Arquitectura de processos
Nesta secção é  apresentada uma descrição dos processos de negócio  envolvidos na gestão de 

bagagens intermodal, a fim de se compreender a visão geral das funcionalidades disponibilizadas 

pelo sistema, e qual o papel específico de cada uma das entidades informacionais que se encontram 

descritas na sua secção própria.

3.2.1 Processo “Reservar viagem”
1. O passageiro selecciona a viagem que pretende realizar e nesse momento é atribuída a instância 

de conjunto correspondente.

2. De seguida, o passageiro fornece os contactos para a recepção de notificações e a lista completa 

de passageiros que irá realizar a viagem.

3. O passageiro recebe o identificador do seu conjunto de viagem.

4. Caso o passageiro ainda não possua etiquetas para colocar nas malas e transportar consigo, ser-

lhe-ão fornecidas.
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Figura 22: Processo “Reservar viagem”

3.2.2 Processo “Inicializar viagem”
 1. O passageiro selecciona o conjunto que lhe foi atribuído através do identificador.

 2. A seguir, o passageiro indica quantos artigos pretende que sejam monitorizados pelo sistema de 

gestão de bagagens.

 3. Logo,  o  passageiro  escolhe  a  modalidade  de  notificação,  que  poderá  ser  mais  ou  menos 

detalhada de acordo com as suas preferências.

 4. O passageiro efectua o check-in das bagagens através da escrita nas etiquetas.

 
Figura 23: Processo “Inicializar viagem”
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3.2.3 Processo “Monitorizar partida de voo”
1. A bagagem a ser transportada no porão é entregue aos balcões de check-in do aeroporto.

2. Essa  bagagem  é  encaminhada  para  o  porão  do  avião  através  dos  sistemas  BHS/BRS  do 

aeroporto e a sua entrada no avião é registada. Ao mesmo tempo, o percurso dos passageiros no 

interior  do  aeroporto  é  monitorizado  através  de  leitores  RFID colocados à  entrada  de  áreas 

estratégicas, como zona comercial, restauração. No final, o boarding dos passageiros é registado.

3. É executado o processo de confirmação da correcta localização das bagagens.

4. Na eminência da partida de um voo, é iniciado o processo de reconciliação de passageiros e 

bagagens para se determinar se existe alguma bagagem em falta.
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Figura 24: Processo “Monitorizar partida de voo”

3.2.4 Processo “Monitorizar chegada de voo”
1. Os passageiros desembarcam e as respectivas bagagens são descarregadas do avião.

2. É executado o processo de confirmação da correcta localização das bagagens.

3. De seguida é executado o processo de reconciliação de passageiros e bagagens.

4. No caso de se tratar de um voo de ligação, o procedimento a seguir é o mesmo que no passo 2  e 

seguintes do processo “Monitorizar partida de voo”.

5. Caso contrário, os passageiros dirigem-se para os carrosséis de recolha de bagagem.

6. Aquando da saída do aeroporto, verifica-se que os passageiros transportam consigo as bagagens 

correspondentes, para a emissão de alertas e notificações se necessário.
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Figura 25: Processo “Monitorizar chegada de voo”

3.2.5 Processo “Monitorizar viagem de autocarro fretado”
1. O motorista ou auxiliar acondiciona a bagagem a ser transportada no porão do autocarro e regista 

a  entrada  dos  passageiros  e  respectivas  bagagens  de  mão.  Paralelamente  é  executado  o 

processo de confirmação da correcta localização das bagagens.

2. De seguida é realizado o processo de reconciliação de passageiros e bagagens.
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Figura 26: Processo “Monitorizar viagem de autocarro fretado”

3.2.6 Processo “Conciliar passageiros e bagagem”
1. Verifica-se se toda a bagagem expectada se encontra presente. 
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2. Se não houver bagagem em falta, são verificadas as opções de notificação do passageiro. Caso 

haja bagagem em falta, é executado o processo de gestão de bagagens omissas e  e novamente 

são verificadas as decisões do passageiro relativamente à sua notificação.

3. Pode ser enviada uma notificação de transferência bem/mal sucedida ao passageiro de acordo 

com as suas preferências de notificação estabelecidas no início da viagem.
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Figura 27: Processo “Conciliar passageiros e bagagens”

3.2.7 Processo “Confirmar localização da bagagem”
1. Compara-se a localização actual com a localização expectada da bagagem de acordo com o 

trajecto definido para a viagem.

2. Se a localização estiver correcta e se o segmento da viagem corrente for um voo de chegada, 

então  a  posição  corrente  da  viagem  é  actualizada,  pois  este  segmento  encontra-se  agora 

completado.

3. Caso  a  localização  da  bagagem  esteja  incorrecta,  é  executado  o  processo  de  gestão  de 

bagagens deslocadas de forma a se tratar esta excepção.
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Figura 28: Processo “Confirmar localização de bagagem”

3.2.8 Processo “Gerir bagagem omissa”
1. Verifica-se se a falta da bagagem em causa já foi previamente relatada.

2. Caso já tenha sido detectada a sua falta anteriormente, a omissão corrente é neste momento 

ignorada,  uma vez que já foram iniciados procedimentos de recuperação por outro operador. 

Caso contrário, é emitido um alerta de bagagem omissa para o pessoal.

3. É iniciada a tentativa de recuperação da bagagem em falta até ao prazo limite  correspondente à 

data e hora de partida do transporte.

4. Quando este prazo limite expira e ainda não se conseguiu recuperar a bagagem, é transmitido 

um alerta a todos os operadores que irão processar os segmentos seguintes da viagem. Deste 

modo,  esses operadores  ficam desde logo  informados da perda  da  bagagem e  não perdem 

tempo a tentar recuperá-la inutilmente, pois esta encontra-se retida num segmento anterior da 

viagem.

 
Figura 29: Processo “Gerir bagagem omissa”

3.2.9 Processo “Gerir bagagem deslocada”
1. É gerado um alerta para a bagagem deslocada de forma que o operador de manuseamento tenha 

a hipótese de redireccioná-la.
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2. Se  a  bagagem  já  se  encontrar  a  bordo  do  transporte  errado,  o  operador  procede  à  sua 

recuperação caso a data e hora da partida ainda não tenha sido atingida.

3. Caso seja encontrada, a bagagem é redireccionada para o destino correcto, se possível, ou em 

alternativa reenviada de volta seguindo o segmento de viagem de onde proveio.
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Figura 30: Processo “Gerir bagagem deslocada”

3.3 SmartCities e Embedded Framework
A plataforma Embedded Framework  da Link  Consulting  consiste  numa arquitectura  orientada  ao 

serviço  que  tem por  base  a  tecnologia  de sistemas embebidos.  Tem como propósito  suportar  o 

conjunto  de  soluções  SmartCities  que  disponibilizam  serviços  de  carácter  urbano,  e  que  são 

igualmente propriedade intelectual da Link Consulting.

As  soluções  SmartCities  tiveram  origem  na  interacção  com  a  tecnologia  Calypso.  Trata-se  de 

conjuntos de ferramentas que habilitam a implementação de sistemas abertos com base em cartões e 

bilhetes  inteligentes,  incluindo  uma  arquitectura  empresarial  adaptada  aos  transportes  públicos, 

software embebido para interacção entre terminais e cartões, e sistemas centrais modulares para 

processamento de bilhética e gestão de operações. Consiste numa abordagem modular integrada e 

orientada aos processos que visa a reutilização dos módulos existentes e a interoperabilidade entre 

sistemas diferentes. Integra capacidades de gestão de clientes, emissão e personalização de títulos 

de  transporte,  gestão  de  contratos  e  tarifários,  vendas  e  carregamentos  remotos,  controlo  de 

utilização, gestão da segurança e compensação de receitas para operadores de transportes públicos 

de passageiros. Um exemplo de aplicação desta solução está presente nos sistemas de suporte aos 

títulos Lisboa Viva e 7 Colinas, em uso nos vários transportes públicos de Lisboa.

Existem dois  conceitos  fundamentais  que  é  necessário  compreender  para  se  usar  a  plataforma 

Embedded Framework, nomeadamente sistema embebido e framework.
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3.3.1 Sistema Embebido
Um sistema embebido é desenvolvido com o propósito de servir  a realização de um conjunto de 

tarefas muito específico, o que normalmente se traduz numa redução dos requisitos de hardware. Os 

componentes  computacionais  são  encapsulados  e  dedicados  ao  dispositivo  ou  sistema  que 

controlam, permitindo efectuar optimizações a nível de desenho e a consequente redução do custo. 

Alguns exemplos destes dispositivos são leitores de música portáteis, controladores de semáforos, 

máquinas de venda automática e validadores de acesso a redes de transporte (Tech-Faq 2008).

3.3.2 Framework
Uma  framework consiste  numa  estrutura  de  suporte  ao  desenvolvimento,  sobre  a  qual  outros 

projectos podem ser organizados e desenvolvidos. Pode incluir aplicações de suporte, bibliotecas de 

funções, linguagens de script e outras ferramentas. Evita que se perca tempo com detalhes de baixo 

nível na implementação de aplicações (Clifton 2003).

3.3.3 Arquitectura da Embedded Framework
A arquitectura  da  Embedded  Framework  encontra-se  organizada  numa  estrutura  hierárquica  de 

abstracção em camadas que vai desde o nível de aplicação até ao nível de hardware. Cada camada 

disponibiliza serviços à camada superior,  conseguindo-se desta forma assegurar que a adição de 

novas funcionalidades não implica a realização de muitas alterações à base de código já existente.

A abstracção em camadas permite que as camadas superiores apenas fiquem dependentes dos 

interfaces disponibilizados pelas camadas inferiores. O nível de abstracção permite, por exemplo, que 

uma etiqueta RFID ou um bilhete electrónico possam ser interpretados de forma análoga do ponto de 

vista de uma aplicação.

Figura 31: Visão geral da arquitectura da Embedded Framework

Na camada de topo “Aplication Level Service” encontra-se um módulo que apresenta as interfaces de 

alto nível sobre as quais as aplicações são construídas, incluindo as regras de negócio. Esta camada 

actua  sobre  a  “Universal  API”  –  API:  Application  Programming  Interface –  presente  na  camada 
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“Ticketing  Service”,  que  por  sua  vez  permite  a  abstracção  completa  relativamente  ao  sistema 

embebido em que se encontra, além dos leitores e identificadores utilizados. Existem componentes 

designados couplers que funcionam como device drivers dos respectivos leitores de cartões.

As duas camadas “Reader Service” implementam funções de gestão ao nível da comunicação entre o 

cartão e o terminal ou  coupler utilizado. As interfaces disponibilizadas por estas camadas utilizam 

funções específicas para cada  coupler,  tornando mais fácil  o processo de integração e adição de 

novos  couplers. Finamente, a camada “OS Service” permite isolar o  software embebido do sistema 

operativo  no  qual  é  executado.  Implementa  funções  de  comunicação,  registo,  temporização  e 

uniformiza os tipos de dados próprios de cada plataforma.

Todos os módulos referidos encontram-se implementados na linguagem de programação C, para 

serem  compatíveis  com  os  sistemas  operativos  de  baixa  capacidade  presentes  em  alguns 

validadores. A totalidade das características funcionais e de segurança referentes ao padrão Calypso 

são suportadas, incluindo os módulos de aplicação seguros (SAM).

3.3.4 Ferramentas da Embedded Framework
O desenvolvimento de aplicações com a Embedded Framework é realizado através de um conjunto 

de ferramentas que permitem efectuar a gestão dos serviços existentes e a adição de novas 

funcionalidades, das quais se destacam Design Studio e Embedded Test-Bed (LET). A ferramenta 

Design Studio assume um papel fundamental no desenvolvimento de aplicações para a Embedded 

Framework, que se processa ao longo do seguinte conjunto de passos:

1. Definição do layout físico do dispositivo

2. Definição do modelo de dados

3. Mapeamento do layout físico ao modelos de dados

4. Adaptação das regras de negócio da aplicação

5. Geração e compilação da nova Embedded Framework

6. Implantação da nova Embedded Framework

7. Teste da Embedded Framework

Este conjunto de passos deve ser reiterado de forma cíclica para se verificar, refinar e certificar o 

correcto comportamento das aplicações.  A ferramenta de testes LET é fundamental na medida em 

que permite avaliar o correcto funcionamento da “Universal API” com os diversos leitores e cartões 

existentes,  através  da  execução  de  baterias  de  testes.  Permite  gerar  relatórios  que  contêm 

informações  relativas  ao  número  de  testes  realizados,  respectiva  taxa  de  sucesso  e  tempo 

despendido na sua execução.
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3.4 Modelo de dados
Para  a  realização  do  trabalho  prático  foram utilizados  dispositivos  RFID  comunicam  segundo  o 

standard ISO/IEC 14443-B compatíveis com a norma Calypso. A dimensão da memória é de 512 bits, 

organizados em 64 grupos de octectos. Os primeiros 10 octetos encontram-se restringidos apenas a 

operações de leitura e contêm números de séries definidos pelo fabricante. Dessa forma, a área 

reservada para escrita de dados definidos pelo utilizador reduz-se a 432 bits. 

O modelo de dados define que informação útil para o negócio deve guardada na área para escrita 

personalizada. A elaboração deste modelo foi efectuada usando a ferramenta Design Studio, através 

da qual se foram adicionando consecutivamente elementos até se conseguir  obter a estrutura de 

dados  pretendida.  Podem  ser  definidas  relações  entre  os  elementos  sempre  que  for  útil.  Esta 

ferramenta é tipicamente usada na criação dos modelos de dados para aplicações de transporte.

A informação é mapeada fisicamente na memória dos dispositivos RFID ao bit, de forma a se retirar o 

máximo  proveito  do  espaço  disponibilizado.  No  próximo  conjunto  de  tabelas  é  descrita  a  forma 

concreta como a informação inerente às entidades identificadas na fase de modelação se encontra 

representada nos dispositivos RFID. 

A primeira tabela indica a divisão dos endereços de memória em áreas funcionais de acordo com a 

especificidade  dos  dados  que  irão  subscrever.  A coluna  da  esquerda  indica  os  endereços  de 

memória, enquanto que a coluna da direita indica o modo como a memória se encontra organizada. 

Existem duas zonas principais, nomeadamente “Trip Data” e “Trip Status”, tal como as respectivas 

zonas reservadas para a inserção de certificados. Estes certificados servem para comprovar que os 

dados inscritos nas duas zonas referidas não foram modificados por  agentes não autorizados,  e 

costumam ser gerados pelos módulos de aplicação seguros (SAM), conforme foi referido na secção 

dedicada à tecnologia Calypso. 

De notar que existem duas instâncias da zona “Trip Status”, cuja configuração se designa flip-flop, e 

que têm o propósito de assegurar a integridade dos dados uma vez que este dispositivo usado não 

possui capacidade transaccional. Cada uma das instâncias serve de “backup“ à remanescente.
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Tabela 10: Mapeamento físico da memória dos dispositivos RFID

A secção “Trip Data” armazena os dados directamente relacionados com os detalhes da viagem, e 

encontra-se descrita na próxima tabela. A primeira coluna indica os campos, a segunda coluna indica 

o seu tamanho em bits e a última coluna indica o que cada configuração desses bits representa. Esta 

secção contém os identificadores necessários para as operações de reconciliação e o trajecto  a 

percorrer.  O trajecto é composto por segmentos que variam de acordo com o meio de transporte 

utilizado. No universo da cobrança automática de tarifas, esta secção seria o equivalente a ambiente 

e/ou  contrato,  e  que  engloba  os  dados  relativos  ao  utente  das  redes  de  transporte,  dados  dos 

operadores dessa rede e quaisquer outros dados relativos a configurações.
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Address
Description

Most Significant Byte Least Significant Byte
0 Manufacturing Code Product Code
1 System Bits
2 Embedder Code Application Code
3 Serial Number LSB
4 Serial Number MSB
5

Trip Data Certif icate
6
7

Trip Data

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Flip Flop (Trip Status + Certif icate)
29
30

Trip Status + Certif icate
31



Tabela 11: Modelo de dados – secção “TripData”

O campo “TagType” indica se a etiqueta pode ser, neste caso, atribuída a um passageiro, bagagem 

de  mão  ou  bagagem  de  porão.  Os  bits RFU  estão  reservados  caso  se  pretenda  estender  a 

identificação mais tarde, por exemplo no caso de se querer especificar melhor o tipo de bagagem, 

passageiro,  etc.  É  costume  no  sector  do  transporte  público  reservar  algum  espaço  para 

funcionalidades  futuras.  O  campo  “SetId”  indica  o  conjunto  de  passageiros  e  bagagens  a  que 

pertence a entidade identificada. O bitmap de 1 bit indica que o campo “GroupId” pode ser opcional, 

pois destina-se ao caso das viagens de grupo, sendo o seu valor equivalente ao identificador da 

viagem.  Os  indicadores  dos  totais  de  passageiros  e  bagagens  indicam  dimensão  esperada  do 

conjunto em viagem, de forma a se conseguir realizar a operação de reconciliação correctamente. O 

indicador do total de segmentos possui a utilidade de dimensionar o campo que se lhe segue, que na 

prática corresponde a um  array de segmentos de viagem, cada um dos quais pode ser realizado 

através de um meio de transporte distinto.

Neste caso foram representados como exemplo duas subclasses de segmento de viagem distintas, 

respeitantes ao meio aéreo por  avião e ao meio terrestre por  autocarro  fretado.  Cada segmento 

distinto possui uma configuração de dados própria relevante para o meio de transporte em causa. As 

próximas duas tabelas descrevem a configuração definida para os dois tipos de segmento referidos, 

que  foram  os  representados  na  secção  de  modelação  de  processos.  No  entanto,  podem  ser 

estendidos a quaisquer outros transportes, estando neste momento limitados a 16 tipos de transporte 

distintos no máximo, devido ao mapeamento realizado de 4 bits. 

Como se pode verificar a título de exemplo, no caso do transporte aéreo, são indicados os aeroportos 

de partida e destino do voo, tal como o código atribuído ao voo, tendo sido utilizada a nomenclatura 

IATA. O bitmap indica novamente que o campo “DepartureAirportID” pode ser opcional, uma vez que 

num segmento relativo a um voo de ligação tanto o aeroporto de chegada como de partida são o 

mesmo, e assim se consegue poupar precioso espaço de armazenamento de dados.
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Name Size POS Description Format

TagType 3 Type of identifier tag

SetID 24 Unique set identifier

GroupIDBitmap 1 T_Bitmap

GroupID 24 [0] Unique group identifier

TotalPassengers 3 Total number of passengers in the set

TotalCheckedInBaggageItems 5 Total number of hand baggage items in the set

TotalHandBaggageItems 5 Total number of checked-in baggage items in the set

TotalTripSegments 4 Total number of segments of the trip

TripSegment … T_TripSegment

Total: 69

0 - Unknown
1 - Passenger
2 - Hand Baggage
3 - Checked-in Baggage
4..7 - RFU



Tabela 12: Modelo de dados – segmento de viagem do tipo “Aeroplane”

Tabela 13: Modelo de dados – segmento de viagem do tipo “Charter Coach”

A secção “Trip Event” armazena os dados associados aos últimos dois eventos ocorridos, devido à 

configuração  flip-flop referida.  Indica  qual  o  segmento  activo  da  viagem  no  campo 

“CurrentTripStanding”, o que permite saber qual a localização expectada para a bagagem num dado 

momento. O código do último evento indica o resultado da última tentativa de reconciliação e tem 

utilidade para os operadores de manuseamento de bagagens. O número de série é incrementado 

sequencialmente de forma a permitir a distinção temporal entre ambos os eventos guardados.

Tabela 14: Modelo de dados – secção “TripStatus”
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Name Size Description Format

SegmentType 4 Nature of the trip segment acording to transportation mean

AirportInformationBitmap 2 T_Bitmap

DepartureAirportID 15 [0] IATA airport identifier

ArrivalAirportID 15 [1] IATA airport identifier

FlightCode 24 IATA flight code

Total: 60

0 - Unknown
1 - Aeroplane
2 - Charter coach
3 - Public bus
4 - Railway
5..15 - RFU

 

Name Size Description Format

4

20 Transport operator identifier

12 Transport service identifier

Total: 36

SegmentType Nature of the trip segment acording to 
transportation mean

0 - Unknown
1 - Aeroplane
2 - Charter coach
3 - Public bus
4 - Railway
5..15 - RFU

TransportOperatorID

TransportationServiceID

 

Name Size Description Format Name

CurrentTripSegment 4 Active segment of the trip

CurrentTripStanding 4 Current trip state

LastEventCode 4 Last operation result

SequenceNumber 4

Certificate 16

Total: 32

0 - Unknown
1 - Not started
2 - En route
3 - Finished
4 - Sending back
5 - Redirecting
6..15 - RFU

0 - Unknown
1 - Location OK
2 - Location invalid
3..15 - RFU



Numa  aplicação  comum de  bilhética,  esta  secção  corresponderia  aos  contadores  e  indicadores 

usados para realizar os carregamentos e débitos dos direitos de transporte dos utentes, ou seja, 

armazena toda a informação usualmente necessária a nível operacional.

3.5 Demonstrador
A aplicação  de  demonstração  concede  a  oportunidade  de  verificar  na  prática  a  execução  dos 

processos levantados no início do projecto, embora isto suceda a um nível de complexidade reduzido. 

É permitido simular a realização de viagens por parte de um conjunto de passageiros e bagagens ao 

longo de uma série de segmentos, usando uma única máquina com um único leitor RFID acoplado.

Figura 32: Esquema do hardware usado no protótipo de demonstração

É composta pelos componentes de interface do utilizador e backoffice. O componente de interface do 

utilizador é uma pequena aplicação gráfica que permite ao utilizador controlar o fluxo de execução 

dos  processos,  interagindo  com  a  componente  Embedded  Framework,  para  a  manipulação  das 

etiquetas RFID,  e  com a componente de  backoffice.  A sua utilização detalhada será descrita  na 

secção respectiva. A componente de backoffice baseia-se num paradigma orientado ao serviço que 

suporta  a  Embedded  Framework  na  realização  das  operações  relacionadas  com  a  gestão  de 

bagagem,  como a  reconciliação.  Esta  componente  teve  de ser  implementada,  uma vez  que  era 

necessário  dispor  de um sistema centralizado que permitisse  agrupar  os  dados proveniente  dos 

vários terminais RFID espalhados pelo aeroporto (simulados), nos quais a Embedded Framework 

estaria  a  ser  executada.  Esses  dados  seriam exportados  regularmente  de  cada  terminal  para  o 

sistema central no qual se situaria a lógica de negócio, como sucede em muitas aplicações.

Figura 33: Estrutura base do protótipo de demonstração
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3.5.1 Aspectos tecnológicos

O demonstrador recorre a tecnologias comuns no domínio dos sistemas de informação de forma a 

possuir alguma plausibilidade e ao mesmo manter a simplicidade. A implementação tem por base o 

conjunto de tecnologias Microsoft .NET, mas poderia ser baseado noutra plataforma como JBOSS.

Mais concretamente, o componente de backoffice expõe as suas operações através de web services, 

que permitem realizar as operações de registo de eventos relacionados com a passagem de etiquetas 

por checkpoints específicos e às operações de reconciliação que têm por base o processamento dos 

eventos registados. Os eventos são  armazenados numa  base de dados relacional. Os operadores 

simulados comunicam entre si usando filas de mensagens, que processam de forma  multithreaded 

através de serviços Windows os alertas emitidos.

Em suma, os operadores simulados são equivalentes a um endpoint específico, cujas operações se 

encontram expostas nos seus web services correspondentes, e ainda um serviço Windows dedicado, 

que permite efectuar o processamento dos alertas remotos emitidos pelos restantes operadores. Por 

exemplo, caso se estivesse a considerar 3 aeroportos distintos, cada um deles seria representado por 

um web service, um serviço Windows e uma fila de mensagens para recepção de alertas.

Em cada chegada ou partida de um voo simulado, a leitura dos dispositivos RFID é associada a um 

local específico de forma a se conseguir saber se alguma bagagem se encontra fora do local previsto 

ou se não atingiu o destino pretendido sem se ter de recorrer a mais de um leitor.

Como  foi  referido  anteriormente,  foram  utilizados  dispositivos  RFID  que  comunicam  segundo  o 

standard ISO/IEC 14443-B e que possuem uma memória de dimensão total de 512 bits.

3.5.2 Interface de utilizador

A primeira operação a realizar consiste na criação de uma viagem arbitrária a partir dos vários nós 

disponíveis. Os nós unem os vários segmentos da viagem, correspondendo por exemplo a aeroportos 

ou estações ferroviárias, e são definidos antes da execução da aplicação. Foi dado especial foco ao 

transporte  aéreo,  pois  a  sua  complexidade  já  permite  avaliar  a  totalidade  das  funcionalidades 

pretendidas, e desse modo os únicos nós considerados correspondem ao transporte aéreo.
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Figura 34: Demonstrador – criação de viagens

Seguidamente,  é  realizada  a  operação  de  check-in,  que  equivale  à  gravação  nas  etiquetas  dos 

detalhes da viagem seleccionada cuja realização se pretende simular. Regista o trajecto da viagem 

seleccionada  e  os  respectivos  dados  relativos  a  passageiros  e  bagagens.  Na  analogia  com os 

sistemas de bilhética, corresponde à operação de (re)carregamento dos direitos de acesso.

Figura 35: Demonstrador – check-in de passageiros e bagagens

Finalmente,  pode-se  iniciar  a  simulação  da viagem para  demonstrar  as  operações  básicas  mais 

importantes do sistema: 

● Verificar se a bagagem se encontra no local correcto através do acesso aos dados da viagem 
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gravados nas etiquetas de bagagem;

● Verificar se alguma bagagem pertencente a um conjunto de passageiros e bagagens não se 

encontra presente, podendo ter sido perdida entretanto;

● Constatar  a  emissão  de  alertas  relativos  à  gestão  de  bagagens  para  os  agentes 

encarregados a nível local e de alertas emitidos a nível global.

Figura 36: Demonstrador – simulação de viagem

Nos  checkpoints  de cada nó é efectuada a comparação entre a localização esperada segundo o 

trajecto da viagem gravado na etiqueta e a localização efectiva, o que permite identificar de imediato 

bagagens  deslocadas  do  trajecto  estipulado.  A ausência  de  bagagens  pode  ser  simulada  pela 

omissão da leitura das etiquetas de identificação respectivas antes da operação de reconciliação.

São gerados alertas cada vez que é encontrada uma bagagem que se desviou do trajecto previsto ou 

sempre que é detectada a falta de um artigo de bagagem num conjunto. O primeiro tipo de alertas é 

local  e  é  dedicados ao pessoal  que  irá  proceder  à  recuperação  das  bagagens perdidas  ou mal 

encaminhadas. O segundo tipo de alertas é dedicado aos operadores envolvidos no manuseamento 
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de bagagem que estarão activos nos segmentos seguintes da viagem. Cada operador transmite aos 

restantes os alertas relativos a bagagens em falta. Esses alertas indicam aos operadores seguintes 

do percurso programado que podem ignorar a falta das bagagens perdidas em partes anteriores da 

viagem, pois já se encontra a decorrer a tentativa da sua recuperação noutro local.

3.5.3 Interface de programação

As interfaces de programação de aplicações (API – Aplication Programming Interface) permitem expor 

de forma abstracta as funcionalidades de um determinado sistema com vista no desenvolvimento de 

soluções concretas.

A interface  de  interacção  directa  com as  etiquetas  através  da  tecnologia  Embedded  Framework 

permite realizar as seguintes funções:

● Escrever viagem – grava os dados da viagem durante a operação de check-in, como o número 

de bagagens, número de passageiros, trajecto, etc.;

● Escrever evento – grava os dados associados à  última operação realizada,  actualizando o 

segmento corrente da viagem se necessário;

● Inicializar dispositivo – apaga toda a informação presente na etiqueta.

A interface  de  interacção  dos  sistemas  de  leitura  de  etiquetas  com  os  operadores  através  da 

tecnologia de web services é a seguinte:

● Reportar etiqueta deslocada –  relata  a  existência  de  bagagens  colocadas no  transporte 

errado de acordo com os dados da viagem obtidos a partir da etiqueta;

● Registar etiqueta – efectua a operação equivalente ao check-in das bagagens;

● Actualizar estado de etiqueta – após o registo das etiquetas, o seu estado é actualizado em 

determinados checkpoints dispostos ao longo do percurso;

● Reconciliar  passageiros  e  bagagem –  verifica  se  todos  os  artigos  pertencentes  a  um 

determinado conjunto de passageiros e bagagens se encontra a bordo do transporte correcto.
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4.Validação
A validação  da  solução  pode ser  efectuada  segundo duas  vertentes:  a  verificação  da execução 

correcta  das  funcionalidades  do  protótipo  de  demonstração  e  a  verificação  da  consistência  dos 

modelos criados. 

A  primeira  vertente  consiste  em  testar  se  a  execução  dos  processos  usando  o  protótipo  de 

demonstração  origina  os resultados esperados  e  encontra-se  mais  relacionada com os aspectos 

tecnológicos da implementação. 

Por  sua  vez,  a  segunda  vertente  consiste  em  provar  que  os  modelos  de  dados,  processos  e 

entidades obtidos são realmente adequados para a resolução do problema da gestão intermodal de 

bagagens, e desse modo, é de índole mais teórica que a primeira.

4.1 Validação prática da solução
A validação prática da solução pode ser efectuada de acordo com dois pontos de vista:

● Verificar  se as funcionalidades foram implementadas correctamente através da execução de 

testes, a fim se conseguir detectar comportamentos irregulares desencadeados pela existência 

de quaisquer erros nos componentes do sistema;

● Verificar  a  eficiência  dos  aspectos  tecnológicos  da  implementação,  de  forma a  se  avaliar  a 

plausibilidade da proposta de colocação da informação de reconciliação entre passageiros e 

bagagens nas próprias etiquetas RFID.

Esta última gama de verificações encontra-se de facto algo dependente dos aspectos tecnológicos, 

sendo função directa de todos os componentes envolvidos, quer seja software ou hardware. Por sua 

vez, pode-se ainda dividir esta gama de verificações em dois subtópicos: i) suficiência da capacidade 

de armazenamento das etiquetas de identificação utilizadas e ii) eficiência da comunicação realizada 

entre leitores e etiquetas através do interface aéreo.

4.1.1 Verificação das funcionalidades

Na prática, foram executados testes para se verificar que os resultados obtidos após a execução das 

operações correspondiam aos esperados. Esses testes foram agrupados de acordo com a camada 

arquitectural a que correspondiam, de modo a se garantir a fiabilidade das camadas inferiores quando 

se está a testar uma determinada camada que dependa delas.
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Grupo de testes Componente testado Descrição
#1 Embedded Framework Analisar  as  operações  de  leitura  e  escrita  de 

dados nos dispositivos RFID.

#2 Backoffice Confirmar  a  correcta  geração  de  alertas  e 
notificações em casos excepcionais.

#3 User interface Verificar se as acções do utilizador correspondem 
à execução efectiva das funcionalidades.

Tabela 15: Organização dos testes efectuados

O componente a ser testado inicialmente foi a Embedded Framework, que corresponde à camada de 

nível  inferior.  Primeiro,  foi  preciso  testar  se  as  leituras  e  as  escritas  eram efectuadas  de  forma 

correcta nos dispositivos RFID. De seguida, verificou-se que quaisquer dados escritos de forma não 

autorizada  não  eram aceites,  devido  à  invalidade  dos  certificados  usados para  autenticar  esses 

dados,  a fim de garantir  a segurança da informação. Uma vez testada a  camada da Embedded 

Framework, já se podia testar a camada superior correspondente à aplicação de demonstação.

Para testar  o  componente de  backoffice,  foi  necessário executar  testes que demonstrassem que 

quando ocorre alguma irregularidade com as bagagens, como a sua perda simulada, são emitidos os 

alertas e as notificações apropriados.  A próxima tabela indica de forma resumida o tipo de testes 

realizados para se verificar a correcta gestão das excepções relacionadas com bagagens.

Grupo de testes Descrição
#1 Verificar  que  conjuntos  que  realizem uma  viagem  com todas  as  bagagens 

transportadas correctamente não gera a emissão de nenhum alerta.

#2 Verificar  que  conjuntos  que  percam  bagagens  em  qualquer  momento  do 
percurso originam a emissão de alertas relativos a bagagens em falta.

#3 Verificar que uma bagagem deslocada do seu trajecto pré-estabelecido gera a 
emissão de um alerta relativo a bagagens incorrectamente encaminhadas.

#4 Verificar que todos os operadores envolvidos recebem os alertas adequados a 
fim de saberem a última localização de determinadas bagagens.

Tabela 16: Testes efectuados à execução das operações de reconciliação

Em último lugar, o teste ao componente de interacção com o utilizador consiste em verificar se as 

acções  do  utilizador  equivalem  à  correcta  execução  das  funcionalidades  pretendidas  e  também 

verificar se são apresentados os resultados correctos das operações realizadas pelo backend. Para 

realizar esta última verificação, é suficiente comparar os  outputs obtidos com os registos gerados 

(logs) ao longo da execução das operações requeridas.

4.1.2 Verificação dos aspectos tecnológicos

Em primeiro lugar, há que referir a influência que a dimensão do espaço de armazenamento possui 

sobre o mapeamento dos dados de uma viagem nas etiquetas RFID. Como o espaço é limitado, a 

viagem a  realizar  não  poderá  exceder  um determinado  número  de  segmentos,  resta  determinar 
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concretamente quantos segmentos podem ser representados. Neste trabalho, o espaço disponível 

para representar os segmentos de viagem era de 267  bits,  que era tudo o que restava após se 

descontar  o  espaço  ocupado  pelos  restantes  elementos  do  modelo  de  dados.  Os dois  tipos  de 

segmento de viagem relativos a avião e autocarro fretado ocupam, respectivamente, 60 e 36  bits, 

pelo que no exemplo de uma viagem que apenas envolva o meio aéreo, podem ser representados 5 

voos nas etiquetas de identificação.

Relativamente  à  eficiência  da  transmissão  dos  dados,  uma  das  questões  relevantes  a  colocar 

consiste em determinar se a colocação da informação de reconciliação nas etiquetas de bagagem é 

viável tendo em conta todas as limitações das tecnologias ou mesmo das leis da Física. Como se 

sabe, o valor da taxa de transmissão de dados entre etiquetas e leitores RFID é finito e determina 

directamente o tempo despendido no acesso aos dados. Portanto, quanto maior for a dimensão dos 

dados a transmitir, mais tempo levará a sua transmissão.

Este ponto é especialmente crítico uma vez que num cenário real existirá um elevado número de 

etiquetas RFID a cujos dados é necessário aceder, de modo a se proceder ao processamento devido 

da entidade que identificam. Isto significa que o desempenho das operações de leitura/escrita nas 

etiquetas condiciona a capacidade de um sistema RFID instalado conseguir processar em tempo útil, 

ou mesmo de todo, as bagagens etiquetadas em circulação. Para agravar esta situação, os objectos 

da identificação e as etiquetas respectivas vão estar em movimento. Concretamente no caso dos 

aeroportos, as bagagens de porão vão estar a circular nos tapetes rolantes dos BHS/BRS referidos 

anteriormente.

Isto sucede em consequência dos mecanismos de gestão que incluem os protocolos anti-colisão 

utilizados (como por exemplo ALOHA) e que determinam a forma como se processa a comunicação 

entre um leitor e várias etiquetas em simultâneo. De certa forma, os protocolos utilizados “bloqueiam” 

as etiquetas que não estão activas enquanto se processa a comunicação com uma etiqueta, de modo 

que somente após o final da transacção corrente é que uma das restantes poderá iniciar a sua.

A título de exemplo, no caso do standard EPCglobal, as etiquetas são geridas pelos interrogadores 

através de três operações básicas, em que cada uma delas compreende um ou mais comandos:

● Select – um interrogador selecciona uma população de etiquetas para inventário e acesso. São 

usados um ou mais comandos SELECT para seleccionar uma população particular de etiquetas 

antes do inventário;

● Inventory –  um interrogador  inicia  uma  ronda  de  inventário  através  da  transmissão  de  um 

comando QUERY em uma de quatro sessões. Uma ou mais etiquetas podem responder, e o 

interrogador detecta a resposta de uma única etiqueta e requisita os seus dados PC, EPC e 

CRC-16. Uma ronda de inventário opera apenas numa única sessão de cada vez;

● Access –  corresponde  à  transacção  (leitura  ou  escrita)  de  um  interrogador  com  etiquetas 
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individuais. Uma etiqueta individual deve estar unicamente identificada previamente. O acesso 

compreende múltiplos comandos.

Figura 37: Operações de gestão em sistemas RFID da EPCglobal

O acesso à informação contida nas etiquetas é realizado de forma individual, após a realização das 

operações de selecção e inventário que permitem processar as etiquetas dentro do alcance do leitor. 

As operações de leitura/escrita da informação concernente ao negócio são realizadas na fase Access, 

através de comando como READ e WRITE. No próximo conjunto de tabelas verifica-se como estão 

definidas as operação de leitura e escrita segundo o padrão EPCglobal, e dedica-se especial atenção 

aos campos destinados a transportar os dados relativos ao negócio (a sombreado).

Command MemBank WordPtr WordCount RN CRC-16

Tamanho 
(bits)

8 2 EBV 8 16 16

Descrição 11000010 00: Reserved
01: EPC
10: TID
11: User

Apontador 
para o 
endereço 
inicial

Número de 
palavras a ler 
(16 bits cada)

handle Detecção de 
erros

Tabela 17: Comando READ do standard EPCglobal (leitor-etiqueta)

Header MemoryWords RN CRC-16

Tamanho (bits) 1 Variável 16 16

Descrição 0 Dados handle Detecção de erros

Tabela 18: Resposta a um comando READ bem sucedido EPCglobal (etiqueta-leitor)

Command MemBank WordPtr Data RN CRC-16

Tamanho 
(bits)

8 2 EBV 16 16 16

Descrição 11000011 00: Reserved
01: EPC
10: TID
11: User

Apontador 
para o 
endereço

RN16 XOR 
palavra a 
escrever

handle Detecção de 
erros

Tabela 19: Comando WRITE do standard EPCglobal (leitor-etiqueta)
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Header RN CRC-16

Tamanho (bits) 1 16 16

Descrição 0 handle

Tabela 20: Comando WRITE do standard EPCglobal (leitor-etiqueta)

Como se verifica através da análise das tabelas, verifica-se que cada operação de leitura pode, no 

caso limite, devolver o conteúdo total de um dos segmentos de memória de cada vez, enquanto que 

cada operação de escrita apenas consegue inscreve uma palavra de cada vez nas etiquetas.

No caso EPCglobal, o leitor envia os comandos através de modulação assíncrona 90% SSB-ASK, 

DSB-ASK ou PR-ASK usando codificação de intervalos de pulsos a um ritmo máximo de 128kbps. A 

taxa de transferência de dados da resposta é seleccionada pelo leitor durante o comando Query que 

inicia a ronda de inventário. A etiqueta responde por backscatter com os dados ao leitor através da 

modulação do coeficiente de reflexão da antena. As respostas podem ser realizadas segundo a 

codificação FM0, a um ritmo mínimo de 40kbps e máximo de 640kbps, ou codificação Miller a um 

ritmo mínimo de 5kbps e máximo de 320 kbps de acordo com os parâmetros.

Os dispositivos RFID empregues neste projecto não fazem parte da família EPCglobal/ISO 18000-6, 

mas fazem parte do conjunto de dispositivos ISO 14443-B. No entanto, a forma como a comunicação 

se processa é bastante similar. A distância de comunicação destes dispositivos é reduzida (~10 cm), o 

que impede o seu uso em aplicações de índole aeroportuária, no entanto possuem a vantagem de a 

transferência  de  dados  se  realizar  a  um  débito  elevado,  a  um  ritmo  máximo  de  414kbps  ou 

opcionalmente a 848 kbps. Tal como qualquer dispositivo deste género, podem ser modelados por 

máquinas de estados. Os quatro estados que a definem permitem que o leitor os processe mesmo 

que um novo seja introduzido no campo de leitura.

Figura 38: Estados dos dispositivos RFID usados no protótipo funcional

O conjunto de instruções é reduzido a 10, sendo semelhantes às usadas no protocolo EPCglobal, e 

serão somente destacadas as instruções mais relevantes. A primeira instrução executada é REQT, 

que  corresponde  a  um  pedido  por  parte  do  leitor  para  a  indicação  da  família.  Seguem-se  as 

instruções anti-colisões IDENTIFY e SELECT, que respectivamente servem para responder ao leitor 

com o número de série e para activar o chip seleccionando, ficando os restantes em espera no estado 

“Ready to read”. A partir deste momento podem ser executadas as instruções READ para ler uma 

palavra de 16 bits, MULTIREAD para ler 4 palavras consecutivas ou WRITE para escrever 1 palavra. 
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No final, a instrução coloca o dispositivo no estado “Halted”, ficando preparado para ser novamente 

seleccionado.

O modelo de dados pode ser portado para um outro tipo de dispositivo RFID que possua maior 

alcance de comunicação, como por exemplo ISO/IEC 15693, desde que o espaço de endereçamento 

disponível seja suficiente para armazenar a informação.

Por conseguinte, obtém-se os melhores resultados possíveis quando as operações de leitura e escrita 

estão  optimizadas  de tal  modo que  a  quantidade  bruta  de  dados  a  transaccionar  seja  o  menor 

possível, tal como o número de interacções. Apesar das operações de gestão inerentes ao protocolo 

utilizado – que pode ser EPCglobal ou outro qualquer – introduzirem algum overhead na realização 

das operações, o facto de se limitar a quantidade de informação transportada via interface aéreo, 

especialmente  nas  operações  de  leitura,  permite  que  mais  etiquetas  sejam  processadas  num 

determinado intervalo temporal. 

A  Embedded  Framework  permite  recorrer  aos  SAM  (que  na  prática  são  smartcards que  são 

instalados nos dispositivos de leitura)  para calcular  os certificados necessários para autenticar  a 

informação,  ou em contraste,  recorrer  a  implementações via  software.  Neste  caso foi  utilizado o 

algoritmo  UMAC  para  obter  os  certificados  (Black  et  al  1999),  que  por  sua  vez  é  requer  uma 

implementação do algoritmo AES – Advanced Encryption Standard – para funcionar. Todo o código 

utilizado está optimizado para arquitecturas x86 tal como as utilizadas neste trabalho, pelo que o 

desempenho será o melhor possível dentro das possibilidades.

Outra questão diz respeito à filtragem de etiquetas (Bai 2006). As observações efectuadas pelos 

leitores RFID referem-se a dados em bruto que podem conter duplicados e leituras falsas, daí que o 

primeiro passo a realizar seja a filtragem dessas observações. Mais concretamente, existem três 

situações:

● Leituras de falsos negativos – neste caso, as etiquetas RFID podem não ser lidas de todo, 

devido à ocorrência de colisões e interferências que previnem que o leitor as identifique;

● Leituras de falsos positivos (ruído) – além de as etiquetas RFID serem lidas, são geradas 

leituras inesperadas, devido à captura de etiquetas fora do alcance normal do leitor, ou devido 

a razões como, por exemplo, o envio de IDs errados por parte de um leitor;

● Leituras duplicadas – as etiquetas permanecem dentro do alcance do leitor durante bastante 

tempo e são lidas múltiplas vezes, ou então a mesma etiqueta pode ser lida mais do que uma 

vez pelos múltiplos leitores espalhados numa dada área, ou podem ser mesmo anexadas 

mais do que uma etiqueta ao mesmo objecto a fim de aumentar a exactidão das leituras.

Desta forma, é necessário usar técnicas de filtragem de dados de forma a serem gerados dados RFID 

limpos, que podem depois ser interpretados e integrados nas aplicações.
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Adicionalmente, as operações relacionadas com aspectos de segurança, tal como a certificação dos 

dados  contidos  nas  etiquetas  RFID,  vão  provocam algum  overhead,  pois  incrementam o  tempo 

necessário para o processamento de cada etiqueta RFID. Logo, no cálculo do tempo de ocupação do 

interface aéreo por parte de uma única etiqueta deve ser contabilizado tanto o tempo de transmissão 

dos dados a serem certificados, como o tempo levado a executar as operações algorítmicas que 

calculam o certificado a partir dos dados recebidos.

4.2 Validação teórica
O ponto de partida tomado para a validação teórica da solução foi a análise da relação existente entre 

o modelo de dados criado e os modelos de processos e entidades estabelecidos na fase inicial do 

trabalho. Esta abordagem é neste caso bastante importante, uma vez que o projecto não foi testado 

num ambiente real nos locais associados à realização de viagens, como aeroportos.

Como se deve calcular, tem de existir uma correspondência directa entre o modelo de dados definido 

para as etiquetas de bagagens e os modelos de processos e entidades. A hipotética eliminação de 

um  elemento  do  modelo  de  dados  deverá  repercutir-se  na  incapacidade  de  execução  de  um 

determinado processo devido à inexistência da informação requerida. O que está em causa nesta 

situação é a legitimidade do modelo de dados definido face à modelação realizada.

Figura 39: Correspondência entre modelação e implementação

Em suma, a legitimidade do modelo de dados pode ser verificada respondendo às questões:

● o modelo de dados a que se chegou responde às necessidades identificadas no levantamento de 

processos e entidades de informação?

● é possível recuar (backtracking) a partir dos elementos do modelo de dados e indicar em que 

actividades dos processos fazem falta?

Somente uma resposta afirmativa a estas questões permite verificar se o modelo de dados é válido e 

legítimo. Será este o caso? A resposta é afirmativa, embora não se excluam determinadas reservas. 
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Algumas sub-entidades identificadas na fase de modelação não foram incluídas no modelo de dados 

final  mapeado  nos  dispositivos  de  identificação.  Tal  facto  deveu-se  a  limitações  tecnológicas, 

nomeadamente a limitação do espaço de armazenamento disponível nos dispositivos de identificação 

utilizados, que era de 432 bits como foi referido. Em consequência desse facto, decidiu-se não atribuir 

prioridade às entidades relevantes para os serviços acessórios de apoio ao passageiro. 

Portanto,  foram  omitidos  os  contactos  dos  passageiros  para  a  recepção  de  notificações  e  os 

endereços  de  entrega  para  o  envio  de  bagagens  para  o  local  de  alojamento  dos  passageiros 

sugeridos  pela  proposta  TSMART.  Essa  decisão  foi  tomada  por  não  se  reflectem  na  perda  de 

funcionalidades críticas, pois todos os elementos cruciais para a execução das operações core, como 

a reconciliação e a detecção de bagagens deslocalizadas, continuam presentes no modelo de dados 

apresentado.

Na  próxima  tabela  encontra-se  a  lista  dos  elementos  do  modelo  de  dados  e  a  respectiva 

correspondência com as entidades de informação, sendo indicado quais as entidades que não fazem 

parte  do  modelo  de  dados.  As  entidades  que  não  foram mapeadas no  modelo  de  dados  foram 

omitidas deliberadamente desta tabela por não influenciarem o mapeamento dos dados.

Entidade Sub-entidades Mapeada? Elemento correspondente

Conjunto

Identificador do conjunto a SetID

Identificador da viagem a GroupID

Contacto(s) r -

Opções de notificação r -

Endereço de entrega r -

Passageiro

Identificador do passageiro a (uid próprio do dispositivo RFID)

Identificador do conjunto a SetID

Indicador do segmento actual a CurrentTripSegment

Bagagem

Identificador da bagagem a (uid próprio do dispositivo RFID)

Identificador do conjunto a SetID

Indicador do segmento actual a CurrentTripSegment

Viagem
Identificador da viagem a GroupID

Identificador(es) do(s) troço(s) a (variável de acordo com o tipo de 
transporte)

Troço Identificador do troço a (variável de acordo com o tipo de 
transporte)

Tabela 21: Capacidade de leitura/escrita das etiquetas RFID

A omissão das entidades indicadas nesta tabela não pode ser tolerada, pois todos servem o propósito 

de assegurar a correcta execução dos processos de manuseamento de bagagens.

Relativamente  à  entidade  “conjunto”,  esta  consiste  numa noção  necessária  para  a  operação  de 
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reconciliação, uma vez que se trata de um elo que unifica todas as bagagens e passageiros que 

viajem juntos, e consequentemente podem alternar entre si o transporte dessas bagagens.

A entidade “passageiro” é crucial para operações como a sua localização no interior de aeroportos, e 

ganha forma através da etiqueta pessoal o passageiro transporta consigo. A relevância da entidade 

“bagagem” é mais óbvia, visto que é o objecto primário dos processos de gestão de bagagens.

A entidade “viagem” pode ter  duas interpretações possíveis:  a  primeira  refere-se à descrição do 

trajecto a percorrer,  agrupando vários troços de forma ordenada; a segunda pode servir para unir 

vários passageiros que realizam a mesma viagem, como por exemplo no caso de grupos de turistas.

Finalmente, cada instância específica da entidade “troço” encontra-se intrinsecamente associada ao 

meio de transporte que será utilizado. Isto implica é necessário obter os dados requeridos para cada 

tipo de troço, quer seja a codificação de voos segundo as normas IATA, quer seja a nomenclatura 

própria de uma qualquer rede ferro ou rodoviária.
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5.Conclusão
Após a execução minuciosa dos testes, pôde-se comprovar o correcto funcionamento do protótipo 

funcional de acordo com as especificações estipuladas inicialmente. No entanto, numa adaptação da 

solução ao mundo real não são de excluir algumas limitações cujo impacto poderia ser significativo, 

como se irá constatar de seguida, e que se relacionam com aspectos tecnológicos. Existe como é 

óbvio, uma dependência directa das características específicas da tecnologia utilizada, como a taxa 

de transferência de dados, capacidade de armazenamento e ainda mecanismos de segurança.

A adaptação dos paradigmas provenientes do domínio da cobrança automática de tarifas ao contexto 

da gestão intermodal de bagagens revelou-se plausível, uma vez que permitiu o cumprimento directo 

dos requisitos a nível de portabilidade e de segurança da informação, tal como tinha sido proposto no 

início deste trabalho. Embora a nível de interoperabilidade se tenha conseguido alcançar alguns dos 

objectivos  estipulados,  verificou-se  que  os  paradigmas  da  cobrança  automática  de  tarifas  não 

abrangeram totalmente o problema sem o recurso a alguns artifícios.

Relativamente à questão da portabilidade, foram contempladas com sucesso as situações em que 

não haveria acesso remoto à informação requerida para efectuar a reconciliação entre passageiros e 

bagagens, conforme previsto. No entanto, a dimensão do espaço de armazenamento das etiquetas 

provou ser um factor crucial na determinação da prioridade a atribuir aos elementos candidatos a 

constar do modelo de dados. Como se viu no protótipo elaborado, a memória relativamente reduzida 

dos dispositivos RFID utilizados compeliu a omissão de alguns elementos, nomeadamente elementos 

relativos a serviços acessórios de apoio ao passageiro relativos à proposta TSMART.

Portanto, há que decidir que elementos merecem ser focados de acordo com a sua relevância para o 

negócio, o que pode ser realizada com relativa facilidade através da análise do modelo de processos. 

Verifica-se assim o elevado peso que as técnicas de modelação possuem na construção de um 

sistema RFID, pois justificam de modo formal a disposição a atribuir à informação de forma a ser 

processada de forma proficiente.

No caso da questão de segurança, a cobrança automática de tarifas constitui um domínio em que a 

garantia da genuinidade dos dados presentes nos títulos de transporte é um factor crítico para a 

viabilidade do negócio. Os mecanismos e metodologias deste domínio alcançaram já um grau de 

maturidade elevado,  que  permite  sistematizar  a  forma como a segurança  deve ser  encarada  na 

implementação de um sistema RFID, e que pode ser estendida a outros contextos extra bilhética.
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Embora os sistemas logísticos RFID estado da arte tenham sido desenvolvidos com as questões de 

segurança  em  mente  –  como  a  presença  de  comandos  “Kill”  e  passwords de  autorização  de 

operações no padrão EPCglobal – não existe até ao momento uma plataforma segura de referência, 

à semelhança da norma Calypso, que permita gerir de forma genérica todos os sistemas logísticos 

RFID.  Como a  logística  RFID é uma tecnologia  cujo  uso  generalizado  apenas recentemente  se 

iniciou, ainda não atingiu um patamar de evolução ao nível da bilhética.

No que concerne à questão da interoperabilidade definida anteriormente, a resolução do problema 

revelou-se mais  problemática.  As técnicas de modelação de dados da bilhética  foram úteis,  pois 

permitiram sistematizar a forma de mapear em áreas funcionais a memória para escrita definida pelo 

utilizador dos dispositivos RFID. No entanto, não dispensou a realização de uma investigação do 

complexo  universo  dos  transportes,  de  forma a se  conseguir  determinar  que  parâmetros  seriam 

relevantes para caracterizar cada classe de transporte usada, e ainda para diferenciar as instâncias 

concretas de cada uma dessas classes.

No  âmbito  da  cobrança  automática  de  tarifas  são  utilizadas  sempre  que  possível  normas  que 

permitem resolver parte do problema da uniformização, como o padrão EN 1545 dedicado a sistemas 

de cartões de identificação usados em aplicações de transporte de superfície. As estruturas de dados 

da Embedded Framework  foram concebidas para suportar directamente este padrão. No entanto, 

dado  o  extenso  âmbito  a  abranger  pela  gestão  intermodal  de  bagagens,  não  existe  ainda  um 

standard único que englobe de forma uniforme os vários transportes distintos. Foi necessário realizar 

um esforço para agrupá-los de forma personalizada, mas respeitando sempre que possível as normas 

existentes – como as normas IATA – de forma a assegurar a viabilidade do modelo.

Na estrutura analítica do problema da gestão de bagagens foram ainda considerados determinados 

factores que constavam do estudo efectuado pela Comissão Europeia sobre o impacto da tecnologia 

RFID e as suas implicações sócio-económicas (Lieshout et al. 2007).

Entre os vários aspectos a considerar, é de destacar que as etiquetas passivas não possuem fonte de 

energia  própria,  dependendo  a  sua  alimentação  da  potência  do  sinal  transmitido  pelo  leitor 

(backscatter). Esta limitação pode ser resolvida pelo uso de etiquetas semi-passivas, que possuem 

uma fonte de alimentação própria, o que aumenta as hipóteses da sua leitura correcta. O custo das 

etiquetas será tanto maior quanto mais complexa for a tecnologia empregue nas mesma. Assim, a 

reutilização  das  etiquetas  por  parte  dos  passageiros  coloca-se  como uma hipótese  interessante. 

Eventualmente, poderia mesmo influenciar a inclusão dos dispositivos de identificação nas próprias 

malas de viagem durante a manufactura das mesmas, o que permitiria atenuar o seu custo.

Não se pode esquecer que, de modo geral, a tecnologia RFID não goza de boa reputação junto das 

pessoas. Tal facto é devido a receios relacionados com a violação da privacidade. Por conseguinte, 

os passageiros podem não estar receptivos ao facto de o movimento das suas bagagens e o seu 

próprio movimento ser monitorizado.
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Caso a segurança do sistema de gestão de bagagens seja comprometida, a bagagem continua a ser 

submetida aos sistemas de controlo usais, como os dispositivos de visão raio X e de detecção de 

matérias perigosas. Não está em causa a segurança do transporte aéreo, mas somente qualidade do 

serviço prestado aos passageiros.
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