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AUTOMATIZAÇÃO DE PORTAINER 

 

1. RESUMO 

O portainer é um equipamento utilizado em todos os portos, destinado a atender 

as frotas nacionais e internacionais especializadas, nas quais o tempo de atracação 

deve ser o mais reduzido possível. Além disso, é de fundamental importância a 

segurança na movimentação de containers. Este trabalho de iniciação cientifica, visa 

elaborar uma proposta para melhoria na produtividade, redução de custos e na 

segurança dos portos brasileiros.  

 

2. INTRODUÇÃO 

     O Portainer é um equipamento portuário, montado sobre uma estrutura de 

pórtico, responsável pela movimentação de cargas do navio para o cais e vice-versa. 

É usado no manuseio de containeres para armazenamento em navios, pátios de 

embarque e até mesmo em caminhões. Atualmente é o equipamento portuário de 

maior representatividade na logística operacional dos terminais especializados na 

movimentação de containeres e cargas a serem exportadas.  

No Brasil, atualmente os Portaineres usados precisam de um operador que faça 

o transporte do container manualmente do solo até o navio. Ele trabalha a uma 

altura de 60 metros e como qualquer pessoa esta sujeito a erros e acidentes.  

No modo de operação do equipamento a grua é acionada por um operador que 

fica em uma cabine suspensa do carrinho. O carrinho é executado ao longo dos 

trilhos localizados no topo ou nos lados da barra e viga mestra. O operador posta o 

carrinho sobre o navio para levantar o container. Uma vez que o spreader trava no 

container, o mesmo é elevado, movido ao longo do cais e acondicionado em um 

caminhão para ser levado ao pátio de armazenagem.   

Nossa proposta é de automatizar esta linha de produção, proporcionando uma 

melhoria na qualidade de movimentação e uma menor dependência do operador, 

garantindo a sua integridade física, pois o mesmo se manterá distante do processo. 
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Hoje, praticamente todo o controle é efetuado de forma manual, ou seja, depende 

de uma decisão humana, sendo assim, falhas podem ocorrer, comprometendo a 

qualidade da movimentação além de gerar riscos desnecessários á saúde e 

segurança dos trabalhadores envolvidos no processo.  

Um dos principais problemas observados, esta relacionado ao tempo de parada e 

manuseio de cargas no terminal que atualmente é realizada através do operador 

podendo ocorrer falhas operacionais.  

      É possível citar também a perda da produtividade do processo com as paradas 

decorrentes de irregularidades do container ou defeitos do próprio equipamento 

durante o processo. 

 

3. OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho visa diminuir os gastos com o operador, 

automatizando toda etapa de movimentação de carga nos portos brasileiros e por 

consequência garantir a segurança deste colaborador. O responsável estará 

monitorando e controlando toda a movimentação de carga através da sala de 

controle, fato esse que proporcionará uma maior segurança aos vários trabalhadores 

envolvidos no processo. Com isso esperamos conseguir reduzir pela metade a 

quantidade de operadores e o índice de acidentes nessa área de atuação.     

 

4. METODOLOGIA 

O trabalho iniciou com uma pesquisa bibliográfica em artigos da área de portos 

nacionais e internacionais. Foram buscados os processos relacionados ao sistema 

de controle escolhido, ou seja, o Microcontrolador PIC 16877A.    

O sistema consiste na utilização de um Microcontrolador, que substitui o sistema 

atual, sendo que a visualização do processo será feita por um supervisório que 

facilitará o controle do equipamento e a segurança dos funcionários. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Para simular as melhorias propostas, foram utilizados materiais e equipamentos 

encontrados facilmente no mercado e uma estrutura reduzida para simular a 
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movimentação real. Utilizou-se barras metalão no lugar da estrutura, sensores 

indutivos para simular os pontos de referência do porão do navio, simular o 

movimento de avanço e recuo do trolley (carro), subida e descida do hoist (elevação) 

e boom (lança), para tais movimentações usamos motores de 12 Vdc. 

No controle das variáveis, foi utilizado um Microcontrolador PIC 16877A montado 

em uma placa de circuito impresso. A esse controlador foram acrescidas etapas de 

potência para amplificar os sinais e desempenhar a movimentação deste protótipo. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Os resultados alcançados nos testes se mostraram eficazes, pois o 

funcionamento do sistema com relação ao que já existe no cenário atual condiz com 

o que foi planejado no inicio do projeto sendo que na próxima etapa utilizaremos o 

CLP (controlador lógico programável) para melhor programação do equipamento, 

sensoriamento de emergência e comunicação via profibus. 
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