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Resumo 

Em praticamente todos os mercados verticais e em cada região do planeta, os comerciantes de 

fidelidade adotaram a tática de reconhecimento e recompensa para identificar, manter e 

aumentar o rendimento de seus clientes. Várias estratégias têm sido adotadas pelas empresas, 

e a mais popular entre elas é o programa de fidelidade, que exibe um clube de fidelidade para 

gerenciar essas recompensas. Mas o problema com os programas de fidelidade é que a 

identificação dos clientes e a transmissão dos pontos de fidelidade são feitas de forma 

semiautomática. Visando isto, o presente trabalho de mestrado apresenta uma solução 

embarcada de automação comercial intitulada e-Pontos. O objetivo do e-Pontos é munir os 

clubes de fidelidades com ferramental tecnológico totalmente automatizado para identificar os 

clientes diretamente nos pontos de vendas, garantindo um maior controle dos pontos de 

fidelidade dos membros associados. Para isso, foi desenvolvida uma plataforma de hardware 

com sistema embarcado e tecnologia RFID que será utilizada nos PCs dos lojistas, um smart 

card para acumular os pontos a cada compra e um servidor web, o qual disponibilizará 

serviços de interesse para os lojistas e os clientes conveniado ao clube. 

 

Palavras-chaves: Sistema Embarcado, RFID, Smart Card, ARM, Linux Embarcado, ISO 

14443. 

 

 



 

 

Abstract 

In practically all vertical markets and in every region of the planet, loyalty marketers have 

adopted the tactic of recognition and reward to identify, maintain and increase the yield of 

their customers. Several strategies have been adopted by companies, and the most popular 

among them is the loyalty program, which displays a loyalty club to manage these rewards. 

But the problem with loyalty programs is that customer identification and transfer of loyalty 

points are made in a semiautomatic. Aiming at this, this paper presents a master's embedded 

business automation solution called e-Points. The goal of e-Points is munir clubs allegiances 

with fully automated tooling technology to identify customers directly at the point of sales, 

ensuring greater control over the loyalty of associate members. For this, we developed a 

hardware platform with embedded system and RFID technology to be used in PCs tenant, a 

smart card to accumulate points with every purchase and a web server, which will provide 

services of interest to retailers and customers membership to the club. 

 

Keywords: Embedded System, RFID, Smart Card, ARM, Embedded Linux, ISO 14443.
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Capítulo 1 

Introdução 

Tecnologia de Identificação por Rádio Frequência (RFID) tem sido amplamente veiculada 

como uma das tecnologias com maior adoção nas indústrias nos próximos anos  (VUN e 

LAW, 2006). RFID é um termo genérico de tecnologia que usam ondas de rádio para 

identificar automaticamente pessoas ou objetos. O sistema RFID consiste em três 

componentes básicos: uma tag, um leitor e de um sistema host. A tag contém o código de 

identificação único do item a qual está relacionado, o leitor emite e recebe ondas de rádio para 

ler as informações armazenadas na tag, e o sistema host processa todos os dados coletados 

(RODRIGUES et al. 2009). 

O sistema RFID antes era utilizado principalmente nos processos da cadeia de suprimentos 

de fabricação e controle de inventárioC(HOWES et al. , 1999), mas com os avanços na 

tecnologia de fabricação de semicondutores permitiram reduzir drasticamente o custo de 

fabricação de tags RFID, leitores e infraestrutura necessária para implantar sistema RFID, 

uma gama de aplicações são esperadas à medida que a tecnologia avança e amadurece (VUN 

E LAW, 2006; SANGANI, 2004; DENG, et al. 2006). 

Além disso, a tecnologia RFID pode ser combinada com outras tecnologias para expandir 

seus cenários de aplicações. Sistemas Embarcados é uma delas. Segundo (MARWEDEL, 

2006) os sistemas embarcados são considerados a área de aplicação mais importante da 

Tecnologia da Informação (TI) nos próximos anos. Processadores e softwares serão utilizados 

em sistemas cada vez menores. Hoje os produtos técnicos, tais como, carros, máquinas 

fotográficas, televisores, celulares, etc. exigem tecnologias avançadas para atender aos 

interesses dos clientes e dificilmente serão vendidos, a menos que venham com softwares 

inteligentes. O número de processadores em sistemas embarcados já ultrapassa o número de 

processadores em Personal Computers (PCs), e esta tendência deverá continuar. 

Um sistema embarcado é qualquer dispositivo que inclui um computador programável, 

mas que não seja ele próprio um computador de propósito geral. Entende-se por computador 

programável, um microprocessador ou microcontrolador, o qual permitiu colocar uma CPU 

completa (processador, memória e periféricos de entrada/saída) em um único chip (Wolf, 

2008). 

Várias empresas estão se concentrando em fidelizar o consumidor para aumentar os lucros 

a longo prazo (SINGH et al, 2008). Em praticamente todos os mercados verticais e em cada 

região do planeta, os comerciantes de fidelidade adotaram a tática de reconhecimento e 

recompensa para identificar, manter e aumentar o rendimento de seus melhores clientes 

(CAPIZZI E FERGUSON, 2005). Nesse sentido, várias estratégias têm sido adotadas pelas 

empresas, e a mais popular entre elas é o programa de fidelidade. Hotéis, companhias aéreas, 
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departamento de lojas, farmácias, posto de gasolina, supermercados, vestuários (SINGH et al, 

2008; LACEY E SNEATH, 2006). 

Para Lacey (2006), programas de fidelização de clientes são baseados em marketing de 

relacionamento destinados a reforçar a construção de trocas contínuas de marketing entre os 

clientes pré-identificados em direção a uma marca ou empresa patrocinadora. Os programas 

de fidelidade usar comunicações dirigidas e personalizadas para entrega de bens e serviços a 

fim de estabelecer um relacionamento profundo e duradouro para com os clientes.  Uncles et 

al. (2003) destaca dois principais objetivos dos programas de fidelização, o primeiro é o 

aumento nas receitas de vendas devido ao aumento das compras, o segundo, baseia-se que na 

construção de um vínculo mais estreito entre os clientes espera-se manter a atual base de 

clientes.  

O desafio para os profissionais de marketing de fidelização é revigorar o mercado com 

novas estratégias, táticas e tecnologias apoiadas pela imaginação e inovação (CAPIZZI E 

FERGUSON, 2005). Em seu artigo ele destaca algumas principais tendências de estrategia de 

lealdade de marketing para o século XXI, entre elas destaca-se a capacidade de enfrentar e 

lidar com a realidade usando poder criativo da mente alidado as novas tecnologias, dentre elas 

destaca-se os cartões inteligentes (smart card), tecnologia RFID e a rede mudial de 

computadores como casos comprovados de sucesso em permitir alguma forma de recompensa 

e reconhecimento. 

Cada programa de fidelidade exige que um clube de fidelidade, ou seja, uma empresa 

patrocinadora para permitir a captura de dados transacionais de um indivíduo, a filtragem 

desses dados através de um mecanismo de regras que atribui pontos, bem como o 

armazenamento, relatórios e recuperação de todos os membros e informações sobre o 

programa de um banco de dados centralizado (Capizzi e Ferguson, 2005). Segundo ele, a 

chave para o sucesso da implementação dessas novas tecnologias em programa de fidelidade 

incluem a possibilidade de elas interagirem diretamente com serviços on-lines, permitindo 

dessa forma catálogos de recompensa que podem ser desenvolvidos, mantidos e acessados em 

um banco de dados na web, em tempo real. 

Langenderfer e Cook (2004) destaca a existência de potencial aumento da preocupação 

sobre o uso indevido de informações pessoais e perda de controle sobre as infromações 

coletadas e divulgadas por partes dos membros. 

Diante do contexto apresentado, é proposta uma solução intitulada e-Pontos que visa 

munir os clubes de fidelidade com ferramental tecnológico para identificar os clientes 

diretamente nos pontos de vendas e de forma totalmente automatizado transmitir as 

informações da compra para um servidor central. A solução é composta por uma plataforma 

de hardware com tecnologia RFID, uma vez que tem sido amplamente recomendada a ser 

tecnologia que mais cresce na indústria nos próximos anos, aliado a um sistema embarcado. 

Essa plataforma será disponibilizada nos estabelecimento de vendas. Um smart card RFID irá 

armazenar os pontos dos clientes a cada compra e um servidor, o qual irá receber as 

transações dessas vendas, gerenciar esses pontos e disponibilizar aos clientes o acesso a 

informações sobre os seus pontos. 
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Além disso, outra contribuição do presente trabalho é a plataforma de hardware 

desenvolvida, a qual é flexível e pode ser aplicada diretamente na concepção de sistemas 

embarcados com tecnologia RFID para diversas aplicações diferentes. A plataforma 

encapsulando os detalhes técnicos na comunicação com o leitor RFID e com o smart card, 

abstraindo assim os protocolos de acesso. Permitindo dessa forma que o desenvolvimento de 

aplicações RFID seja focado nas regras de negócio, possibilitando então uma maior 

produtividade. 

 

1.1. Motivação e Justificativa 

Hoje quase todas as marcas ou supermercado tem seu próprio cartão de fidelidade e um 

programa de recompensa. Mas os clientes estão procurando soluções complementares. Em 

vez de levar varios cartões de fidelidade diferentes, os clientes poderiam levar apenas um 

cartão de fidelidade de um clube, em que várias lojas estariam participando. Dessa forma, 

aproveitaria o sistema de recompensa do cartão, que também é elegível em suas lojas 

preferidas e restaurantes.   

Bayraktar, et al,  (2010) em seu artigo “Implementation of RFID Technology For The 

Differentiation of Loyalty Programs” cita como exemplo dessa abordagem o uso de um único 

cartão fidelidade RFID no eco-sistema de um shopping center, no qual todas as lojas estariam 

participando do mesmo programa de recompensa. Dentro desse programa de recompensa, os 

clientes serão capazes de acumular pontos e resgatar os pontos depois dentro do próprio 

shopping (nos restaurante, cafés, cinemas ou mesmo em outras lojas). Dentro do shopping 

podem ser colocados quiosques com um multi-canal de relacionamento interativo de modo 

que os cliente podem comprar seus bilhetes de cinema no quisoque ou verificar a posição 

atual de seus pontos de fidelidade ou de informação sobre o ganho de ofertas personalizadas. 

Nesse mesmo artigo foi feita uma entrevista com vários gestores de shopping center e 

todos acrescentaram que o primeiro executande desse sistema será o vencendor. 

Capizzi et. al (2005) destaca em seu artigo “Loyalty trends for the twenty-first century” da 

necessidade de revigorar o marketing de fidelização com novas estratégias e táticas aliadas ao 

uso de novas tecnologias. Nesse artigo ele destaca o uso do smart card, tecnologia RFID e a 

rede mundial de computadores e o modelo de coalizão de lealdade como tendências de 

marketing para o século XXI. No modelo de coalizão, várias empresas se unem para 

compartilhar a marca, os custos operacionais, despesas de marketing e propriedades dos dados 

de uma moeda comum de fidelidade.  

Tsai (2008) destaca a tecnologia SingleSwipe da ChockTone como uma estratégia de 

inspirar a leadade de forma inovadora e criativa. Nessa estratégia os clientes são identificados 

exclusivamente no ponto de vendas ao usarem o cartão de crédito ou débito atrelados ao 

programa de fidelidade.  
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Segundo a TowerGroup 
1
 o problema com os programas de fidelidade é que todos eles se 

tornaram muito semelhantes. Ela reforça a necessidade de inovação nessa área. 

Nesse sentido, a motivação do presente trabalho reside na necessidade de inovação 

apoiadas pelo uso de novas tecnologias a fim de criar um sistema único de cartão fidelidade 

onde os clientes possam interagir diretamente com serviços on-line em tempo real. O uso do 

cartão no processo se justifica pelo fato de estar bastante difundido na sociedade, conforme 

análise realizada por (WANG e IKEDA, 2005) sobre o mercado de cartão de créditos nos 

últimos dez anos, os quais concluem uma forte tendência à massificação no uso de cartão.   

A solução proposta nesse trabalho oferece uma forma rápida e eficiente para identificar os 

clientes e coletar as informações da compra, garantindo um maior controle dos pontos de 

fidelidades do clube, uma vez que permite identificar os clientes diretamente nos pontos de 

vendas e de forma totalmente automatizada transmitir seus pontos de fidelidade para um 

servidor central. 

  

1.2. Objetivo 

O principal objetivo deste trabalho é apresentar uma solução que visa automatizar o 

gerenciamento de recompensas dos clientes afiliados ao clube de fidelidade. A solução 

permite identificar os clientes diretamente nos pontos de vendas, extrair as informações das 

compras e de forma totalmente automatizada transmitir essas informações para um servidor 

central. 

Nesta perspectiva, foi definida uma solução de automação comercial aplicado à clubes de 

fidelidade que engloba todo o objeto de estudo desta dissertação de mestrado. A solução 

completa é formada por três subsistemas, o primeiro é um componente de software que 

permite coletar as informações da compra diretamente de uma impressora fiscal, o segundo é 

a plataforma de hardware com sistema operacional embarcado e tecnologia RFID que permite 

identificar os clientes, atualizar seus pontos de fidelidade e transmitir esses pontos e as 

informações da compra para o servidor do clube de fidelidade, e por fim, o servidor clube de 

fidelidade. 

 

1.3. Objetivos Específicos 

Os objetivos específicos do presente trabalho de pesquisa consiste em: 

 Realizar um estudo sobre sistemas embarcados, envolvendo os conceitos de 

projetos de hardware e software; 

                                                 
1
  TowerGroup é a líder em pesquisa e empresa de serviços de consultoria focada exclusivamente no 

setor de serviços financeiros. A TowerGroup serve uma base de clientes global 

(TOWERGROUP,2012） 
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 Realizar um estudo sobre sistemas operacionais embarcados, enfatizando as 

principais características; 

 Realizar estudos sobre tecnologia RFID; 

 Propor uma plataforma de hardware para desenvolvimento genérico de 

aplicações RFID e sistemas distribuídos; 

 Modelar arquitetura; 

 Implementar a arquitetura; 

 Validar a arquitetura proposta através de uma análise de desempenho dirigida a 

testes de performance. 

1.4. Estrutura do trabalho 

Este trabalho encontra-se divido da seguinte forma: 

O capítulo 2 descreve os principais temas relacionados ao trabalho desenvolvido. Inicia 

com uma abordagem sobre Sistemas Embarcados, logo após Sistemas Operacionais 

Embarcados, Sistema Embarcado ARM, Tecnologia RFID e, por fim, Smart cards RFID. 

O Capítulo 3 é a base desse trabalho, especifica a solução proposta, descrevendo a 

plataforma de hardware, o software embarcado, o Componente de Comunicação que será 

instalado na aplicação comercial do comerciante e o servidor clube de fidelidade. 

O Capítulo 4 apresenta a validação e os resultados experimentais da utilização da 

plataforma. 

E por fim, o Capítulo 5 apresenta as conclusões, contribuições e trabalhos futuros. 
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Capítulo 2 

Pesquisa Bibliográfica 

Neste capítulo, foram abordados os temas estudados do trabalho, iniciando com uma seção 

sobre Sistemas Embarcados, logo após Sistemas Operacionais Embarcados, Sistema 

Embarcado Advanced RISC Machine (ARM), Tecnologia RFID e, por fim, Smart card RFID. 

2.1. Sistemas Embarcados 

Nos últimos anos houve uma crescente utilização de softwares embarcados em 

praticamente todos os objetos construídos pelo homem. Antes apenas utilizados em sistemas 

complexos como nas indústrias, aeronaves e navios, hoje os softwares embarcados estão 

presentes em geladeiras, televisores e fornos de micro-ondas. Os segmentos que mais 

demandam o uso desses softwares são telecomunicações (35%), eletrônica de consumo 

(20%), automação industrial (19%) e automotivos (10%), além de outros como sistemas 

médicos, aeroespaciais e assim por diante. Esses equipamentos tornam-se cada vez mais 

sofisticados, demandando mais e mais complexidades no seu hardware e software embarcado 

(TAURION, 2005). 

Os sistemas embarcados são considerados a área de aplicação mais importante da TI nos 

próximos anos. Devido a essa expectativa, o termo pós-PC foi criado. O termo denota o fato 

de que no futuro, os PCs serão o tipo de hardware menos dominante no mundo. 

Processadores e software serão utilizados em sistemas cada vez menores e em muitos casos, 

até mesmo invisíveis, o que levou ao termo computação ubíqua. Hoje os produtos técnicos, 

tais como, carros, máquinas fotográficas, televisores, celulares e etc., exigem tecnologias 

avançadas para atender aos interesses dos clientes e dificilmente serão vendidos, a menos que 

venham com softwares inteligentes. O número de processadores em sistemas embarcados já 

ultrapassa o número de processadores em PCs, e esta tendência deverá continuar. Segundo as 

previsões, o tamanho de software embarcado também irá aumentar a uma grande taxa  

(MARWEDEL, 2006) 

Um sistema embarcado é qualquer dispositivo que inclui um computador programável, 

mas que não seja ele próprio um computador de propósito geral. Entende-se por computador 

programável, um microprocessador ou microcontrolador, o qual permitiu colocar uma CPU 

completa (processador, memória e periféricos de entrada/saída) em um único chip (WOLF, 

2008). 

Ainda segundo (BARR E MASSA, 2006), um sistema embarcado é uma combinação de 

hardware e software e opcionalmente poderá ter dispositivos adicionais, sejam eles 

mecânicos ou eletrônicos projetados para executar uma tarefa específica. Frequentemente, ele 
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é um componente dentro de algum sistema maior e que confia em seu próprio 

microprocessador.  (BARR e MASSA, 2006; WOLF, 2008). Por exemplo, os carros 

modernos possuem muitos sistemas embarcados. Um para controlar os freios anti-bloqueios, 

outro monitora e controla as emissões dos veículos, e um terceiro exibe informações sobre o 

painel, cada qual com suas funções específicas. 

A existência do microprocessador e do software em um sistema embarcado pode ser 

despercebida por um usuário do dispositivo. Tal é o caso de um forno de microondas, MPEG-

1/2 Audio Layer 3 (MP3) player, ou um despertador. Em alguns casos, seria mesmo possível 

construir um dispositivo funcionalmente equivalente que não contém o microprocessador e 

software. Isso poderia ser feito substituindo ambos por um circuito integrado (IC) 

personalizado que realizasse as mesmas funções em hardware. No entanto, a combinação do 

microprocessador e software normalmente oferece mais flexibilidade do que um projeto 

somente em hardware. É geralmente muito mais fácil, mais barato e consome muito menos 

energia (BARR e MASSA, 2006). 

De acordo com (WOLF, 2008) os microprocessadores vêm em muitos diferentes níveis de 

sofisticação, são normalmente classificados pelo seu tamanho da palavra. Microcontroladores 

de 8-bit são projetados para baixo custo de aplicações e inclui memória on-board e 

dispositivos de entrada/saída (I/O). Os microcontroladores de 16 bits são frequentemente 

utilizados para aplicações mais sofisticadas que podem exigir um pouco mais comprimento de 

palavra ou dispositivos I/O e memória off-chip. Já os microcontroladores de 32 bits Reduced 

instruction set computing (RISC) oferece um desempenho muito alto para computação 

intensiva. 

2.1.1. Características dos Sistemas Embarcados 

Por definição, todos os sistemas embarcados possuem um microprocessador e um 

software. Certamente, a fim de ter o software, deve haver uma memória para armazenar o 

código executável, tais como Read Only Memory (ROM) ou FlashRom, outra de 

armazenamento temporário para manipulação de dados em tempo de execução, do tipo 

Random Access Memory (RAM) ou Dynamic random-access memory (DRAM) e 

opcionalmente mais uma para armazenamento permanente de dados Electrically-Erasable 

Programmable Read-Only Memory (EEPROM). Também contêm algum tipo de periférico de 

entradas e saídas. Por exemplo, em um forno de microondas, as entradas são os botões no 

painel frontal e uma sonda de temperatura; as saídas são o display legível e a radiação de 

microondas. As saídas do sistema embarcado são quase sempre uma função de suas entradas e 

de vários outros fatores (tempo decorrido, temperatura atual, etc.) (BARR E MASSA, 2006). 

A Figura 1 apresenta um microcontrolador com base em um núcleo ARM. Cada caixa 

representa uma característica ou função. As linhas que ligam as caixas são os barramentos que 

transportam os dados. 
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Figura 1: Um exemplo de um ARM baseado em um dispositivo embarcado, um 

microcontrolador. Adaptador de BARR e MASSA (2006). 

Em seu livro (SLOSS et al, 2004) sugere separar o dispositivo em quatro principais 

componentes de hardware: 

 O processador ARM controla o dispositivo incorporado. Diferentes versões do 

processador ARM estão disponíveis para atender as características de funcionamento 

desejado. Um processador ARM compreende um núcleo que é o mecanismo de 

execução que processa instruções e manipulam dados, mais os componentes em torno 

dele e a interface com um barramento. Esses componentes podem incluir 

gerenciamento de memória e caches.  

 Controladores coordenam importantes blocos funcionais do sistema. Dois 

controladores geralmente encontrados são controladores de interrupção e de memória.  

 Os periféricos fornecem todos os recursos de entrada e saída externo ao chip e são 

responsáveis pela singularidade do dispositivo incorporado.  

 Um barramento é utilizado para comunicar entre as diferentes partes do dispositivo. 

 

Um sistema embarcado precisa de software para guiá-lo. A Figura 2 mostra quatro 

componentes de software típico necessários para controlar um dispositivo embarcado. Cada 

componente de software na pilha usa um nível maior de abstração para separar o código do 

dispositivo de hardware. O código de inicialização é o primeiro código executado na placa e é 

específico para um determinado alvo ou grupo de alvos. Estabelece as partes mínimas do 

conselho antes de entregar o controle para o sistema operacional. 
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Figura 2: Abstração da camada de software executando sobre o hardware. Adaptado de   

SLOSS et al, (2004). 

Os drivers de dispositivo são módulos de software embarcado que contém a 

funcionalidade para operar os dispositivos de hardware individuais. A razão para o software 

de driver de dispositivo é abstrair a necessidade da aplicação de saber como controlar cada 

peça de hardware (BARR e MASSA, 2006; SLOSS et al, 2004). Cada driver de dispositivo 

individuais normalmente precisa saber apenas como controlar seu dispositivo de hardware. 

Por exemplo, para um forno de microondas, drivers de dispositivo separado controlar o 

teclado, display, sonda de temperatura e controle de radiação. 

Se mais funcionalidade for necessária, às vezes é necessário incluir camadas adicionais no 

software incorporado para ajudar com tais funcionalidades. O sistema operacional oferece 

uma infraestrutura para controlar aplicações e gerenciar sistema de recursos de hardware. 

Muitos sistemas embarcados não necessitam de um sistema operacional completo, mas apenas 

um simples agendador de tarefas de evento ou sondagem (BARR e MASSA, 2006; SLOSS et 

al, 2004). 

Finalmente, um aplicativo executa uma das tarefas necessárias para um dispositivo. Por 

exemplo, em um forno de microondas, o aplicativo processa as diferentes entradas e controla 

as saídas com base nos comandos que o usuário forneceu. 

2.2. Projeto de Sistemas Embarcados 

De acordo com (KOOPMAN, 1996) o projeto de sistemas embarcados possui restrições 

substancialmente diferentes das aplicações desktop. O relacionamento entre o hardware e o 

software de um sistema embarcado deve ser projetado em conjunto para se certificar de que a 

implementação não só funcione corretamente, mas também atenda aos requisitos de 

confiabilidade, custos e desempenho em todos os aspectos do ciclo de vida (KOOPMAN, 

1996;  WOLF, 1994).  

Sistemas embarcados possui um número de características distintas que influenciam o 

processo de desenvolvimento do sistema (CORDEIRO, 2007; WOLF 2008):  

 Produção em massa: sistemas embarcados são projetados para um mercado de massa 

e, consequentemente, para a produção em massa em fábricas de montagem altamente 

automatizadas. Isso implica que o custo de produção de uma única unidade deve ser 

tão baixo quanto possível;  
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 Estrutura estática: o software é embarcado em um produto final com funcionalidade 

específicas em uma estrutura rígida. Conhecendo um ambiente estático a priori pode 

ser analisado em tempo de design para simplificar o software, aumentar a robustez e 

melhorar a eficiência do sistema de computador embutido;  

 Interface homem-máquina: se um sistema embarcado possuir uma interface homem-

máquina, ele deve ser projetado especificamente para os fins indicados e devem ser 

fáceis de operar. Idealmente, o uso do produto inteligente deve ser autoexplicativo, e 

não requer qualquer treinamento ou referência a um manual de instruções;  

 Alta qualidade do software: não há praticamente nenhuma possibilidade de modificar 

o software após o seu lançamento no mercado;  

 Estratégia de manutenção: o tempo de vida de sistemas embarcados é bastante 

duradouro. Dessa forma, é suma importância a prestação de uma excelente interface 

de diagnóstico e uma estratégia de manutenção auto-evidente.  

 Capacidade de comunicação: muitos sistemas embarcados são projetados para se 

interligar com algum sistema, por isso, o protocolo de comunicação de transferência 

de dados deve ser simples e robusto.  

 Consumo de energia: Consumo de energia afeta diretamente o custo do hardware, já 

que um maior fornecimento de energia poderá ser necessário.  

A grande pressão mercadológica num mercado mundial globalizado, somada à contínua 

evolução tecnológica, impõe às empresas a necessidade de projetarem novos sistemas 

embarcados dentro de janelas de tempo cada vez mais estreitas, de poucos meses. Além disso, 

a quantidade de tempo necessário para projetar e fabricar o sistema ao ponto de ser vendido 

aos clientes (também conhecido como time-to-market) pode ser de extrema importância para 

as organizações (CARRO E WAGNER, 2003;  WOLF, 2008). 

2.2.1. Projeto Baseado em Plataforma 

Foi mencionado na seção anterior que durante o design de um sistema embarcado devem 

ser considerados o relacionamento entre o hardware e o software. Portanto, este tipo de 

projeto é também chamado de codesign hardware/software. O objetivo geral é encontrar a 

combinação correta de hardware e software, resultando no produto mais eficiente que atenda 

as especificações. Sendo assim, sistemas embarcados não podem ser projetados por um 

processo que foca apenas a especificação de comportamento. Em vez disso, os componentes 

disponíveis têm de ser contabilizados. Há também outras razões para esta restrição: a fim de 

lidar com a complexidade cada vez maior de sistemas embarcados e seus rigorosos requisitos 

time-to-market, a reutilização de componentes é inevitavelmente essencial. Para isto, tem sido 

adotado o paradigma de projeto baseado em plataformas (MARWEDEL, 2006; WOLF 2008). 

Uma plataforma é uma família de arquiteturas a fim de satisfazer um conjunto de 

restrições impostas para permitir a reutilização de componentes de hardware e software. No 

entanto, o hardware de uma plataforma não é suficiente para atingir o nível de reutilização do 

software de aplicativo. A plataforma de arquitetura tem que ser abstraída em um nível onde o 
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software de aplicação depende de uma camada interface de programação da aplicação 

Application Programming Interface (API) com o hardware.  (MARWEDEL, 2006; 

ZURAWSKI, 2006). 

Em geral, uma plataforma é uma camada de abstração que abrange muitos refinamentos 

possíveis para um nível inferior (MARWEDEL, 2006). A plataforma pode ser vista como 

uma biblioteca de componentes que podem ser montados para gerar um projeto nesse nível de 

abstração. Essa biblioteca não só contém blocos computacionais que realizam o cálculo 

adequado, mas também componentes de comunicação que são usados para interligar os 

componentes funcionais. Para cada nível de abstração, há um conjunto de métodos usados 

para mapear as camadas superiores de abstração em uma plataforma e um conjunto de 

métodos utilizados para estimar performances de abstrações na camada inferior. Projeto de 

plataforma é uma abordagem meet-in-the-middle, a qual reúne aspecto de dois esforços, o 

projeto top-down mapeia uma instância de abstração da plataforma superior a uma instância 

inferior, propagando as restrições de design, o segundo, botton-up constrói uma plataforma, 

definindo a biblioteca que caracteriza uma abstração de desempenho (Zurawski, 2006). 

Uma instância de plataforma é um conjunto de componentes da arquitetura que são 

selecionados a partir de uma biblioteca de plataforma e cujos parâmetros são definidos. 

Muitas vezes a combinação de duas camadas consecutivas e seu empilhamento pode ser 

interpretada como uma camada de abstração única, com uma visão superior, a camada de 

abstração superior, e uma visão inferior, a camada mais baixa. Uma pilha de plataforma é um 

par de plataformas hardware e software, juntamente com as ferramentas e métodos que são 

usados para mapear a camada superior de abstração para a camada inferior (ZURAWSKI, 

2006). 

Com o uso da API, o software de aplicação pode ser utilizado para cada instância de 

hardware. Esta API pode ser considerada como uma plataforma de software, que, junto com a 

plataforma de hardware (a micro-arquitetura), forma uma plataforma de sistema. A ideia 

básica da pilha de plataforma de sistema é capturada na Figura 3. O vértice dos dois cones 

representa a combinação da API e a arquitetura da plataforma. O design do sistema mapeia a 

aplicação em uma representação abstrata que inclui uma família de arquitetura que podem ser 

escolhidas para otimizar o custo, eficiência, consumo de energia e flexibilidade. O 

mapeamento da aplicação para a arquitetura real na família especificado pela API pode ser 

realizado, pelo menos em parte, automaticamente se um conjunto de ferramentas de software 

apropriado (por exemplo, a síntese de software, a síntese de SO, síntese de driver de 

dispositivo) estiverem disponíveis. É claro que as ferramentas de síntese tem que estar ciente 

das características da arquitetura, bem como da API. Este conjunto de ferramentas faz uso da 

camada de software para ir a partir da plataforma API para a plataforma de arquitetura. Nota-

se que, a plataforma do sistema efetivamente separa o processo de desenvolvimento do 

aplicativo (o triângulo superior) do processo de implementação de arquitetura (triângulo 

inferior). Nota-se também que, uma vez utilizada à definição abstrata de "API", como descrito 

anteriormente, pode-se obter em casos extremos, como as plataformas PC tradicionais de um 

lado e implementação de hardware completo sobre o outro. 
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Figura 3: Pilha de um sistema de plataforma. Adaptado de ZURAWSKI (2006). 

Sendo assim, o projeto de um sistema embarcado consiste então em encontrar um 

derivativo da plataforma que atenda aos requisitos da aplicação, como desempenho e 

consumo de potência. Partindo-se de uma especificação abstrata de alto nível da aplicação, é 

feita uma exploração das soluções arquiteturais possíveis, estimando-se o impacto de 

diferentes particionamentos de funções entre hardware e software. Feita a configuração da 

arquitetura, é necessária a síntese da estrutura de comunicação que integrará os componentes 

de hardware (CARRO E WAGNER, 2003). 

2.6.1.1. Plataforma de Hardware 

Uma plataforma de hardware pode ser vista como uma microarquitetura fixa que 

minimiza o custo de confecção de um CI, porém é flexível o bastante para funcionar para um 

conjunto de aplicações tal que o volume de produção permanece alto através do tempo de vida 

do chip. Isto significa que em vez de montá-los a partir de uma coleção de blocos 

desenvolvidos independentemente de funcionalidades, projetistas os derivam a partir de uma 

família específica de microprocessadores (CORDEIRO, 2007). 

De acordo com Wolf (2008) o uso de microprocessadores em projetos de sistemas 

embarcados é uma maneira muito eficiente de implementar sistemas digitais e tornar mais 

fácil de projetar famílias de produtos que podem ser construídos para fornecer conjuntos de 

características diferentes com preços diferentes e pode ser estendido para fornecer novas 

funcionalidades para acompanhar a rápida evolução dos mercados. Fazer uso de 

microprocessador no projeto de sistemas embarcados proporciona um desenvolvimento 

rápido, primeiro porque o microprocessador executam programas de forma muito mais 

eficiente, segundo os fabricantes contam com grandes equipes de designers a fim de ajustar 

todos os aspectos do microprocessador para que ele rode na velocidade mais rápida possível. 

A complexidade do projeto de plataforma de hardware pode variar muito, de uma solução 

própria para um projeto altamente personalizado. Em nível de diretoria, o primeiro passo é 

considerar as placas de avaliação fornecidas pelo fabricante de microprocessadores ou outra 
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empresa que trabalha em colaboração com o fabricante. Placas de avaliação são vendidas para 

muitos sistemas de microprocessadores, elas geralmente incluem uma CPU, um pouco de 

memória, um link serial para fazer download de programas no microcontrolador, e um 

número mínimo de dispositivos de entrada/saída (WOLF, 2008). 

A Figura 4 mostra uma placa de avaliação ARM baseado no microcontrolador Atmel’s 

AT91RM9200 ARM9. A placa de avaliação é fornecida com vários programas de exemplos. 

É um ambiente de desenvolvimento completo, que inclui todo o software e hardware 

necessário para permitir que os designers de sistemas embarcados alcance resultados rápidos 

(EMBEST INFO&TECH CO., 2011). 

 

 

Figura 4: Placa de Avaliação baseado no microcontrolador Atmel’s AT91RM9200 ARM9 

(EMBEST INFO&TECH CO., 2011). 

2.3. Sistema Operacional Embarcado 

Embora os aplicativos simples possam ser programados em um microprocessador apenas 

escrevendo um pequeno trecho de código, muitas aplicações são sofisticadas o suficiente para 

serem escritos em um programa volumoso. Quando várias operações devem ser realizadas em 

muitas diferentes vezes, um único programa pode facilmente tornar-se demasiado complexo e 

pesado. O resultado é um código que é muito difícil de verificar, por desempenho ou 

funcionalidade. É necessária uma camada de software que permita construir aplicações com 

funcionalidades complexas e muito mais flexíveis para atender aos requisitos de tempo 

(WOLF, 2008).  
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As indústrias não podem perder tempo desenvolvendo soluções próprias, não só pela 

crescente complexidade dos ambientes embarcados, mas também pela necessidade de 

desenvolver produtos rapidamente. É necessário adotar ambientes operacionais que facilitem 

a portabilidade dos aplicativos. O uso de sistemas operacionais como Linux ou Windows CE 

acelera o ciclo de desenvolvimento, pois as indústrias podem se concentrar apenas nas 

funcionalidades dos seus sistemas embarcados, não mais precisando se preocupar com os 

tecnicismos de um sistema operacional (TAURION, 2005). 

2.4. Sistema Embarcado ARM 

Embora não sejam tão conhecidos, nem tão comentados, quanto o i7 ou o Atom, os 

processadores ARM são produzidos em volumes brutalmente maiores e usados em todo o tipo 

de dispositivos, de roteadores e modems ADSL a vídeo-games (como o Nintendo DS), 

celulares e smartphones e um infinidade de dispositivos portáteis (MORIMOTO, 1999;  

SLOSS et al, 2004). Praticamente qualquer eletrônico existente em casa que possua um 

processador de 32 bits e não seja um PC, usa um ou mais processadores ARM. Basicamente, 

os processadores x86 são usados em PCs, notebooks e netbooks, enquanto os ARM são 

usados em praticamente todo o resto (MORIMOTO, 1999). 

O projeto ARM foi originalmente desenvolvido na Acorn Computers Limited de 

Cambridge, Inglaterra, entre 1983 e 1985. O ARM Foi o primeiro microprocessador RISC 

desenvolvido para uso comercial. A combinação de um hardware simples com um repertório 

de instruções reduzido permitiu eficiência no consumo de energia, diminuição do tamanho e 

um alto nível de processamento (FURBER, 2000).  

O desenvolvimento continuou, e o nome original (Arcon RISC Machine) foi deixado de 

lado quando a ARM LTDA foi criada e assumiu as patentes e o desenvolvimento da 

arquitetura ARM. Hoje ela não produz os processadores, limita-se a licenciar os projetos a 

preços insignificantes para outros fabricantes, que podem optar por diversos tipos de licença, 

incluindo opções que permitem modificar os chips e incluir componentes adicionais. Este é o 

caso de fabricantes como a QualComm, a Texas Instruments e a Samsung, que desenvolvem 

soluções próprias, incluindo controladores auxiliares e modificações diversas (MORIMOTO, 

1999). 

A ARM LTDA hoje é uma indústria líder na eficiência de energia e redução de custo no 

desenvolvimento de sistemas. Combinado com o mais amplo ecossistema na indústria com 

mais de 750 parceiros de entrega de silício, ferramentas e software, o amplo portfólio de mais 

de 20 processadores são capazes de atender todos os desafios da aplicação. Com mais de 20 

bilhões de processadores já criados e em excesso de 10 milhões enviados a cada dia, ARM é 

verdadeiramente a arquitetura do mundo digital (ARM, 2011).  

O núcleo do ARM é uma arquitetura RISC, a qual possui uma filosofia de design que visa 

fornecer instruções simples, mas poderosa que executam dentro de um único ciclo a uma alta 

velocidade de relógio. A filosofia RISC concentra-se em reduzir a complexidade das 

instruções executadas pelo hardware porque é mais fácil fornecer maior flexibilidade e 

inteligência em software ao invés de hardware. Como resultado, um projeto RISC coloca 
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maiores exigências sobre o compilador. Ao contrário do Complex Instruction Set Computer 

(CISC) que confia mais no hardware para executar as funcionalidades de instruções (SLOSS 

et al, 2004). 

Segundo Furber (2000) e Sloss et al (2004) a arquitetura ARM incorporou uma série de 

características do RISC, tais como:  

 Instruções em formato fixo (32 bits): possui um número reduzido de classes de 

instruções. Essas classes fornecem operações simples, a qual cada uma pode ser 

executada em um único ciclo. Cada instrução possui um comprimento fixo, o qual 

permite o pipeline ir buscar a próxima instrução antes da decodificação da instrução 

atual.  

 arquitetura LOAD/STORE: O processador opera sobre os dados mantidos nos 

registradores. Separa a leitura e a gravação de instruções transferindo dados entre o 

banco de registradores e a memória externa. O acesso a memória é custoso, separar o 

acesso à memória do processamento dos dados, tem a vantagem de pode usar osdados 

armazenados nos registradores multiplas vezes sem a necessidade de buscar acesso à 

memória.  

 pipelines: O processamento de instruções é dividida em unidades menores que podem 

ser executados em paralelos por pipeline. Idealmente o pipeline avança um passo a 

cada ciclo para o máximo rendimento. Instruções podem ser executadas em um estágio 

de pipeline.  

Desde o início o projeto do processador ARM foi criado para ser utilizado em sistemas 

embarcados, em decorrência disso, há uma série de características físicas que têm 

impulsionado o projeto (SLOSS et al, 2004): 

 Consumo de energia: sistemas embarcados portáteis exigem alguma forma de energia 

em bateria. O processador ARM foi especificamente projetado para ser pequeno para 

reduzir o consumo de energia e prolongar a bateria. Requisitos essenciais para 

aplicações tais como telefones celulares e Personal Digital Assistent (PDAs).  

 Alta densidade de código: outra característica dos sistemas embarcados é a limitação 

de memória, isso devido ao custo e a restrição de tamanho físico. Densidade do código 

é útil e tem limitado a memória on-board. Sistemas embarcados são muito sensíveis 

ao preço e ao baixo custo de dispositivo de memória. Para aplicações de alto volume, 

como câmaras digitais, cada centavo deve ser contabilizado no designer. A capacidade 

de usar dispositivos de baixo custo de memória produz uma economia substancial no 

projeto.  

 Redução da área do processador: para uma solução single-chip, quanto menor a área 

usada pelo processador incorporado há mais espaço disponível para periféricos 

especializados. Este por sua vez, reduz o custo de design e fabricação visto que chips 

menos discretos são necessários para o produto final.  

 Depuração em hardware: a ARM incorporou a tecnologia de depuração de hardware 

dentro do processador para que o os engenheiros de software possa ver o que está 

acontecendo enquanto o processador está executando o código. Com maior 
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visibilidade, os engenheiros de software podem resolver problemas mais rapidamente, 

que tem um efeito direto sobre o tempo para o mercado e reduz os custos de 

desenvolvimento global.  

Para atender a essas características, o núcleo ARM não é uma arquitetura RISC pura, 

foram incorporadas características tais como: 

 Execução variável de ciclo para certas instruções: nem toda instrução ARM é 

executada em um único ciclo, múltiplas instruções load/store variam o número de 

ciclos de execução, dependendo do número de registradores a ser transferido. A 

transferência pode ocorrer em endereços de memória sequenciais, o que aumenta o 

desempenho, uma vez que acesso a memória sequencial é mais rápido do que o 

acesso aleatório. A densidade de código também é melhorada, visto que múltiplos 

registradores transferem operações comuns no início e no final; 

 Inline barrel shifter: é um componente de hardware que pré-processa um dos 

registradores de entrada antes de ser usado por uma instrução. Isso amplia a 

capacidade de muitas instruções para melhorar o desempenho do núcleo e a 

densidade de código; 

 Conjunto de instruções Thumb 16-bit: O núcleo do processador ARM foi 

aprimorado adicionando um segundo conjunto de instruções de 16 bits, chamado 

Thumb, o qual permite que o núcleo ARM execute instruções de 16 e 32 bits. As 

instruções de 16 bits melhora a densidade do código em cerca de 30% a mais que 

instrução fixa de 32 bits; 

 Execução condicional: Uma instrução somente é executada quando uma condição 

especifica não for satisfeita. Este recurso melhora o desempenho e densidade de 

código, reduzindo instruções de desvio. 

 Instruções aprimoradas: instruções aprimoradas de Digital Signal processor (DSP) 

foram adicionadas às instruções ARM padrão definido para suporte rápido às 

operações múltiplas de 16 x 16 bits e saturação. Essas instruções permitem que um 

processador ARM tenha desempenho mais rápido em alguns casos. 

A robustez do núcleo ARM se deve ao fato de não levar o conceito RISC muito a sério. 

Esse é o ponto chave dos processadores ARM, tendo como principais características o baixo 

consumo de energia e um alto nível de processamento (SLOSS et al, 2004; FURBER, 2000). 

O ARM utiliza duas arquiteturas para acesso a memória cache (bloco de memória rápida 

colocado entre a memória principal e o núcleo), a arquitetura Von Neuman que combina os 

dados e instruções em um cache unificado, como mostrado na Figura 5.a. Em contraste, o 

segunda estilo, arquitetura Harvard possui caches separados para dados e instruções, ver 

Figura 5.b. A cache fornece um aumento global no desempenho, mas à custa de execução 

previsível. Mas para sistemas em tempo real, o qual a execução do código é determinístico, o 

tempo necessário para carregar e armazenar a instrução ou dado devem ser previsíveis. Isso 

foi possível utilizando uma forma de memória fortemente acoplada Tightly-Coupled Memory  

(TCM). TCM é SRAM rápida localizada perto do núcleo e garante ciclos de clock necessários 

para buscar instruções ou dados críticos em tempo real. 



32 

 

 

 

 

2.4.1. Família ARM 

Cada implementação do processador ARM executa um conjunto de instruções específicas 

de arquitetura Instruction Set Architecture (ISA), apesar de uma revisão ISA pode ter mais de 

uma implementação do processador. O ISA tem evoluído para acompanhar as demandas do 

mercado de sistemas embutido. Essa evolução tem sido cuidadosamente administrada pela 

ARM, para que o código escrito para ser executado em uma versão anterior possa ser também 

executado em uma revisão posterior da arquitetura. A ARM utiliza a nomenclatura exibida na 

Tabela 1 para identificar processadores individuais e fornece informações básicas sobre o 

conjunto de recursos (SLOSS et al, 2004). As letras e números após a palavra "ARM" 

indicam as características que um processador pode ter. 

ARM{x}{y}{z}{T}{D}{M}{I}{E}{J}{F}{S} 

 

Tabela 1: Nomenclatura ARM. Adaptado de  (SLOSS et al, 2004) 

Letra Característica 

x Família 

y Gerenciamento de memória/unidade de proteção 

z Cache 

D Debugador JTAG 

M Multiplicador rápido 

I Embedded ICE macrocell 

E Instruções aprimoradas (assume Thumb Debug Multiplier ICE( TDMI)) 

J Jazelle 

a            b 

Figura 5: Arquitetura de acesso memória cache: Von Neuman simplificada com cache (a) e 

Harvard simplificada com TCMs (b). Adaptado de (SLOSS et al, (2004). 
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F Vetor unidade de ponto flutuante 

S Versão sintetizável 

 

 

Existem alguns pontos adicionais a cerca da nomenclatura ARM: 

 Todos os núcleos ARM após o ARM7TDMI incluem recursos TDMI, embora não 

incluem as letras após a palavra ARM. 

 A família de processadores é um grupo de implementações de processadores que 

compartilham as mesmas características de hardware. Por exemplo, o 

ARM7TDMI, ARM740T, e todos os ARM720T compartilham as mesmas 

características da família e pertencem à família ARM7. 

 JTAG é descrito pelo padrão Standard Test Access Port (IEEE) 1149.1. É um 

protocolo serial utilizado pela ARM para enviar e receber informações de 

depuração entre o núcleo do processador e o equipamento de teste. 

 EmbeddedICE macrocell é o hardware de depuração incorporado ao processador 

que permite breakpoint e watchpoints a ser definido. 

 Sintetizável significa que o núcleo do processador é fornecido como código-fonte 

que pode ser compilados para uma forma facilmente usada por ferramentas 

Electronic Design Automation (EDA).  

 

A ARM LTDA oferece uma ampla gama de processadores baseados em uma arquitetura 

comum que possuem alto desempenho, conforme ilustrado na Figura 6. 

 

 

Figura 6: processadores ARMs (ARM, 2011) 
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Os processadores ARM Classic são ideais para organizações que desejam alcançar 

mercado de tecnologias comprovadas para novas aplicações. Estes processadores 

proporcionam uma série de recursos, eficiência excelente e uma ampla gama de capacidades 

de desempenho de soluções custo-benefício. De acordo com (ARM, 2011) bilhões desses 

processadores são vendidos todos os anos e aplicados em diversos ecossistemas e recursos, 

minimizando os desafios de integração e melhorando o time-to-market. 

Dentre os processadores ARM Classic, destaca-se o ARM9 o qual foi utilizado nesse 

trabalho. A família do processador ARM9 permite soluções de processador único para 

aplicativos de microcontroladores, Digital Signal Processor (DSP) e Java, oferecendo 

economias na área de chip, complexidade, consumo de energia e time-to-market. A família 

ARM9 é baseada na arquitetura RISC de 32 bits, também incorpora o conjunto de instruções 

Thumb de 16bit, o que reduz a densidade de código em mais de 35%. Possui pipeline de 5 

estágios fazendo uso da arquitetura de Harvard e uma Memory Management Unit (MMU) que 

suporta Windows CE, Symbian OS, Linux, Palm OS  (MEIRELES, 2010) 

Os processadores da série ARM Cortex-R foram desenvolvidos especificamente 

aplicações embarcadas de tempo real. Oferece alta performance para sistemas embarcados 

com restrições exigindo respostas em tempo real. As aplicações possíveis são: processamento 

de telefones celulares em smart-phones, modems baseband; sistemas corporativos, tais como 

unidades de disco rígido, rede e impressão; eletroeletrônicos para casa, tais como conversor 

Set-top Box (STB), TV digital, media players, câmeras; microcontroladores para sistemas 

embarcados confiáveis em aplicações médicas, industriais e automotivas  (ARM, 2011). 

Os processadores da série Cortex-M foram desenvolvidos principalmente para o domínio 

de microcontrolador onde a necessidade de um rápido gerenciamento de instruções altamente 

determinísticas acoplado com o desejo de consumo de energia mais baixo possível. São 

processadores fáceis de usar e projetados para ajudar os desenvolvedores a atender às 

necessidades de aplicações embarcadas futuras.  Essas demandas incluem entrega de mais 

recursos a um custo menor, aumentando a conectividade, a reutilização de código e melhor 

eficiência energética. A família Cortex-M otimiza o custo e o consumo de energia do 

microcontrolador e dispositivos de sinais misto para aplicações finais, tais como medição 

inteligente, os dispositivos de interface humana, sistemas de controle automotivo e industrial, 

produtos de equipamentos domésticos, produtos de consumo e instrumentação médica. 

Processadores Cortex-A são usados em aplicações que possuem alto requisito 

computacional, executado em um rico sistema operacional fornecendo mídia interativa e 

proporcionar recursos gráficos. Da mais recente tecnologia móvel à Internet deve ter 

dispositivos como aparelhos ultra-portáteis e netbooks ou smartbooks, sistemas de 

infoentretenimento para automóveis e sistemas para a próxima geração de TV digital. 

2.5. Sistema de Identificação por Rádio Frequência 

A tecnologia RFID, que significa Radio Frequency Identification (Identificação por 

Frequência de Rádio), é um sistema de infra-estrutura física pelo qual a informação de um 

identificador único, no âmbito de um protocolo pré-definido, é transferido de um identificador 
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para um leitor através de ondas de rádio frequência (BANKS et al, 2007). Sendo o 

identificador (chamado de Tag) o dispositivo que está anexado ao item que se deseja rastrear, 

e o leitor, o dispositivo que consegue emitir ondas de rádio a fim de energizar um ou mais 

identificadores, coletar as informações armazenadas neles e transferir para as aplicações 

(CHEN et al, 2007; GLOVER e BHATT, 2007). 

Um sistema RFID utiliza tecnologia de comunicação de rádio sem fios para identificar 

exclusivamente objetos ou pessoas. Existem três componentes básicos para um sistema RFID, 

como mostrado na Figura 7 (HUNT et al, 2007): 

 

Figura 7: Elementos fundamentais de um sistema RFID. 

Fonte: Adaptado de (HUNT et al, 2007). 

1. Uma tag (chamada também de transponder), que é composto de um chip 

semicondutor, uma antena e, às vezes, uma bateria. 

2. Um interrogador (chamado também de um leitor), que é composto por uma antena, 

um módulo RF eletrônica e um módulo de controle eletrônico. 

3. Um controlador (muitas vezes chamado de host), que na maioria das vezes assume a 

forma de um PC ou uma estação de trabalho rodando um banco de dados e um controle de 

software. 

A tag e o leitor trocam informações entre si através de ondas de rádio. Quando um 

objeto etiquetado entrar na zona de leitura de um leitor, este sinaliza para a tag para transmitir 

seus dados armazenados. Tags podem prover muitos tipos de informação sobre os objetos que 

estão associados, incluindo os números de série, selos de tempo, instruções de configurações, 

e muito mais. Uma vez que o leitor recebeu os dados da tag, a informação é transmitida para 

um controlador que pode ser um software (HUNT et al, 2007). 

2.5.1. Tag 

A Tag possui os dados que são transmitidos para o leitor quando ela é interrogada por 

ele (SHAHRAM e MANISH, 2005). A Tag é composta por dois elementos essenciais, um 

circuito integrado e uma antena; e opcional, a memória (BANKS et al, 2007) conforme 

ilustrado na Figura 8. 
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Figura 8: Uma típica Tag passiva com um microprocessador. Adaptado de Shahram 

(2005). 

 

O Circuito Integrado (CI) contém um microprocessador, memória, e um transponder. 

O microprocessador processa a informação proveniente do leitor, no mínimo, acessa a 

memória para fornecer o identificador único da tag. Sobre este tema, por definição, cada tag 

contém um único identificador (BANKS et al, 2007)  

A Antena é usada para se comunicar com o leitor e aumenta a área de comunicação. 

Existe uma variedade de design de antenas, cada qual desempenha um importante fator na 

determinação da cobertura, alcance e precisão de comunicação (BANKS et al, 2007; 

SHAHRAM e MANISH, 2005).  

A antena é normalmente montada sobre a mesma superfície que o CI e embalado 

como uma única unidade. A Figura 9 apresenta várias configurações de tags passivas com 

diferentes layouts de antenas. Embora o microprocessador seja minúsculo (do tamanho de um 

grão de arroz ou menor), o tamanho e a forma da antena normalmente determinam os limites 

das dimensões de toda a embalagem da tag (SHAHRAM e MANISH, 2005). 
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Figura 9: Vários modelos de antenas de diferentes formatos e tamanhos (SHAHRAM e 

MANISH, 2005). 

Essa característica serve para anexar dados físicos a itens de diferentes formas e 

tamanhos em diferentes ambientes. Além disso, eles podem alojar-se em muitos tipos de 

materiais. Algumas das características físicas de diversas tags incluem (GLOVER e BHATT, 

2007): 

 Botões e discos plásticos ou de PVC, geralmente incluindo um furo central 

para prendedores. Essas tags são duráveis e reusáveis. 

 Tag no formato de cartões de crédito, que são chamados de cartões de crédito 

sem contato. 

 Tags feitos entre as camadas de papel em uma etiqueta, chamadas etiquetas 

inteligentes. Essas podem ser empregadas com aplicadores automáticos 

semelhantes àqueles usados nas etiquetas de código de barras. 

 Tags pequenas inseridas em objetos comuns, como roupas, relógios e pulseiras. 

Essas pequenas tags também podem vir na forma de chaves e chaveiros. 

 Tags em cápsulas de vidro, que podem sobreviver até em ambientes corrosivos 

ou líquidos. 

A memória é um elemento muito importante em um sistema RFID. Um planejamento 

adequado da utilização da memória pode melhorar a funcionalidade de uma aplicação. Em 

certas aplicações da cadeia de abastecimento, como o monitoramento de gado, a memória 

pode ser usada inicialmente para armazenar um identificador único. Em seguida, em qualquer 

fase da cadeia de abastecimento, informações críticas podem ser atualizadas, armazenadas, e 
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lidas. Nesta aplicação, as informações poderão incluir o histórico da saúde, o número de 

bezerros produzidos, data e local de transferência de propriedade, peso no momento de uma 

venda, e assim por diante (SHAHRAM e MANISH, 2005). 

As configurações da memória podem variar muito em custos e requisitos físicos. No 

caso dos artigos de vigilância eletrônica (Electronic Articles Surveillance – EAS), as tags têm 

essencialmente um byte de memória e são relativamente baratas quando comparada com tags 

com mais memória. Essas marcas não têm identificadores únicos, e são usados apenas para 

assinalar a sua presença quando eles estão no campo de um leitor.  

Embora seja importante perceber o que todas as tags têm em comum, classificá-las 

ajuda a compreender melhor como elas funcionam. As principais classificações dizem 

respeito à fonte de energia e a frequência operacional. 

 

2.7.5.1. Fonte de energia 

Quanto à fonte de energia, as tags são classificadas em passiva, ativa e semi-passiva. 

As tags passivas não possuem uma fonte de alimentação. A energia é fornecida pela onda de 

frequência de rádio criada pelo leitor que induz a antena uma minúscula corrente elétrica, mas 

suficiente para ativar a etiqueta. Quando a tag entra na faixa do campo de onda da frequência 

de rádio criada pelo leitor, ela usa a energia para alimentar os seus componentes internos e 

para comunicar-se com o leitor. As vantagens dessas tags é que elas são baratas, são muitos 

pequenas e não requerem nenhuma fonte de alimentação interna. A desvantagem é que o 

intervalo de operação (em termos de distância a partir do leitor) é limitado a apenas alguns 

metros (BLANKS, 2007). Existem muitas soluções atualmente em vigor que empregam 

tecnologia de tag passiva, tais como monitoramento de animais, gerenciamento de automação 

industrial, artigo vigilância eletrônica, controle de acesso e de aplicações (SHAHRAM e 

MANISH, 2005). 

Ao contrário das passivas, tags ativas possuem uma fonte de alimentação interna (a 

bateria), que fornece a energia necessária para o funcionamento dela ao longo de um período 

de tempo. Elas emitem beep (nas suas respectivas frequência de rádio) em intervalos 

especificados, a autonomia da bateria é determinada pela frequência dos sinais sonoros, 

quanto maior as frequências dos beeps (número de sinais sonoros em um determinado 

período), menor é a vida útil da bateria. Estas tags emitem sinais sonoros constantemente (ou 

“chirping”, como é comumente chamado) e, por consequência, não são obrigadas a estar 

dentro do campo de força do leitor para serem detectadas. O sinal emitido é muito superior ao 

das tags passivas e, em decorrência disso, podem ser lidas por uma distância bem maior, em 

um ambiente aberto com o mínimo de interferência podem ser detectadas a mais de 1,5 Km a 

partir do leitor. Esta é uma das vantagens das tags ativas. A desvantagem é geralmente duas, o 

custo e a dimensão dela (BANKS et al, 2007). Um dos usos mais comuns é o rastreamento de 

objetos de alto valor agregado durante longos intervalos, como a marcação e localização de 

suprimentos militares enviados ao redor do mundo. 

Há ainda as semi-ativas que é uma combinação de uma tag passiva com uma ativa. As 

tags ativas emitem frequentemente chirping que reduz a vida útil da bateria e em ambientes 
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onde há uma necessidade de leitura em tempo-real ou pseudo-tempo real, essas marcas podem 

não durar a quantidade de tempo suficiente, o que é um problema. A tag semi-passiva usa o 

componente da tag passiva que uma vez energizada em um campo eletromagnético de um 

leitor dispara o componente ativo da tag para enviar o sinal. A vantagem é que a bateria só é 

utilizada quando desencadeada pelo componente passivo, depois em uma quantidade 

predeterminada de tempo ela retorna ao modo “dormir”, dessa forma as baterias duram vários 

anos (BANKS et al, 2007). Um exemplo muito comum deste tipo de tag é a cobrança 

eletrônica de pedágio, em uso desde os anos 80 (SHAHRAM e MANISH, 2005). 

2.7.5.2. Frequência operacional 

A frequência operacional é a frequência eletromagnética que uma tag usa para se 

comunicar ou para obter energia. O espectro eletromagnético na extensão na qual RFID 

geralmente opera é normalmente dividida em frequência baixa (LF), alta (HF), ultra-alta 

(UHF) e microondas conforme exibido na  Tabela 2 (SHAHRAM e MANISH, 2005; BANKS 

et al, 2007; GLOVER e BHATT, 2007). 

Na implantação de um sistema de identificação por radiofrequência, é necessário 

considerar os espectros de frequência dos outros sistemas de rádio, pois estes restringem de 

forma significativa a operação dos sistemas de RFID disponíveis no mercado. Por esta razão, 

utilizam-se, em geral, frequências, que foram reservadas especificamente para aplicações 

industriais, cientificam ou médicas. Tais frequências são conhecidas como faixa de frequência 

Industrial Scientific Medical  (ISM) as quais também podem ser utilizadas para aplicações em 

RFID (OLIVEIRA, 2006). 

 

Tabela 2: Faixas de frequência RFID (GLOVER, 2007). 

Nome Faixa de Freqüência Freqeência ISM 

LF 30 – 300 kHz < 135 KHz 

HF 3 – 30 MHz 6,78 MHz, 13,56 MH, 27,125 MHz, 40,680 

MHz 

UHF 300 MHz – 3 GHz 433,920 MHz, 869 MHz, 915 MHz 

Microondas > 3 GHz 2,45 GHz, 5,8 GHz, 24,125 GHz 

 

Em geral, a frequência define a taxa de transferência dos dados (velocidade) entre a 

tag e o leitor. Quanto menor for a frequência, mais lenta é a taxa de transferência. Diferentes 

frequências possuem diferentes propriedades. Sinais de frequência mais baixos são mais 

capazes de viajar pela água, enquanto frequências mais altas podem carregar mais 

informações e são geralmente mais fáceis de ler à distância. A Tabela 3 mostra as faixas de 

leitura para as diferentes frequências e como elas têm sido usadas em diferentes aplicações 

(GLOVER e BHATT, 2007; SHAHRAM e MANISH, 2005). 
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Tabela 3: Distâncias e aplicações para cada faixa de frequência. Adaptado de (GLOVER, 

2007;  SHAHRAM e MANISH, 2005) 

Nome Características Aplicação 

LF  Alcance máximo de 5 

centímetros 

 Em uso desde 1980 e 

generalizou 

 Funciona melhor em 

torno de metal e líquidos 

 Mais baixa taxa de 

transferência dos dados 

 Identificação de Animais 

 Automação Industrial 

 Controle de acesso 

HF  Alcance máximo de 3 

metros 

 Em uso desde meados da 

década de 1990 e 

generalizou 

 Normas comuns a nível 

mundial 

 Custos da tag mais 

baixos do que LF tags 

 Mau desempenho em 

torno de metal 

 Cartões de pagamento e de fidelidade 

(Smart Cards) 

 Controle de acesso 

 Anti-falsificador 

 Diversos itens, nível de 

monitoramento de aplicações, tais 

como livros, malas, roupas, etc 

 Smart prateleira 

 Identificação de pessoas e 

monitoramento. 

UHF  Alcance máximo de 9 

metros 

 Em uso desde o final de 

1990. 

 Incompatibilidade 

questões relacionadas 

com a regulamentação 

regional 

 Suscetível a interferência 

de líquidos e metal 

 Cadeia de distribuição e logística, tais 

como: 

 

 Controle de inventário 

 

 Administração de almoxarifado 

 

 Monitoramento do ativo 

Microondas  Alcance > 10 metros 

 Em uso por várias 

décadas 

 Taxas de transferência de 

dados rápida 

 Comum em tags ativas e 

semi-ativas  

 Mau desempenho em 

torno de líquidos e metal 

 Controle de acesso 

 

 Cobrança de pedágio eletrônica 

 

 Automação Industrial 
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2.5.2. Leitores 

As tags passivas e semi-ativas necessitam de um transmissor para fornecer energia em 

forma de ondas de rádios para ativá-las ou energizá-las. Para todos os tipos de tags também é 

necessário que exista um dispositivo que permita ler as informações delas e repassar os dados 

para um controlador (um computador ou um middleware). O dispositivo que realiza essa 

tarefa é o leitor (SHAHRAM e MANISH, 2005). 

Os leitores RFID funcionam como uma ponte entre a tag e o computador. Eles são 

compostos de cerca de três partes: uma antena, um módulo eletrônico RF, que é responsável 

pela comunicação com a tag, e um módulo controlador eletrônico, que é responsável pela 

comunicação com o controlador (HUNT et al, 2007).  

Como toda a comunicação entre o leitor e as tags é sem-fio, um componente sempre 

presente nos leitores são as antenas. Alguns leitores utilizam duas antenas, uma para recepção 

e outra para transmissão. Porém também existem configurações as quais um leitor possui 

várias antenas conectadas a ele. Com as antenas separadas entre si, é possível que o leitor 

obtenha uma cobertura maior da área de leitura. 

O módulo eletrônico RF possui uma coleção de funções básicas necessárias para 

permitir a interação entre uma tag e um leitor. Na sua forma mais básica, a comunicação 

ocorre em um processamento em nível de sinal de rádio. Ele exige hardware, software de 

nível muito baixo (firmware), e um maior nível de software de sistema para gerir os fluxos de 

dados entre a tag e o leitor.  

Algumas funções fornecidas pelo módulo eletrônico RF (SHAHRAM e MANISH, 

2005). 

 Leitura / Escrita: Estas são as funções mais básicas de uma tag. Um leitor 

solicita a uma tag para ler ou gravar dados. Ela acessa sua memória para ler os 

dados conforme as instruções do leitor e transmite os dados de volta para ele;  

 Anti-Colisão: Anti-colisão é um software que é utilizado quando, em um dado 

ponto do tempo, múltiplas tags estão presentes em um campo RF do leitor e 

devem ser identificadas e monitoradas simultaneamente. Isso é típico na 

maioria das aplicações de gestão da cadeia de abastecimento. A função anti-

colisão requer uma cooperação entre as tags e os leitores de forma a minimizar 

o risco de muitas tags respondendo todas de uma só vez; 

 Erro na detecção/ correção: Um leitor pode utilizar um software sofisticado 

para detectar e corrigir erros de transmissão da tag. Esses softwares podem 

também incluir programação para detectar e eliminar duplicidade ou dados 

incompletos; 

 Criptografia, Autorização e autenticação (Segurança): Criptografia, autorização 

e autenticação são úteis quando tiver que ocorrer troca de dados seguro entre 
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uma tag e um leitor. Tanto a tag quanto o leitor devem colaborar para a 

execução do protocolo, necessário para atingir o nível desejado de segurança 

dos dados. Só após a validação dessa troca de informação é que a tag transmite 

os dados para o leitor. 

O módulo controlador é o responsável pelo fluxo de dados entre as tags e o 

computador host. Geralmente o leitor se comunica com o computador host através de uma 

conexão Ethernet ou Serial. Um leitor pode também ser equipado para se comunicar com o 

computador através de uma conexão sem fio, especialmente se o leitor for portátil ou um 

dispositivo móvel. 

2.5.3. Controlador 

A fim de alcançar todos os benefícios de um sistema RFID, aqueles que 

implementarem soluções RFID devem achar formas de incorporar os dados em seus processos 

de tomada de decisão. Sistemas de TI são fundamentais para esses processos. É nesse cenário 

que o software de controle aparece, ele conecta o dispositivo RFID com o legado sistemas de 

TI da empresa. Ele é responsável pela qualidade e pela facilidade de utilização das 

informações produzidas pelos sistemas RFID (HUNT et al, 2007). Há três motivações 

primárias por trás do uso do software de controle, a primeira seria para encapsular as 

aplicações das interfaces de dispositivos, a segunda para processar as observações brutas 

capturadas pelos leitores e sensores de modo que as aplicações só vejam eventos 

significativos e de alto nível, diminuindo assim o volume de informação que elas precisam 

processar, e por último para fornecer uma interface em nível de aplicação para gerenciar 

leitores e consultar observações RFID (GLOVER e BHATT, 2007). 

2.6. Smart Card 

Smart card é um computador portátil e resistente com capacidade de armazenamento 

de dados programáveis. Os smart cards possuem o tamanho e formato exato de um cartão de 

crédito e podem realizar processamento de dados (JURGENSEN, GUTHERY, 2002). 

Os smart cards sem contato têm um funcionamento semelhante com o das tags RFID. 

Pode-se até considerar que alguns tipos de cartões sem contato são tags RFID apenas com um 

formato diferente e providos de mais memória. 

Um smart card pode ser apenas um dispositivo de armazenamento ou pode ter um 

processador para executar algumas operações. Alguns tipos de smart cards permitem que o 

usuário implementem seus programas no processador do cartão. Segundo Finkenzeller (2003), 

smart cards podem ser classificados como cartões de memória e cartões com processador. 
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2.6.1. Cartões de Memória 

Cartões de memória é a forma mais simples de smart cards. Eles não possuem 

processador para executar programas, possuem apenas memória para armazenar dados do 

usuário (FLORENTINO, 2007). A memória, geralmente EEPROM, é acessada através de 

uma lógica sequencial (máquina de estado), ver Figura 10. Também é possível integrar um 

simples algoritmo de segurança (FINKENZELLER, 2003). 

A funcionalidade do cartão de memória é normalmente aperfeiçoada para uma 

aplicação específica. A flexibilidade de aplicação está altamente limitada, mas o lado positivo 

nesses cartões é que o custo / benefício é altamente atrativo. Por esta razão, cartões de 

memória são predominantemente utilizados em aplicações de larga escala os quais o custo 

unitário do cartão exerce grande impacto (FINKENZELLER, 2003). 

 

 

Figura 10: Arquitetura típica de um cartão de memória com lógica de segurança. Adaptado de 

Finkenzeller (2003) 

2.6.2. Cartões com Processador 

São também conhecidos como cartões inteligentes, possuem um microprocessador que 

está conectado a um segmento de memória (ROM, RAM e EEPROM) conforme ilustrado na 

Figura 11 (FINKENZELLER, 2003). 

 

Figura 11: Arquitetura típica de um cartão com processador. Adaptado de Finkenzeller (2003) 



44 

 

 

A memória ROM incorpora um sistema operacional para o microprocessador e é 

inserido durante a fabricação do chip, o conteúdo desta memória não pode ser substituídos. O 

chip EEPROM contém dados da aplicação e código de programa relacionado com a 

aplicação, a leitura e escrita nessa área de memória são controlados pelo sistema operacional. 

A RAM é a memória de funcionamento temporária do microprocessador, os dados nela são 

perdidos quando a tensão de alimentação está desconectada. 

Smart cards com processador geralmente são utilizados em aplicações sensíveis a 

segurança. Exemplos são os smart cards para celulares Global System for Mobile 

Communications (GSM) e cartões de débito. A possibilidade de programação dos cartões com 

processadores também facilita a rápida adaptação a novas aplicações. 

2.6.3. Cartões com Contato 

Os smart cards com contato são um tipo de cartão que necessita de um contato físico 

com o leitor para realizar a transferência de dados e para fornecer energia ao cartão. 

O primeiro cartão com chip foi implementado na Europa para a utilização como cartão 

telefônico em meados de 1980, utilizando o cartão de memória. Porém esses cartões com 

contato, que apresentam o chip com as conexões visíveis, não funcionam bem. Apresentam 

muitos problemas na leitura quando inseridos nas leitoras. A tecnologia do cartão com contato 

é ineficiente para várias aplicações apesar de alguns países principalmente na América do Sul 

ainda utilizarem essa tecnologia (FINKENZELLER, 2003). 

Em geral os smart cards com processador são do tipo com contato para poder receber 

energia necessária para o funcionamento do processador, além de prover segurança dos dados 

do cartão. 

2.6.4. Cartões sem Contato (contactless smart card) 

O uso de cartões com contato requer que o cartão seja inserido em um leitor. Esse 

procedimento pode consumir um tempo considerável em determinadas aplicações. Como as 

conexões do cartão são visíveis, o chip pode sofrer um curto-circuito inutilizando-o 

facilmente. O uso de cartões que operam na proximidade do leitor, ao invés de inseridos nele, 

aumenta a eficiência e agilidade da operação consideravelmente (JURGENSEN e 

GUTHERY, 2002). É nesse contexto se que inserem os smart cards sem contato. 

Os smart cards sem contato possuem a vantagem de o leitor ter uma mecânica de 

menor complexidade e menor gasto com manutenção devido a desgaste, corrosão e sujeira, 

uma vez que o chip do cartão está protegido de ações externas (FINKENZELLER, 2003). 

A International Organization for Standardization (ISO) 1810 especifica o formato 

para todos os smart cards sem contato. As dimensões de um smart card são especificadas 

como 85,46 mm x 54,92 mm x 0,76 mm. A espessura necessária é de apenas 0,76 mm, a qual 

representa um desafio para a fabricação desses cartões, pois impõem limites estritos sobre as 

dimensões das antenas e chips. 
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O smart cards sem contato, por exemplo, podem ser fabricados a partir de quatro 

chapas de Policloreto de Polivinila  (PVC), conforme ilustra a Figura 12, cerca de 0,2 mm de 

espessura cada uma: duas chapas de admissão que estão inseridas no interior do cartão e duas 

chapas revestidas que irão formar o exterior do cartão (FINKENZELLER, 2003).  

A antena, sob a forma de uma bobina é aplicada a uma das duas chapas de admissão, a 

chapa portadora é conectada ao módulo do chip usando uma técnica de conexão adequada 

(FINKENZELLER, 2003). 

A chapa portadora é coberta por uma segunda chapa de admissão, a partir da qual a 

área do módulo do chip tem sido selada. Frequentemente um enchimento é também dosador 

no espaço oco restante. Este preenchimento é necessário para evitar que a chapa revestida 

aplicada após o processo de laminação enfraqueça em torno do modulo de chip e dar uma 

superfície de cartão lisa e plana (FINKENZELLER, 2003). 

 

 

Figura 12: Estrutura de chapas de um smart card sem contato. Adaptado de Finkenzeller 

(2003) 

2.6.5. Padrões relacionados à smart cards 

Existem vários padrões para smart cards, conforme apresentado na Figura 13. Nesse 

trabalho de dissertação será dada mais atenção aos padrões relacionados aos smart cards sem 

contato, em especial a ISO 14443 e ISO 15693, pois esses padrões são utilizados nos cartões 

abordados neste trabalho.  
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Figura 13: Família de smart cards e seus padrões ISO. Adaptado de Finkenzeller (2003) 

A Tabela 4 exibe o alcance especificado para cada tipo de cartão juntamente com seu 

padrão. 

 

Tabela 4: Padrões para Smart Cards. Adaptado de Finkenzeller (2003) 

Padrão Tipo de Cartão Alcance Aproximado 

ISO 10536 Acoplamento Forte 0 a 1 cm 

ISO 14443 Acoplamento de proximidade 0 a 10 cm 

ISO 15693 Acoplamento de vizinhança 0 a 1 m 

 

A maior parte do desenvolvimento em cartões do tipo Acoplamento Forte (close 

coupling) foi realizada no período de 1992 a 1995. Devido ao alto custo de fabricação desses 

cartões e às pequenas vantagens em relação aos smart cards com contato, esse tipo de cartão 

nunca teve sucesso no mercado e atualmente praticamente não é utilizado. 
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2.6.5.1. ISO 14443 

O padrão ISO 14443 define o funcionamento de smart cards sem contato que possuem 

alcance de leitura em torno de 7 a 15 cm. O armazenamento normalmente é feito por um 

microprocessador e frequentemente há contatos adicionais. 

Esse padrão especifica que as dimensões dos cartões devem ser de 85,72 mm x 54,03 

mm x 0,76 mm. O padrão também determina parâmetros de teste de torção, de radiação 

ultravioleta, raios-X e de radiação eletromagnética. 

A fonte de alimentação dos cartões do tipo acoplamento de proximidade (proximity 

coupling) é provida por indução de um campo magnético alternado a uma frequência de 13,56 

MHz. O cartão inclui uma grande antena de bobina tipicamente com 3 a 6 voltas de fio 

metálico. O campo magnético do leitor deve ter um valor entre 1,5 A/m e 7,5 A/m. 

Durante o desenvolvimento da norma ISO 14443 houve uma divergência sobre a 

interface de comunicação no desenvolvimento do padrão, surgindo então dois procedimentos 

de comunicação: tipo A e tipo B. Um cartão deve implementar apenas um dos dois tipos. 

Enquanto o leitor deve implementar os dois tipos e realizar o chaveamento de tipo correto de 

acordo com o smart card lido. 

A interface de comunicação do tipo A utiliza modulação Amplitude Shift Keying  

(ASK) com índice de modulação de 100% e codificação Miller para a transferência de dados 

do leitor para o cartão. Já na transferência de dados do cartão para o leitor é utilizado uma 

modulação de carga com uma sub-portadora de 847 kHz, um dezesseis avos da frequência da 

portadora. A modulação da sub-portadora é feita utilizando-se o código Manchester. Em 

ambas as direções a taxa de transferência é de 106 kbit/s (FINKENZELLER, 2003). 

Já a interface de comunicação do tipo B faz uso da modulação ASK com índice de 

modulação de 10% e codificação Non Return to Zero (NRZ) para a transferência de dados do 

leitor para o cartão. No sentido inverso é utilizada uma modulação de carga com 847 kHz de 

frequência na sub-portadora. A modulação da sub-portadora é o Binary phase-shift keying  

(BPSK) e codificação NRZ. A taxa de transferência de dados, assim como no tipo A, é de 106 

kBits/s em ambas as direções. 

2.6.5.2. ISO 15693 

O padrão ISO 15693 descreve o método de funcionamento e parâmetros de operação 

de smart cards sem contato com acoplamento por vizinhança (vicinity coupling). Este padrão 

foi originalmente criado para ser o padrão apenas para smart cards sem contato. Porém logo 

após sua apresentação ele foi adotado pelos maiores fornecedores de RFID no mundo, como a 

Texas Instruments e Philips Semiconductors, para também ser o padrão para futuras tags 

RFID. Os smart cards com acoplamento por vizinhança possuem um alcance de até um metro 

de distância do leitor. O armazenamento de dados nesses cartões geralmente são módulos de 

memória de baixo custo com máquinas de estado simples  (FINKENZELLER, 2003). 

Esse padrão especifica o uso da frequência de operação de 13,56 MHz. O campo 

magnético necessário é entre 0,15 A/m a 5 A/m. 
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Assim como no padrão ISO 14443, o padrão ISO 15693 prevê o uso de dois tipos de 

modulação: o ASK com índice de modulação em 10% e o ASK com índice em 100%. Além 

de haver dois tipos de modulação, são previstos dois tipos de codificação: o “1 de 256” e o “1 

de 4”. A modulação 1 de 256 é uma modulação de posição de pulso em que o valor do dígito 

transferido pode ser claramente definido em valor na escala de 0 a 255. Isso significa que 8 

bits podem ser transmitidos simultaneamente em um  único passo. O tempo de transmissão de 

8 bits é de 4,833ms. A modulação 1 de 4 funciona de forma semelhante, variando apenas a 

escala para ser de 0 a 3. Nessa modulação, o tempo de transmissão de um byte é de 75,52μs. 

A modulação ASK em 10% em conjunto com a codificação 1 de 256 caracteriza o 

chamado “modo de longa distância”. Enquanto chama-se de “modo rápido” a modulação 

ASK 100% com a codificação 1 de 4. A taxa de transmissão de dados do leitor para o cartão 

no modo de longa distância é de 1,65 Kbits/s e no o modo rápido é de 26,48 Kbits/s. E taxa de 

transferência de dados do cartão para o leitor é de 6,62 Kbits/s no modo de longa distância e 

de 26,48 Kbits/s no modo rápido. 

2.6.6. Estrutura dos smart card utilizados neste trabalho 

Neste trabalho foram utilizados dois smart cards, o primeiro foi um cartão que possui 

internamente uma estrutura de arquivos e comandos baseados na ISO 7816-4, o qual opera 

sobre o protocolo de transmissão ISO 14443B. O segundo foi o Mifare Ultralight produzido 

pela NXP Semiconductors e opera sobre o protocolo ISO/IEC 14443A. 

2.6.6.1. Cartão ISO 7816 

Esse cartão possui sistemas completos de arquivos hierárquicos de gestão com códigos 

hexadecimais, ou seja, todos os arquivos são endereçados usando códigos hexadecimais, e 

todos os comandos são estritamente com base nesta abordagem (RANKL e EFFING, 2004).   

Todas as informações pertinentes ao arquivo são armazenadas nele mesmo. Como 

consequência disso é que o arquivo deve ser sempre selecionado antes de qualquer operação 

sobre ele. Dessa forma, ele é dividido em duas partes, como mostrado na Figura 14. A 

primeira contém informações sobre o layout, estrutura e condições de acesso. A segunda 

contem os dados que podem ser modificados. 
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Figura 14: Estrutura interna de um arquivo para um sistema de gerenciamento de 

arquivos em um smart card. Adaptado de RANKL e EFFING (2004).   

 

A estrutura de arquivo do primeiro cartão utilizado é especificada no padrão ISO/IEC 

7816-4, o qual é semelhante ao de um sistema Disk Operating System (DOS) ou Unix. 

Existem basicamente duas categorias de arquivos, a primeira é os arquivos do diretório, que 

são chamados dedicated files (DFs). A segunda categoria consiste dos arquivos que contém os 

dados reais do usuário, são chamados de elementary files (EFs). Um DF atua como uma 

espécie de pasta que contem outros DFs de nível inferior ou EFs. EFs podem ser classficados 

como arquivos do usuário (working EFs) ou para o sistema operacional (internal EFs). A 

Figura 15 ilustra as relações entre os vários tipos de arquivos e suas descrições são as 

seguintes: 

 Master file (MF): é o diretório raiz, contém todos os outros diretórios e todos 

os arquivos. É um tipo especial de DF, e representa toda a extensão da 

memória do cartão inteligente disponível para a região de arquivo. Um arquivo 

mestre deve estar presente em cada cartão inteligente; 

 DF: é um diretório no qual outros arquivos (DFs e EFs) podem ser agrupados. 

Um DF pode conter outros DF.  

 EF: possui os dados que podem ser alterados por uma aplicação. EFs podem 

ser localizados diretamente abaixo de uma MF ou DF.  

 

 

Figura 15: Classificação da estrutura de arquivo do smart card de cardo com a norma 

ISO/IEC 7816-4. Adaptado de RANKL e EFFING (2004).  



50 

 

 

A Figura 16 exibe os vários tipos de arquivos em uma árvore de arquivo no smart 

card. 

 

 

Figura 16: Vários tipos de arquivos dispostos em uma árvore de arquivos. (RANKL e 

EFFING 2004). 

Para que o leitor possa se comunicar com o cartão, é necessário enviar um comando 

REQ definido no padrão ISO/IEC 14443-3 identificar o cartão durante a fase de anti-colisão e 

recebe como resposta o comando ATQB, o qual fornece ao leitor informações importantes 

sobre o cartão. O comando ATTRIB estabilizar a comunicação entre o smart card e o leitor. 

Após a estabilização da comunicação entre o leitor e o smart card no raio de 

proximidade, comando para leitura, gravação e processamento dos dados podem ser 

envidados para o cartão.  

 

2.6.6.2. Cartão Mifare Ultralight 

O cartão Mifare Ultralight utilizado foi o modelo MF0ICU1 que dispensa o uso de 

criptografia no canal de comunicação. Ele possui 512 Kbits (64 Bytes) de Memória EEPROM, 

organizados em 16 páginas com 4 bytes cada.  

A Figura 17 exibe a organização interna da memória do Ultralight. Os quatro 

primeiros blocos são reservados para configuração do smart card, portando não sendo 

utilizados para armazenamento de dados do usuário. Consequentemente, são reservados 

apenas 48 bytes para dados do usuário. 
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Figura 17: Organização da Memória do ultralight MF0ICU1.  Adaptado de NXP (2010) 

Toda transação de dados é iniciado pelo leitor através do envio de comandos para o 

cartão. A Figura 18 apresenta o diagrama de estado do smart card segundo o protocolo da 

Mifare. Assim que o cartão entrar no campo de alcance do leitor (estado POR), ele estará 

pronto para receber comandos (estado IDLE). Nesse estado, o cartão aceita somente comando 

REQA ou WUPA que acorda todos os cartões existentes no campo, colocando os no estado 

Ready 1. O comando SELECT1 inicia o processo de anti-colisão (seleção de um cartão dentre 

os que estão no campo), passando para o estado Read 2, e o comando SELECT2 concluí o 

procedimento de anti-colisão, alterando dessa forma para o estado ACTIVE, o qual permite 

ler 16 bytes ou escrever 4 bytes por vez. O estado HALT ajuda o leitor a identificar cartão 

previamente processado na fase anti-colisão dos que não foram selecionados ainda. 
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Figura 18: Diagrama de estado do Mifare Ultralight. (NXP, 2010) 

2.7. Paralelismo com Pthread 

A Pthreads especifica um conjunto de API que controla a maioria das ações 

necessárias por uma thread. Essas ações incluem a criação e finalização de threads, à espera 

de threads para completar e gerenciar a interação entre elas. Nesta última categoria, existem 

vários mecanismos de bloqueio que impede duas threads de tentar modificar os valores de 

dados simultaneamente: mutexes, variáveis de condição e semáforos. Apesar de semáforos 

não fazer parte do Pthreads, mas eles são conceitualmente alinhado com threading e 

disponível em todos os sistemas em que roda Pthreads  (BINSTOCK, 2008). 

Enquanto a biblioteca Pthreads é bastante abrangente (embora não tão extensa como 

alguns outros conjuntos nativo de API) e claramente portátil, ela sofre uma série de limitação 

comum em todas as APIs nativas de threads: Requer um considerável código específico de 

threading. Em outras palavras, codificar para Pthreads irrevogavelmente lança a base de 

código em um modelo com threaded. Além disso, determinadas decisões, tais como o número 

de threads para usar pode tornar-se severo no programa. Em troca destas restrições, Pthreads 

oferece um amplo controle sobre as operações de theads, que é inerentemente uma API de 

baixo nível que mais requer várias etapas para executar tarefas simples de threads. Por 

exemplo, utilizando um loop threaded para percorrer um grande bloco de dados requer que as 

estruturas de segmentação seja declarada, que os segmentos seja criados individualmente, que 
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o laço de limites para cada segmento seja calculado e atribuído ao segmento e, finalmente, 

que os handlets das threads sejam manipulados, tudo isso deve ser codificado pelo 

desenvolvedor. Se o loop não realiza mais do que simplesmente fazer uma iteração, a 

quantidade de código específico pode aumentar substancialmente (BINSTOCK, 2008). 
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Capítulo 3 

e-Pontos: Uma solução embarcada de 

automação comercial aplicada a clubes de 

fidelidade baseado em tecnologia RFID 

Este capítulo descreve a solução proposta, objeto de estudo desta dissertação de 

mestrado, enfocando suas principais partes: um componente de comunicação, um software 

embarcado armazenado na memória da plataforma construída para esse propósito e um 

Servidor Back-end na internet.  

 

3.1. Arquitetura do Sistema 

Para criar um sistema único de cartão de fidelidade de forma a identificar os 

consumidores diretamente nos pontos de vendas e processar suas recompensas de forma 

totalmente automatizada, foi criada uma estratégia em que cada cliente filiado ao clube irá 

possuir um cartão fidelidade, e sempre que comprar produtos em alguma loja conveniada irá 

acumular pontos que poderão ser resgatados.  

Com o intuito de fornecer um melhor entendimento da estratégia utilizada neste 

trabalho de dissertação foi desenvolvida uma arquitetura que possibilite uma visão geral da 

solução proposta. Essa arquitetura é apresenta na Figura 19. 

Para a automatização completa, a solução proposta, faz uso da tecnologia RFID para 

se comunicar com smart card, do sistema embarcado para coletar as informações do cupom 

fiscal e ainda da computação distribuída, para a comunicação com o servidor central.  
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Figura 19: Modelo Arquitetural da Solução Proposta 

O primeiro passo da arquitetura, representado pelo número 1 da Figura 19, ocorre 

quando o software comercial proprietário do comerciante encerra a venda, nesse momento o 

Componente de Comunicação instalado no computador da loja é acionado, ele captura as 

informações da compra e entregar essas informações para o Sistema Embarcado através de 

uma interface Universal Serial Bus (USB), representado pelo número 2.  O Software 

Embarcado contido nesse sistema extrai essas informações, ler o passive smart card do 

consumidor (3), processa as informações e credita os pontos da compra em seu cartão. Após 

isso, a identificação do consumidor bem como o total de pontos acumulados é enviada para 

Componente de Comunicação, os quais serão impressos no cupom fiscal.  

Em paralelo, as informações da compra bem como do consumidor são enviados para o 

Servidor back-end (4), o qual fornece dados de armazenamento, processamento e serviços 

extras para os clientes e lojistas pertencentes ao clube. Se ocorrer alguma falha que impeça o 

envio dos dados para o servidor central, o Software Embarcado salva os dados não enviados 

em um arquivo temporário (arquivo cache) na memória DataFlash para posterior envio. 

A arquitetura do sistema é composta por um Servidor, que irá atuar como a central de 

processamento de informações. Esse servidor recebe todas as requisições oriundas o sistema 

embarcado e estar ligado diretamente ao banco de dados, o qual contem todas as informações 

do comerciante, da compra e do consumidor. 

3.2. A Plataforma de Hardware 

Considerando que a confecção de um sistema embarcado não diz respeito somente ao 

hardware, mas também ao software, a seleção da plataforma ocorreu considerando alguns 

fatores: 



56 

 

 

 Requisitos de Hardware 

 A plataforma deve possuir pelo menos uma porta USB Host, para conexão 

de dispositivos de comunicação (em particular serviços de modems, tais 

como General Packet Radio Service (GPRS), Enhanced Data rates for 

GSM Evolution (EDGE) ou 3rd Generation of Mobile Telecommunications 

Technology (3G) e de armazenamento em massa; 

 A plataforma deve possuir uma porta USB Device, para conexão com um 

computador; 

 A plataforma deve possuir uma porta Ethernet 10/100; 

 A plataforma deve possibilitar a comunicação com dispositivos RFID; 

 Deve haver conectores de expansão disponibilizando algumas entradas e 

saídas digitais e algumas portas de comunicação serial do tipo Universal 

Asynchronous Receiver/Transmitter (UART). 

 Requisitos de Software 

 Deve haver um ambiente de programação contendo, no mínimo um 

compilador para as linguagens C e C++, uma forma simples de transferir os 

binários para a plataforma e uma forma de controlar e verificar o 

funcionamento do sistema, através de uma porta serial de console; 

 Deve conter drivers para os dispositivos de hardware presentes na 

plataforma, facilitando o desenvolvimento das aplicações; 

Deve suportar os protocolos Transmission Control Protocol (TCP)/ Internet Protocol 

 (IP) e Point-to-point Protocol  (PPP). 

Após realizar pesquisas por plataforma que atendesse aos requisitos e restrições de 

software e hardware, optou-se por uma plataforma de hardware com sistema operacional 

embarcado. Essa decisão foi encorajada, pois um sistema operacional encapsula o acesso em 

baixo nível aos periféricos, permitindo que o desenvolvimento da aplicação seja focado nas 

regras de negócio, possibilitando então uma maior produtividade. Nesse sentido, optou-se 

pelo Linux, pois já estão disponibilizadas, de forma nativa e sem custos adicionais, as 

interfaces para USB host, USB device e os serviços oferecidos pela pilha TCP/IP, tais como 

File Transfer Protocol (FTP), Hypertext Transfer Protocol (HTTP), HyperText Transfer 

Protocol Secure (HTTPS), TELNET, Secure Shell (SSH) e etc. 

No entanto, foi constatada na pesquisa uma forte carência no mercado de uma 

plataforma de hardware com sistema Linux embarcado para aplicações RFID, o que resultou 

na necessidade de confeccionar um hardware especifico para a solução do objeto do estudo 

desta dissertação de mestrado. 

O protótipo de hardware utiliza a plataforma embarcada ARM9/Linux que é composta 

de hardware e software embarcados e permite o desenvolvimento de aplicativos com 

capacidade de comunicação por interface serial, ethernet, USB host, USB device e RFID. 

As seções seguintes descrevem o protótipo de hardware confeccionado 

especificamente para a solução proposta. Esta seção esta dividida em três subseções: subseção 
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3.2.1, a qual retrata o hardware utilizado na solução proposta. E a subseção 3.2.2 a qual 

descreve o sistema operacional personalizado para a plataforma e por fim, a subseção 3.2.3 

que enfatiza as principais características do drive de comunicação com o leitor RFID. 

3.2.1. Sistema de Hardware 

A Figura 20 exibe a versão atual da placa do protótipo de hardware construído 

especificamente para o objeto de estudo deste trabalho, medindo 75 mm de largura por 110 

mm de comprimento. O diagrama de blocos das interfaces de comunicação é representado na 

Figura 21. 

 

 

Figura 20. Diagrama de blocos das interfaces de comunicação do protótipo de hardware. 

 

 

Figura 21. Visão da placa do protótipo de hardware. 
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A plataforma de hardware escolhida usa o ATMEL AT91RM9200 que é um 

processador com um baixo consumo de energia e um baixo custo industrial além de ser 

largamente utilizados em diversos projetos (ZHU, 2010), e incorpora os seguintes 

componentes: 

 Processador ARM920T, fornecendo 200 MIPS a 180 MHz 

 16 Kbytes de RAM e 128 Kbytes de ROM internos 

 Interface para barramento externo, suportando memórias SDRAM, Flash, 

CompactFlash e NAND Flash/Smart Media 

 Periféricos de sistema: 

• Real-time Clock 

•  UART de debug 

• Controlador de interrupções com 8 níveis de prioridade 

• 7 fontes de interrupção externa 

• Até 122 I/Os programáveis 

• Controlador DMA de 20 canais 

 Ethernet Media Access Control  (MAC) 

 Interface USB 2.0 Host, Full Speed (12 Megabit Por Segundo (Mbps)) 

 Interface USB 2.0 Device, Full Speed (12 Mbps) 

 Interface para cartão multimídia 

 Interfaces seriais síncronas (Serial Peripheral Interface Bus (SPI), I²C, Two-wire, etc) 

 4 UARTs (interfaces seriais assíncronas universais) 

• Suporte para RS232, RS485 e IrDA 

• Suporte para Smart Card padrão ISO7816 T0/T1 

• Uma das UARTs possui suporte completo a controle de fluxo 

 2 Timers de 3 canais, com funções de temporização, contador, Pulse-Width 

Modulation (PWM), etc 

3.2.1.1 Memória RAM 

A memória RAM possui 32 Mb de capacidade e é do tipo Synchronous Dynamic 

Random-access Memory  (SDRAM), modelo Micron MT48LC16M16A2TG-75, compatível 

com os padrões PC100 e PC133. A interface com o ARM9 se dá por um barramento de 16 

bits de dados. 

3.2.1.2 Memória ROM 

O protótipo de hardware possui duas memória ROM de 4 Mb de capacidade cada, 

ambas é uma memória Flash serial, modelo Atmel DataFlash AT45DB321D-SU. Usa uma 

interface SPI para comunicação com o ARM9. É organizada em 8.192 páginas de 528 bytes 

cada. Cada página suporta, no mínimo, 100.000 ciclos de escrita. O tempo de retenção de 

dados é de 20 anos. 

Por ser serial, possui tempos de acesso maiores, mas ainda satisfatórios para as 

aplicações-alvo dessa plataforma. Além disso, o armazenamento é totalmente “offline”, ou 

seja, o processador irá espelhar parte de seu conteúdo na RAM, uma vez que não é possível 
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executar código diretamente nela. Em compensação, possui um baixo custo, 

comparativamente com as memórias flash paralelas. 

3.2.1.3 USB Host e Device 

O plataforma de hardware possui, nativamente, duas portas USB 2.0 Full Speed 

(12Mbps), uma Host e uma Device.  O conector da porta USB Host é voltado para dentro do 

gabinete, para que o dispositivo USB fique também no interior do gabinete, e é mais alto, para 

que o plugue não toque os componentes da placa, conforme pode ser observado na Figura 21. 

3.2.1.4 Cartões SD/MMC 

A plataforma suporta cartões de memória do tipo Secure Digital (SD) Standard ou 

Multi Media Card (MMC) até o máximo de 4 Gb. O conector para o cartão é um FPS009-

3003. 

3.2.1.5 RFID 

A interface RFID é fornecida por um chip Melexis MLX9012, que opera na 

frequência de 13.56 MHz e suporta os padrões ISO14443A, ISO14443B e ISO15693. A 

interface de comunicação com o MLX90121 é parcialmente síncrona, possui características 

próprias e peculiares, impedindo a utilização direta de uma serial síncrona convencional. 

Assim, sua interligação com o ARM9 se dá através de 6 pinos de I/O genéricos e a interface 

foi implementada por software. 

 

3.2.1.6 Ethernet 

O microcontrolador Atmel AT91RM9200 já possui uma controladora Ethernet, a qual 

inclui principalmente duas partes principais: um é o controlador MAC e o outro é a interface 

Physical Layer (PHY) modelo Micrel KSZ8721BL, o qual é usado na camada física para 

operações 100BASE-TX e 10BASE-T. 

3.2.2. O Sistema Operacional Embarcado Personalizado 

O sistema embarcado na plataforma foi personalizado para o protótipo de hardware e 

para a aplicação alvo dessa dissertação, para tal foi utilizado o Buildroot (KORSGAARD, 

2012), o qual permite a criação de um cross-compiling toolchain (conjunto de ferramentas 

compilação para uma arquitetura diferente da máquina de desenvolvimento, no caso a 

arquitetura ARM), o sistema de arquivos, uma imagem do kernel e uma imagem do 

bootloader. 



60 

 

 

Uma vez criada essas imagens foi necessária descarregá-las no microcontrolador 

ARM9 do protótipo de hardware. No entanto, a memória Dataflash desse microcontrolador 

vem de fábrica sem nenhum programa, apenas transmite o caractere American Standard Code 

for Information Interchange (ASCII) “C” através da porta Debug, indicando que pode ser 

inserindo um programa nessa memória utilizando o protocolo XModem. Foi utilizado o 

utilitário Minicom para carregar o pacote de software Darrell’s Loader (bootloader primário), 

o qual depois de instalado na memória Dataflash fornece ao usuário um menu com opções 

para carregar o U-Boot (bootloader secundário) , as imagens do kernel e do sistema de 

arquivo.  

O bootloader primário é responsável por inicializar o processador ARM9, configurar a 

unidade de gerenciamento de memória e inicializar a memória Dataflash; enquanto que o 

bootloader secundário assume o papel de transferir as imagens do kernel e o sistema de 

arquivo para a memória RAM e executar o script de inicialização do sistema operacional.  

O núcleo do sistema operacional embarcado na plataforma é construído a partir de um 

kernel oficial do Linux (na família da versão 2.6), ao qual são aplicados “patches” para 

suporte integral ao processador ARM9 utilizado no protótipo do hardware. O Linux já provê 

interfaces nativas (drives) para a maioria dos periféricos da plataforma de hardware incluindo 

USB host, USB device e TCP/IP (FTP, HTTP, HTTPS, TELNET, SSH e PPP). Dessa forma, 

permitindo o desenvolvimento de aplicativos em linguagens C e C++, sem a necessidade de 

conhecimento do hardware, visto que o núcleo do sistema operacional realizará o acesso em 

baixo nível aos periféricos.  

A fim de economizar memória RAM, o sistema de arquivo em RAM Disk foi 

personalizado para ter o mínimo de arquivos necessário para o bom funcionamento da 

plataforma. Constam apenas bibliotecas de suporte à GNU C Library (glibc); interpretadores 

de comando Busybox; pontos de acesso a dispositivos de hardware no diretório “/dev”; 

pacotes PPP para conexão discada por GPRS, EDGE e 3G; e software para manutenção do 

sistema de arquivos persistente em flash. 

Para prover persistências para as aplicações-alvo da plataforma, foi criado um sistema 

de arquivo do usuário do tipo Journalling Flash File System Version 2 (JFFS2), armazenado e 

acessado diretamente na Dataflash, sendo controlado por drivers, uma vez que é uma 

memória flash serial. 

Atualmente esta reservado 528 Kb para o sistema de arquivo do usuário e mapeado 

para o diretório “/pfs”. O Linux customizado esta ocupando 4993 Kb da memória. 

3.2.3. Sistema RFID 

Foi visto na seção 2.5 que uma aplicação RFID é uma sistema de infra-estrutura física 

composta por um leitor que emite ondas de rádio a fim de energizar um ou mais tags no 

âmbito de um protocolo pré-definido. O leitor é representado através da interface RFID 

Melexis MLX90121 discutida na seção 3.2.1.5, a tag e o controlador responsável por realizar 

a comunicação entre o leitor e a tag sobre um protocolo serão discutidos nas subseções 

seguintes 3.2.3.1 e 3.2.3.2. 
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3.2.3.1 A Tag 

A tag utilizada neste trabalho foi a passiva, isto é, não possui uma fonte de 

alimentação, a energia é fornecida pela onda de frequência  de rádio criada pelo leitor. Foi 

utilizado um smart card com memória uma vez que os pontos serão armazenados nele. 

A escolha da tag ocorreu basicamente por dois fatores, melhor adequação física aos 

objetivos do objeto de estudo dessa dissertação e a relação custo-benefício. Para entender 

como procedeu a escolha faz-se necessário relatar um histórico dos smart card avaliados no 

decorrer deste trabalho. 

A primeira tag avaliada foi a smart card PicosPass 16KS da Inside Contactless, uma 

vez que o Laboratório de Engenharia e Automação (LECA) da UFRN dispunha de vários 

exemplares. De posse do Kit de Desenvolvimento da Melexis e do DataSheet (Inside 

Contactles Picopass32KS V1.6) tentou-se realizar a comunicação entre o leitor MLX90121 e 

o smart card PicoPass. A princípio, foi possível identificar o cartão, mas não a leitura e a 

escrita, após várias tentativas descobriu-se que o cartão opera em modo de segurança e que o 

protocolo de criptografia é proprietário da Inside Contactles, apenas seus leitores possui o 

algoritmo para descritografar. Por esses motivos esse cartão foi descartado. 

 O segundo smart card avaliado foi um cartão que opera sobre protocolo de 

transmissão ISO 14443B e sobre ISO 7816-4 (organização, segurança e comandos de 

comunicação). Nesse cartão foi possível realizar a leitura e escrita com sucesso, no entanto há 

ocorrência de “NO RESPONSE” em alguns comandos aleatoriamente, o qual foi contornado 

em nível de aplicação pelo software embarcado.  

Mesmo contornado o problema, esse cartão é comercialmente viável aqui no Brasil. 

Dessa forma, faz-se necessário utilizar um cartão mais barato, mais fácil de comercialização e 

que fosse compatível com o protocolo ISO 14443A. 

O terceiro cartão escolhido foram os da família Mifare produzidos pela NXP 

Semiconductors (antiga Philips), pois são amplamente utilizados, detendo 85% do mercado de 

smart card (GANS, 2008). Ele opera sobre o protocolo de transmissão ISO 14443A. 

Inicialmente foi avaliado o cartão Mifare Classic que implementa mecanismo de 

segurança, isto é, autenticação e criptografia, porem ao tentar ler um setor do cartão antes de 

iniciar a autenticação foi obtido uma resposta informando que o comando não é aceito, ou 

seja, a comunicação precisa ser encriptada. A autenticação mútua e segurança através da cifra 

CRYPTO1 é proprietária da NXP e o suporte a esses cartões requerem que se utilizem chips 

de comunicação RFID da própria NXP em lugar do chip Melexis MLX90121. Tal alteração é 

inviável nesse momento, pois acarretaria na modificação do protótipo de hardware para 

substituição do chip da Melexi por um dos chips da NXP. 

Sendo assim, optou-se por utilizar outro smart card da família, o Mifare Ultralight 

para avaliar o protótipo de hardware, pois não requer autenticação e criptografia no canal de 

comunicação e, além disso, o driver RFID demonstrou trabalhar melhor com a ISO 14443A. 

Sua estrutura interna e o protocolo de comunicação são descritos seção 2.6.6.  
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3.2.3.2 O Leitor RFID 

A implementação dos comandos do leitor RFID foi baseado no código do kit da 

Melexis e nos documentos ISO 14443 A e B. No entanto, o código do kit não segue o padrão 

ISO em sua totalidade, particularidades essas que foram detectadas e corrigidas.  

No canal de comunicação, os comandos enviados/recebidos entre o leitor e a tag 

dependem para o completo funcionamento do controle eficaz nos limites de temporização 

entre eles, sendo assim foram implementados não em nível de usuário e sim em nível de 

Kernel, uma vez que qualquer interrupção indesejada prejudicaria essa comunicação.  

Uma vez concluído o desenvolvimento do driver, foi criado um módulo para o suporte 

ao dispositivo mlx90121 e nomeado como mlx90121-driver.ko. O modulo é carregado 

através do comando insmode mlx90121-driver.ko. Esse comando informa o major=254 e o 

minor=0 do driver, o primeiro relaciona o dispositivo com o driver e o segundo diferenciar 

um dispositivo do outro em caso de possuir o mesmo driver. De posse dessa informação a 

instalação do driver é concluída com o comando mknod mlx90121 c 250 0. 

É possível enviar comandos ISO diretamente para o arquivo mlx90121, assim como o 

Kit do Melexis, por exemplo: echo “Iso14A Inventory” > mlx90121; echo mlx90121. 

3.3. Software Embarcado 

O software embarcado é a parte central de toda a arquitetura do sistema, ele foi escrito 

em linguagem C e esta permanentemente gravado na memória DataFlash do protótipo de 

hardware. Ele precisa ser iniciado sempre que o protótipo de hardware for inicializado, ou 

seja, independente de um terminal de controle, pois ao sair do shell o Linux envia um sinal 

SIGHUP para matar todos os processos que foram inicializados pelo terminal. 

A fim de iniciar o software embarcado ao inicializar o protótipo de hardware e 

encerrá-lo ao desligar o protótipo, ele deve funcionar como um daemon do sistema, isto é, um 

processo que roda em segundo plano sem um terminal de controle. Para isso é necessário 

seguir alguns regras básicas na codificação do software  (Stevens e Rago 2005): 

 O comando fork() foi usado para criar um processo separado; 

 É chamado umask para definir as permissões para zero (ler, escrever e 

executar) para novos arquivos criados pelo software; 

 O setsid() foi chamado para desassociar o processo do pai, neste caso o shell; 

 O chdir é usado para alterar o diretório de trabalho atual para o diretório raiz; 

 Os arquivos padrões (stdin, stdout e stderr) necessitam ser reaberto para 

/dev/null, uma vez que o processo daemon não esta associado a um terminal, 

não há lugar para a entrada padrão, saída padrão a ser exibido ou sem nenhum 

efeito no erro padrão. 

A Figura 22 apresenta o modelo de fluxo de dados desde o recebimento destes através 

da interface USB, a leitura e escrita no cartão do consumidor e o envio das informações do 
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cupom e do consumidor para o servidor back-end. Também é possível notar a existem de três 

módulos principais que compõem o software embarcado e suas principais funcionalidades. O 

primeiro prover interação com o componente de comunicação (Módulo USB), ele é 

responsável por receber e transmitir os dados fazendo uso da comunicação RS-232; o segundo 

prover comunicação com o servidor back-end (Módulo Internet), tem o objetivo de empacotar 

as informações da compra e do cliente em uma mensagem e transmiti-la para o servidor 

central do clube;  e por fim o Módulo RFID o qual é responsável por ler as informações do 

cartão de fidelidade do cliente, converter o valor da compra em pontos de fidelidade e 

atualizar esses pontos no cartão. 

 

 

Figura 22: Modelo de fluxo de dados. 

A Figura 23 exibe o fluxograma de funcionamento do sistema, a linha azul representa 

o fluxo de operação quando não ocorre nenhum erro durante o processo, a linha vermelha 

revela o fluxo do erro e por fim a linha preta evidência o retorno para o início do algoritmo, 

uma vez que a aplicação funcionará enquanto o protótipo de hardware estiver ligado. Quando 

o hardware é ligado, o bootloader secundário iniciar o software embarcado o qual verifica no 

arquivo cache dados pendentes de serem enviados para o servidor bak-end, na existência de 

um link, os dados são enviados. Paralelo a isso, o módulo USB entra em operação, ele fica 

aguardando dados via interface USB. Esse paralelismo é substancial para aumentar o 

desempenho de todo o processo. 

O Módulo USB recebe os dados da interface USB, verifica se esses dados são 

realmente oriundos do Componente de Comunicação do software comercial, se sim, processa 

os dados do cupom fiscal. Esses dados são enviados para o Módulo RFID, o qual inicializa o 

processo de leitura e gravação do smart card, os pontos do consumidor são atualizados e 

encaminhados para o módulo USB, que retorna a identificação do consumidor e os pontos 

acumulados para o Componente de Comunicação exibir essas informações no cupom fiscal. 

Paralelo a isso, os dados referente ao cupom fiscal e do consumidor são enviados para o 

servidor back-end. 
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Caso não seja possível comunicar com o servidor, as informações do cupom e do 

cartão são armazenadas em um arquivo de cache para posterior envio. 

 

Figura 23: Fluxograma de operação do sistema. 

3.3.1. Módulo USB 

O Módulo USB é responsável por prover a comunicação com o Componente de 

Comunicação e pela recepção bem sucedida dos dados da interface USB. Essa comunicação é 

feita de forma assíncrona (UART) utilizando protocolo RS-232. 

Uma vez que o software embarcado funciona sobre o sistema operacional Linux, o 

acesso a porta serial é feita através de arquivos de dispositivos identificado pelo arquivo 

“/dev/ttyGS”. Foi utilizada a função open() com os parâmetros O_RDWR e O_NOCITTY 

para abrir o dispositivo. O primeiro parâmetro informa que o arquivo é aberto para leitura e 

gravação, o segundo, diz ao Linux que o programa não necessita de um terminal de controle. 

Na comunicação assíncrona, a informação trafega por um canal único, sendo assim, o 

transmissor e o receptor devem ser configurados antecipadamente para que a comunicação se 

estabeleça a contento (SWEET, 1999). A biblioteca termios.h define a estrutura de controle 

do canal de comunicação, dentre suas funções, destaca-se a tcgetattr e tcsetattr, as quais 

obtém e definem respectivamente os atributos desse canal. As seguintes configurações foram 

definidas: 
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 Opções de controle que controla a taxa de transmissão, número de bits de 

dados, etc: 

 B115200: taxa de transmissão de 115200 bits/s; 

 CS8: 8 bits de dados; 

 CLOCAL: assegura que a aplicação não se tornará dona da porta; 

 CREAD: controlador da interface serial irá ler bytes de dados de entrada; 

 Foi definido o controle de fluxo ativado por software, que usa caracteres 

especiais ASCII para iniciar ou parar o fluxo de dados, uteis para 

transferências de informação textual. 

 Opções locais que controla como os caracteres de entrada são gerenciados pelo 

driver serial: 

 Foi definida a entrada Raw invés da Canonical, pois ela é não processada, 

ou seja, os caracteres são recebidos exatamente como foram enviados.  

Para assegurar a transferência confiável de dados entre o Componente de 

Comunicação e o Software Embarcado foi desenvolvido um protocolo de transferência 

confiável de dados o qual garante que os dados recebidos não estão corrompidos, não tem 

lacunas e está em sequência, isto é, a cadeia de bytes é exatamente a mesma cadeia de bytes 

enviados pelo Componente de Comunicação.  

O protocolo definido cria um pacote de dados conforme exibido na Figura 24. O 

pacote possui os dados a serem transmitidos (USER DATA), um identificador de início de 

pacote (STX) e outro de final de pacote (ETX), juntamente com o código de detecção de erro 

(CHECSUM). Para isso foi utilizado o Cyclic Redundancy Check (CRC) por ser o mais 

utilizado para detecção de erros de transmissão (Shieh, Chen e Han 2007). Uma vez detectado 

o erro, o emissor recebe um uma sinalização negativa (NAK) e o pacote será retransmitido 

novamente, caso contrário, se for recebido um ACK, o remetente saberá que o pacote foi 

transmitido com sucesso. Esse princípio também é usado na transmissão de mensagens do 

protocolo TCP (FAROUZAN, 2007). 

 

 

Figura 24: Estrutura do pacote de transmissão de dados pela USB. 

Inicialmente o módulo USB fica aguardando entrada de dados pela porta USB, para 

isso faz uso da chamada de sistema select(), uma vez que é mais eficiente do que escrever um 

loop de pesquisa em C, porque o monitoramento acontece em nível de kernel do sistema 

operacional (STEVENS et al, 2003). Ao receber o pacote de dados com sucesso, os dados são 

extraídos do pacote e o valor do cupom é encaminhado para o módulo RFID. 
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3.3.2. Módulo RFID 

O Módulo RFID é responsável pela leitura e escrita em conformidade com a ISO 

14443 A/B nos smart cards ISO 7816 e Mifare Ultralight. A razão pela escolha desses dois 

cartões foi explicada na subseção 3.2.3.1.  

A comunicação com os dois tipos de cartão não ocorre de forma direta, é necessário 

especificar na inicialização do software embarcado qual o smart card a aplicação irá 

trabalhar.  

A comunicação com o dispositivo RFID ocorre através de arquivo, assim como 

qualquer outro dispositivo no Linux, o qual é identificado pelo arquivo mlx90121. Para abrir, 

ler, gravar e fechar o dispositivo foram usadas as funções Portable Operating System 

Interface (POSIX) fopen, fread, fprintf e fclose respectivamente. 

Quando o dispositivo RFID é aberto, ele começa a enviar sinais para descobrir se há 

algum cartão disponível próximo. Se um passive smart card é apresentado a uma distância em 

que o leitor consiga ler, ele vai ser energizado pela antena de ondas eletromagnéticas enviadas 

pelo leitor, depois a tag começa a trabalhar e envia seu número de identificação para o leitor. 

Uma vez detectado o cartão, é criado um canal de comunicação entre o dispositivo RFID e o 

smart card do consumidor, assim como ilustrado na Figura 25. 

  

 

Figura 25: canal de comunicação entre o dispositivo RFID e o smart card. 

O fluxograma de operação do módulo RFID é dado na Figura 26. O primeiro passo é 

abrir o dispositivo MLX90121. Em seguida é feita uma leitura no cartão a fim de recuperar o 

CPF do consumidor, o identificador do cartão e os pontos de fidelidade atuais. Esses pontos 

são processados, isto é, acrescidos do valor da compra e o resultado e salvo. Ao salvar os 

pontos é feita novamente uma leitura a fim de comparar se os pontos realmente foram salvos 

com sucesso. 

O processo de leitura e escrita no cartão segue uma máquina de estado definido no 

protocolo de comunicação para cada cartão em conformidade com a norma ISO/IEC 14443 

A/B. 
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Observa-se que tanto a operação de ler no cartão, quanto à de escrever é repetida no 

máximo 20 vezes em caso de erro. Esse procedimento é substancial para diminuir o risco de 

falhas na transmissão no canal de comunicação e evitar o envio de mensagens de erros para o 

Componente de Comunicação solicitando 

. 

 

Figura 26: Fluxograma de operação do Módulo RFID. 

As funções encarregadas pela leitura e escrita no cartão, chama funções específica do 

smart card utilizado, uma vez que em cada um há certas particularidades tratadas no código, 

pois a estrutura de acesso à memória, o mecanismo de comunicação e as funções diferem de 

um para o outro. 

Sabendo que a memória do cartão esta organizada em 16 páginas com 4 bytes cada e 

que o comando de leitura ler 16 bytes (32 caracteres ASCII, hexadecimal) por vez enquanto 

que o de gravação grava 4 bytes, os dados (cpf e pontos)  do consumidor foram organizados 

de tal forma que somente um comando de leitura ou de gravação é  necessário para ler ou 

gravar esses dados. A Tabela 5 mostra a organização utilizada no cartão para o consumidor 

com CPF hipotético de 112.233.445-56 e 999.00 pontos. Observa-se que os pontos não foram 
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gravados logo após o CPF, esse artifício foi utilizado para permitir salvar os pontos apenas 

com um comando de gravação, uma vez que o CPF do consumidor só é gravado na 

inicialização do cartão. 

  

Tabela 5: Organização dos dados do consumidor na memória. 

Página 
Blocos (16 bytes cada) 

00 01 02 03 

04 11 22 33 44 

05 55 60 00 00 

06 00 00 00 00 

08 00 09 99 00 

 

A comunicação com o cartão Mifare Ultralight faz-se de acordo com a parte 3 

(Inicialização e anti-colisão) do protocolo ISO 14443A. Qualquer transação com o smart card 

é iniciada com o envio de comandos, a reposta é obtida depois de um intervalo de tempo pré-

configurado. A leitura e a escrita só podem ser realizadas quando o cartão estiver no estado 

ATIVO, para isso é necessário seguir a sequência da máquina de estado do cartão mencionada 

na seção 2.6.6.2.  

A Figura 27 apresenta, à esquerda (a), a máquina de estado criada com as operações 

realizadas para levar o cartão Mifare Ultralight ao estado ATIVO e à direita o diagrama de 

estado do cartão segundo a documentação do cartão. As operações foram: 

 GETID: executa o comando “Iso14A Inventory \r\n\r\n” para recuperar o ID do 

cartão compatível com ISO/IEC 14443-1 a 3. A resposta pode ser ID de 4 bytes 

(simples) ou 7 bytes (duplo); 

 WRREG: executa comando “WrReg 0057010103180B1F0C13\r\n” para configura 

o driver MLX90121;  

 REQA: executa comando “Iso14A 26 7” para acordar todos os cartões no campo 

de alcance do leitor, colocando no estado READ1, ou seja, é iniciado o processo 

de anti-colisão (seleção de um cartão dentre os que estão no campo do leitor); 

 SELECT1: chama o comando “Iso14A 9370 1ª_parte_id_cartao 8 bcc crca\r\n”, 

onde é passado a primeira parte do ID para tratamento de colisão, colocando dessa 

forma no estado READ2;  

 SELECT2: o comando “Iso14A 9570 2ª_parte_id_cartao i bcc crca\r\n” é passo 

com a segunda parte do ID para tratamento de colisão, mudando para o estado 

ACTIVE;  
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 READ_FILE: executa o comando “Iso14A 3004 8 crca \r\n” onde 30 indica a 

leitura e 04 a página de memória.  

 UPDATE_FILE: o comando “Iso14A A206 dados_a_serem_gravados 8 crca\r\n” é  

enviado, o A2 indica o comando de gravação e 06 a página.  

 FINAL_STATE: executa o comando “Iso14A 5000” passando o cartão para o 

estado HALT. 

 

Qualquer erro em algum dessas operações, coloca o cartão no estado IDLE, e a 

sequencia de operações volta ao estado REQA. 

 

 

       a             b 

Figura 27: a) Sequência de operações; b) Diagrama de estado do Mifare Ultralight 
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A comunicação com o cartão ISO 7816 é baseada na ISO 14443B. Diferente do 

segundo, no primeiro cartão os dados são armazenados em estrutura de arquivos e os 

comandos podem ser empacotados em formato texto e enviados em uma única vez.  

O formato do comando de envio / resposta é especificado na ISO 7816 parte 4. O 

formato é definido pelo protocolo The Transmission Protocol Data Unit (TPDU), o qual é 

formado pelo Protocol Control Byte - ISO/IEC 14443-4 (PCB), Application Protocol Data 

Unit (ADPU) e CR, os quais correspondem respectivamente ao protocolo de controle de byte, 

protocolo de aplicação da unidade dos dados e o CRC. 

A sequência de comando para ler ou escrever no cartão ISO 7816 é apresentada 

na          a           b 

Figura 28. Cada comando enviado pelo leitor segue o formato dos dados descrito no 

parágrafo anterior. A descrição dos dados enviando são os seguintes: 

 Iso14b REQB: envia o comando REQB; 

 Iso14b ATTRIB: envia o comando ATTRIB juntamente com parâmetros de 

configuração do cartão; 

 Iso14b DF_SEL_FILE: identifica o controle PCB, informa que será utilizado o 

diretório DF identificado pelo nome é o identificado do DF; 

 Iso14b WEF_SEL_FILE:  identifica o controle PCB, informa que será utilizado 

um arquivo EF sobre o DF atual é o identificador do EF; 

 Iso14b READ: informa que será realizada uma leitura no arquivo EF atualmente 

selecionando; 

 Iso14b WRITE: informa que será realizada uma escrita no arquivo EF atualmente 

selecionado. 

 

EscritaLeitura

Leitor Smart card

WrReg

Iso14B (REQB)

Iso14b (ATTRIB)

Iso14b (DF_SEL_FILE)

Iso14b  (WEF_SEL_FILE)

Iso14b (READ)

Leitor Smart card

WrReg

Iso14B (REQB)

Iso14b (ATTRIB)

Iso14b (DF_SEL_FILE)

Iso14b (WEF_SEL_FILE)

Iso14b (WRITE)

 

         a           b 

Figura 28: Sequência de comandos para ler (a) ou escrever (b) no cartão ISO 7816. 



71 

 

 

3.3.3. Módulo Internet 

O Módulo Internet tem papel fundamental na arquitetura, pois é responsável por 

assegurar a entrega dos dados do cupom e do consumidor para o Servidor back-end. Os dados 

são empacotados em uma mensagem texto no formato Command Separed Value (CSV) 

contendo as informações apresentadas na Figura 29. 

 

 

Figura 29: informações empacotadas em uma mensagem. 

O envio da mensagem ocorre de forma síncrona, no qual o remetente e o destinatário 

estão sincronizados, sendo esta a forma de envio mais segura, pois a comunicação acontece de 

forma bidirecional, e há um controle sobre todas as ações tomadas durante a comunicação e 

sobre as mensagens enviadas. Para implementação desse mecanismo utilizou-se Socket, o qual 

consiste numa interface local, controlada pelo sistema operacional, localizada entre a camada 

de transporte do modelo de comunicação TCP/IP. O protocolo de comunicação escolhido foi 

o TCP, pois garante que os dados trafegados pela rede cheguem ao seu destino, através de 

mecanismo de retransmissão de mensagens e temporizador (FAROUZAN, 2007; KUROSE E 

ROSS 2009). 

A conexão entre a plataforma de hardware e o Servidor back-end é realizada por meio 

de um canal de comunicação seguro através da interface de rede IEEE 802.03 ou a rede 

GPRS, assim como ilustrado na Figura 30. Caso não seja possível estabelecer um canal 

através de uma interface Ethernet, é possível transmitir a mensagem utilizando a rede GPRS, 

a qual corresponde a um sistema de comunicação que permite o envio e recepção de 

informações através de uma rede telefônica móvel, a Global System for Mobile 

Communications (GSM), que oferece como vantagens a disponibilidade imediata e uma 

ampla área de cobertura (KUROSE e ROSS, 2009). 
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Figura 30: Canal de comunicação através de socket. 

A fim de assegurar a entrega da mensagem para o servidor, é utilizado um mecanismo 

de segurança que permite armazenar a mensagem localmente em um arquivo de cache para 

posterior envio em caso da ocorrência de falhas durante a comunicação com o servidor.  

A Figura 31 demonstra o algoritmo responsável por tratar essas falhas. Todas as 

mensagens que chegam nesse algoritmo possui um identificador para sinalizar se é uma nova 

mensagem ou uma retransmissão de uma mensagem armazenada no cache. Esse sinalizador é 

importante, pois assegura que uma mensagem não será salva novamente no cache. 

 

 

Figura 31: Fluxograma de operação do algoritmo de envio de mensagem. As linhas vermelhas 

evidenciam o tratamento da falha. 

O mecanismo de segurança também é encarregado pela transmissão das mensagens 

armazenadas no arquivo de cache. O algoritmo responsável por isso é executa paralelo ao 

algoritmo principal do software embarcado. Esse paralelismo é feito através do uso das 

funções Pthread conforme descritas na subseção 2.7.  

A Figura 32 demonstra o fluxograma de operação do algoritmo encarregado pelo 

envio das mensagens contidas no cache. Inicialmente ele verifica sé há mensagens pendentes, 

caso exista alguma, é recuperada a primeira do cache e enviada para servidor, na não 

ocorrência de falha, ela é removida do cache e o processo continua até esvaziar o cache.  
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Figura 32: Fluxo de operação do algoritmo de transmissão de mensagens pendentes. 

3.4. Componente de Comunicação  

O Componente de Comunicação foi desenvolvido em C#.Net e tem como objetivo 

realizar a comunicação entre o software comercial do lojista e a plataforma de hardware. irá 

enviar as informações da compra para o hardware e receberá as informações do consumidor 

(CPF e pontos atuais). 

A solução proposta por esta dissertação permite identificar os clientes nos pontos de 

vendas de forma totalmente automatizada. Para permitir isso, um dos requisitos do 

Componente de Comunicação era poder ler as informações da compra diretamente de uma 

impressora fiscal, sem necessidade da mediação do lojista para informar o valor da compra. 

Outro requisito importante diz respeito a usabilidade, o Componente de Comunicação 

deve ser fácil de operar, bem como fornecer mecanismos simples de configuração.  

Nesse sentido, os objetivos do Componente de Comunicação foram alcançados, uma 

vez que a comunicação ocorre de forma transparente, ou seja, abstrai do usuário o mecanismo 

de acesso à plataforma de hardware, bem como os protocolos de comunicação. Isso permite 

que os desenvolvedores de aplicativo comercial possam usar o componente sem precisar 

conhecer como funciona o hardware, contribuindo dessa forma, para o aumento da 

produtividade. 

Pensando nisso, o Componente de Comunicação foi compilado em formato de 

Dynamic Link Library (DLL) e nomeado como e-pontos.dll.  A opção por compilar em DLL é 

que torna fácil a integração e, além disso, os desenvolvedores de softwares comerciais para o 

ambiente Windows já estão habituados com o seu uso. 

As subseções seguintes relata como é feita a integração do Componente de 

Comunicação com o software comercial, bem como sua estrutura interna. 
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3.4.1. Integração com o Software Comercial 

Para fazer uso do e-pontos, os programadores de aplicativos comerciais devem 

referenciá-la em seu projeto e configurar os seus parâmetros de inicialização que podem ser 

feitos através do arquivo de configuração fornecido junto com a dll. Esse arquivo possui o 

formato eXtensible Markup Language (XML) como exibido na Figura 33. A Tabela 6 

descreve os parâmetros de configuração. 

 

Figura 33: Arquivo de configuração do e-pontos.dll. 

Tabela 6: Descrição dos paramêtros de configuração do e-pontos.dll  

Sessão Chave Descrição 

sistema porta Indica a porta de comunicação plataforma 

de hardware. 

timeout Configura o tempo máximo em que o e-

pontos aguardará até o recebimento das 

informações do consumidor. 

ecf fabricante Indica com qual a impressora fiscal 

(Emissor de Cupom Fiscal (ECF) que o 

componente de comunicação irá se 

comunicar.  

 

Por ser simples, a DLL e-pontos possui apenas uma função chamada lerCartao(), a 

qual não recebe nenhum parâmetro e tem como retorno as informações do consumidor, isto é, 

seu CPF e pontos acumulados.  

A função lerCartao() não necessita de parâmetro pois as informações da compra são 

recuperadas diretamente da impressora fiscal previamente informada nos parâmetros de 
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inicialização da DLL. Para isso, essa função deve ser chamada momentos antes do software 

comercial encerrar a venda, pois nesse momento é possível ler as informações do cupom 

atual. 

 

3.4.2. Estrutura Interna 

Quando o desenvolvedor do software comercial chama a função lerCartao() do e-

pontos.dll, ocorre internamente várias ações como demonstrada do diagrama de sequência da 

Figura 34. Inicialmente as informações da compra são recuperadas acessando a impressora 

fiscal (classe ECF), em seguida essas informações são passadas para a classe 

SerialComunication que tem a responsabilidade abrir o canal de comunicação com a 

plataforma de hardware, transmitir os dados da compra e por fim aguardar o recebimento das 

informações do consumidor. Esse tempo de espera é definido nas configurações iniciais do 

Componente de Comunicação. 

EPontos

lerCartao

EPontosNegocio

cliente := recuperarCliente()

ECF

compra := ler()

cliente := enivar(compra)

SerialComunicationXMLConfig

porta := getPorta()

abrirPorta(porta)

transmitir(compra)

dadosDoConsumidor := receber(XMLConfig.getTimeOut())

dados do consumidor

 

Figura 34: Diagrama de sequência das operações realizadas para recuperar as informações do 

consumidor. 

Sabendo que no mercado existem vários modelos de diferentes fabricantes de impressora 

fiscal, é fundamental um mecanismo que permita que o Componente de Comunicação se 

comunique com uma impressora independente do modelo e fabricante. A implementação 

desse mecanismo foi possível com o uso dos padrões de projeto Abstract Factory e Factory 

Method. 
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Para isso, antes de estabelecer a comunicação com a impressora, é realizada um consulta 

ao Repositório de Impressoras, que contém as informações pertinentes às funções específicas 

de cada equipamento, conforme ilustrado na Figura 35.  

 

 

Figura 35: Repositório de Impressoras Fiscais. 

3.5. Servidor Back-end  

O Servidor back-end simula um clube de fidelidade e tem como objetivo receber (via 

Internet) e armazenar em banco de dados todas as transações realizadas pelo protótipo de 

hardware. 

O Servidor foi desenvolvido em Java e executa em qualquer servidor de 

aplicações/web Java Enterprise Edition, tal como Tomcat, Jetty, Jboss Application Server, 

Glassfish, etc. 

O Servidor foi desenvolvido utilizando o framework para aplicações Web chamado 

Mentawai. Esse framework utiliza o padrão Model View Controller (MVC) e facilita o 

desenvolvimento e manutenção de sistemas. 

Esta versão da aplicação foi testada com o banco de dados MySQL 5.1. Contudo, o 

acesso ao banco de dados foi desenvolvido utilizando Java Persistence API (JPA), permitindo 

que o usuário desse sistema escolha a base de dados de sua preferência. O modelo Entidade-

Relacional de todas as tabelas do banco esta representado na Figura 36. 
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Figura 36: Diagrama ER do banco de dados. 

O modelo de classes do servidor compõe: 

 Pacote “br.com.clubefidelidade” 

 Classe ApplicationManager: Classe controladora principal da aplicação. Possui 

as regras de roteamento para as ações do sistema, configurações para acesso a 

banco de dados, e classes relativas a camada de visualização. 

 Pacote “br.com.clubefidelidade.actions” 

 Classe AuthAction: Classe de ação responsável por realizar a autenticação do 

usuário para acessar os dados via Web. 

 Classe Dashboard: Classe de ação que carrega os dados para exibir os painéis 

do usuário/estabelecimento. 

 Pacote “br.com.clubefidelidade.formatters” 

 Classe RealFormatter: Classe responsável por formatar os números decimais 

para visualização em reais (monetário). 

 Pacote “br.com.clubefidelidade.server” 

 Classe ServerThread: Classe responsável por receber as transações do 

protótipo de hardware, e armazenar as informações em banco de dados. Essa 

classe é uma Thread e é inicializada quando o servidor de aplicações é 

executado. 

 Classe ClientSocket: Classe utilizada para testar o recebimento de dados 

através da classe ServerThread. 

 Pacote “br.com.clubefidelidade.util” 



78 

 

 

 Classe Util: Classe utilitária que faz a conversão da data recebida para o 

formato Java. 

 Pacote “br.com.clubefidelidade.vo” 

 Classe Cartao: Representa o cartão fidelidade do usuário. 

 Classe Cupom: Representa o cupom emitido na compra. 

 Classe Estabelecimento: Representa o estabelecimento de vendas. 

 Classe Usuario: Representa o usuário do sistema. 

Além da classe responsável por receber as informações oriundas do 

hardware, também foram desenvolvidas duas páginas web, a primeira permite 

que o comerciante visualize as informações das últimas compras registradas em 

seu estabelecimento (a       b 

Figura 37.a) e por fim, a terceira permite que o consumidor acompanhar 

seus pontos (a       b 

Figura 37.b). 

 

 

a       b 

Figura 37: Serviços oferecidos pelo servidor back-end aos comerciantes (a) e aos clientes do 

clube (b). 
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Capítulo 4 

Testes e Resultados Experimentais 

O objetivo dos testes foi realizar medidas para avaliar o desempenho, confiabilidade e 

características, como precisão e tempos de respostas dos subsistemas envolvidos na 

arquitetura a fim de demonstrar a viabilidade da solução proposta. Para isto, medidas no canal 

de comunicação foram realizadas, entre a a comunicação do PC do consumidor (Componente 

de Comunicação) com o  Protótipo de Hardware, entre o leitor hardware com o smart card, 

e,  entre o hardware com servidor back-end. 

Para validar a integração dos sistemas desenvolvidos, foram efetuadas medidas dos 

tempos de execução desde a coleta dos dados do cupom feita pelo Componente de 

Comunicação até o retorno dos dados do consumidor, possibilitando dessa forma, uma 

avaliação do desempenho da solução proposta como o todo. 

Como metodologia para avaliação dos testes foi utilizados algoritmos projetados para 

registrar os instantes (timestamps) em arquivos. As análises de precisão dos dados relativos 

aos timestamps contidos nesses arquivos foram feitas através do programa Scilab. 

4.1. Ambiente de Testes  

Foram utilizados 2 (dois) cenários de testes. No primeiro cenário, a conexão com o 

Servidor foi feita através de uma conexão ethernet local, enquanto que no segundo a conexão 

ocorreu através da rede 3G.  

 

4.1.1. Ambiente 1 – conexão ethernet 

O esquema da infra-estrutra de teste do ambiente de teste é apresentado na Figura 38. 

O PC01 simula o computador do comerciante rodando um software comercial, o qual 

foi desenvolvido exclusivamente para a realização dos testes. Ele é responsável por chamar o 

Componente de Comunicação, o qual irá ler os dados da impressora fiscal e transmitir para o 

protótipo de hardware via interface serial. 

O PC02 simula o servidor do clube de fidelidade, o qual tem o objetivo de receber (via 

interface Ethernet) e armazenar em banco de dados todas as transações oriundas do protótipo 

de hardware. 
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Figura 38: Esquema da infra-estrutura de teste com conexão ethernet. 

A Figura 39 exibe a infra-estrutura física utilizada para o cenário de testes. 

 

 

Figura 39: Infra-estrutura de Teste 

A Tabela 7 ilustra as configurações dos softwares e hardwares utilizados no cenário 

de testes. 
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Tabela 7: Configuração do ambiente de teste. 

 Configuração de Software Configuração de hardware 

PC 01  Sistema Operacional 32 Bits Windows 7; 

 Linguagem de programação C#.Net para 

o desenvolvimento do software comercial; 

 Linguagem de programação C#.Net para 

implementação do Componente de 

Comunicação; 

 Biblioteca Bemath32 para comunicação 

com a impressora fiscal; 

 Driver USB Gadget Serial para 

comunicação com o protótipo de 

hardware. 

 Notebook Intel Core 2 Duo 1.5 

GHz, com 2 Gb de memória 

RAM; 

 01 cabo conversor USB para 

porta serial RS-232, modelo 

9037, usado para conectar a 

impressora fiscal; 

 Impressora fiscal Bematech 

MP-20 FII; 

 01 cabo USB 2.0 - conector 

A/B. 

PC 02  Sistema Operacional 32 Bits Windows 

XP; 

 Servidor Web Java Enterprise Edition 

Apache Tomcat 6.02; 

 Sistema de Gerenciamento de Banco de 

Dados MySQL 5.1. 

 Notebook Intel Celeron 1.4 

GHz, 512 Mb de memória 

RAM; 

 01 cabo Ethernet RJ45 

categoria 5. 

Smart 

card 

RFID 

  04 cartões sem contato Mifare 

Ultralight, 1K de memória 

EEPROM 

 

4.1.2. Ambiente 2 – conexão 3G 

O ambiente de teste é similar ao esquematizado na Figura 38, exceto que a comunicação 

com o servidor ocorre por meio da conexão 3G. A Figura 40 exibe apenas as mudanças 

ocorridas na infra-estrutura apresentada anteriormente em que o cabo Ethernet categoria 5 foi 

substituído pelo modem Motorola G24. Nota-se também nessa figura a presença do roteador 

LinkSys WRT54G, ele foi utilizado pois o Servidor (PC02) conecta a internet por meio de 

uma rede sem fio. 
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Figura 40: Cenário de teste com conexão 3G 

4.2. Testes de desempenho da arquitetura 

Os testes realizados visam avaliar a performance da arquitetura proposta desde o envio 

da mensagem com as informações do cupom extraídas através do Componente de 

Comunicação (PC01) até a mensagem de retorno com as informações do consumidor (pontos 

atuais e cpf).  

Antes de apresentar a técnica utilizada para avaliar os testes, faz-se necessário antes 

definir os tópicos trabalhados nos experimentos: transação, requisição e tempo de resposta. 

Uma transação ocorre quando o Componente de Comunicação (PC01) transmite as 

informações do cupom pela interface serial, representado pelo número 1 da Figura 38 até o 

recebimento das informações do consumidor (9).  Requisição é o tempo entre o envio de uma 

mensagem no canal de comunicação e o seu retorno. Tempo de resposta é o tempo de 

processamento de uma requisição ou transação com a adição do tempo de transmissão do 

tráfego dos dados no canal de comunicação (Round Trip Time – Tempo de Ida e Volta). 

Para isso foram realizadas 1000 transações e em cada uma delas foram avaliados os 

tempos de respostas em que os pontos são atualizados no smart card, diferença entre o 

número 4 e 3 da Figura 38; tempo em que as informações do cupom e do consumidor são 

enviadas para o servidor (diferença entre 6 e 5); bem como o tempo que custa para que as 

informações do consumidor sejam retornadas para a aplicação comercial do varejista (9 e 1). 

A Figura 41 ilustra os tempos de respostas no canal de comunicação entre o hardware 

e o smart card, ou seja, o tempo gasto para atualizar os pontos no cartão. O tempo médio de 

resposta, considerando 1000 requisições foi de 239 milissegundos e o desvio padrão foi 142 

ms. Verifica-se que o coeficiente de variação foi de 59,17%, ou seja, a distribuição de valores 

não é homogênea conforme pode ser constatado na Figura 42. Dessa forma, conclui-se que 

entre o tempo de requisição mais alto e o mais baixo há um alto grau de dispersão. 

Esse desvio padrão alto ocorre devido ao tratamento de falhas de transmissão 

embutido no algoritmo do módulo RFID a fim de garantir que os pontos do consumidor sejam 

atualizados corretamente no smart card. 
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Figura 41: Tempos de resposta no canal de comunicação entre o hardware e o smart card. 

Medidas dos timestamps identificados pelos números 3 e 4 na Figura 38.  
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Figura 42: Dispersão dos tempos de resposta no canal de comunicação entre o hardware e o 

smart card. 

A Figura 43 exibe os tempos de resposta para que o hardware envie as informações do 

cupom e do consumidor para o Servidor Back-end. Para conexão ethernet (Figura 43.a), o 

tempo médio e o desvio foram respectivamente 20,76 milissegundos e 5,75 ms. Com a 

conexão 3G (Figura 43.b), o tempo médio foi de 689 milissegundos e o desvio padrão 395 

ms. 
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a         b 

Figura 43: Tempo de resposta no canal de comunicação entre o hardware e o Servidor back-

end através da conexão ethernet (a) e 3G (b). 

O coeficiente de variação da conexão ethernet é 27,67%, o qual demonstra que os 

resultados tendem a homogeneidade, assim como ilustrado na Figura 44.a. Em um cenário 

real essa homogeneidade é quase impossível de ocorrer, pois o trafego de dados na rede sofre 

diversos fatores que influenciam no tempo de reposta. Por essa razão o coeficiente de variação 

da conexão 3G é bem maior, 57,32%. O gráfico da Figura 44.b demonstra essa 

heterogeneidade. 

 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
0

20

40

60

80

100

120

140

Requisições

T
em

po
 d

e 
R

es
po

st
a 

(m
ili

se
gu

nd
o)

(a)

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
0

500

1000

1500

2000

2500

Requisições

T
em

po
 d

e 
R

es
po

st
a 

(m
ili

se
gu

nd
o)

(b)

 

a         b 

Figura 44: Dispersão dos tempos de resposta no canal de comunicação entre o hardware e o 

servidor back-end. A esquerda (a) para a conexão ethernet e a direita (b) para conexão 3G. 
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A Figura 45 ilustra os resultados da medida dos tempos de resposta de cada transação, 

a cor vermelha evidencia o tempo total incluindo o tempo de espera para que a mensagem 

chegue ao servidor, enquanto que a cor azul ilustra o tempo total fazendo uso do mecanismo 

de paralelização criado no Módulo Ethernet do software enbarcado. Esse medida é feita 

registrando os timestamps (números 1 e 9) do envio das informações do cupom por parte do 

Componente de Comunicação até e da recepção dos dados do comerciante. Essa medida 

permite avaliar o desempenho da arquitetura como um todo, o qual ficou em média 243 

milissegundos por transação, excluindo o tempo de resposta para a transmissão da mensagem 

para o Servidor. Se incluir esse tempo de resposta a média foi de um segundo. 
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Figura 45: Tempo de respostas de toda a comunicação da arquitetura. 

Foram medidos também os tempos de reposta de transmissão pela interface serial RS 

232, ou seja, o tempo no qual o hardware gasta para enviar as informações do consumidor 

para o Componente de Comunicação integrado ao software comercial do computador do 

varejista. O tempo médio de resposta foi de 2 milissegundos e o desvio padrão foi 0,72 ms, 

tendo o coeficiente de variação 37,93%. Esses valores demonstram que a comunicação pela 

interface serial não tem nenhum impacto no desempenho da arquitetura. 

É importante ressaltar que das 1000 transações realizadas não foram registradas 

nenhum erro, todas as informações do cupom e do consumidor chegaram com sucesso no 

servidor, resultados esses que podem ser consultados na página do consumidor e do 

comerciante pelo Servido back-end, assim como ilustra respectivamente nas Figura 46 e 

Figura 47. 
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Figura 46: Página do comerciante. 

 

Figura 47: Página do consumidor. 

 Os testes apresentaram bons resultado, e desta forma, o objetivo do trabalho foi 

contemplado no que diz respeito a viabilidade prática da arquitetura. 

4.3. Influência da distância no alcance de leitura 

O objetivo desta seção é avaliar a influência da distância no alcance de leitura, medindo 

dessa forma a distância aceitável para que os pontos de fidelidade possam ser gravados com 

sucesso.  

Para isso foi elaborado uma peça que permitiu medir a distância do cartão e o leitor 

(plataforma de hardware), e para cada distância foi registrado o tempo médio de gravação 

para 100 requisições, juntamente com a taxa de erros. Entende-se por taxa de erro a média do 

somatório do número de comando enviado para o cartão em cada um dos estados comentado 

na seção 3.3.2. 
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A Figura 48 exibe o gráfico da taxa de erro registrado a medida que aumentava-se a 

distância do cartão do leitor. Observa-se que até 1 cm a taxa de erro manteve-se proporcional, 

após essa distância, os erros ocorrem com mais frequências. A distância máxima para que os 

pontos sejam registrados com sucesso foi de 2,2 cm com uma alta taxa de erros. 
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Figura 48: Taxa de erro por distância 

É possível constatar no gráfico da Figura 49 que o tempo médio de 239 milissegundo para 

a gravação dos pontos é similar até 1 centímetros de distância. Também é possível verificar 

no gráfico que o algoritmo responsável por tratar os erros e assegurar a perfeita gravação dos 

pontos tem influencia direta no tempo de gravação.  

O tempo médio de gravação a distância máxima (2,2 cm) foi de 3,53 segundo. 
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Figura 49: Tempos por distância 

Todos os testes registrados foram realizados sem interpor nenhum material entre a leitora 

e o smar card, fato esse que em um cenário real não iria ocorrer, pois para colocar a 

plataforma em produção será necessário confeccionar uma caixa para acoplá-la. Nesse 

sentido, foi colocado entre o leitor e o cartão um plástico rígido de polipropileno a fim de 

averiguar o impacto no alcance do leitor e os resultados dos testes são apresentados na Tabela 

8.  
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Tabela 8: Influência do plástico rígido no alcance da leitora. 

 Plataforma de hardware com o 

protótipo da caixa. 

Plataforma de hardware sem o 

protótipo da caixa 

0 cm 1,6 cm 0 cm 2,1 cm 

Erro 22 2359 26 2166 

Tempo 248,43 ms 3,88 s 227,06 3,53 s  

 

Os resultados demonstram que o impacto do plástico polipropileno sobre o cartão é 

mínimo, porem ao afastar o cartão a distância máxima foi comprometida, reduzindo de 2,1 cm 

par 1,6 cm. 
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Capítulo 5 

Conclusões 

5.1. Considerações Finais 

Este trabalho apresentou uma solução embarcada de automação comercial aplicada a 

clubes de fidelidade baseado em tecnologia RFID intitulada de e-Pontos. A solução visa 

automatizar o gerenciamento de recompensas dos clientes filiados de forma totalmente 

automatizada, munindo dessa forma os clubes de fidelidade com ferramental tecnológico para 

permitir identificar os clientes diretamente nos pontos de vendas, extrair as informações das 

compras diretamente da impressora fiscal e transmitir as informações da compra e do cliente 

para o servidor do clube de fidelidade, garantindo dessa forma uma maior segurança nas 

transações. Para isso foi desenvolvido uma plataforma de hardware com sistema operacional 

Linux embarcado e uma leitora RFID; um software embarcado com a lógica de todo o 

negócio; um componente de software instalado em cada PC dos comerciantes associados e 

um Servido back-end com serviços on-line para os comerciantes e clientes.  

Em nossas buscas por sistemas embarcados com sistema operacional Linux e leitora RFID 

nativa não foram encontradas nenhuma arquitetura similar que pudesse fornecer de maneira 

equitativa, uma comparação com a plataforma de hardware apresentada nesse trabalho. 

Contudo, foram apresentados testes de desempenho a fim de avaliar sua aplicabilidade em um 

cenário real. 

Diante do exposto, outra significante contribuição que se destaca é a plataforma de 

hardware, a qual é flexível e pode ser aplicada diretamente na concepção de sistemas 

embarcados com tecnologia RFID para diversas aplicações diferentes. 

5.2. Trabalhos Futuros 

Como trabalhos futuros destacam-se: 

 Modelar e desenvolver a lógica para troca de pontos, sendo necessário para isso o 

desenvolvimento de software embarcado específico para essa tarefa; 

 Modela e desenvolver a lógica para recuperação de dados, caso o cartão fidelidade 

fossem perdidos; 

 Implementação de mecanismo de segurança em todas as transações ocorridas nos 

diversos canais de comunicação para garantir a privacidade dos dados e o sigilo 

das informações dos clientes e lojistas. Poderia ser utilizada criptografia 

assimétrica cifrando a mensagem com chave pública na comunicação entre o 
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Componente de Comunicação presente no PC do lojista e a plataforma de 

hardware e entre o hardware e o Servidor Central. Dessa forma assegurando que 

a mensagem só pode ser decifrada pela sua chave privada correspondente; 

 Criação de uma infraestrutura que permita a reprogramação dinâmica à distância 

do software embarcado, de forma a permitir correções de bugs, melhoramento de 

funcionalidades, extensões e alterações de regra de negócio. 
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