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DESIGN DE HARDWARE MICROCONTROLADO PARA SISTEMA VESTÍVEL DE 

COMUNICAÇÃO INTERATIVA REMOTA ENTRE USUÁRIO E PRODUTO 

 

1. RESUMO 

A pesquisa desenvolvida na etapa anterior deste projeto teve como objetivo 

apontar soluções projetuais para o desenvolvimento de uma interface 

microcontrolada, vestível e de acesso remoto, que propicie ao consumidor/usuário a 

obtenção de informações sobre o produto manipulado no ponto de venda, por meio 

de uma comunicação com a rede de informações varejista (servidor de dados).  

 

2. INTRODUÇÃO 

Em vista da carência do meio varejista quanto à integração de seus clientes 

às suas redes de informações, o sistema proposto vem prover: autonomia no ponto 

de venda, dada a independência de terceiros; confiabilidade e transparência, visto 

que o usuário está em contato direto com o sistema do estabelecimento, sem 

intermediários; mobilidade no ponto de venda, uma vez que a interface é vestível e 

sem fio; e desempenho e organização nas compras, pois proporciona maior 

agilidade na tomada de decisões. O sistema proposto propicia, ainda, a eliminação 

de ruídos que ocorram no momento da compra, tais como: falta de informações 

disponíveis sobre o produto, informações pouco confiáveis e desgaste por tempo de 

compra desnecessariamente prolongado.  

Por se tratar de um contexto de alta tecnologia, no qual novos recursos de 

hardware surgem a cada novo mês, e as necessidades tanto das pessoas 

(consumidores/usuários) como do mercado mudam constantemente, observou-se, a 

partir da etapa anterior de pesquisa, o grande potencial de prosseguimento desta 

com significativos desdobramentos futuros. Neste sentido, nessa etapa da pesquisa 

foram implementadas melhorias, de caráter aditivo ao hardware e ao software e, 

consequentemente, ao respectivo escopo referencial necessário para o seu subsídio 

teórico e desenvolvimento prático.    

 

3. OBJETIVOS 

O objetivo da pesquisa aqui proposta é o aperfeiçoamento de uma interface 

físico-digital microcontrolada e vestível de comunicação interativa e remota, que 
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propicie ao usuário a obtenção de informações sobre o produto manipulado no ponto 

de venda. Para tanto, têm-se como objetivos especificos as seguintes instâncias, 

descritas a seguir: Migração para o Cortex-M4; Criptografia de dados: Cloud 

computing; Input de áudio; Substituição do output de dados analógico pelo output de 

dados digital 

 

4. METODOLOGIA 

O desenvolvimento desta pesquisa compreendeu a articulação entre o 

escopo teórico referencial acerca das interfaces pessoais móveis – com destaque 

para os conceitos inerentes ao padrão Wi-Fi e aos sistemas embarcados – e o 

desenvolvimento, em laboratório, do aperfeiçoamento do protótipo experimental do 

hardware da referida interface microcontrolada, vestível e de acesso remoto. Neste 

sentido, a revisão desta literatura orientou a obtenção da melhor configuração entre 

os diversos componentes do hardware, com base nas necessidades e potenciais de 

aperfeiçoamentos levantados na fase anterior da pesquisa. A seguir contempla-se 

esta abordagem, explicitando suas instâncias conceituais e metodológicas, assim 

como os resultados obtidos do longo deste processo de investigação científica. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

O desenvolvimento da interface envolveu cinco fases: Migração do núcleo de 

processamento Cortex-M3 para Cortex-M4; Substituição do pré-amplificador 

integrador pelo output de áudio digital Cirrus CS43L22; Implementação do input de 

áudio baseado em MEMS MP45DT02; Desenvolvimento da comunicação Wi-Fi sob 

criptografia WPA2-PSK; Desenvolvimento e implementação de uma plataforma 

voltada para cloud computing baseada em FreeRTOS. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Após esta etapa de desenvolvimento, obteve-se um circuito eletrônico 

microcontrolado autônomo, com as seguintes características: Arquitetura de cloud 

computing para o FreeRTOS no Cortex-M4; Input e output de dados digitais; Rede 

com criptografia WPA2-PSK. 
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