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Resumo: O projeto tem como objetivo criar um 
aplicativo para o celular que irá realizar a comunicação 
bluetooth com um microcontrolador da família ARM 
Cortex-M4 STM32 [4], que irá controlar um placar 
eletrônico de uma quadra de futebol society.  
 

1. Introdução 
Com o crescimento cada vez maior da demanda por 

equipamentos eletrônicos no mercado, ao passar dos 
anos, pode ser visto um enorme avanço da eletrônica em 
termos da redução de custo, miniaturização dos 
componentes, melhoria da eficiência do consumo de 
energia e, principalmente, no aumento de desempenho 
[1]. Este aumento de desempenho vem acompanhado de 
inúmeras inovações tecnológicas, desde o projeto do 
núcleo dos processadores, até a interação deste com 
outros periféricos, tais como as memórias e os módulos 
de comunicação serial [1]. O resultado deste avanço 
pode ser observado cada vez mais em nossas casas, com 
o acréscimo de equipamentos “inteligentes”, que 
gerenciam suas próprias funções, possibilitando ao 
usuário diversas formas de controle, ou até mesmo nos 
nossos bolsos, ou seja, os smartphones que vêm 
ganhando cada vez mais espaço no mercado mundial, e 
ano após ano verifica-se sempre novos lançamentos 
contendo novas versões de software com maior poder de 
processamento e eficiência energética [1-2]. 

Com este avanço rápido da eletrônica, surgiram no 
mercado diversos fabricantes que optaram por 
desenvolver seus microcontroladores com alto poder de 
processamento e barramento de 32 bits  Foi nesse 
ambiente de avanço de arquiteturas que vários 
fabricantes de microcontroladores empregaram um 
núcleo ARM aos seus produtos [3-4]. 

Dentro desse contexto a motivação deste projeto de 
pesquisa é desenvolver um aplicativo para celular que 
controla as condições de um jogo de uma quadra de 
futebol society, via comunicação bluetooth, através de 
um microcontrolador ARM para que o aluno possa se 
aprender como fazer projetos com microcontroladores. 
 

2. Projeto de um Placar eletrônico 
Idealizamos como um dos componentes para o 

projeto, um placar eletrônico deverá apresentar o 
tempo do jogo em minutos, com recursos de ajuste e 
para a parada do tempo, conforme está ilustrado na 
Figura1. 

 

 
Figura 1: Formato do controle do placar eletrônico. 

 
O fluxograma do programa computacional do 

microcontrolador ARM que controla o placar eletrônico 
está ilustrado na Figura 2. 

 

 
Figura2: Fluxograma do programa principal. 

 
3. Conclusões Parciais 

Conforme cronograma de atividades desta proposta 
de pesquisa, foram estudados a arquitetura interna do 
ARM e sua programação. A próxima etapa é a 
elaboração do hardware do projeto e a realização de sua 
programação. Posteriormente será realizado o programa 
aplicativo do celular para o controle do placar eletrônico 
via bluetooth. 
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