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Resumo: O projeto de pesquisa visa o 

desenvolvimento de um programa computacional 

(software aplicativo) para celular, o qual será capaz de 

comunicar-se, via Bluetooth, com um microcontrolador 

ATMEL AT89S52, para o acionamento e 

desacionamento de cargas, tais como leds, motores de 

corrente contínua, etc. Para isso, também será 

desenvolvido um software para o microcontrolador, que 

será capaz de identificar os comandos emitidos pelo 

celular e executar o acionamento das cargas. 

 

1. Introdução 
Graças ao extraordinário e rápido avanço da 

nanoeletrônica nos séculos XX e XXI, fez dos celulares, 

que nada mais são do que nanocomputadores 

eletrônicos de altíssimo poder de processamento, um 

meio de comunicação extremamente útil entre pessoas e 

máquinas [1]. 

     Atualmente existem inúmeros aplicativos nas mais 

diferentes áreas que envolvem as atividades humanas, 

que focam principalmente na automação dos processos 

pessoais (comunicação, agendas eletrônicas, 

despertadores eletrônicos, controle de medicamentos 

injetáveis, serviços de taxi, alimentação, compra de bens 

de consumo, segurança, etc.), industriais (monitoração 

remota da produção de partes, monitoramento e controle 

de equipamentos industriais, controle de estoque, etc.), e 

de entretenimento (jogos, aplicativos de filme e 

músicas, etc.) [1]. 

     Dentro desse contexto, o telefone celular pode ser 

considerado uma excelente plataforma de hardware 

para o desenvolvimento de projetos de software das 

mais variadas áreas de atividade do ser humano. Esses 

equipamentos são constituídos de vários sensores 

(teclado, acelerômetro, microfone, câmera de vídeo, 

etc.) e acionadores (display, led, autofalante, etc.), que 

podem ser explorados por aplicativos a serem 

desenvolvidos [1]. 

A motivação desse projeto de pesquisa é o 

desenvolvimento de um software (aplicativo) para 

telefone celular que seja capaz de se comunicar, via 

Bluetooth através de módulos de comunicação serial, 

podendo ser eles o HC-05 ou o HC-06 [2] , com outros 

dispositivos, baseados nos microcontroladores ATMEL 

AT89S52 (com microprocessador 8051) [3], no qual  

estes serão responsáveis pelo acionamento ou 

desacionamento de cargas, tais como leds, motores de 

corrente contínua, etc. Para o funcionamento pleno do 

projeto, também será necessário o desenvolvimento de 

um software para o microcontrolador (linguagem de 

programação Assembly), que tornará possível o 

reconhecimento dos comandos emitidos pelo celular 

para a realização dos acionamentos e desacionamentos 

das respectivas cargas. Também será necessário o 

acoplamento de um módulo Bluetooth nesse hardware 

(HC05 ou HC06), para que seja estabelecida a 

comunicação entre o celular e o microcontrolador. 

 

2. Metodologia 
Para a realização deste projeto de pesquisa de 

iniciação científica, são necessários os estudos 

bibliográficos sobre os microcontroladores da ATMEL 

com núcleo do 8051(AT89S52), a comunicação 

Bluetooth e seus módulos de comunicação serial HC-05 

e HC-06, os diferentes tipos de cargas (leds, motores de 

corrente continua, etc.).  

Após este primeiro estudo será realizado a 

configuração do módulo de comunicação serial com o 

auxílio do software Config HC, que é capaz de enviar 

comandos AT e permite a configuração do mesmo na 

rede e a definição do seu código PIN. Em paralelo a 

isso, é feito a compatibilização dos níveis lógicos do 

módulo com o microcontrolador através de um divisor 

de tensão, uma vez que o primeiro só pode receber 

sinais até 3,3V enquanto o segundo envia sinais de 5V. 

Também será possível o acoplamento do 

microcontrolador e módulo no hardware junto com as 

devidas cargas. 

Em seguida, é necessário o estudo bibliográfico e 

compreensão sobre os programas que permitem o 

desenvolvimento de aplicativos para celulares e 

programas estruturados em Assembly para o 

microcontrolador, assim será possível o 

desenvolvimento de um aplicativo para celular que 

enviará mensagens/comandos para o microcontrolador. 

E, por fim, desenvolver um software para que o 

microcontrolador seja capaz de reconhecer os comandos 

enviados pelo celular e fazer o 

acionamento/desacionamento das cargas contidas no 

hardware. 

 

3. Resultados Parciais 
De acordo com o cronograma de atividades deste 

projeto de pesquisa, foram estudados os 

microcontroladores da ATMEL com núcleo do 8051, a 

comunicação Bluetooth e os módulos de comunicação 

serial Bluetooth HC-05 e HC-06. Além de começar a 

configuração do módulo de comunicação serial 

Bluetooth, e projetar seu acoplamento ao módulo de tal 

forma que os sinais se tornem compatíveis. Também já 

está sendo realizado o estudo bibliográfico de 

programas estruturados para que se torne possível o 

desenvolvimento do software para o microcontrolador. 
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4. Cronograma de Atividades 
      A tabela 1 apresenta o cronograma de atividades 

desse projeto de iniciação científica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Conclusões Parciais 
Baseado nos estudos até agora realizados, verifica-se 

a enorme possibilidade e oportunidade para a 

automação de processos e produtos utilizando-se um 

hardware com microcontroladores e aplicativos sendo 

executados em celulares (aplicativos). E o projeto está 

em fase de aguardo da chegada dos materiais para que 

seja dada continuidade à montagem do hardware. 
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Tabela 1: Cronograma de atividades do projeto de 

iniciação científica 


