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Resumo: O projeto de pesquisa de iniciação 

científica tem por objetivo realizar a elaboração de um 

aplicativo para celular para a realização de troca de 

dados/mensagens com Microcontroladores da ATMEL 

AT89S52, através da comunicação serial via Bluetooth, 

que utiliza um CI HC05/HC06 para a realização da troca 

de dado. Além disso, é necessário o desenvolvimento de 

um programa computacional para o microcontrolador, 

que será feito em linguagem Assembly. As informações 

recebidas pelo microcontrolador do celular serão 

exibidas em um display de sete-segmentos. 

 

1. Introdução 
Os séculos XX e XXI foram marcados pelo intenso e 

veloz desenvolvimento da nanoeletrônica. Antigamente 

os computadores pessoais eram grandes e pesados, hoje 

em dia tornaram-se pequenos e leves com um alto poder 

de processamento [1]. Toda essa inovadora tecnologia foi 

integrada aos celulares, que é o meio de comunicação 

mais utilizado pelos seres humanos no mundo [2]. 

 Os celulares além de realizar a função de 

telefone, atualmente nele está incorporado inúmeros 

aplicativos nas mais diferentes áreas que envolvem as 

atividades humanas. Essas atividades 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]. 

 Hoje em dia, nós podemos considerar o telefone 

celular como uma plataforma de hardware para o 

desenvolvimento de diversos aplicativos nas mais 

diferentes áreas de atividade humana [3]. Neles 

incorporados vários sensores (teclado, acelerômetro, 

microfone, câmera de vídeo, etc.) e acionadores (display, 

led, autofalante, etc.), que certamente podem ser 

utilizados nos aplicativos a serem desenvolvidos [1]. 

 Dentro desse contexto, este projeto de pesquisa 

de iniciação científica tem como motivação a elaboração 

de um aplicativo para celulares visando a troca de 

dados/mensagens via Bluetooth entre o celular e um 

Microcontrolador da ATMEL (AT89S52), que utiliza o 

microprocessador com núcleo do 8051, esses dados 

devem ser mostrados no display de sete segmentos a cada 

dado recebido, a partir da utilização do módulo HC06 

para realizar a troca de dados/mensagens com o celular. 

Dessa forma, é necessário desenvolver um programa 

computacional para o microcontrolador, visando a troca 

de dados/mensagens com celular, via comunicação 

Bluetooth. A Figura 1 apresenta o diagrama de bloco do 

sistema a ser desenvolvido [4]. 

 

 

Figura 1 – Diagrama de blocos do sistema a ser 

elaborado. 
 

2. Metodologia 
Para o procedimento experimental desse projeto 

de iniciação científica, é preciso usar um programa para 

configurar o módulo utilizado, chamado Config HC que 

leva todas as informações necessárias para que o módulo 

HC-06 (circuito integrado escolhido para a realização 

deste trabalho de pesquisa) funcione.  

Ao conectar o módulo HC-06, através de um 

conversor TTL ao computador, este irá detectar o canal 

de comunicação que o HC-06 está e a partir dessa 

comunicação pode-se enviar os comandos do programa 

para o módulo. Ao enviar o comando de modem AT para 

o módulo HC-06, com configuração de Baud Rate de 

9600 bits por segundo (bps), o LED presente nele irá 

piscar rapidamente visando avisar o usuário que o 

programa e o módulo estão conectados entre si e 

funcionando devidamente.  

Quando a conexão for estabelecida, cria-se um 

nome para o módulo na rede através do comando 

AT+NAME de forma a inicializar a comunicação entre o 

programa computacional, o módulo HC-06 e o celular. 

Para que o pareamento seja finalmente encerrado, o 

usuário deve colocar o PIN (senha) de 4 dígitos dado no 

programa Config HC quando o celular for estabelecer a 

comunicação. Será utilizado o PIN com padrão de fábrica 

0000. A diferença visual para quando a conexão está 

terminada, é que o LED fica aceso permanentemente. 

 

     3. Módulos HC-05 e HC-06 
Para reduzir tempo de projeto e diminuir os custos, 

o caminho mais curto é a utilização de módulos já 

desenvolvidos e comercializados para embarcar 

genericamente a qualquer circuito microprocessado. 

Normalmente os módulos utilizados se comunicam com 

seu hardware através de uma porta UART (Universal 

Asynchronous Receiver/Transmitter) e usam comandos 

AT para configuração. Os módulos mais populares no 

Brasil são o HC-05 e HC-06 devido ao seu custo reduzido 

e sua ampla aplicação nos kits do Arduino [2]. 
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Os dois módulos são de uso civil, considerados 

Classe 2 de dispositivos Bluetooth e ambos são 

implementados na versão 2.0+EDR, sendo aplicados 

principalmente para substituir conexões seriais sem fio, 

conforme ilustrado na Figura 2 [5]. 

 

Figura 2 - Ilustração dos módulos HC-06 e 

HC-05. 

 

O que os diferencia é que o módulo Bluetooth HC-

05 tem 6 pinos e pode trabalhar tanto em modo mestre 

(faz e aceita pareamento com outros dispositivos), como 

no modo escravo (apenas aceita pareamento). Já o 

módulo HC-06 tem 4 pinos e pode trabalhar apenas em 

modo escravo [4]. 

 

4. Cronograma de Atividades 
A Tabela 1 apresenta o cronograma de atividades 

detalhada deste projeto de pesquisa de iniciação 

cientifica. 

 

5. Resultados Experimentais 

 
Os resultados experimentais desse projeto de 

iniciação científica ainda não foram obtidos, uma vez que 

o módulo HC-06 e conversor TTL embora foram 

comprados, eles ainda não foram entregues pelos 

vendedores, e com isso a montagem do projeto não foi 

iniciada. 

 

6. Conclusões Parciais 
 
De acordo com o cronograma deste projeto de 

iniciação científica, foram feitos os estudos 

bibliográficos sobre os Microcontroladores da ATMEL 

com núcleo do 8051, a comunicação sem fio via 

Bluetooth, os módulos seriais de comunicação Bluetooth 

HC-05 e HC-06 e o aplicativo de celular Bluetooth 

Eletronics. Neste momento este projeto de pesquisa 

encontra-se aguardando o recebimento do material 

necessário para a montagem do hardware, e 

consequentemente da elaboração do software. 
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