
Tarefa prática com Arduino nível II 

 

Parte 1: Usando o monitor Serial. O Arduino se comunica com o computador por meio de uma 

conexão serial. Ela é ligada aos pinos 0 (RX) e 1 (TX) da placa. Para iniciar uma comunicação serial 

entre o Arduino e o computador basta usar o comendo Serial.begin(velocidade) dentro da área 

de configuração do software.  A velocidade da comunicação serial é medida em  bit por segundo 

(baud rate), admitindo as seguintes velocidades 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 

19200, 28800, 38400, 57600 e 115200. 

Depois de configurada nossa comunicação serial podemos enviar vários comandos para 

comunicação entre o computador e o Arduino: 

Serial.println(“Texto”, número, variável), o que deseja enviar para a tela do computador; 

Serial.available(), retorna o número de bytes, caracteres disponíveis para leitura. 

Podemos testar da seguinte forma: 

If(Serial.available() > 0), se esse teste retornar verdade significa que temos alguma 

informação para ler da serial. 

Serial.read(), se houver algum byte disponível para leitura ele pode ser obtido por meio desta 

função. 

Exemplo: 

 

Figura 1: Exemplo de código usando o monitor serial. 



O monitor serial da IDE do Arduino é ilustrada na Figura 2. Para abrir, Acesse o menu 

Ferramentas da IDE na opção Monitor Serial. Importante notar que a velocidade definida aqui 

deve ser a mesma configurada no programa gravado no Arduino.  

 

 

Figura 2: Monitor serial do arduino. 

Exercício 1 – acendendo um LED: 

Usando o exemplo acima faça com que ao enviar a letra “L” para o Arduino seja acionado o LED 

vermelho (pino digital 4 do arduino), depois envie uma informação ao monitor serial que o LED 

está ligado. Utilize a letra “D” para desligar o led. Se for recebida qualquer outra letra envie uma 

informação ao monitor serial dizendo “Comando desconhecido! ”.  Perceba que que a letra ‘A’ 

não é a mesma letra que ‘a’, ou seja o programa é case-sensitive. 

 

Parte 2: conversando com o bluetooth, via telefone. Existem vários aplicativos que permitem 

enviar informações do telefone via bluetooth para o Arduino, basta procurar na Play Store do 

Android, ou no equivalente para sua plataforma por “arduino bluetooth”. Para Android vou 

exemplificar o uso do App “Arduino Bluetooth control”. Podemos ver o ícone do app na Figura 

3. 



 

Figura 3: Ícone e nome do APP 

 

 

Exercício 2: Instale o APP. 

Parte 3: Conexões serial com o módulo bluetooth. Como os pinos O e 1 do arduino serão usados 

como comunicação serial para gravar o software ao Arduino, vamos utilizar outros dois pinos 

como forma de comunicar o arduino com o módulo bluetooth. Para esta comunicação serial 

vamos usar os pinos 10 (Rx) e 11 (TX). Como a função nativa Serial.begin() só permite criar uma 

conexão serial usando os pinos 0 e 1, será preciso incluir uma biblioteca ao nosso programa a 

SoftwareSerial.h. Como ela é possível criar uma nova conexão serial de acordo com o exemplo 

da Figura 4 

 

 

Figura 4: Exemplo de criação de uma conexão serial 

Depois de instalado o APP no telefone, temos que parear os robôs com o telefone, para isso 

devemos procurar por dispositivos bluetooth disponíveis. Ao localizar um dos robôs mandar 

parear, a senha padrão é “1234”, para todos eles. Depois de pareado com sucesso, abra o 

aplicativo instalado, e siga os passos. 

 



Usando o aplicativo: Na Figura 5 vemos a tela inicial do aplicativo ABC (Arduino Bluetooth 

Control). Ao clicar no ícone marcado com o número 1, serão listados os dispositivos bluetooth 

pareados com o telefone, conforme Figura 6. 

 

 

Figura 5: Tela inicial do aplicativo ABC 

 



Para conectar toque no dispositivo correspondente ao robô. Cada um deles possui um nome e 

um endereço MAC, como todo dispositivo de rede.  

 

Figura 6: Aplicativo com a lista de dispositivos bluetooth 

Depois de conectado ao dispositivo o aplicativo habilita a utilização das várias formas de 

interação (Figura 7), pode ser por meio e botões (Figura 7.1) enviando comandos por meio de 

texto (Figura 7.2). Como feito na parte 1 deste tutorial. 

 



 

Figura 7: Tela inicial do APP após conectado 

Exercício 3: Crie uma conexão serial com o Arduino e bluetooth e usando o Aplicativo na opção 

2 Terminal, acenda o LED vermelho do robô, enviando a letra ‘L’ e deligue usando a letra ‘D’. 

Retorne para a tela do telefone as informações de “Led ligado”, “Led desligado” ou “comando 

desconhecido”, conforme realizado no exercício 1. 

Exercício 4: Crie uma conexão serial com o Arduino e o  bluetooth e usando o Aplicativo no opção 

1 “Arrow Keys” envia para o monitor Serial da IDE Arduino quais caracteres são enviados pelo 



aplicativo ao bluetooth. Anote os caracteres recebidos ao apertar cada seta. (Esses caracteres 

podem ser personalizados as opções do aplicativo). 

Exercício 5: Usando o programa anterior modifique-o para que, usando o aplicativo em modo  

“Arrow Keys”, seja possível controlar o robô. Conforme a imagem abaixo.   

 

Figura 8: Como usar as setas 

Dica: Será necessário criar uma variável de controle movimento, para decidir se quando apertar 

a seta para baixo, se o robô deve parar ou anda de ré. Neste caso se a variável estiver com 

determinado valor o robô para, senão ele anda para trás. Lembre-se de modificar o valor desta 

variável para o estado “parado”, quando parar o robô e “em movimento” quando estiver 

andando para algum sentido. Uma opção é usar o tipo bool, que pode ser apenas “true” ou 

“false”.  

Por exemplo:  

bool movimento = false; ou seja inicializo a variável como parado, então sempre que ocorrer um 

movimento mudo a variável para true, até que mande parar novamente. 
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