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PREFÁCIO, 
 

 

Alguns anos atrás nasceram os computadores. Quem diria nos anos 80 que cada 

brasileiro teria um computador em suas mãos? Alguns diriam ser impossível, outros 

diriam ser desnecessário. Mas os anos foram passando e quem apostou que o com-

putador não sairia do ambiente empresarial, hoje mal pode acreditar. Eles estão em 

tudo, estão em todos os lugares e fazem parte do nosso cotidiano. 

Depois veio a Internet. Poucas pessoas no mundo, inclusive grandes pensadores co-

mo Bill Gates, apostavam suas fichas na rede mundial de computadores. Só que o 

tempo foi passando, as redes foram se conectando e o que presenciamos hoje é 

uma rede de informações fantástica, capaz de cobrir todo o planeta e de levar in-

formação, cultura, educação e divertimento às áreas mais remotas da sociedade. 

Presenciamos o mesmo com a programação de computadores e com a robótica. 

Vivenciamos o início de uma grande rede educacional que irá influenciar o pensa-

mento nos próximos anos. Nossos jovens exigem de nós uma nova postura frente ao 

conhecimento que podemos lhes oferecer. Eles estão atentos às transformações do 

mundo, conseguem perceber a velocidade dos fatos e a consequência de suas 

ações para a sociedade. 

É notório uma maior responsabilidade social e ecológica por parte dos jovens, o que 

tem levado a novos comportamentos, a novos desafios, a importantes mudanças na 

forma como a vida pode ser pensada. Estamos em rede, estamos integrados, hoje 

mais que nunca nosso futuro depende de nossas ações cotidianas, e não de gran-

des eventos governamentais. 

Por isso precisamos mudar! Precisamos estar atentos a uma nova ordem baseada na 

tecnologia, pois se no passado o foco foi a produção de bens de consumo, hoje 

nossa preocupação passa por uma maior harmonia com o planeta. E isso é algo que 

não vamos conseguir sem a ajuda da tecnologia, tendo em vista os bilhões de cida-

dãos que precisamos atender. 

Estejamos prontos aos novos desafios que este novo mundo nos apresenta. Desen-

volver a capacidade de raciocínio, o pensamento em equipe, o foco no bem co-

mum, faz parte do pensamento para o século XXI e para todos os outros que estão 

por vir. 

 

 

 

Agnaldo L Martins 
CEO Openrobotics 



INVENTOR V3 - Introdução a Programação  .:: Openrobotics Academy ::.  4 

 

Instalando o INVENTOR 

Nas páginas seguintes você vai aprender como fazer a instalação, configuração e 

primeiros testes do seu kit INVENTOR. Qualquer dúvida entre em contato com nossa 

central de atendimento através do nosso site openrobotics.com.br. 

 

Assine nosso canal 

Para receber dicas e novidades é importante que você faça a assinatura do nosso 

canal no Youtube. Com isso você sempre estará atualizado (a) pois receberá vídeos 

com novidades. 

 

SENSORES E ENTRADA/SAÍDA 

Em cada nova etapa deste tutorial você terá uma visão de algum dos sensores que 

acompanha o kit, ou seja, você vai aprender a lógica pela prática no uso dos 

dispositivos de entrada e saída, os motores, e todos os outros hardwares que compõem 

o seu kit. É importante você perceber que o conjunto de sensores de entrada e saída, 

funcionando em conjunto com a parte mecânica, é que vai proporcionar o seu 

aprendizado. Neste tutorial você vai aprender como os sensores podem ser utilizados, e 

como programa-los para que façam o que você deseja. 

 

O QUE É UM PROGRAMA DE COMPUTADOR? 

Um programa de computador, ou software, é uma sequência de instruções que são 

enviadas para uma CPU (Unidade Central de Processamento). Cada tipo de 

microprocessador (cérebro) entende um conjunto diferente de instruções, ou seja, o seu 

próprio "idioma". Também chamamos esse idioma de linguagem de máquina. 

 

As linguagens de máquina são, no fundo, as únicas linguagens que os computadores 

conseguem entender, só que elas são muito difíceis para os seres humanos entenderem. 

É por isso que nós usamos uma coisa chamada linguagem de programação. 

 

Um algoritmo, ou simplesmente programa, é um jeito de dizer para um computador o 

que ele deve fazer, de uma forma que nós humanos conseguimos entender facilmente. 

Os algoritmos normalmente são escritos em linguagens de programação de alto nível. 

Isso se aplica a praticamente qualquer computador, inclusive ao seu kit INVENTOR.  
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Conhecendo a CPU do INVENTOR 

Vamos agora conhecer melhor a nossa placa CPU, responsável por realizar todo o 

controle dos sensores que acompanham o seu kit. 

O processador que acompanha o INVENTOR é o ATMEGA328, o qual pode realizar 

dezenas de operações lógicas e matemáticas, além de ativar dispositivos de saída e 

receber informações do ambiente através de sensores. Este processador também é 

conhecido como Arduino Nano, projetado na Itália em 2005 com o propósito de ser 

uma plataforma de ensino e aprendizagem de eletrônica, informática e robótica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos conectores digitais você vai ligar a sirene, os Leds, e os sensores de toque. O sensor 

de distância por ultrassom possui um conector próprio, como em azul na foto (atenção: 

as cores podem variar de uma versão para outra, mas a posição do conector 

permanecerá a mesma). Ao lado dele temos o conector para a placa Bluetooth. Um 

pouco mais a direita da placa temos os conectores de saída para energia. Abaixo da 

placa temos os leitores dos sensores de Luz, som, cor, inclinação, temperatura, e todos 

os outros que você adquirir em nosso site. Do lado esquerdo temos as conexões para os 

servo motores, que também possuem pinos positivo e negativo e um pino chamado S 

por onde passa o comando para o motor. Para encerrar temos o conector USB para 

ligação ao computador e também para conexão de energia e o botão de reset que 

deve ser utilizado para reiniciar o programa que você enviou para a placa. 
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Um pouco sobre eletricidade e conexões 

O seu kit INVENTOR trabalha com energia de 5 a 6 Volts conectados via USB ou de 9V 

conectados na entrada lateral da placa. NUNCA conecte 9 V diretamente na porta USB 

pois isso pode queimar o seu Kit. 

Quando você adquire o INVENTOR ele já vem equipado com 4 pilhas AA do tipo 

Alcalinas, o que proporciona uma maior corrente de energia, melhorando o 

funcionamento. Porém, a maior parte do tempo você deverá utilizar a energia 

disponível via USB do seu computador, evitando gastar a energia das pilhas. Em geral os 

sensores gastam muita energia, então talvez o melhor seja posteriormente você adquirir 

pilhas recarregáveis.  

 

 

Cores dos conectores 

 

Todos os sensores do seu kit INVENTOR possuem um padrão de cores, o que vai facilitar o 

seu uso, seguindo o seguinte principio: 

 

Não existe uma ordem para você iniciar a colocação dos cabos, mas é sempre 

prudente verificar se estão bem presos. Quando for remover os cabos, sempre segure 

pela parte branca, isso irá evitar que ele arrebente a conexão interna. Você vai receber 

um conjunto de 6 pinos brancos para reposição quando necessário. Vai precisar apenas 

de uma alicate para pressionar novamente o conector e fixa-lo na ponta do fio já 

descascado. 
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Instalando o seu kit 

Chegou a hora de preparar a sua placa para funcionamento. Veremos passo a passo 

todo o processo de instalação e configuração do seu computador para que você 

possa programar e enviar os comandos para seu kit INVENTOR.  

 

PASSO 1: DOWNLOAD DOS PROGRAMAS 

Para baixar os programas de instalação entre no site www.openrobotics.com.br e clique 

no link INVENTOR - SOFTWARE DE INSTALAÇÃO. Este arquivo está compactado. Dentro 

dele temos o programa instalador e uma pasta com uma biblioteca de recursos 

necessários ao correto funcionamento do seu INVENTOR. 

Após baixar este arquivo, descompacte em algum lugar apropriado no seu 

computador. Veja como deverá ficar: 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASSO 2: DISPARANDO A INSTALAÇÃO 

Agora que você já possui uma pasta com o 

programa de instalação, basta executar o 

Instalador, clicando 2 vezes sobre ele. 

Você terá uma tela como mostrada ao 

lado, basta clicar na opção I Agree. 
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Na tela seguinte você pode clicar em NEXT para aceitar todas as opções de instalação. 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

Na sequencia vai aparecer uma tela com a opção de pasta onde você deseja instalar 

os programas do seu kit. Você pode deixar a opção padrão ou alterar conforme a sua 

necessidade. Clique no botão Install e aguarde o término da instalação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao término da instalação um ícone chamado ARDUINO será colocado em sua área de 

trabalho. Clicando duas vezes sobre ele você já consegue abrir o ambiente de 

programação. 
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PASSO 3: COPIANDO A BIBLIOTECA DE COMANDOS 

Agora que a instalação já está pronta, falta pouco para ficar tudo resolvido e você 

iniciar os seus primeiros testes. No local onde você salvou os seus arquivos tem uma 

pasta chamada Inventor. Ela contém a biblioteca de comandos necessários ao correto 

funcionamento do kit. 

 

 

 

 

 

 

 

Faça o seguinte: 

 Clique com o botão direito na pasta Inventor e escolha a opção Copiar. 

 Vá até a pasta libraries que está no local onde você instalou o Arduino, por 

exemplo:   C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries 

 Cole a pasta Inventor dentro da pasta libraries, para que fique como abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resolvido! Agora já podemos rodar o nosso primeiro teste. 
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PASSO 4: CONECTANDO O ARDUINO DIRETAMENTE COM A CPU 

Já estamos terminando. Agora vamos ligar o nosso computador na CPU e fazer o 

primeiro teste de programação. É muito importante que tudo dê certo neste momento, 

portanto, caso algo dê errado refaça os procedimentos ou acesse nossa central de 

atendimento através do nosso site. 

 Ligue o cabo USB diretamente na sua placa como mostrado abaixo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Agora vamos configurar o Arduino. Clique no menu Ferramentas e deixe tudo 

como mostrado abaixo: 

  * Placa: Arduino Nano 

  * Processador: ATMega328 

  * Porta: COM3 (Ou outra que aparecer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENÇÃO 1: Se a porta não aparecer repita a instalação. Se permanecer não 

aparecendo solicite a ajuda de um técnico. Pode ser um problema de configuração no 

seu computador. 

ATENÇÃO 2: A porta pode mudar de número quando você recolocar  o cabo em uma 

próxima vez. Basta escolher a nova porta. As demais configuração não devem mudar. 
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PASSO 5: ENVIANDO O PRIMEIRO PROGRAMA 

Agora vamos testar o envio de um primeiro programa. Vamos lá: 

 Digite o código abaixo no seu Arduino e salve-o com o nome de TESTE1. Atenção: 

as letras maiúsculas, minúsculas e demais símbolos devem ser digitados 

rigorosamente como mostrados abaixo. 

 

#include <inventor.h> 

void setup()  

{ 

  LedNaPorta(13); 

} 

void loop() 

{ 

  LigarLed(13); 

  EsperarSegundos(1); 

  DesligarLed(13); 

  EsperarSegundos(1); 

} 

 

Após digitar o programa acima, envie para a CPU clicando no botão Carregar. 

Se tudo der certo uma Luz vermelha irá piscar na CPU ligando e desligando com 

intervalo de 1 segundo. Caso algo dê errado, revise seu programa para conferir se tudo 

foi digitado corretamente. Um sinal de que tudo deu certo é uma mensagem em 

branco que aparece logo abaixo na tela do Arduino. 

 

 

 

 

Nesta mesma tela pode aparecer a mensagem de erro alertando sobre um problema 

que pode ter acontecido.  A primeira vez não é tão fácil, mas com o tempo você vai se 

acostumar a programar e enviar para a CPU. 
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Agora crie um novo programa para testarmos a comunicação entre a placa e o seu 

computador. Neste caso a placa vai enviar uma mensagem para o computador. 

 

programa 

 

#include <inventor.h> 
 
void setup() 
{ 
   AtivarComunicacao(); // inicializa a comunicação serial 
} 
 
void loop() 
{ 
     EnviarParaComputador ("Bem vindo a programação INVENTOR"); 
} 

 

Muita atenção para todos os aspectos do programa. Maiúsculas e minúsculas devem 

ser respeitadas; ponto e vírgula no final de um comando; abrir e fechar chaves em um 

bloco de comandos. Não se preocupe, você vai aprender e se acostumar com estes 

detalhes na medida em que for avançando no tutorial. 

 

Após digitar o programa acima, conecte o cabo USB na CPU e transfira o programa 

pelo botão Carregar. Caso seja a primeira vez que você está usando o arquivo, ele vai 

precisar de um nome, digite TESTE e salve em uma pasta de sua preferência. 

 

 

Para ver o programa funcionando clique em Ferramentas, Monitor serial. Este programa 

estabelece uma conexão utilizando a porta USB, e dentro do loop ele irá imprimir 

infinitamente a mensagem que está dentro de aspas. Não se esqueça de escrever a 

programação exatamente como acima (maiúsculas, minúsculas, espaços, ponto e 

vírgula etc.). Caso o envio não seja bem sucedido, pode ser que você tenha que mudar 

a porta USB. Você pode fazer isso clicando em Ferramentas, Portas, e em seguida 

escolhendo a porta USB. 

Atenção: Se ainda persistir algum erro você pode rever o vídeo que fala sobre a 

instalação do Kit pois algo pode estar faltando e precisará ser refeito. 
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VARIÁVEIS 

Uma variável é um recurso utilizado para armazenar dados em um programa de 

computador. Todo computador possui algum tipo de memória, e uma variável 

representa uma região da memória usada para armazenar uma determinada 

informação. Essa informação pode ser, por exemplo, um número, um caractere ou uma 

sequência de texto. Para podermos usar uma variável em um programa INVENTOR, nós 

precisamos fazer uma declaração de variável, como você verá em alguns programas. 

 

TIPO DE DADO 

O tipo de dado de uma variável significa, como o próprio nome diz, o tipo de 

informação que se pode armazenar naquela variável. Em muitas linguagens de 

programação, como Java e C++, é obrigatório definir o tipo de dado no momento da 

declaração da variável. No caso dos módulos INVENTOR que usam processador 

ATmega, os tipos mais comuns de dados que utilizamos são: 

 

boolean:   valor verdadeiro (true) ou falso (false) 

char:   um caractere 

byte:   um byte, ou sequência de 8 bits 

int:    número inteiro de 16 bits com sinal (-32768 a 32767) 

unsigned int:  número inteiro de 16 bits sem sinal (0 a 65535) 

long:   número inteiro de 16 bits com sinal (-2147483648 a 2147483647) 

unsigned long: número inteiro de 16 bits sem sinal (0 a 4294967295) 

float:   número real de precisão simples (ponto flutuante) 

double:   número real de precisão dupla (ponto flutuante) 

string:   sequência de caracteres 

void:   tipo vazio (não tem tipo) 

 

Não se preocupe em aprender agora, pois durante a criação dos códigos da apostila 

vamos falando sobre cada uma delas. 
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COMENTÁRIOS NO PROGRAMA 

Um comentário é um trecho de texto no seu programa que serve apenas para explicar 

(documentar) o código, sem executar nenhum tipo de comando no programa. Muitas 

vezes, os comentários são usados também para desabilitar comandos no código. Nesse 

caso, dizemos que o código foi comentado. Na programação para o INVENTOR um 

comentário pode ser escrito de duas formas: 

Comentário de linha: inicia-se com os caracteres //, tornando todo o resto da linha atual 

um comentário. 

Comentário de bloco: inicia-se com os caracteres /* e termina com os caracteres */.  

Todo o texto entre o início e o término se torna um comentário, podendo ser composto 

por várias linhas. Para facilitar a visualização, os ambientes de desenvolvimento 

geralmente mostram os comentários em uma cor diferente. Na tela do software do 

Arduino os comentários são exibidos na cor cinza.  

 

ESTRUTURA DO PROGRAMA 

Para que você comece a programar é preciso seguir algumas regras no que diz respeito 

a estrutura do programa. Isso é importante pois a CPU irá executar passo a passo o que 

você programar, ou seja, qualquer elemento errado ou fora do local correto vai gerar 

em erro durante a execução do programa. 

Após instalar o ambiente de programação (que você já aprendeu nos vídeo do nosso 

canal) você terá uma tela como a seguir: 

 

 

 

Neste espaço será feita toda a programação que você desejar. Perceba que o nome 

loop sugere um laço, ou seja, algo que será executado continuamente, até encontrar 

alguma condição de parada. 



INVENTOR V3 - Introdução a Programação  .:: Openrobotics Academy ::.  15 

 

CONHECENDO OS SENSORES 

Os sensores compõem uma parte importante de qualquer robô. São eles os 

responsáveis em permitir que o robô receba dados do ambiente. É possível termos 

sensores para diversas situações, por exemplo, sensores de cor, de temperatura, de 

humidade, de distância, de ultrassom, e diversos outros.  

Vejamos pelas imagens abaixo quais os sensores você está recebendo no seu 

INVENTOR. Atenção: a quantidade e o tipo de sensor podem variar de uma versão 

para outra. 

 

Sensor de Luz 

Possui uma abertura frontal que permite a passagem de luz. Ele percebe se o 

ambiente está Claro ou Escuro. Você pode criar um robô que quando entra em 

algum local escuro, então ele acende uma lanterna. 

 

Sensor de Toque 

Este sensor possui um interruptor chamado push-botton. Ou seja, quando o 

pressionamos, ele emite um sinal de positivo para o robô. 

 

Lâmpada de Led 

No seu INVENTOR você recebeu 3 lâmpadas de LED (Vermelho, verde, ama-

relo). Elas podem ser ligadas para sinalizar alguma situação importante, ou 

avisar sobre uma tomada de decisão pelo robô, 

 

Sensor de som 

Este sensor possui 9 furos frontais por onde pode entrar qualquer tipo de ruí-

do. Ele pode ser utilizado para que o robô seja capaz de escutar o ambiente.  

 

Sensor de hall 

Este sensor possui 4 furos frontais por onde ele pode sentir a presença de 

campos magnéticos. Com ele você pode detectar materiais magnéticos como 

imãs.  
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Sensor de inclinação 

Este é um sensor muito interessante. Com ele podemos verificar se o robô está 

na vertical ou na horizontal. Isso pode ser muito útil quando você tiver que sa-

ber “como” o robô se encontra em um determinado momento. Pode ser que ele 

esteja de cabeça para baixo por exemplo. 

 

Sirene 

Assim como os LEDs a sirene é um dispositivo de saída. Ou seja, uma sirene 

pode ser utilizada quando você precisar emitir algum sinal sonoro no ambien-

te.  

 

Sensor de ultrassom 

Utilizado para medir a distância de objetos, podendo variar de 1cm até 2m de 

distância. Você pode utilizar este sensor para criar veículos que se movimen-

tam em um ambiente sem tocar nos objetos.  

 

Sensor de infra-vermelho 

Este sensor pode ser utilizado para verificar a presença de obstáculos, ou tam-

bém para diferencias cores (preto ou branco) de objetos que estejam a aproxi-

madamente 3cm de distância. Este sensor também pode ser utilizado para cri-

ar robôs que se deslocam por ambiente sem tocar nos objetos.  

 

Ponte H 

A ponte H é a responsável por fazer o motor de corrente contínua funcionar. 

Atenção: o motor de corrente contínua é um verdadeiro devorador de energia. 

Portanto um alerta importante é nunca ligar este motor diretamente na placa de 

sua CPU. Ele sempre deverá ser ligado na saída da Ponte H. 

 

Servo motor 

Este motor pode fazer giros precisos entre 0 e 180 graus. Geralmente são utili-

zados em articulações de robôs e em mecanismos que exigam precisam nos 

movimentos. Na sua placa você vai encontrar dois motores como este. 
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Energia do sistema 

 

Para ligar o seu kit você pode utilizar 4 pilhas alcalinas de boa qualidade. É importante 

você saber que o consumo de energia do seu kit é relativamente alto, portanto sempre 

considere a possibilidade de utilizar pilhas AA recarregáveis. A fonte de 5 ou 6V pode ser 

conectada diretamente no cabo USB da sua CPU.  

 

Atenção: Sempre quando você for inserir ou remover algum sensor, é prudente desligar 

o cabo USB para cortar a energia e evitar a queima da CPU e sempre quando sua CPU 

tiver algum comportamento estranho, pode ser que esteja na hora de trocar as pilhas. 

 

Motor CC 

Este motor é o responsável por fazer as rodas de borracha funcionarem. Ele 

consome muita energia e como dito acima, você deverá liga-lo diretamente na 

ponte H. 

 

Energia 6v 

O seu kit já vem com 4 pilhas totalizando 6 volts de energia. Você pode utilizar 

o Cabo USB diretamente no computador, ou a energia em separado. Nos dois 

casos o funcionamento da CPU permanecerá a mesma. 



INVENTOR V3 - Introdução a Programação  .:: Openrobotics Academy ::.  18 

 

CONHECENDO OS CONECTORES 

 

Seu Kit INVENTOR possui várias peças conectores as quais podem ser utilizadas para 

dezenas de montagens diferentes. Essas peças foram projetadas para facilitar o encaixe 

uma nas outras e também nos sensores. Eles são feitos de um material conhecido como 

polimetil-metacrilato (PMMA) um material termoplástico  rígido, transparente, colorido 

ou incolor; também pode ser considerado um dos polímeros (fibra sintética) mais 

modernos e com maior qualidade do mercado, por sua facilidade de adquirir formas, 

por sua leveza e alta resistência.  

No kit INVENTOR ele possui várias formas e foram criados utilizando ferramenta de corte 

a lazer, portanto, todas as peças possuem um plástico de proteção durante o corte. 

Você pode manter esse plástico, mas também pode retira-lo durante o uso. Você vai 

perceber que algumas peças estão escuras, aparentemente sujas, mas isso se deve ao 

calor do raio lazer que realizou o corte, portanto, basta remover este plástico e sua peça 

estará pronta para uso. Vejamos quais são elas. 

 

1. Conector L5 

2. Conector L7 

3. Barra Longa B8 

4. Suporte para roda boba 

5. Suporte esquerdo da placa CPU 

6. Suporte direito da placa CPU 

7. Suporte para servo S2 

8. Suporte para servo S4 

9. Barra Média B5 

10. Conector L4 

11. Conector C3 

12. Conector L2 

13. Conector V2 
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COMANDO IF (USANDO SENSOR DE LUZ) 

O Comando IF (SE) deve ser utilizado quando você precisar tomar alguma decisão 

comparando valores. Por exemplo, utilizando o sensor de luz, podemos criar um 

mecanismo que acenda o LED quando (IF) a luz estiver presente no sensor de luz. Faça a 

montagem abaixo, crie o programa e envie para a CPU.  

 

Perceba que o LED será ligado quando o sensor estiver exposto a alguma fonte de luz. A 

quantidade de luz recebida pelo sensor será transformada em um valor numérico entre 

0 e 1024, indicando pouca luminosidade ou alta luminosidade. Uma luminosidade de 

500 por exemplo, significa uma iluminação mediana. Ligue o LED na porta D1 (lembre-

se, vermelho no positivo e marrom no negativo), e o sensor de luz na porta A0 (Vermelho 

positivo, marrom no negativo e o amarelo no meio dos dois). 

 

Atenção: Sempre quando você for inserir ou 

remover algum sensor, é prudente desligar o 

cabo USB para cortar a energia e evitar a 

queima da CPU.  

 

Programa 

#include <inventor.h> 
void setup()  
{ 
    
   //O LED está ligado na porta digital D1 
   LedNaPorta(D1);    
   // inicializa a comunicação com o computador 
   AtivarComunicacao();    
} 
 
void loop() 
{ 
   //A iluminação pode estar Claro ou Escuro 
   //Atenção para as maiúsculas e minúsculas do código 
   if ( LuzNaPorta(A0) == Claro ) 
   { 
      LigarLed(D1); 
   } 
   else 
   { 
      DesligarLed(D1); 
   } 
   EnviarParaComputador ( LeituraDaPorta( A0 ) ); 
} 
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Entendendo o programa 

O código acima começa carregando a biblioteca inventor.h que você já aprendeu a 

instalar através dos vídeos iniciais no nosso canal ou aqui mesmo nesta apostila. Em 

seguida dentro do setup definimos a porta D1 para a saída digital onde está o LED, e 

acionamos a comunicação com o computador. Este será um importante recurso para 

sabermos numericamente (entre 0 que significa claro e 1024 que significa escuro) o que 

o sensor está lendo. Dentro do programa principal (loop) estamos testando: se a 

LuzNaPorta for Claro então ligamos o LED que está na porta digital D1, caso contrário 

(else) desligamos o Led.  

 

Para você fazer o teste basta cobrir a frente do sensor com as mãos para impedir a 

entrada de luz dentro do sensor. Atenção a todas as letras em maiúsculas, minúsculas, 

nomes de variáveis, chaves e ponto e vírgulas. 

 

Atenção: O valor que está sendo lido estamos enviando para o computador. Se você 

abrir o monitor serial (clicando em Ferramentas, Monitor serial) poderá saber o exato 

valor sendo lido pela porta analógica A0. Observe se a velocidade de comunicação 

está correta (9600). 
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COMANDO FOR (USANDO SENSOR DE INCLINAÇÃO) 

O comando for deve ser utilizado sempre quando você precisar executar algum 

comando durante um determinado número de vezes. Por exemplo, se quiser piscar um 

LED por 5 vezes, ou tocar a sirene por 10 vezes.  

Para explicar o for iremos utilizar o sensor de inclinação. O sensor de inclinação 

consegue detectar se ele está em pé ou deitado. Ou seja, se ele está na vertical (em 

pé) ou na horizontal (deitado).  

Vamos fazer o seguinte. Caso ele 

esteja em pé então vamos tocar 

a sirene 3 vezes em um intervalo 

de 1 segundo entre cada toque. 
 

Programa 

#include <inventor.h> 
int x; 
 
void setup()  
{ 
    //A sirene deverá estar ligada na porta digital D4 
SireneNaPorta(D4);        
AtivarComunicacao();   // inicializa a comunicação com o computador 
} 
 
void loop() 
{ 
   //SE (IF) a leitura da inclinação estiver Vertical então executa o for 
 
   if ( InclinacaoNaPorta(A0) == Vertical ) 
   { 
       //Executa 3 vezes o trecho dentro do for 
     
   for(x=1; x<=3; x=x+1) 
       { 
         LigarSirene(D4); 
         EsperarSegundos(1); 
        DesligarSirene(D4); 
         EsperarSegundos(1); 
       } 
   } 
  EnviarParaComputador ( InclinacaoNaPorta(A0) ); 
} 

Na sequencia vamos ver o que está acontecendo neste código. 
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Entendendo o programa 

Logo no início criamos uma variável chamada x. Uma variável int (inteiro) é como na 

matemática, ela pode conter qualquer valor inteiro. Ela vai servir para controlar a 

quantidade de vezes que o laço deve ser executado.  

 

Dentro da função de setup() ligamos o sensor de inclinação na porta A0 e a sirene na 

porta D4. Dentro do loop estamos testando a porta A0. Se a leitura sendo feito for 

Vertical, então iniciamos o for que será executado três vezes. Veja que estamos 

iniciando o valor de x = 1, e ficamos dentro do loop enquanto o x <= 3 (x menor 

ou igual a 3). Iremos incrementar a nossa variável de 1 em 1 ( x=x+1 ).  

 

Ficou complicado? Vamos entender cada item separadamente: 

 

 for { inicialização  ; condição ; incremento) 

 

Inicialização: É um comando executado apenas uma vez no início do comando for. Em 

nosso exemplo estamos determinando que o x inicie com o valor 1. 

 

Condição: É a expressão a ser verificada. Se ela for verdadeira, os comandos 

entre { e } continuam sendo executados. 

 

Incremento: É a forma como a variável x será atualizada em cada repetição do 

comando for. 
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COMANDO WHILE (USANDO SENSOR DE TOQUE) 

Neste próximo exemplo vamos conhecer o comando while (enquanto) e junto vamos 

ver como funciona o sensor de toque. Diferentemente dos outros sensores, este deverá 

ser ligado em qualquer uma das portas digitais (D0 a D4). Perceba que no seu kit você 

possui 2 sensores de toque que possuem o mesmo padrão de funcionamento. 

O while deve ser utilizado no lugar no for, sempre quando você não souber 

exatamente quantas vezes deseja executar um determinado código. No nosso exemplo 

vamos fazer a sirene tocar 

enquanto o sensor de toque 

estiver pressionado. 

 

Programa 

 

#include <inventor.h> 
 
void setup()  
{ 
   //A sirene está ligada na porta digital D4 
   SireneNaPorta(D4); 
 
   //Sensor de toque na porta D2 
   BotaoNaPorta(D2); 
} 
 
void loop() 
{ 
     //Sempre que o botão for pressionado então dispara o alarme 
     while ( BotaoPressionado(D2) == Sim) 
     { 
         LigarSirene(D4); 
     } 
 
     DesligarSirene(D4);    
   
} 
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Entendendo o programa 

 

Após enviar para a CPU faça o teste de funcionamento pressionando o Botão. Estamos 

utilizando o laço do comando while para permanecer verificando se o botão está 

pressionado. Trata-se de um código simples, mas muito útil em diversas situações.  

 

Estes tipos de comando são chamados de estruturas de controle. Estruturas de 

controle são blocos de instruções que alteram o fluxo de execução do código de um 

programa. Com elas é possível fazer coisas como executar comandos diferentes de 

acordo com uma condição ou repetir uma série de comandos várias vezes, por 

exemplo. 
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COMUNICANDO COM O COMPUTADOR (USANDO SENSOR DE SOM) 

 

Um recurso muito útil é a comunicação entre a CPU e o computador e você já tem 

utilizado durante seus programas. Várias vezes em seus projetos você vai precisar 

verificar o valor sendo lido no sensor, para saber se ele está funcionando 

adequadamente. A comunicação serial só vai funcionar quando a sua CPU estiver 

ligada no seu computador. Ou seja, quando você estiver utilizando a bateria então não 

será possível ver o valor sendo lido.  

 

Por exemplo, suponha que você queira saber qual o valor sendo lido no sensor de 

inclinação, ou qual o valor sendo lido no sensor de som. Contar com a ajuda visual no 

computador com o valor que está sendo lido no sensor pode ser útil nos seus programas. 

Vejamos um exemplo com o sensor de som. Depois de montar e programar o circuito 

você deve bater palmas ou assoviar para fazer um barulho bem alto e assim saber se o 

sensor está funcionando. 

Você vai precisar de instalar o sensor de som na porta A2 e o LED na porta D2 como 

mostra a imagem abaixo. 

 
Programa 

 

#include <inventor.h> 
 
int y; 
 
void setup()  
{ 
   AtivarComunicacao(); 
   LedNaPorta(D2); 
} 
 
void loop() 
{ 
   y = LerSom(A2); 
   EnviarParaComputador ( y ); 
 
   if  ( y > 500 ) 
       LigarLed(D2); 
   else 
       DesligarLed(D2) 
} 



INVENTOR V3 - Introdução a Programação  .:: Openrobotics Academy ::.  26 

 

Entendendo o programa 

Este programa é simples, mas muito útil, pois com este recurso da comunicação serial 

você pode enviar o que foi lido diretamente para o computador.  

Dentro do setup() estamos inicializando o sensor de som na porta analógica A2, e em 

seguida ativando a comunicação com o computador. 

Dentro do loop estamos utilizando a função EnviarParaComputador a leitura que 

está sendo realizada na porta. Para que não seja uma transmissão muito rápida, 

estamos retardando em 1 segundo a execução do loop. Para isso estamos utilizando o 

comando EsperarSegundos(1). 

De quebra aprendemos a usar o sensor de som. Com este sensor você pode medir o 

nível de ruído de um ambiente. Os valores podem ficar entre 0 (totalmente silencioso) e 

1024 (barulho muito alto). Veja que você pode utilizar este sensor em diversas 

montagens, por exemplo, para montar um robô que ao escutar qualquer ruído realize 

alguma operação. 

Para ver os dados sendo capturados clique no menu Ferramentas, Monitor serial. 

Não se esqueça de ajustar a velocidade para 9600, conforme você pode perceber na 

parte de baixo desta janela. 
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COMANDO IF-ELSEIF (USANDO O SENSOR DE DISTÂNCIA POR ULTRASSOM) 

 

Com o comando if-elseif podemos avaliar várias condições de uma maneira mais 

prática do que utilizando o comando if separadamente. O princípio é o mesmo, ou 

seja, fazer uma avaliação de determinado valor e executar um trecho ou outro de 

código, porém utilizando if-elseif podemos testar várias condições ao mesmo tempo.  

Vamos utilizar o sensor de ultrassom para medir a distância que um determinado objeto 

está quando posicionado na frente do ultrassom. É o tipo de sensor que você pode 

utilizar quando seu robô precisar desviar de obstáculos que está a sua frente. Para esta 

experiência coloque o sensor de distância na sua porta específica conforme a figura 

abaixo (porta DIST); coloque o LED vermelho na porta D3, o LED amarelo na porta 

D2 e o LED verde na porta D1. 

Quando você aproximar a sua mão a uma distância de 20cm o LED verde deverá 

acender, quando estiver a 10cm o LED amarelo deverá acender e quando estiver a 

5cm ou menos então o LED vermelho irá acender. Perceba que esta montagem é 

equivalente ao sensor de distância para estacionamento presente em vários veículos. 

 

Programa 

#include <inventor.h> 
void setup() 
{ 
LedNaPorta(D1); 
LedNaPorta(D2); 
LedNaPorta(D3); 
} 
 void loop() 
{ 
  int x = LerDistancia(); 
    if ( (x>0) && (x<=5) ) 
     LigarLed(D3); 
  else if( ( x>5 ) && ( x<=10 ) ) 
     LigarLed(D2); 
  else if( x>10 ) 
     LigarLed(D1); 
  EsperarSegundos(1); 
     
  DesligarLed(D1); 
  DesligarLed(D2); 
  DesligarLed(D3); 
} 



INVENTOR V3 - Introdução a Programação  .:: Openrobotics Academy ::.  28 

 

Entendendo o programa 

 

Vamos aos detalhes sobre o programa acima. Perceba que a nossa lógica agora já 

está ficando um pouco mais aprimorada, mas sem grandes dificuldades. É importante 

você perceber que quanto mais você praticar (acertando ou errando) mais você vai 

aprimorar os seus conhecimentos, porque robótica é isso, uma sucessão de tentativas 

que com o tempo vão aprimorando o que você pode fazer com os sensores. 

No início estamos dizendo para a CPU que temos três leds nas portas D1, D2 e D3, 

conforme o código abaixo: 

 

void setup() 
{ 

LedNaPorta(D1); 
LedNaPorta(D2); 
LedNaPorta(D3); 

} 
 

Na sequência estamos lendo o valor da distância e armazenado na variável x. 

 

  int x = LerDistancia(); 
 

A função LerDistancia() retorna a distância em centímetros 

contando da ponta do sensor até o objeto mais próximo. Na 

sequência fazemos uma avaliação da distância para ligar o LED 

determinado. 

 

  if ( (x>0) && (x<=5) ) 
      LigarLed(D3); 
  else if( ( x>5 ) && ( x<=10 ) ) 
      LigarLed(D2); 
  else if( x>10 ) 
      LigarLed(D1);  

 

Os testes que foram feitos são:  

 

 

Se x for maior que 0 E x for menor ou igual a 5 então LigarLed(D3) 

Se x for maior que 5 E x for menor ou igual a 10 então LigarLed(D2) 

Se x for maior que 10 então LigarLed(D1) 

 
Muito cuidado na ligação do Ultrassom. As cores devem ser mantidas conforme 

mostrado na imagem acima. 
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SENSOR DE INFRAVERMELHO 

 

Os raios infravermelhos não são visíveis para o olho humano, mas são muito úteis em 

diversos tipos de dispositivos, por exemplo nos controles remotos de aparelhos 

eletrônicos. No caso do nosso INVENTOR podemos utiliza-lo para medir a diferença de 

cor entre dois pontos. Por exemplo: ele fará uma medição quando apontado para o 

branco, e uma medição com outro valor quando apontado para a cor preta. Essa 

distância para que ele compreenda bem as cores deve ser de aproximadamente 3 cm 

do objeto. Mas você pode fazer testes para encontrar a melhor distância, pois vários 

fatores podem influenciar, como a iluminação do ambiente onde você está, o tipo de 

objeto que está sendo utilizado para reflexão, dentre outros. Para esta atividade você 

deverá ligar o sensor de infravermelho nos pinos A2, e um LED na porta D3. Vamos fazer 

o seguinte... quando você apontar para uma região clara o LED deve acender, e 

quando apontar para uma área escura, o LED deverá permanecer apagado. 

 

Programa 

 
#include <inventor.h> 
int y; 
void setup()  
{ 
   LedNaPorta(D3); 
   AtivarComunicacao(); 
} 
void loop() 
{ 
   y = LerCor(A2); 
   EnviarParaComputador ( y ); 
 
   if ( y == Claro) 
   { 
       //Sensor está apontando para uma região de cor clara 
       LigarLed(D3); 
   } 
   else 
   { 
       //Agora para uma região de cor escura 
       DesligarLed(D3); 
   }    
} 
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Entendendo o programa 

 

Ligamos o LED na porta D3, em seguida estamos fazendo a leitura da porta A2, ou seja, 

o sensor deverá estar conectado como no esquema acima, na porta A2. Nosso teste vai 

variar de 1 (muito escuro) ou 0 (muito claro). Como já foi falado, é interessante você ter 

2 obstáculos (preto e branco) para fazer o teste. Aproxime ou afaste o sensor até 

encontrar uma distância interessante para seu teste, a qual gira em torno de 2 a 5 cm. 

 

Você pode utilizar esse sensor para se desviar de obstáculos, e também pode utiliza-lo 

para montar um robô que segue uma linha escura sobre uma mesa.   
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OPERADORES 

 

Um operador é um conjunto de um ou mais caracteres que serve para operar sobre 

uma ou mais variáveis ou constantes. Um exemplo muito simples de operador é o 

operador de adição, o +. Digamos que queremos somar dois números e atribuir a uma 

variável x. Para isso, fazemos o seguinte: 

 

x = 2 + 3; 
 

Após executar o comando acima, a variável x irá conter o valor 5. 

 

Cada linguagem de programação possui um conjunto de operadores diferentes. Alguns 

dos operadores mais comuns na programação do INVENTOR são: 

 

Operadores aritméticos: 

 

+  Adição ("mais") 
- Subtração ("menos") 
* Multiplicação ("vezes") 
/ Divisão ("dividido por") 
 

Operadores lógicos: 

 

&& Conjunção ("e") 
|| Disjunção ("ou") 
== Igualdade ("igual a") 
!= Desigualdade ("diferente de") 
! Negação ("não") 
> Maior que 
< Menor que 
>= Maior ou igual a 
<= Menor ou igual a 
 
Operadores de atribuição: 
= atribui um valor a uma variável, como vimos acima. 

 

Ao longo do desenvolvimento dos seus projetos, aos poucos você se familiarizará com 

todos esses operadores.  
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FUNÇÕES 

 

Uma função é, em linhas gerais, uma sequência de comandos que pode ser reutilizada 

várias vezes ao longo de um programa. Para criar uma função e dizer o que ela faz, nós 

precisamos fazer uma declaração de função. Veja como uma função é declarada no 

nosso programa de exemplo: 

 

void nomedafuncao() 
{                 

//Comandos;      
} 
 

Aqui estamos declarando uma função com o nome nomedafuncao(). O que ela faz é 

executar os comandos que estão dentro das chaves. A ação de executar os comandos 

de função previamente declarada é denominada chamada de função.  

Chamar uma função significa executar os comandos que foram definidos na sua 

declaração. Uma vez declarada, uma função pode ser chamada várias vezes no 

mesmo programa para que seus comandos sejam executados novamente. Para 

chamarmos a nossa função nomedafuncao(), por exemplo, nós usaríamos o seguinte 

comando: nomedafuncao(); 

 

 

FUNÇÕES MATEMÁTICAS 

 

Em várias situações precisamos realizar operações matemáticas com nosso INVENTOR. 

Podemos fazer isso através de algumas funções que estão disponíveis e podem ser 

acionadas. 

min (x, y)    - Retorna o Menor valor entre os dois números passados 

max (x, y)    - Retorna o Maior entre os dois números. 

abs (x)    - Retorna o valor absoluto do valor passado 

map (x, low, high, low2, high2) - Mapeia um valor no outro como uma regra de 3 

pow (base, exponent) - Calcula a potência de um valor passado 

sqrt (x)    - Raiz quadrada de um número passado como parâmetro 

random(min, max)   - Sorteia um valor entre o mínimo e o máximo informado. 

https://multilogica-shop.com/node/97
https://multilogica-shop.com/node/98
https://multilogica-shop.com/node/99
https://multilogica-shop.com/node/101
https://multilogica-shop.com/node/102
https://multilogica-shop.com/node/104
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ACIONANDO MOTORES CC 

Agora vamos a um dispositivo importante, os motores de corrente contínua (CC). Esses 

motores são muito fortes pois possuem várias engrenagens internamente o que lhes dá 

um torque para realizar tarefas que exigem um movimento forte. Esses motores podem 

ser utilizados para criar robôs que andam sobre rodas, ou então diversas outras 

montagens que exigem algum tipo de movimento em seu eixo.  

Os motores de CC podem rodar para os dois sentidos, basicamente invertendo o 

positivo e o negativo. 

Para fazer nosso motor funcionar 

precisaremos de utilizar a Ponte H. Essa 

ponte fornece a energia suficiente 

para girar o motor. ATENÇÃO: Nunca 

ligue o motor CC diretamente na CPU 

pois isso pode danificar a placa. A 

forma correta é ligar a Ponte H nos 

pinos da placa, alimentar a ponte H 

com 9V e depois ligar os motores na 

saída da ponte H. Ficou confuso? 

Então veja como funciona no 

esquema abaixo, vamos detalhar bem 

a sequencia de conexões para não 

ter erro. 

O primeiro detalhe é o seguinte. Nunca ligue o motor diretamente na placa de CPU. 

Quem efetivamente controla os motores são as Pontes H. 

No seu kit você vai encontrar uma ponte H a qual pode controlar até dois motores. Veja 

ao lado como será essa conexão. Na sequência vamos ver como podemos alimentar e 

controlar a ponte H. Veja na imagem abaixo: 
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Para um correto funcionamento, em resumo faça o seguinte: 

1. Pegue a ponte H e ligue o cabo que possui apenas 2 fios (marrom e vermelho) na 

saída 5/9volts da placa. Pronto, com isso estamos ligando a ponte H. 

2. Agora ligue o Motor na saída frontal da ponte H. Veja que existem 4 possibilidades. 

Segure o sensor olhando-o em sua frente e ligue nos dois pinos do lado esquerdo. O 

outro lado você vai utilizar quando for ligar 2 motores. 

3. Agora pegue o outro cabo da ponte H (que possui 4 fios) e ligue nas digitais D3 e 

D4 da CPU. Atenção: ligue nos pinos positivos. Nesta montagem não utilizaremos o 

negativo das saídas D3 e D4. Se você fosse utilizar um segundo motor então iria liga-

lo na ponta D2 e D1. 

 

FUNCIONAMENTO DA PONTE H 

Uma ponte H funciona como uma inversora da corrente que passa por ela até chegar 

ao motor. Ou seja, ela pode jogar positivo em um lado do motor e negativo do outro, 

fazendo com que o motor gire no sentido horário, e depois inverter, jogar negativo e 

positivo, fazendo com que o motor gire no sentido anti-horário. 

Por isso ela exige duas saídas digitais para controla-la, no nosso exemplo D3 e D4. 

Quando acionamos a função Girar(D3, D4) O motor vai girar no sentido horário. Ao 

utilizarmos Girar(D4,D3) ele irá girar no sentido anti-horário. 

Vejamos pelo programa abaixo: 

 

Programa 

#include <inventor.h> 
void setup()  
{ 
   //A ponte H deverá estar ligada nas portas D3 e D4 
   PonteHNaporta(D3,D4); 
} 
void loop() 
{ 
   //Gira no sentido horário 
   Girar(D3,D4); 
   EsperarSegundos(1); 
    PararMotor(D3,D4); 
   EsperarSegundos(1); 
    Girar(D4,D3); 
   EsperarSegundos(1); 
   PararMotor(D3,D4); 
   EsperarSegundos(1);       
} 
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Entendendo o programa 

 

Vamos detalhar novamente como tudo está acontecendo. Veja que conectamos a 

ponte H nas saídas D3 e D4. Nossa ponte H também dá suporte para você colocar mais 

1 motor na outra saída. Obviamente você deverá conectar em mais 2 digitais, por 

exemplo, D1 e D2. 

Para girar o motor no sentido horário chame a função Girar(D3,D4) e para girar no 

sentido anti-horário chame a função invertendo os pinos, ex: Girar(D4,D3). A função faz 

o trabalho de inverter o sinal para que o motor gire em um sentido ou no outro. Utilize a 

função PararMotor(D3,D4) para fazer com que o motor fique fixo numa determinada 

posição. 
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ACIONANDO SERVOS MOTORES 

 

Servos motores são dispositivos mecânico-eletrônicos que podem adicionar movimento 

aos seus projetos. A principal diferença do servo motor para um motor de CC é que o 

servo motor possui um controle interno que irá fazer com que o seu eixo gire diretamente 

para o ângulo que você deseja. Além disso, o servo motor do INVENTOR não possui um 

giro completo, ou seja, você pode posicionar seu eixo em qualquer posição entre 0 e 

180 graus. 

Em outras palavras: você deve usar o servo motor quando for necessária uma precisão 

maior no movimento, por exemplo, abrir um portão 90 graus, girar o braço de um robô, 

entre outras tarefas. No exemplo abaixo vamos ver como isso pode ser feito. Posicione o 

servo motor conforme a imagem abaixo e faça o seguinte programa: 

Programa 

 
#include <inventor.h> 
 
void setup()  
{ 
   //O servo está na porta Servo2, específica para servos. 
   ServoNaPorta(Servo2); 
} 
void loop() 
{ 
   //Posicionando o servo em 0 graus e espera 1 segundo 
   PosicionarServo( Servo2  , 0 ); 
   EsperarSegundos(1); 
   //Posicionar o servo em 180 graus 
   PosicionarServo( Servo2 , 180 ); 
   EsperarSegundos(1); 
 } 
 

Entendendo o programa 

Percebeu como é tranquilo manipular os servos motores? Um detalhe importante: por 

serem dispositivos que possuem partes mecânicas como engrenagens, o consumo de 

energia é muito grande. Com isso, é sempre bom você alimentar a placa com a bateria 

de 6v para que o torque do motor seja maior. Usando a alimentação direta no 

comutador o motor pode ficar um pouco mais fraco, principalmente quando ele tiver 

que levantar peso. Se você ligar dois servos na placa e mantiver a alimentação do 

computador (via USB) vai perceber que eventualmente o servo pode não responder 

corretamente ao seu comando. 
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COMANDO POR CELULAR OU TABLET 

 

Agora vamos conhecer um recurso importante no nosso INVENTOR. Temos a opção de 

enviar comandos para a CPU utilizando nosso aparelho de celular ou tablet. 

Para isso vamos precisar conectar o dispositivo Bluetooth em nossa placa principal. A 

seguir você verá como a conexão física deve ser feita. ATENÇÃO: Caso você ligue a 

placa de maneira invertida, corre-se o risco de queimar o dispositivo. Portanto, muita 

atenção nesta conexão. Para baixar o aplicativo você pode entrar no loja de 

aplicativos do seu celular e procurar por Openrobotics ou Openrobotics controller. Após 

baixar e instalar você já estará pronto para conectar no seu INVENTOR. 

Com o aparelho pareado e conectado podemos enviar até 4 comandos para a CPU. 

Iremos programar a CPU para receber os números 1, 2, 3 ou 4 conforme o botão que foi 

pressionado. 

Para nosso experimento vamos colocar um LED na porta D2. Ao pressionar o botão B1 

do celular então o LED D1 deverá ser acendido, e ao pressionar o botão B2 o LED 

deverá apagar. 

Entre no ambiente de programação, faça o código abaixo e envie para a CPU. 

 

Programa 

#include <inventor.h> 
char valorlido; 
 
void setup()  
{ 
 
   AtivarComunicacao(); 
   LedNaPorta(D2); 
} 
 
void loop() 
{ 
   valorlido  = ReceberDoCelular(); 
 
  if (valorlido=='1') 
      LigarLed(D2); 
       
   if (valorlido=='2') 
      DesligarLed(D2); 
 

 }    
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Agora que o programa já foi enviando para a CPU, baixe o aplicativo no playstore da 

Google. Você vai encontra-lo digitando o nome Openrobotics  

 

Conecte o Bluetooth na placa. Veja abaixo qual a posição correta para conectar o 

dispositivo Bluetooth. Atenção: Caso você inverta a colocação do Bluetooth corre o 

risco de queimá-lo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre no aplicativo e tente localizar a conexão Bluetooth que pode ter o nome HC-06 ou 

Inventor, conforme a versão do seu Kit. Caso seja solicitado uma senha, experimente 

digitar 1234. 

 

Uma vez que a conexão esteja estabelecida e funcionando, você vai perceber que o 

LED no bluetooth vai parar de piscar. Toda vez que ele estiver piscando é porque não 

existe nenhum aparelho pareado com ele. 

 

Pronto! Pressione o botão B1 para acender o LED e o botão B2 para apagar o LED. Você 

pode programar os 4 botões, eles enviam os códigos 1 a 4 para a CPU. Experimente ligar 

sirenes, ligar servo motores, e diversos outros dispositivos. 

 

Atenção: Sempre quando for enviar um programa para a CPU, desconecte o Bluetooth 

da placa. 
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Entendendo o Programa 

Após ativar a comunicação serial estamos inicializando o LED na portas D2. Dentro do 

loop estamos recebendo o valor que vem do celular (lembre-se o celular deve estar 

pareado com a nossa CPU). O celular SEMPRE vai enviar o valor 1, 2, 3 e 4 conforme o 

botão que foi pressionado. Claro, se você for um expert em desenvolvimento para 

celular, poderia enviar e receber qualquer outro valor no seu celular. Mas por hora é isso 

que precisamos. 

O valor que estamos recebendo do celular vai para dentro de uma variável chamada 

valorlido. 

   valorlido  = ReceberDoCelular(); 
 

Na sequência estamos fazendo o teste para verificar qual botão foi pressionado.  
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Resumo das funções 

 

PonteHNaporta(D1, D2) 
Instala uma ponte H em duas portas digitais. Conecte sempre no positivo das duas 
digitais que você for utilizar.  
 
PararMotor(D1, D2) 
Utilize esse comando quando for necessário parar os motores que estão ligados em 
uma ponte H. 
 
Girar(D1, D2) 
Este comando deve ser utilizado para girar o motor CC. Para girar no sentido 
contrário basta inverter as portas, por exemplo Girar(D2,D1) 
 
PortaDeSaida(D1) 
Define uma porta digital como sendo de saída. 
 
LeituraDaPorta(A1) 
Realiza a leitura de uma porta Analógica. Utilize essa função para ler o valor 
numérico que está sendo recebido pela porta. 
 
LerCor(A1) 
Realiza uma leitura de cor presente no sentor de infravermelho. A cor pode ser Clara 
ou Escura. Se você precisar saber o valor numérico da cor sendo lida, utilize a função 
LeituraDaPorta(A1). 
 
LerDistancia() 
Utilizado para ver a distância no sensor de ultrassom. A leitura será feita em 
centímetros. 
 
LedNaPorta(D1) 
Utilize esse comando para indicar à CPU que você vai instalar um LED na porta digital 
informada. 
 
LigarLed(int x) 
Comando para ligar o LED presente na porta digital informada. 
 
SireneNaPorta(int x) 
Utilize esse comando para indicar à CPU que você vai instalar uma sinere na porta 
digital informada. 
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Resumo das funções 

 

LigarSirene(D1) 
Utilize esse comando para ligar a sirene presente na porta Digital. 
 
DesligarSirene(D1) 
Utilize esse comando para desligar a sirene presente na porta Digital. 
 
BotaoNaPorta(D1) 
Utilize esse comando para indicar que você vai instalar um botão de pressionar (push-
botton) na porda digital informada. 
 
DesligarLed(D1) 
Comando para desligar o LED presente na porta digital informada. 
 
PortaDeEntrada(D1) 
Comando utilizado para configurar a porta digital informada como sendo de entrada 
de dados. 
 
EsperarSegundos(1) 
Utilize este comando para fazer o programa aguardar por alguns segundos. 
 
ServoNaPorta(Servo1) 
Utilize este comando para instalar um servo motor na porta Servo1 ou Servo2. 
 
PosicionarServo(Servo1, 180) 
Comando utilizado para posicionar um servo na porta. Utilize o Angulo entre 0 e 180 
graus. 
 
BotaoPressionado(D1) 
Utilizado para saber se o botão instalado na porta digital informada, está 
pressionado. Retorna Sim ou Nao (sem acento). 
 
AtivarComunicacao() 
Ativa a comunicação a uma velocidade de 9600 entre a CPU e o computador ou 
dispositivo móvel. 
 
EnviarParaComputador(mensagem) 
Envia uma informação para o computador. A mensagem pode ser um número ou um 
texto. 
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Resumo das funções 

 
LerSom(A1) 
Realiza a leitura do sensor de som. Retorna um valor numérico entre 0 (som baixo) ou 
1024 (som alto). 
 
LerMagnetico(A1) 
Realiza a leitura do sensor magnético, retornando 0 caso não exista nenhum campo 
magnético ou 1024 quando encontra o campo magnético (imã). 
 
ReceberDoCelular() 
Recebe alguma informação vinda do celular. Caso esteja utilizando o aplicativo 
desenvolvido pela Openrobotics, o App pode enviar os valores de 1 a 4 conforme o 
botão pressionado. 
 
SortearNumero(1,10) 
Utilizado para sortear um valor inteiro entre o primeiro número informado e o maior 
número informado. No exemplo acima o sorteio seria entre 1 e 10. 
 
LerTemperatura(A1) 
Realiza a leitura do valor da temperature entre –30 graus e 70 graus. 
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Resumo da programação 

 


