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Edição 1ª 
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Eu sou o LaBoot, um Robô Laboratório criado por 

João Lucas de Souza Silva. Meu objetivo é reunir 

ferramentas para complementar seu ensino-

aprendizagem em áreas multidisciplinares, ou seja, 

mostrar diversos aprendizados com meus circuitos. 

Para isto, eu sou um Robô movido a Energia 

Fotovoltaica. Venha para o meu universo de 

conhecimento e diversão! Uhullll. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vocês acabam de entrar no meu universo. Um 

universo de aprendizado contínuo e multidisciplinar. 

Espero que vocês realizem as minhas atividades 

práticas e que isso sirva de inspiração para novos 

projetos. Conheçam minha estrutura e vamos lá! 



 

Introdução ao Projeto LaBoot 

O projeto LaBoot (Robô Laboratório) foi criado durante um projeto de iniciação científica, 

verificando dificuldades que existem no processo de ensino e desenvolvimento de práticas em 

cursos de Engenharia e Computação. O projeto reúne diversas ferramentas da eletrônica, 

elétrica, computação e mecânica, objetivando a multidisciplinaridade aliado a ludicidade 

proporcionada pelo uso da Robótica Educacional. Para este trabalho, foi orientado pelos 

professores Paulo Roberto e Esdriane Cabral. 

O robô é dividido em duas bases: Base Primária, de baixo para cima, com itens que permitem 

movimentação e controle, já a Base Secundária é formada por circuitos que são montados pelo 

usuário e que podem repassar dados a um tablet que faz a coleta e controle dos dados, dando 

o caráter de Robô Laboratório. Tudo isto, energizado por um painel fotovoltaico. A figura a 

seguir mostra o projeto. 

 

 

 

 

 

 



Este manual é feito de forma dinâmica e interativa, mostra inicialmente projetos que o 

estudante pode começar montando com o kit e ao terminar cada montagem é feito uma lista 

com atividades propostas que sirvam para aguçar o conhecimento do usuário.  

As atividades propostas são divididas em uma ordem pré-estabelecida para o máximo 

aproveitamento na parte I, mais questões extras sem resolução, logo é interessante começa 

pela primeira atividade seguindo a ordem cronológica. As questões sem resposta fazem o 

estudante buscar conhecimentos extras e tentar solucionar o desafio proposto. Além disto, as 

atividades podem pedir para o estudante realizar pesquisas na internet em busca de 

conhecimentos extras e aflorar o espírito de pesquisador. 

Na parte II segue ensinamentos básicos dos materiais utilizados para compor a base principal. 

Nesta etapa, os circuitos montados e comentados são para didática do assunto, até chegar ao 

circuito final do LaBoot que o estudante que estiver em um nível mais avançado poderá 

montar e fazer alterações e/ou melhorias. 

Quanto a indicação de utilização do projeto, o mesmo é feito para ser utilizado por estudantes 

que já tenha algum conhecimento em lógica de programação para cumprir os desafios em sua 

totalidade e conseguir melhor desenvolvimento com o projeto. É válido ressaltar que o projeto 

LaBoot pode ser complementar a outros kits, por apresentar um maior número de sensor e 

programação mais próxima do real do que outros kits que facilitam a programação e uso. 

O projeto LaBoot já vem montado para uso, bastando apenas ligar as duas chaves presente no 

robô. É indicado realizar todas as práticas, e caso o estudante sinta-se apto pode desmontar 

todo robô e monta-lo novamente, podendo realizar até alterações no código e melhorias. 

Parte dos códigos que serão expostos são comentados linha por linha. Para isto, é utilizado // 

(Barra, Barra) quando é feito um comentário que não ultrapasse uma linha e /*Comentário*/ 

para comentários maiores que uma linha. 

Por fim, o presente manual segue com uma seção sobre links para o processo de instalação e 

uso da interface de desenvolvimento do Arduino, após apresenta a segunda seção com 

informações a respeito dos principais sensores e módulos do projeto e segue com a terceira 

seção que se divide em diversas práticas.  

Agradecemos o seu interesse pelo projeto e vamos à prática e busca pelo conhecimento! 

 

João Lucas de Souza Silva. 
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1 - Conteúdo do Kit Educacional 

 

1.1 – Materiais 
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Além de todos os materiais citados tem-se a necessidade de um tablet com 

sistema operacional Windows, existindo diversas opções no mercado a escolha do 

usuário, o projeto indica o Asus Transformer Book. 

É importante observar as cores da fiação utilizadas nos circuitos desenhado, na 

tabela a seguir tem-se as informações, na prática pode optar por utilizar a cor desejada 

sem padronização. 

Cores Função 

Azul Ligação em portas do Arduino 

Vermelho Tensão de 5Vdc 

Laranja Tensão de 3.3Vdc 

Preto GND 
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Outro quesito importante é observar o código de cores dos resistores a serem 

utilizados para evitar erros e danos em componentes. 

 

Fonte: https://www.mundodaeletrica.com.br/codigo-de-cores-de-resistores/ 

Basicamente, todos os materiais do robô vêm montados basta ligar as duas 

chaves presentes na parte de trás do LaBoot para ele entrar em funcionamento. Os 

materiais são distribuídos como mostra no fluxograma abaixo. A plataforma Arduino 

no fluxograma representa as duas placas incluídas no projeto. 
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1.2 - Softwares: Utilizando programas do Kit 

O LaBoot faz uso da IDE do Arduino onde é programado a plataforma para 

rotinas do robô, mostrada na figura a seguir. Esta vem em uma pasta portátil, no CD 

disponibilizado com o kit e/ou no site do projeto, já com todas as bibliotecas inclusas. 

Para iniciar é só abrir a pasta Arduino e lá estará a opção de instalar ou a opção de 

abrir sem instalação (mais indicada). 

 

Outros programas requeridos pelo projeto é o PLX-DAQ (Gratuito) e o Office 

(software pago, mas que se encontra geralmente disponível a licença ao adquirir um 

tablet com Windows e/ou disponível para algumas instituições de ensino por meio de 

parcerias) que trabalham em conjunto. A seguir tem-se a Figura do PLX-DAQ. 
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O PLX-DAQ necessita ser instalado, o instalador estar presente dentro da pasta 

programas, fornecida no kit. O mesmo depois de aberto, basta clicar em conectar para 

começar a recolher os dados de sensores presente na porta USB selecionada. Para 

melhor funcionamento recomenda-se utilizar o Windows XP/Vista/7, pode-se ocorrer 

erros nas novas versões do Windows, uma alternativa é instalar o Windows XP (que 

agora pode ser baixado gratuitamente no site da Microsoft) e instalar em uma 

máquina virtual do tablet, assim não alterando a estrutura do tablet e evitando erros.  

O outro software utilizado no LaBoot é o TxCom, gratuito, o mesmo serve para 

fornecer a interface de controle do robô via smartphone Windows por comando de 

voz e touch. Para isto, basta ir em configurações e selecionar uma letra e/ou frase para 

cada botão do programa, está letra deve ser a mesma que faz o robô se mover ao ser 

controlado pelo computador. A comunicação do programa é feita por bluetooth. A 

seguir tem-se a interface. 
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1.3 – Sistema Fotovoltaico 

 

O sistema fotovoltaico é interligado conforme a figura a seguir. Na saída da 

carga é feito uma ramificação que conecta ao Arduino UNO da base secundária e outra 

ramificação que liga em uma placa que diminui a tensão para 5v e manda a energia a 

BlackBoard que não possui o regulador integrado como o Arduino UNO.  

 

Fonte: 

https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/16965/1/DIMENSIONAMENTO%20DE%

20SISTEMAS%20FOTOVOLTAICOS.pdf 

 

 

1.4 – Contatos e Links úteis 

 

Caso tenha alguma dúvida quanto a utilização de itens pode-se acessar os 

seguintes links úteis, estes sites não têm vínculo com o projeto, mas tem materiais 

úteis. 

http://playground.arduino.cc/Portugues/Referencia (Site do Arduino) 

http://blog.filipeflop.com/ (Blog com diversos conteúdos que podem ajudar a 

solucionar dúvidas quanto ao uso do Arduino) 

http://www.arduinoecia.com.br/ (Blog com diversos conteúdos que podem 

ajudar a solucionar dúvidas quanto ao uso do Arduino) 

http://labdegaragem.com/forum (Fórum para discussão, pode ser usado 

também, caso queiram sugestões para outros projetos) 
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Caso a dúvida seja sobre o robô e utilização de programas como PLX-DAQ, 

TxCom, ou outros, bem como, instruções para adquirir o robô ou realização de cursos 

sobre o uso pode-se entrar em contato pelo seguinte email: jlucas.silva@ifba.edu.br. 
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2 - Parte I – Circuitos Experimentais (Base Secundária) 

Nesta seção tem-se diversos roteiros para realizar tarefas na base secundária 

do LaBoot onde se tem os principais sensores para coleta de dados. Tais atividades 

propostas no roteiro, bem como as questões desafio, permitirá que o estudante atinja 

uma maturidade com a utilização do Arduino e adquira os principais conhecimentos 

multidisciplinares possíveis com o LaBoot. 

As atividades contidas na parte I podem ser realizadas mediante o uso do 

TransformerBook com o teclado ou pode ser utilizado conectando o cabo USB, que é 

ligado ao TransformerBook por padrão, em um outro computador (está dica é válida 

caso queira projetar uma imagem maior).  

2.1 – Hello Word Arduino 

Olá Mundo! Vamos iniciar nossa divertida tarefa com o LaBoot. Nesta primeira 

atividade temos a tarefa de pistar o LED presente no próprio Arduino e destacado com 

uma marca amarela na Figura 1. O LED está interligado a uma porta de número 13. 

 

Figura 1. Arduino UNO. 

 Inicialmente abra o programa do Arduino e siga a sequência de abertura do 

menu, abrindo o exemplo “blink”, conforme a Figura 2. Neste exemplo tem-se um 

código responsável por piscar o LED a cada 1000ms. 



15 
 

 

Figura 2. Roteiro para abertura do Blink. 

 

 

 

 

 

 

 

 

void setup() { 

  pinMode(13, OUTPUT); 

} 

 

void loop() { 

  digitalWrite(13, HIGH);    

  delay(1000);               

  digitalWrite(13, LOW);     

  delay(1000);               

} 
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Questão 1. Com o código listado anteriormente do exemplo “blink” marque todas as 

etapas do código, comentando a atividade que cada linha de comando realiza. Caso 

tenha dúvidas consultar em http://playground.arduino.cc/Portugues/HomePage. 

 

2.2 – Ligando um LED externo 

Este próximo programa trata-se da ligação de um dispositivo de iluminação de 

maneira externa, ou seja, utilizando uma protoboard. Para tanto, utiliza-se os 

seguintes itens: 

Quantidade Item 

1 Arduino Uno 

1 LED 

1 Resistor de 220Ohms 

1 Protoboard 

- Jumpers 

 

Para tanto, a montagem deve ser feita conforma a Figura 3. 

 

 

Figura 3. Led Externo ligado ao Arduino UNO. 
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Questão 2. Pesquise na internet o funcionamento básico de um LED e descreva-o. 

Questão 3. Pesquise na internet e descreva a necessidade do LED utilizar um resistor 

acoplado ao circuito. 

 

2.3 – Ligando Múltiplos LED’s 

Nesta próxima atividade tem como objetivo observar a inserção de múltiplos 

LED’s ao circuito. Neste exemplo irá ser adicionado dois LED’s que irão acender e 

apagar simultaneamente a cada um segundo. Para isto irão ser utilizados os seguintes 

materiais: 

Quantidade Item 

1 Arduino Uno 

2 LED 

2 Resistor 220Ohms 

1 Protoboard 

- Jumpers 

 

int ledpino = 3;               // LED conectado no pino digital 3 

 

void setup() 

{ 

  pinMode(ledpino, OUTPUT);      //Marca pino como saída 

} 

 

void loop() 

{ 

  digitalWrite(ledpino, HIGH);   // liga o LED 

  delay(1000);                  // espera um segundo 

  digitalWrite(ledpino, LOW);    // desliga o LED 

  delay(1000);                  // espera um segundo 

} 
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Para confecção do circuito será tomado como base a Figura 3, do lado do LED já 

existente. Insira o novo LED seis pontos depois para direita, seguindo o mesmo 

esquema de ligação estudado anteriormente e ligue na porta configurada na 

programação a seguir.  

 

Questão 4. Escreva a função de cada linha de código mostrada anteriormente e depois 

realize os acionamentos dos LED em uma ordem diferente do mostrado. 

 

 

 

 

 

 

int ledpino1 = 3;     

int ledpino2 = 4; 

void setup() 

{ 

  pinMode(ledpino1, OUTPUT); 

  pinMode(ledpino2, OUTPUT); 

} 

void loop() 

{ 

  digitalWrite(ledpino1, HIGH);   

  digitalWrite(ledpino2, HIGH);  

  delay(1000);                  

  digitalWrite(ledpino1, LOW);     

  digitalWrite(ledpino2, LOW);    

  delay(1000);                 

} 
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2.4 – Ligando um Buzzer para aviso sonoro 

O próximo programa será para acionamento de um alerta sonoro com um 

Buzzer (Material Piezoelétrico). Para isso são necessários os seguintes itens do 

conjunto: 

Quantidade Item 

1 Arduino Uno 

1 Buzzer 

1 Protoboard 

- Jumpers 

 

A figura 4 mostra como o circuito deve ser montado e logo depois tem-se o 

código de programação. 

 

 

Figura 4. Led Externo ligado ao Arduino UNO. 
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Questão 5. Realize uma pesquisa sobre o funcionamento do material piezoelétrico.  

Questão 6. Adicione ao circuito elaborado um LED que irá acender ao mesmo tempo 

que o Buzzer emitir o som.  

 

2.5 – Conectando Sensor LDR e Iniciando no PLX-DAQ 

Neste exemplo iremos conectar um sensor LDR (Sensor de luminosidade) e 

aprender a utilizar o PLX-DAQ para coletar dados obtidos. Nesta atividade irá ser 

utilizado os seguintes materiais: 

Quantidade Item 

1 Arduino Uno 

1 Sensor LDR 

1 Resistor de 10Kohms 

1 Protoboard 

- Jumpers 

 

A figura 5 mostra o circuito a ser montado e logo em seguida o código 

comentado a ser compilado. Depois de montar o circuito e compilar o código, abra o 

PLX-DAQ através de sua planilha base e habilite a execução da macro, por conseguinte 

ao clicar em conectar irá ter todos os dados obtidos em tempo real. 

 

int buzzerpino = 2; 

  

void setup() { 

pinMode(buzzerpino, OUTPUT); 

} 

void loop() { 

digitalWrite(buzzerpino, HIGH); 

delay(500); 

digitalWrite(buzzerpino, LOW); 

delay(500); 

} 
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Figura 5. Arduino UNO e Sensor LDR. 

  const int sensorldr  = A2; //Porta do Sensor de Luminosidade 

  int valorldr  = 0; //Valor inicial da luminosidade 

   

  void setup() {  /*Função responsável pelas configurações do hardware 

arduino*/ 

  Serial.begin(9600); /*Taxa de dados da transmissão serial, segue este 

padrão*/ 

  Serial.println("CLEARDATA"); //Limpa a tabela no excel 

  Serial.println("LABEL, Hora, Luminosidade, By LaBoot"); /* Cria estas 

colunas no excel: Hora | Luminosidade | By LaBoot */ 

 } 

  void loop() { //Função responsável pelas rotinas que serão realizadas 

  valorldr  = analogRead(sensorldr); //Ler o valor do Sensor de 

Luminosidade 

  delay(1000); //Realizar leitura a cada 1s 

  Serial.print("DATA,TIME,");  Serial.print(analogRead(sensorldr));       

//escreve o valor no excel 

  } 
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Questão 7. Realize a coleta de dados durante 30 minutos e explique o que você 

observou na tabela do Excel sobre o comportamento da iluminação do local.  

2.6 – Ligando Sensor LDR e LED em conjunto 

Nesta atividade o objetivo é ligar o LED ao identificar que o ambiente está 

escuro, isto funciona como o farol do LaBoot. Para isto irá ser utilizado os elementos a 

seguir. 

Quantidade Item 

1 Arduino Uno 

1 Sensor LDR 

1 LED 

1 Resistor 220Ohms 

1 Resistor 10Kohms 

1 Protoboard 

- Jumpers 

 

A Figura 6 apresenta o circuito a ser montado e em seguida o código utilizado. É 

importante buscar calibrar o índice de luz, assim o usuário irá ir alterando o valor 

padrão para acender o LED até chegar no desejado. 

 

Figura 6. Sensor LDR com LED. 
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Questão 8. Explique detalhadamente o funcionamento da função if. Posteriormente 

adicione na mesma junto ao LED um buzzer que apitará ao ligar o LED. 

 

  const int sensorldr  = A2; //Porta do Sensor de Luminosidade 

  int valorldr  = 0; //Valor inicial da luminosidade 

  int Led = 3; //Porta do LED 

   

  void setup() {  /*Função responsável pelas configurações do hardware 

arduino*/ 

  Serial.begin(9600); /*Taxa de dados da transmissão serial, segue este 

padrão*/ 

  pinMode(Led, OUTPUT); //Indica que o LED é uma saída 

  Serial.println("CLEARDATA"); //Limpa a tabela no excel 

  Serial.println("LABEL, Hora, Luminosidade, By LaBoot"); /*Cria estas 

colunas no excel: Hora | Luminosidade | By LaBoot*/ 

  } 

  void loop() { //Função responsável pelas rotinas que serão realizadas 

  valorldr  = analogRead(sensorldr); //Ler o valor do Sensor de 

Luminosidade 

  delay(1000); //Realizar leitura a cada 1s 

  Serial.print("DATA,TIME,");  Serial.print(analogRead(sensorldr)); 

//escreve o valor no excel 

  if (valorldr<150){ //Função responsável por acender o LED em baixa 

luminosidade 

     digitalWrite(Led, HIGH);   

  } 

  else { 

    digitalWrite(Led, LOW); 

  } 

  } 
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2.7 – Ligando um sensor de temperatura LM35 e utilizando PLX-DAQ para coletar 

dados 

Neste experimento tem-se o objetivo de ligar um sensor de temperatura e 

realizar estudos sobre os dados obtidos pelo sensor em um determinado período. Para 

tanto, irá ser utilizado os seguintes itens: 

Quantidade Item 

1 Arduino Uno 

1 Sensor LM35 

1 Protoboard 

- Jumpers 

 

 

 

Figura 7. Sensor LM35 com Arduino. 
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Questão 9. Com base no código mostrado, realize medições durante 10 minutos, 

depois altere o código retirando as 100 leituras e a média das 100 realizadas, ou seja, 

faça a leitura de forma individual durante 10 minutos e relate a diferença observada 

com o auxílio do PLX-DAQ. 

 

  const int LM35 = A0; //Porta do Sensor de Temperatura 

 float temperatura = 0; //Valor inicial da temperatura 

 

  void setup() {  /*Função responsável pelas configurações do hardware 

arduino inicialmente*/ 

  Serial.begin(9600); //Taxa de dados da transmissão serial, segue este 

padrão 

  Serial.println("CLEARDATA"); //Limpa a tabela no excel 

  Serial.println("LABEL, Hora, Temperatura, By LaBoot"); /*Cria estas 

colunas no excel */ 

  } 

   

  void loop() { //Função responsável pelas rotinas que serão realizadas 

   for(int i=0;i<100;i++) /*Função para realizar 100 leituras do sensor de 

temperatura*/ 

  { 

  temperatura=temperatura+analogRead(LM35); 

  } 

  temperatura=temperatura/100; //Média das 100 leituras 

  temperatura = temperatura * (0.00488); /*Valor para transforma em graus 

celsius presente no datasheet*/ 

  temperatura = temperatura * 100; /*Valor para transforma em graus celsius 

presente no datasheet*/ 

  delay(2000); //Realizar essas 100 leituras a cada 1000ms 

  Serial.print("DATA,TIME,");  Serial.println(temperatura);  /*escreve o 

valor no excel*/ 

  } 
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2.8 – Ligando Sensor de Temperatura, Sensor LDR e LED, junto ao PLX-DAQ 

Nesta prática é montado um circuito com LDR, LM35 e LED para alerta visual. 

Assim, observasse o funcionamento de dois sensores em conjunto com o PLX-DAQ. 

Para isto, será utilizado os seguintes materiais: 

Quantidade Item 

1 Arduino Uno 

1 Sensor LM35 

1 Sensor LDR 

1 LED 

1 Resistor 220Ohms 

1 Resistor 10Kohms 

1 Protoboard 

- Jumpers 

 

 

Figura 7. Circuito com Sensores LDR e LM35, com um LED. 
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  const int LM35 = A0; //Porta do Sensor de Temperatura 

  float temperatura = 0; //Valor inicial da temperatura 

  const int sensorldr  = A2; //Porta do Sensor de Luminosidade 

  int valorldr  = 0; //Valor inicial da luminosidade 

  int Led = 3; //Porta do LED 

 

  void setup() {  //Função responsável pelas configurações do hardware arduino 

inicialmente 

  Serial.begin(9600); //Taxa de dados da transmissão serial, segue este padrão 

  pinMode(Led, OUTPUT); //Indica que o LED é uma saída 

  Serial.println("CLEARDATA"); //Limpa a tabela no excel 

  Serial.println("LABEL, Hora, Luminosidade, Temperatura, By LaBoot"); //Cria estas 

colunas no excel 

  } 

  void loop() { //Função responsável pelas rotinas que serão realizadas 

  valorldr  = analogRead(sensorldr); //Ler o valor do Sensor de Luminosidade 

   for(int i=0;i<100;i++) //Função para realizar 100 leituras do sensor de 

temperatura 

  { 

  temperatura=temperatura+analogRead(LM35); 

  } 

  temperatura=temperatura/100; //Média das 100 leituras 

  temperatura = temperatura * (0.00488); //Valor para transforma em graus celsius 

presente no datasheet 

  temperatura = temperatura * 100; //Valor para transforma em graus celsius 

presente no datasheet 

  delay(1000); //Realizar essas 100 leituras a cada 1000ms 

  Serial.print("DATA,TIME,");  Serial.print(analogRead(sensorldr)); 

Serial.print(","); //escreve o valor no excel 

  Serial.println(temperatura);  

  if (valorldr<150){ //Função responsável por acender o LED em baixa luminosidade 

     digitalWrite(Led, HIGH);   

  } 

  else { 

    digitalWrite(Led, LOW); 

  } 

  } 
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Questão 10. Adicione outro LED no exemplo para ativar ao atingir determinado valor 

de temperatura. 

2.9 – Ligando sensor BMP180 

O próximo exemplo será feito com o Sensor BMP180 que pode realizar variados 

tipos de medições, como: temperatura, pressão e altitude. Como este sensor utiliza 

duas bibliotecas, o seu código é facilitado, mesmo para coleta de diversos dados. Para 

esta prática necessita-se dos seguintes materiais: 

Quantidade Item 

1 Arduino Uno 

1 BMP180 

1 Protoboard 

- Jumpers 
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Questão 11. Pesquise na internet o funcionamento detalhado do BMP180, realize a 

coleta de dados por 10 minutos e calcule média, desvio padrão e variância pelo próprio 

Excel, assim tirando suas conclusões do ambiente estudado. 

 

 

 

 

#include <Wire.h> //Biblioteca necessária para sensor BMP180 

#include <Adafruit_BMP085.h> //Biblioteca do Sensor BMP180 

Adafruit_BMP085 bmp; //Comando para iniciar sensor BMP180 

void setup() {  //Função responsável pelas configurações do hardware arduino 

inicialmente 

  Serial.begin(9600); //Taxa de dados da transmissão serial, segue este padrão 

    if (!bmp.begin())  

  { 

    Serial.println("Sensor nao encontrado! Procurando!"); 

    while (1) {} 

  } 

  Serial.println("CLEARDATA"); //Limpa a tabela no excel 

  Serial.println("LABEL, Hora, Temperatura, Pressão, Altitude, By LaBoot");  

//Cria estas colunas no excel 

  delay (1000); //Aguarda um tempo para começar a coletar dados; 

} 

void loop() { //Função responsável pelas rotinas que serão realizadas 

  Serial.print("DATA,TIME,"); Serial.print(bmp.readTemperature()); 

Serial.print(",");  

  Serial.print(bmp.readPressure()); Serial.print(",");  

  Serial.print(bmp.readAltitude());  //Escreve valores na Tabela do Excel. 

  delay(5000); //Tempo para realizar a coleta de dados 

} 
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2.10 – Ligando um Módulo com Microfone de Eletrodo 

Nesta tarefa indique o circuito a ser utilizado para medição de nível de som, 

utilizando o módulo disponibilizado no kit. Pode-se utilizar a programação para 

identificar e ajudar na montagem do circuito. 

//Créditos: http://www.arduinoecia.com.br/2013/11/sensor-de-som-arduino.html  

//Editado... 

int num_leitura = 128; //Define o numero de medicoes   

int pinosinal = A0; //Pino ligado ao pino S do modulo sensor de som   

long sinal;   //Armazena o valor lido do Sensor de Som   

long soma = 0; //Armazena o valor total das n medicoes   

long nivel =0; //Armazena o valor medio   

int mostranivel = 0; //Utilizado para gerar o grafico inferior   

 

void setup()   

{    

  pinMode(pinosinal, INPUT); //Define o pino de sinal como Entrada   

  Serial.begin(9600);   

}   

void loop()   

{   

  //Efetua 128 leituras do sinal   

  for (int i=0; i<num_leitura ; i++)   

  {   

    sinal = analogRead(pinosinal);   

    soma = soma + sinal;   

  }  

  nivel = soma/num_leitura; //Calcula o valor medio   

  //Converte o valor lido para um valor entre 0 e 15   

  mostranivel = map(sinal, 0, 500, 0, 15);     

//Continua na outra página 
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Questão 12. Insira três LEDs que irão indicar o estado de som: baixo, médio ou alto. 

Questão 13. Implemente o PLX-DAQ para recolher os dados do microfone de eletrodo. 

 

 

 

 

 

//Créditos: http://www.arduinoecia.com.br/2013/11/sensor-de-som-arduino.html  

  //Verifica o nivel de sinal e exibe no serial monitor    

  if (nivel >0 && nivel < 100)   

  {   

    Serial.print("Nivel Baixo");   

    Serial.print(" - Media : ");   

    Serial.println(nivel);   

  }   

  if (nivel >100 && nivel < 200)   

  {   

    Serial.print("Nivel Medio");   

    Serial.print(" - Media : ");   

    Serial.println(nivel);   

  }   

  if (nivel > 200)   

  {   

    Serial.print("Nivel alto");   

    Serial.print(" - Media : ");   

    Serial.println(nivel);   

  }   

  soma = 0; //Reinicia a soma dos valores das medicoes   

} 
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2.11 – Utilização do DHT11 para coleta de Temperatura e Umidade 

Nesta atividade iremos efetuar a medição de temperatura e umidade, para isto, 

iremos utilizar os seguintes materiais. 

Quantidade Item 

1 Arduino Uno 

1 DHT11 

1 Protoboard 

- Jumpers 

 

O circuito a ser montado é o indicado na figura a seguir e posteriormente o 

código. 

 

Fonte: Arduino&Cia 
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Questão 14. Implemente o PLX-DAQ para recolher os dados do DHT11. 

 

 

 

 

 

//Programa : Sensor de umidade e temperatura DHT11 

//Autor : Arduino e Cia 

#include <dht.h> 

#define dht_dpin A1 //Pino DATA do Sensor ligado na porta Analogica A1 

dht DHT; //Inicializa o sensor 

void setup() 

{ 

  Serial.begin(9600); 

  delay(1000);//Aguarda 1 seg antes de acessar as informações do sensor 

} 

void loop() 

{ 

  DHT.read11(dht_dpin); //Lê as informações do sensor 

  Serial.print("Umidade = "); 

  Serial.print(DHT.humidity); 

  Serial.print(" %  "); 

  Serial.print("Temperatura = "); 

  Serial.print(DHT.temperature);  

  Serial.println(" Celsius  "); 

  //Leitura a cada 2 segundos 

  delay(2000);   

} 
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2.12 – Utilizando sensor MQ-2 para leitura de índice de gases 

Nesta atividade será feito a leitura de índice de gases e fumaça com o MQ-2, 

este sensor pode ser calibrado para determinados tipos de gases. Para tanto, iremos 

realizar a prática de montagem de um circuito encontrado na internet (Arduino&Cia) 

propondo a criação de um alarme. Os materiais a serem utilizados e o circuito a ser 

montado são os seguintes: 

Quantidade Item 

1 Arduino Uno 

1 Módulo MQ-2 

3 Resistor de 220Ohms 

2 LED’s 

1 Buzzer 

1 Protoboard 

- Jumpers 

 

 

Fonte: Arduino&Cia 

O código a ser implementado pode ser visto a seguir. 
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// Programa : Alarme com sensor de gas MQ-2 

// Autor : Arduino e Cia 

// Definicoes dos pinos dos leds e buzzer 

int pin_led_verm = 8; 

int pin_led_verde = 9; 

int pin_buzzer = 10; 

 

// Definicoes dos pinos ligados ao sensor  

int pin_d0 = 7; 

int pin_a0 = A2; 

int nivel_sensor = 250; 

 

void setup() 

{ 

  // Define os pinos de leitura do sensor como entrada 

  pinMode(pin_d0, INPUT); 

  pinMode(pin_a0, INPUT); 

  // Define pinos leds e buzzer como saida 

  pinMode(pin_led_verm, OUTPUT); 

  pinMode(pin_led_verde, OUTPUT); 

  pinMode(pin_buzzer, OUTPUT); 

  // Inicializa a serial 

  Serial.begin(9600); 

} 

 

void loop() 

{ 

  // Le os dados do pino digital D0 do sensor 

  int valor_digital = digitalRead(pin_d0); 

  // Le os dados do pino analogico A0 do sensor 

  int valor_analogico = analogRead(pin_a0); 

  // Mostra os dados no serial monitor 

//Continua na outra página 
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Questão 15. Implemente o PLX-DAQ para recolher os dados do MQ-2. 

 

 

 

 

//Créditos: http://www.arduinoecia.com.br  

   Serial.print("Pino D0 : "); 

  Serial.print(valor_digital); 

  Serial.print(" Pino A0 : "); 

  Serial.println(valor_analogico); 

  // Verifica o nivel de gas/fumaca detectado 

  if (valor_analogico > nivel_sensor) 

  { 

    // Liga o buzzer e o led vermelho, e 

    // desliga o led verde 

    digitalWrite(pin_led_verm, HIGH); 

    digitalWrite(pin_led_verde, LOW); 

    digitalWrite(pin_buzzer, HIGH); 

  } 

  else 

  { 

    // Desliga o buzzer e o led vermelho, e 

    // liga o led verde 

    digitalWrite(pin_led_verm, LOW); 

    digitalWrite(pin_led_verde, HIGH); 

    digitalWrite(pin_buzzer, LOW); 

  } 

  delay(100); 

} 
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2.13 – Utilizando Sensor Ultrassónico 

A próxima atividade será implementar um sensor ultrassónico para verificar o 

funcionamento, para isto será proposto a leitura da programação e com base na 

mesma realizar as ligações no sensor. O código é o seguinte: 

#include <Ultrasonic.h> //Biblioteca Sensor Ultrassonico 

#define echoPin A2 //Pino A2 recebe o pulso do echo 

#define trigPin A3 //Pino A3 envia o pulso 

Ultrasonic ultrasonic(A3,A2); 

 

void setup() 

{ 

   Serial.begin(9600);  

   pinMode(echoPin, INPUT); // recebe 

   pinMode(trigPin, OUTPUT); // envia 

} 

void loop() 

{ 

    digitalWrite(trigPin, LOW); 

    delayMicroseconds(2); 

    digitalWrite(trigPin, HIGH); 

    delayMicroseconds(10); 

    digitalWrite(trigPin, LOW); 

    int distancia = (ultrasonic.Ranging(CM)); //Conversão do tempo e 

armazenamento 

     

Serial.print("Distancia é (CM): "); 

Serial.println(distancia); 

delay(1000); //espera 1 segundo para fazer a leitura novamente 

} 
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2.14 – Ligando os principais sensores do LaBoot para Monitorar Ambiente 

Esta é uma das principais atividades do documento, pois trata da criação do 

circuito padrão presente no robô, que realizar a coleta de dados de diversos sensores 

estudados anteriormente, além disto é responsável pelo farol do robô em caso de 

baixa luminosidade com o LED de alto brilho. Para tanto, será utilizado os seguintes 

materiais: 

Quantidade Item 

1 Arduino Uno 

1 BMP180 

1 Módulo MQ-2 

1 LDR 

1 DHT11 

1 LED Alto brilho 

1 Resistor 220Ohms 

1 Resistor 10K 

1 Buzzer 

1 Protoboard 

- Jumpers 

 

 

Com base no código a seguir e a figura, podemos construir o projeto e começar 

a recolhe dados, neste caso, temperatura, pressão, altitude, umidade, luminosidade e 

fumaça. 
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#include <dht.h> //Biblioteca do Sensor DHT11 

#include <Wire.h> //Biblioteca necessária para sensor BMP180 

#include <Adafruit_BMP085.h> //Biblioteca do Sensor BMP180 

#define dht_dpin A1 //Definição de porta do DHT11 

dht DHT; //Comando para iniciar sensor DHT 

Adafruit_BMP085 bmp; //Comando para iniciar sensor BMP180 

const int sensorldr  = A2; //Porta do Sensor de Luminosidade 

int valorldr  = 0; //Valor inicial da luminosidade 

int valoranalogico = 0; //Valor inicial do Sensor MQ 

int Led = 10; //Porta do LED 

int alarme = 8; //Porta do alarme (Buzzer) 

int mq = A3; //Porta do Sensor MQ 

 

void setup() {  //Função responsável pelas configurações do hardware arduino 

inicialmente 

  Serial.begin(9600); 

    if (!bmp.begin())  

  { 

    Serial.println("Sensor nao localizado..."); 

    while (1) {} 

  } 

  pinMode(Led, OUTPUT); //Indica que o LED é uma saída 

  delay (1000); //Aguarda um tempo para começar a coletar dados; 

} 

 

void loop() { //Função responsável pelas rotinas que serão realizadas 

  valorldr  = analogRead(sensorldr); //Ler o valor do Sensor de Luminosidade 

  valoranalogico = analogRead(mq); 

  DHT.read11(dht_dpin); 

  Serial.print("DATA,TIME,"); Serial.print(bmp.readTemperature()); 

Serial.print(",");  

  //Continua 
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Questão 16. Configure o buzzer do exemplo anterior para alarmar ao atingir 

determinado nível de temperatura, pressão, altitude, gás e umidade. 

Questão 17. Conecte em um circuito os sensores LM35, BMP180 e DHT11, depois 

realize a programação para coletar no PLX-DAQ somente a temperatura obtida por 

cada sensor. Em seguida, verifique o comportamento (sensibilidade e exatidão) de 

cada um deles e explique com detalhes. É recomendável buscar outras informações na 

internet sobre o funcionamento de cada um. 

Questão 18. Utilize os sensores BMP180 e LDR para explorar um ambiente, movimento 

o robô e recolha os dados, após realize uma perícia detalhada sobre o experimento. 

 

 

Serial.print(DHT.humidity); Serial.print(",");  

  Serial.print(bmp.readPressure()); Serial.print(",");  

  Serial.print(bmp.readAltitude()); Serial.print(",");  

  Serial.print(analogRead(sensorldr)); Serial.print(",");  

  Serial.println(valoranalogico); //Escreve valores na Tabela do Excel. 

  delay(5000); //Tempo para realizar a coleta de dados 

  if (valorldr < 150) { //Função responsável por acender o LED em baixa 

luminosidade 

    digitalWrite(Led, HIGH); 

  } 

  else { 

    digitalWrite(Led, LOW); 

  } 

   if (valoranalogico > 390) { //Função responsável por acender o LED em baixa 

luminosidade 

    digitalWrite(alarme, HIGH); 

  } 

  else { 

    digitalWrite(alarme, LOW); 

  } 

} 
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3 - Parte II – Base Primária 

 

Na Base Primária do protótipo está localizado os itens responsáveis pelo 

controle do robô, nesta parte não existe roteiro para práticas, pois é algo que tem 

programação e itens fixos, mas que pode ser alterado pelo usuário que já estiver com 

um conhecimento avançado, podendo melhorar o código ou efetuar outras formas de 

controle.  

Nesta base tem como destaque a BlackBoard Mini Pro responsável por 

administrar a programação referente ao controle do protótipo. A seguir será dado 

instruções de funcionamento e indicado materiais para um estudo mais aprofundado 

do tema, assim aprendendo como alterar esta parte do robô. Por fim, é apresentando 

o código principal do projeto. 

3.1 – BlackBoard Mini Pro 

 

A BlackBoard Mini Pro mostrada nos materiais no início do manual é um 

Arduino Mini com modificações e confeccionado pela RoboCore. Esta placa possui 

capacidade e portas semelhantes a um Arduino comum. A mudança está no tamanho 

e modo de programação que tem que ser utilizado um conversor para gravação. 

Basicamente vai interligar as duas extremidades do conversor e placa 

BlackBoard de maneira linear, como na figura a seguir (seguindo as combinações 

indicadas). Depois, é conectado um cabo micro USB no conversor que irá realizar a 

comunicação com o computador. 

 

Fonte: Arduino&Cia. 
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Posteriormente é necessário aguarda um tempo para que o sistema reconheça 

e instale o driver. Após isto, na IDE do Arduino deve selecionar o modelo de placa, 

sendo optado pelo modelo Arduino Pro Mini, conforme indicado na próxima figura. 

 

Com isso, basta programar normalmente como qualquer outro Arduino e 

compilar o código. Para mais detalhes sobre este tipo de programação é indicado ler o 

seguinte artigo: http://www.arduinoecia.com.br/2014/09/conversor-ftdi-ft232rl-

arduino-pro-mini.html. 
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3.2 – Entendendo funcionamento de Ponte H e Motores 

 

Entender o funcionamento de uma Ponte H é essencial para conseguir elaborar, alterar 

ou entender o código de controle do LaBoot. A Ponte H irá ajudar no controle dos motores e 

irá permitir coisas como controle de velocidade e mudança de direção. 

Existem dois artigos que indicam como funciona a Ponte H e ensina sua associação 

com motores, mostrando código e aspectos funcionais. É recomendável a leitura dos dois 

artigos para dar continuidade e gerar um aprendizado maior no projeto. 

Links: 

http://www.arduinoecia.com.br/2014/08/ponte-h-l298n-motor-de-passo.html 

http://blog.filipeflop.com/motores-e-servos/motor-dc-arduino-ponte-h-l298n.html 

Destaca-se ainda que o Robô Laboratório possui uma placa que recebe a tensão 12v do 

módulo fotovoltaico e transforma para 5v, possibilitando realizar a alimentação da BlackBoard, 

a figura a seguir mostra a placa em fenolite amarela e do lado uma Ponte H. 

 

 

3.3 – Entendo o módulo Bluetooth 

 

O módulo bluetooth é o componente responsável por intermediar a 

comunicação entre o Robô e smartphone. Existe dois modelos de módulos em 

evidencia no mercado, o HC-05 e HC-06. A diferença é que o HC-05 é um módulo 

mestre, isto quer dizer que ele pode conectar e ser conectado com relação a outro 

dispositivo. Já o módulo HC-06 só recebe conexão, por isto, foi o modelo escolhido no 

projeto, devido ser o único modo utilizado. 

É interessante ler dois artigos sobre módulo bluetooth para ampliar o 

conhecimento sobre seu funcionamento e dar continuidade ao entendimento do 

projeto principal. 
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Links:  

http://www.arduinoecia.com.br/2015/01/diferenca-bluetooth-hc-05-hc-

06.html 

http://blog.filipeflop.com/wireless/tutorial-modulo-bluetooth-com-

arduino.html 

Como pode ser visto nos materiais, o módulo bluetooth funciona “simulando” 

uma comunicação serial, assim qualquer comando digitado em uma espécie de 

terminal, seja no Android (Linux) ou Windows Phone, irá enviar este comando para o 

Robô. Logo, o controle do robô é feito digitando algumas das letras mostradas na 

próxima tabela. 

 

CARACTERE COMANDO DE VOZ FUNÇÃO 

W Ande Locomover para frente 

S Para trás Locomover para 
trás 

A Esquerda Ir para esquerda 

D Direita Ir para direita 

X Pare Parar 

C - Tocar Música 

 

Nas lojas de aplicativos de Android ou Windows Mobile, existem programas 

que “transformam” as letras em botões e/ou associam comandos de voz, por isso, 

tem-se a coluna na tabela anterior. Assim, esses programas são terminais com uma 

interface para melhorar a interação. 

No caso do LaBoot, é utilizado e indicado o TXCom, desenvolvido pela equipe 

Skynett e disponibilizado de forma gratuita para Windows Phone. A configurações dos 

botões é escolhido pelo usuário, criando um perfil, assim pode-se utilizar a tabela 

anterior e associar os botões conforme o desejado. 
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3.4 – Código base do LaBoot 

 

O código base do LaBoot é mostrado a seguir. É importante destacar que o 

código pode ser alterado facilmente para deixar o robô automático, seguindo em linha 

reta e desviando de obstáculos, devido sensor Ultrassónico, para isto é só 

descomentar a parte do código que relata o controle automático e comentar as 

condicionais de controle. 

//***********ProjectLaBOOT*********** 

// By João Lucas 

//IFBA, Campus Paulo Afonso 

//Créditos labdegaragem pelo som 

//V. 1.19 BETA, feito para LaBoot Arduino Blackboard 

 

#include <Servo.h> //Biblioteca de servo motor 

#include <Ultrasonic.h> //Biblioteca Sensor Ultrassonico 

#include <SoftwareSerial.h> 

#include "pitches.h" 

#define NO_SOUND 0 

#define echoPin A2 //Pino A2 recebe o pulso do echo 

#define trigPin A3 //Pino A3 envia o pulso para gerar o echo 

#define servoPin A1 

SoftwareSerial bt(10,11); // (RX (cinza),TX (roxo)), ligar inverso. 

char tecla; 

int ENA=7; //MotorA 

int IN1=8; //Roda da direita para tras 

int IN2=9; //Roda da direita para frente 

int ENB=4; //MotorB 

int IN3=5; //Roda da esquerda para tras 

int IN4=6; //Rodas da esquerda para frente 

//Continua 
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// Notas que devem ser tocadas ordenadamente; 

int melodia[] = { 

NO_SOUND, NOTE_C5,NOTE_B4,NOTE_G4,NOTE_E4,NOTE_E4, 

NO_SOUND,NOTE_B3,NOTE_E4,NOTE_F4,NOTE_G4,NOTE_B4,NOTE_A4,NOTE_G4,NOTE_F4,NOTE_F4

, 

NO_SOUND,NOTE_A4,NOTE_F4,NOTE_E4,NOTE_DS4,NOTE_DS4, 

NO_SOUND,NOTE_DS4,NOTE_DS4,NOTE_E4,NOTE_F4,NOTE_A4,NOTE_G4,NOTE_F4,NOTE_B4, 

NO_SOUND,NOTE_B4,NOTE_A4,NOTE_GS4,NOTE_A4,NOTE_A4, 

NO_SOUND,NOTE_A4,NOTE_A4,NOTE_B4,NOTE_C5,NOTE_E5,NOTE_C5,NOTE_A4,NOTE_G4, 

NO_SOUND,NOTE_E5,NOTE_B4,NOTE_G4,NOTE_F4,NOTE_F4, 

NO_SOUND,NOTE_A4,NOTE_B4,NOTE_C5,NOTE_B4,NOTE_A4,NOTE_G4,NOTE_F4,NOTE_E4, 

NO_SOUND,NOTE_B3,NOTE_CS4, 

NOTE_DS4,NOTE_E4,NOTE_F4,NOTE_G4,NOTE_A4,NOTE_F4,NOTE_C5,NOTE_C5,NOTE_B4,NOTE_A4

,NOTE_G4,NOTE_A4, 

NOTE_B4,NOTE_B3,NOTE_CS4, 

NOTE_DS4,NOTE_E4,NOTE_F4,NOTE_G4,NOTE_A4,NOTE_F4,NOTE_C5,NOTE_C5,NOTE_B4,NOTE_A4

,NOTE_G4,NOTE_A4, 

NOTE_B4,NOTE_B4, 

NO_SOUND,NOTE_B4,NOTE_A4,NOTE_GS4,NOTE_A4,NOTE_A4, 

NO_SOUND,NOTE_A4,NOTE_G4,NOTE_F4,NOTE_G4,NOTE_G4, 

NO_SOUND,NOTE_E5,NOTE_B4,NOTE_G4,NOTE_F4, 

NO_SOUND,NOTE_F4,NOTE_G4,NOTE_A4,NOTE_B4,NOTE_A4,NOTE_G4,NOTE_F4,NOTE_E4 

}; 

 

//Continua 
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// Duração das Notas: Colcheia:8; Semínima: 4; Mínima:2; Semibreve:1 

int tempoNotas[] = { 

4,4,4,4,2,2, 

8,8,8,8,8,8,8,8,2,2, 

4,4,4,4,2,2, 

8,8,8,8,8,8,8,8,1, 

4,4,4,4,2,2, 

8,8,8,8,8,8,8,8,1, 

4,4,4,4,2,2, 

8,8,8,8,8,8,8,8,1, 

4,8,8, 

8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8, 

4,8,8, 

8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8, 

2,2, 

4,4,4,4,2,2, 

4,4,4,4,2,2, 

4,4,4,4,1, 

8,8,8,8,4,8,8,2,2  

}; 

const int compasso = 1500; // Altera o compasso da música  

/* 

 Servo motor e chassi robo_cabeca 

*/ 

Servo robo_cabeca; 

 

//Configuracao de inicialização 

//Continua 
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void setup() 

{ 

    Serial.begin(9600);   

    bt.begin(9600); 

    pinMode(trigPin, OUTPUT); 

    pinMode(echoPin, INPUT); 

    pinMode(servoPin, OUTPUT); 

    robo_cabeca.attach(servoPin); 

    pinMode(ENA, OUTPUT); 

    pinMode(ENB, OUTPUT); 

    pinMode(IN1, OUTPUT); 

    pinMode(IN2, OUTPUT); 

    pinMode(IN3, OUTPUT); 

    pinMode(IN4, OUTPUT); 

    digitalWrite(ENA, HIGH); 

    digitalWrite(ENB, HIGH); 

    robo_cabeca.write(90); 

} 

 

//Carrinho para frente 

void frente() 

{ 

    digitalWrite(IN1, LOW); 

    digitalWrite(IN2, HIGH); 

    digitalWrite(IN3, LOW); 

    digitalWrite(IN4, HIGH); 

    delay(300); 

} 

 

//Continua 
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//Carrinho para tras 

void tras() 

{ 

    digitalWrite(IN1, HIGH); 

    digitalWrite(IN2, LOW); 

    digitalWrite(IN3, HIGH); 

    digitalWrite(IN4, LOW); 

    delay(300); 

} 

 

// Movimenta o carrinho para direita 

void irdireita() 

{ 

    digitalWrite(IN1, HIGH); 

    digitalWrite(IN2, LOW); 

    digitalWrite(IN3, LOW); 

    digitalWrite(IN4, HIGH); 

    delay(300); 

} 

// Movimenta o carrinho para esquerda 

void iresquerda() 

{ 

    digitalWrite(IN1, LOW); 

    digitalWrite(IN2, HIGH); 

    digitalWrite(IN3, HIGH); 

    digitalWrite(IN4, LOW); 

    delay(300); 

} 

//Continua 



50 
 

 

//Para o carrinho 

void parar() 

{ 

    digitalWrite(IN1, LOW); 

    digitalWrite(IN2, LOW); 

    digitalWrite(IN3, LOW); 

    digitalWrite(IN4, LOW); 

} 

int obterdistancia(int qtd) 

{ 

    // Configura e obtem a distancia 

    int duracao = 0, distancia = 0; 

    digitalWrite(trigPin, HIGH); 

    delayMicroseconds(1000); 

    digitalWrite(trigPin, LOW); 

    duracao = pulseIn(echoPin, HIGH); 

    distancia = (duracao / 2) / 29.41; /*Calcula Distancia em centímetros 

Velocidade do Som no Ar = 34000 cm/s/; Logo, se 1000000 ms pecorre 34000 cm, 1cm 

sera pecorrido em 29.41s... Como o trajeto do sensor é de ida e volta 

tem-se que dividir por 2. 

  */ 

    Serial.println(distancia); 

    if (distancia <= 0 || distancia >= 400) 

    { 

        // Se nao conseguir obter a distancia, verifica mais uma vez. 

        if(qtd < 3)   //Verificar três vezes a distancia 

        { 

            distancia = obterdistancia(qtd++); 

        } 

//Continua 
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        else 

        { 

            distancia = 0; 

        } 

    } 

    return distancia; 

} 

 

//A funcao escolherdirecao define a direcao que o Robô deve seguir. 

void escolherdirecao() 

{ 

    int direita = 0, esquerda = 0; 

    int distancia = obterdistancia(1); 

 

    if(distancia < 25) 

    { 

        parar(); 

        robo_cabeca.write(0); 

        direita = obterdistancia(1); 

        delay(500); 

 

        robo_cabeca.write(180); 

        esquerda = obterdistancia(1); 

        delay(500); 

if(direita >= esquerda) 

        { 

            tras(); 

            irdireita(); 

            frente(); 

        } 

//Continua 
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         else if (esquerda > direita) 

        { 

            tras(); 

            iresquerda(); 

            frente(); 

        } 

        else { 

          parar(); 

          void loop(); 

        } 

        robo_cabeca.write(90); 

    } 

} 

 

void loop() 

{ 

    int distancia = obterdistancia(1); 

    tecla = bt.read(); 

    parar(); 

    /* 

     //Controle automatico 

       frente(); 

     */ 

    //Controle Manual.    

if (distancia < 25) 

    { 

      escolherdirecao(); 

    }  

    

  

//Continua 
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     if (tecla == 'w')   //Girar frente 

    { 

        frente(); 

    } 

    if (tecla == 's')  //Girar tras 

    { 

        tras(); 

    } 

 

    if (tecla == 'a')   //Girar esquerda 

    { 

        iresquerda(); 

    } 

 

    if (tecla == 'd')   //Girar direita 

    { 

        irdireita(); 

    } 

 

    if (tecla == 'x') 

    { 

        parar(); 

    } 

     

    if (tecla == 'c') 

    { 

    parar(); 

 

//Continua 
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//Não é necessária a repetição pois a repetição será feita pelo botão Reset. 

    for (int Nota = 0; Nota < 119; Nota++) {/*o número 119 indica quantas notas 

tem a nossa matriz.*/ 

    int tempo = compasso/tempoNotas[Nota]; /*tempo = compasso dividido pela 

indicação da matriz tempoNotas. */ 

    tone(2, melodia[Nota],tempo); /*Toca a nota indicada pela matriz melodia 

durante o tempo. */ 

    /* Para distinguir as notas adicionamos um tempo entre as elas (tempo da 

nota + 20%).*/ 

    delay(tempo*1.2); 

}  

    } 

} 


