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1. RESUMO  

O trabalho é sobre estudo prático entre a comunicação do Android com o 

Arduino via bluetooth, através do desenvolvimento de um aplicativo com o uso da 

biblioteca do Amarino. 

PALAVRAS-CHAVE: Android, Arduino, bluetooth, Amarino. 

2. INTRODUÇÃO 

Com o crescimento do número de smartphones nos últimos anos e a 

necessidade de interação entre os diversos aparelhos, os softwares estão 

explorando cada vez mais a comunicação entre as mais diversas linguagens. 

Nos dias de hoje todos os equipamentos vem com alguma forma de 

tecnologia para comunicar-se com outro dispositivo, sendo assim qual seria uma 

forma barata e simples de comunicação entre os aparelhos e smatphones? Existem 

varias, mas apresentarei o uso de android via arduino por bluetooth através da 

biblioteca amarino. 

3. OBJETIVO 

Este trabalho tem como objetivo demostrar funcionamento do android com 

arduino via bluetooth pela biblioteca amarino, será desenvolvido um aplicativo que 

servirá como um controle remoto para o carrinho que contará com a placa arduino, 

que receberá através do bluetooth do smartphone os comandos a serem 

executados. 

4. METODOLOGIA 

Para a pesquisa foram feitas buscas em livros e meios eletrônicos, como 

ferramenta de desenvolvimento foi utilizado o Eclipse e o Android Studio, as IDE 

apresentam utilitários, como o ADT (Android Development Tools), que integra o SDK 

do android, e facilita o acesso ao emulador. Será utilizado a biblioteca amarino já 

existente para comunicar o android e o arduino. 

No carrinho foram utilizadas placas, Arduino UNO, Arduino Sensor Shield 

v5.0, DriveMotor Keyes L298, que torna possível a conclusão deste trabalho. 



Os softwares de desenvolvimento não tem custo e o baixo custo das placas 

do arduino e o fácil sistema de aprendizagem tornaram viável este projeto, com a 

biblioteca amarino faço a comunicação das linguagens do android e do arduino. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Foi utilizado o sistema de API level 8 e API level19, que são equivalentes as 

versões do Android 2.2 e Android KitKat 4.4.2, os primeiros testes foram feitas na 

API level 8 para que funcione em todos os dispositivo que contenha android por 

essa versão ser aceita em 99% dos dispositivos android. O processo de interação 

entre os dispositivos é feito através da biblioteca do amarino que permite que o 

dispositivo android comunique-se com o bluetooth do arduino. 

Para o carrinho foi utilizado placa Arduino UNO, Arduino Sensor Shield v5.0 e 

DriveMotor Keyes L298. 

Atualmente o trabalho encontra-se na implementação da activity do android 

para aplicar os movimentos no carrinho arduino. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A interface do aplicativo com seus controles de direção estão prontos, o 

carrinho arduino¹ montado e com todos os seus terminais funcionando corretamente. 

A biblioteca amarino funcionando corretamente no aparelho Moto X que será o 

utilizado na apresentação final. 

Figura 1- Carrinho Arduino 

 

Fonte: o autor (2014). 



 

Com essa base ate o momento tenho resultado satisfatório com esses testes 

individuais realizados sem ainda integrar os dois dispositivos com os testes do 

android sendo feito apenas em seu emulador android². 

Figura 2.Emulador Android 

 

Fonte: o autor (2014). 
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