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Introdução: O tema do trabalho proposto é a criação de um aplicativo para controle de
um automodelo com controle remoto onde é feita a substituição do rádio controle
original para um aplicativo para celular, com utilização de uma placa Arduino e
conexão feita via Bluetooth. Esse trabalho faz parte de um projeto maior, cujo objetivo
é automatizar a maioria dos dados e funções de um carro elétrico em escala real.
Objetivo: Controlar, via Bluetooth, automodelo por meio de um aplicativo para celular,
com o auxílio de uma placa Arduino. Gerenciar os dados, por meio de caixas de texto
no aplicativo, indicando direção e último botão ativado, e externamente, por meio de
leds, e as respectivas ações tomadas. Metodologia: Uma pesquisa explicativa pelo
método dedutivo e utilização da observação direta, com montagem, desmontagem e
verificação do correto funcionamento. As ferramentas utilizadas foram pesquisas
experimentais, estudo de campo e estudo de caso, testando o aplicativo e suas ações
resultantes progressivamente. Foram analisadas as características das tecnologias
aplicadas, etapas em relação à construção do aplicativo e na configuração da placa
Arduino, com as suas respectivas programações. Houveram testes de posições de
botões na interface de conexão entre celular e placa via Bluetooth. Os dados foram
coletados por meio de progresso, aparecendo questionamentos de melhora à medida do
avanço do projeto. Resultados: Dentre os resultados obtidos, houveram êxitos diante
de todos os questionamentos apontados, como correta desmontagem e montagem da
parte física e das conexões eletroeletrônicas, pesquisa com resultados suficientes para a
correta montagem e configuração da placa Arduíno e da configuração e design do
aplicativo. No aplicativo citado há caixas de texto informando o último comando
enviado, e na carenagem do automodelo, luzes de led acendem e apagam de acordo
com a ação recebida pelo veículo. A sua correta movimentação foi atrasada devido a
alguns erros de conexão entre o aplicativo e a placa, necessitando de uma pesquisa
mais aprofundada fora do escopo do projeto para melhor entendimento e possível
fixação. Para além do projeto, houve a construção de uma carenagem utilizada
somente para estética e correta posição das peças utilizadas, e fôrmas para as pilhas e
bateria de alimentação do automodelo. Conclusão: Diante do projeto, suas pesquisas e
conhecimento adquirido, inclusive o que foi aprendido fora de seu escopo, obteve-se
um ótimo resultado.
Estando funcional a correta lógica da linguagem de programação utilizada, treinada na
placa Arduíno, o próximo passo, no carro elétrico, está com conhecimento suficiente e
pronto para utilização.
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