
Oficina de Robótica 
utilizando Arduino e piBook



Agenda
➢ Bit-O 

○ Apresentação
○ Montagem

➢ Programação
○ Desviando de obstáculos
○ Conexão Bluetooth

➢ Pibook
○ Apresentação
○ Faça você Mesmo
○ pibook  + Bit-O





Capaz de seguir 
linhas, medir 

distâncias e evitar 
os obstáculos no 

caminho, esse 
robô, com 
conexão 

bluetooth, é o 
companheiro 

perfeito no 
aprendizado de 
programação, 

robótica e 
mecatrônica.



Conecta-se 
com você

Conquiste o 
mundo inteiro

Um excelente 
contador de 

histórias



Conecta-se com você

O Bit-O possui Bluetooth para conectar-se 
com dispositivos móveis como celulares e 
tablets. Assim você pode utilizar diversos 

aplicativos disponíveis.



Conquista o mundo inteiro

Equipado com sensor seguidor de linha e 
sensor de distância por ultrassom, o Bit-O 
pode seguir caminhos traçados e evitar os 

obstáculos que encontrar pelo caminho, 
seguindo uma trilha pré-definida.



É um excelente contador de 
histórias!

Sincronize-o à Plataforma piBook e viva 
grandes Aventuras ao Lado desse simpático 

amigo. O piBook permite baixar e/ou criar 
histórias conectadas ao seu Robô Bit-O e a 

outros dispositivos com Bluetooth.



Montagem



Montagem
1. Separe todas as peças contidas na lista de materiais.

Sensor Ultrassônico 
(HC-SR04)

Sensor Seguidor 
de Linha 

(TCRT5000)

Módulo Bluetooth 
(HC-05)

2 Motores DC 3-6V Módulo Ponte H 
(HG7881)

Clip para Bateria 
de 9V

Arduino Uno

Mini-Protoboard



Materiais

18 parafusos 
pequenos 
(M3x8mm)

22 porcas M3 4 parafusos 
grandes 

(M3x30mm)

Biloca (Bola de 
Gude)

18 Jumpers M-F
2  Jumpers M-M

Chave 
Phillips/Fenda

4 Anilhas1 Suporte para 
Bola 



2. Identifique a peça da Carcaça e o Arduino, posicione-o sobre a 
Carcaça, e com duas porcas e dois parafusos pequenos fixe o 
Arduino pela parte não colorida, de forma que a cabeça dos 
parafusos fique para o lado colorido da peça. Confira a Figura 1.

Figura 1 - Carcaça com Arduino posicionado.



3. Encaixe o sensor ultrassônico na posição indicada na Figura 2, 
certifique-se de que os pinos do sensor fiquem na direção da boca do 
Bit-O.

Figura 2 - Encaixe do sensor ultrassônico.



5. Em seguida, encontre o sensor Seguidor de Linha e posicione-o na 
parte marrom da peça Frontal/Inferior, logo abaixo da boca do 
Bit-O, fixando-o com um parafuso e uma porca (Figura 3).

Figura 3 - Encaixe do Sensor Seguidor de Linha.



6. Depois, encontre o Suporte da Roda Boba e a Bola de Gude, 
encaixando-os.

7. Com dois parafusos pequenos e duas porcas, prenda a roda boba 
nos furos abaixo do sensor Seguidor de Linha, assim como indicado 
pela Figura 4.

Figura 4 - Encaixe da roda boba.



8. Encontre o módulo Ponte H e fixe-o com apenas dois parafusos 
pequenos na peça parte branca da Base para Ponte H. Utilize 
apenas os dois furos mais próximos aos pinos, assim como indicado 
na Figura 5.

9. Identifique e separe os Motores, as Anilhas e os parafusos grandes 
(Figura 6).

Figura 5 - Encaixe do módulo ponte H. Figura 6 -Motores, anilhas e parafusos 
grandes.



Figura 7 - Indicação do 
posicionamento dos 
motores na carcaça.

10. Com o Arduino posicionado 
com a porta USB 
direcionada à esquerda, 
posicione um dos motores e 
encaixe-o no espaço do 
Motor A (Figura 7).

Motor A

Motor B

Motor A

Motor B

Pinos de 
apoio da 
caixa de 
redução 



Figura 8 - Indicação da ordem de componentes para encaixe do motor. 

11. No espaço do motor superior (Motor A), posicione as anilhas e 
encaixe os parafusos grandes na ordem indicada na Figura 8. 



11. Repita os passos anteriores para o Motor B.
.

Figura 9 - Ordem de montagem do Motor B.

Motor A

Motor B



12. Pegue a peça Base da Ponte H. Com a chave Philips afrouxe os 
parafusos dos bornes da Ponte H (Figura 10).

Figura 10  - Ponte H afrouxe dos bornes.



13. Segure a peça Base da Ponte H com uma mão e com a outra 
encaixe o fio do Motor A, localizado mais próximo ao Arduino no 
lado direito do borne. Assim como indicado pela Figura 10 (a).

Figura 10(a) - Indicação do posicionamento dos fios do motor A.

A-A

A-B A-A

A-B



14. O fio mais distante do Arduino do Motor A deve ser conectado no 
espaço 1 do Borne do Motor A da Ponte H, indicado pela Figura 10 
(b).

Figura 10(b) - Indicação da posição dos fios do Motor A na Ponte H.

A-A  A-B    B-B  B-A 

Motor A 
Fio A

Motor A 
Fio B

Bornes:
Motor B 

(Esquerda)
Motor A 
(Direita)

Pinos



15. A mesma sequência deve ser feita para o Motor B, conectando o fio 
mais próximo ao Arduino no lado esquerdo do Borne do Motor B da 
Ponte H e o fio mais distante do Arduino no encaixe direito do borne 
(Figura 11).

Figura 11(a) - Indicação da posição das soldas dos fios do motor B.

A-A

A-B

B-B

B-A

Observe que o 
pino de apoio 
da caixa de 
redução dos 

motores 
devem ficar  

posicionados 
para cima.



Figura 11(b) - Indicação da posição dos fios dos motores na Ponte H.

A-A   A-B         B-B   B-A



16. Remova a proteção do adesivo da parte inferior da mini-Protoboard 
e cole-a na parte não colorida da Base da Ponte H. Centralizando-a 
em relação às cabeças dos parafusos que fixam a Ponte H, sem 
encobri-los, de modo a aderir a maior superfície possível. Assim como 
indicado na Figura 12(a).

Figura 12(a) - Indicação do posicionamento da protoboard na peça Base da Ponte da H 
por baixo.

Observe que o 
pino de encaixe 

da 
Mini-protoboard 

deve ficar  
posicionados 

entre a cabeça 
dos dois 

parafusos 
pequenos.



16. Centralize a Mini-protoboard em relação às cabeças dos parafusos 
que fixam a Ponte H, de modo a aderir a maior superfície possível. 
Assim como indicado na Figura 12(b).

Figura 12(b) - Posicionamento da Mini-protoboard na peça Base da Ponte da H visto 
por cima.



17

Com os jumpers 
M-M, conecte a 
saída 5V do 
Arduino em uma 
fileira da 
Mini-protoboard 
(fio vermelho) e em 
outra fileira 
conecte uma saída 
GND (fio preto).

Figura 13 (a) - Pinagem

Fileira 1 (Vermelhos):  Saída de 5V do Arduino
Fileira 2 (Pretos): Saída de GND do Arduino



17

Conecte com 
jumpers M-F, 
apenas os quatro 
pinos internos do 
Módulo Bluetooth 
(HC-05).

Figura 13 (b) - Conexão com o Módulo Bluetooth.

Porta 2:  RX do Módulo Bluetooth
Porta 4: TX do Módulo Bluetooth



17Figura 13 (c) - Conexão do sensor Seguidor de Linha.

Porta 7:  Sensor Seguidor de Linha (D0)
Porta A0: Sensor Seguidor de Linha (A0)

Conecte com 4 jumpers M-F, assim como mostra a Figura 13 (c).



17Figura 13 (d) - Conectando o sensor Ultrassônico.

Obs.: Note que o ultrassom está com os pinos invertidos, para facilitar a 
conexão após o encaixe do módulo com a peça Frontal/Inferior.



17

Conecte os 
jumpers M-F com 
a Ponte H, assim 
como mostra a 
Figura 13 (e).

Figura 13 (e) - Conectando a Ponte H.



17

DIagrama final com 
todos os jumpers M-M e 
M-F conectados.

Figura 13 (f) - Pinagem



Figura 13 - Pinagem 17

Pinagem do Arduino:

Entradas Digitais
Porta 2: Módulo Bluetooth (RX)
Porta 3: Módulo Ponte H (A-1A)
Porta 4: Módulo Bluetooth (TX)
Porta 5: Módulo Ponte H (A-1B)
Porta 6: Módulo Ponte H (B-1A)
Porta 7:  Sensor Seguidor de Linha (D0)
Porta 9:  Módulo Ponte H (B-1B)
Porta 10: Sensor Ultrassônico (Echo)
Porta 11:  Sensor Ultrassônico (Trigger)

Entradas Analógicas
Porta A0 - Sensor Seguidor de Linha (A0)

Mini-Protoboard:

Fileira 1(5V):
● Módulo Bluetooth (5V)
● Ultrassônico (5V)
● Seguidor de Linha (5V)
● Ponte H (5V)
● Saída 5V do Arduino

Fileira 2 (GND):
● Módulo Bluetooth (GND)
● Ultrassônico (GND)
● Seguidor de Linha (GND)
● Ponte H (GND)
● Saída GND do Arduino



18. Para encaixe de todas as peças, inicialmente conecte a Base da 
Ponte H, iniciando pelo lado do Motor A e em seguida encaixe o 
lado do Motor B. Confira as Figuras 13(a) e 13(b).

Figura 14(a) - Encaixe da peça Base da 
Ponte da H pelo motor A.

Figura 14(b) - Encaixe da peça Base 
da Ponte da H pelo motor B.



19. Após encaixadas a Carcaça com a Base da Ponte H, encaixe a 
peça Frontal/Inferior e una as peças com os quatro parafusos que 
ficam ao redor do sensor Seguidor de Linha e a roda Boba. Confira a 
Figura 14.

Figura 14 - Encaixe da peça Frontal/Inferior com a carcaça.



20. Após encaixadas a carcaça com a Base da Ponte H, encaixe a 
peça Frontal/Inferior e pressionando com os quatro parafusos 
pequenos que ficam ao redor do sensor seguidor de linha e da roda 
boba. Confira a Figura 15.

Figura 15 - Encaixe da peça Frontal/Inferior com a carcaça.



21. Em seguida, parafuse os quatro 
parafusos que unem a carcaça 
com a parte Frontal/Inferior do 
Bit-O iniciando pela parte inferior. 
Veja a Figura 15(a).

Figura 15 (a) - Aperto dos 
parafusos da peça 

Frontal/Inferior com a Carcaça 
pela parte inferior.



22. Em seguida, use quatro 
parafusos para fixar a  
Carcaça com a parte 
Frontal/Inferior do Bit-O. 
Veja a Figura 15(b).

Figura 15 (b) - Aperto dos parafusos da peça Frontal/Inferior com a Carcaça pela parte 
frontal.



23. Agora, conecte os parafusos da traseira do Bit-O utilizando a parte 
Traseira do Bit-O.

Figura 16 - Aperto dos parafusos da peça traseira com a carcaça.



24. Por fim,encaixe as rodas do seu Bit-O e divirta-se.

Figura 17 - Resultado final do Bit-O montado.



Programação



Acesse: 
www.arduino.cc

Escolha a versão do seu Sistema Operacional e baixe o Arduino IDE 1.8.5.

http://www.arduino.cc


Evitando Obstáculos



1. Abra a Ide do Arduino;

Figura 17 - Tela inicial da IDE do Arduino.

Programação



2. Na barra de ferramentas 
clique em: ‘Arquivo’ e em 
seguida clique em ‘Abrir’ e 
selecione o arquivo 
Bitostaculo.ino que está 
dentro da pasta 
(Bitostaculo.rar);

Figura 18 - Tela de seleção de arquivo para abrir.

Programação



3. Após abrir o arquivo 
‘Bitostaculo.ino’, conecte o 
seu Bit-O em uma porta USB 
do seu computador. Na IDE, 
vá até a barra de ferramentas 
novamente e, no item 
‘Ferramentas’ -> ‘Porta’, 
selecione a porta na qual o 
Arduino Uno está conectado. 
Algo como: (COM__).

Figura 19 - Tela de seleção de arquivo para abrir.

Programação



4. Para carregar e executar o 
código, pressione o ícone da 
Figura 20 (a), localizado no 
menu superior esquerdo, 
logo abaixo da barra de 
ferramentas.

Figura 20 (b) - Tela de seleção de arquivo para 
abrir.

Figura 20 (a) - Botão para carregar o código 
para o Arduino.



5. Após o código carregado, 
remova a porta USB e 
conecte a bateria no seu 
Bit-O. Ponha-o no chão e 
observe sua astúcia. 

Figura 21 - Bitolin.



Joystick + Bit-O



Acesse: https://bit.ly/2qpsLdn
Baixe o aplicativo Joystick Bluetooth Commander.

https://bit.ly/2qpsLdn


1. Abra a Ide do Arduino;

Figura  - Tela inicial da IDE do Arduino.



2. Na barra de ferramentas 
clique em: ‘Arquivo’ e em 
seguida clique em ‘Abrir’ e 
selecione o arquivo 
Bito_Joystick.ino que está 
dentro da pasta 
(Bito_Joystick.rar);

Figura  - Tela de seleção de arquivo para abrir.



3. Ao fim das configurações dos 
botões, ligue o Bluetooth do seu 
smartphone e conecte o seu Bit-O 
com a numeração correspondente. 
Será solicitado um Pin, a senha 
padrão é: 123456.

Figura - Tabela de configuração dos 
botões do aplicativo.

Bit-O



4. Abra o aplicativo Joy BT 
Commander e conecte o 
aplicativo ao seu Bit-O. A 
tela inicial do aplicativo é 
apresentado ao lado.

Figura - Tela de seleção de arquivo para abrir.



3. Clique na engrenagem no 
canto superior direito e, 
em seguida, o botão 
Connect.

Figura - Tela de itens da configuração do 
Joystick BT Commander.



Figura - Usando o Joystick BT Commander após 
conexão com o Bit-O (HC-05).

5. Depois de conectado, 
divirta-se! 



Apresentação



piBook
Plataforma de criação e publicação de livros digitais interativos
● O autor é capaz de inserir conteúdo (texto, áudio e vídeo) e definir como 

esse conteúdo reage à interação do leitor



Entre com o email e 
senha do grupo

presente no kit fornecido

Site
Acesse http://www.pibook.com.br



Tela de projetos
Veja como o 
livro "Bit-O na 
Campus Party" 
se encontra



Tela de projetos
Veja como o 
livro "Bit-O na 
Campus Party" 
se encontra



Tela de projetos
Agora, vamos 
modificar o livro



Área de trabalho

Opções

Elementos 
da opção

Edição ou visualização do elemento

Testar o conteúdo criado



Conexão com o Bit-O



Conexão com o Bit-O
Clique em "Conectar" para informar que 
o livro que está sendo criado irá se 
conectar com o Bit-O.



Conexão com o Bit-O
Baixe o código Bito_Pibook_Code.ino e 
carregue-o para o Bit-O usando o 
Arduino IDE como feito anteriormente.



Editando o conteúdo interativo
O conteúdo é criado 
definindo um fluxo 
de páginas

Podemos editar o 
conteúdo de uma 
página selecionada

Página 
inicial

Páginas 
seguintes

Conteúdo 
da página



Gadgets
Elementos 
interativos que 
compõem a página

Para inserir um 
gadget, clicamos 
no "+" da posição 
desejada

Gadgets



Configuração dos gadgets
Ao clicar em um 
gadget, aparece 
um painel para 
configurá-lo

Cada gadget terá 
sua própria 
configuração

 Configuração 
dos gadgets



Programação das páginas
Cada página possui 
um 
comportamento, 
que pode ser 
alterado pelo autor

Programação em 
blocos.

Programação 
visual através 

de blocos



Programação do Bit-O
Quando um livro 
está configurado 
para usar o Bit-O, 
os blocos de 
controle dele 
estarão disponíveis.

Vamos alterar o 
comportamento 
padrão da página.



Programação do Bit-O
Insira (arraste e 
solte) blocos para 
mover o Bit-O para 
frente e para trás 
quando o leitor 
pedir para seguir 
adiante.



Publique as alterações
Na opção de 
publicação, 
selecione uma 
coleção e clique 
em "Publicar".



Alterações publicadas
Seu livro está 
acessível a todos 
que tenham o link 
ou que tenha o 
app do piBook na 
Play Store.



Instale o app do piBook



Próximos passos



www.natalmakers.com.br


