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Resumo: 

O presente trabalho consiste no uso de ferramentas de desenvolvi-
mento em Java para a criação de um controle remoto, capaz de controlar um 
robô construído a partir do kit de montagem Lego® Mindstorms® NXT. Os 
testes realizados envolvem a busca, conexão e interação do aplicativo com o 
robô, utilizando os padrões de comunicação conhecidos através da docu-
mentação disponibilizada pela Lego.

Introdução

O desenvolvimento de robôs capazes de realizar atividades automatizadas é 
um trabalho que envolve não apenas algoritmos de controle, mas também 
modos de interação com diferentes dispositivos. O kit de montagem Lego® 
Mindstorms® NXT consiste em um conjunto de ferramentas simples para a 
construção de robôs,  e  através  de vários  ambientes  de desenvolvimento 
compatíveis com o kit é possível a criação, tanto de algoritmos com coman-
dos simples, quanto mecanismos de controle via Bluetooth® e/ou Porta USB 
com dispositivos como computadores, celulares e outros robôs.

Através da plataforma Java ME associada ao pacote Bluecove (Blue-
cove, 2008) de programação para aplicativos móveis, foi criado um sistema 
básico, com interface gráfica, para permitir a interação entre celular e robô. 

O sistema desenvolvido é formado por uma estrutura simples que tem 
como objetivo buscar dispositivos ao alcance, requisitar o serviço de cone-
xão do robô escolhido, e então criar um link via porta Serial para a troca de 
dados. 
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Materiais e métodos

O aparelho de celular utilizado para a instalação da primeira versão do con-
trole remoto é um Motorola RIZR Z3, juntamente com um robô montado a 
partir do kit Lego® Mindstorms® NXT. Em nível de código, a IDE utilizada foi 
o Netbeans, em conjunto com a plataforma Java ME (KNUDSEN, 2005) e as 
bibliotecas contidas no pacote de programação Bluecove.

A primeira etapa da produção envolveu adquirir conhecimento sobre 
quais técnicas são utilizadas pelo Java ME para detecção de dispositivos 
Bluetooth® em uma rede. Uma vez que o ambiente de busca permite a de-
tecção do robô, já é possível utilizar as informações encontradas para esta-
belecer uma linha de comunicação.

A conexão é estabelecida através de uma porta Serial, por um link 
que também é acessível através das informações adquiridas na busca por 
dispositivos. Uma vez estabelecido o link basta trabalhar, através de classes 
contidas no pacote Bluecove, com o envio e recebimento de dados em tem-
po real.

O Lego® Mindstorms® NXT (KELL, 2010) permite que a conexão seja 
feita diretamente com o firmware do controlador central, ou seja, é necessá-
rio apenas o controle remoto instalado no celular para que o sistema funcio-
ne, dispensando a criação de um programa instalado no robô para a mani-
pulação das informações recebidas do celular.

Resultados e Discussão

A biblioteca Bluecove, para programação Bluetooth® em Java 
(THOMPSON, 2008), facilita o processo de desenvolvimento por conter uma 
grande variedade de classes e métodos para conexão prontos, que intera-
gem de forma eficiente com a plataforma Java ME.

Figura 1 – Interface gráfica do aplicativo
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Para a transmissão de dados foram usadas duas classes, sendo elas 
Outputstream para envio, e Inputstream para a leitura de bytes.

Os padrões de comandos diretos para a realização de tarefas entre o 
celular e o robô são encontrados na documentação gratuita fornecida pela 
Lego. Os comandos são descritos em cadeias de bytes, como na Tabela 1, 
que devem ser mandados de maneira seqüencial para que o firmware do 
dispositivo possa reconhecer e executar a instrução.

Tamanho Byte Inicial Tipo de Comando Comando Dados
Tabela 1 – Interface de comando direto.

Foram realizadas várias baterias de testes envolvendo o conteúdo 
das possíveis instruções a serem enviadas via Bluetooth®. O mecanismo de 
comunicação direta é simples e funciona de maneira robusta.

Um dos testes realizados envia uma cadeia de bytes através da Out-
putstream, que requisita o estado atual da bateria que alimenta o robô. A 
cadeia é composta por 4 bytes, sendo eles:

Byte 0 Byte 1 Byte 2 Byte 3
0x02 0x00 0x00 0x0B

Tabela 2 -  Cadeia de bytes para requisição de estado da bateria.

O byte 0 representa o tamanho da cadeia, e o byte 1 a posição do 
byte de maior significância, ambos considerando apenas a cadeia remanes-
cente (composta pelos bytes 2-N). O terceiro byte da cadeia indica que uma 
resposta deve ser enviada pelo robô, e o quarto descreve o tipo da requisi-
ção a ser enviada, sendo nesse caso o estado atual da bateria.

Em todos os testes feitos com a cadeia de requisição de status da ba-
teria, o resultado foi o mesmo. O sistema de controle interno do Lego® 
Mindstorms® NXT envia com precisão para o celular as informações sobre a 
bateria no seguinte padrão:

Byte 0 Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4
0x02 0x0B Status Voltagem em milivolts

Tabela 3 – Cadeia de bytes contendo a resposta do comando de requisição de estado da bateria.

Além da leitura de estado da bateria foram testados, com sucesso, 
comandos de controle e calibragem para motores e sensores. A velocidade 
de resposta foi satisfatória em todos os testes, indicando que o controle re-
moto pode trabalhar de maneira rápida e robusta.

Conclusões

O protótipo do controle remoto desenvolvido até então é capaz de demons-
trar o potencial que a conexão Bluetooth® tem na elaboração de ferramen-

Anais do XX EAIC – 20 a 22 de outubro de 2011, UEPG, Ponta Grossa –PR.
      ISSN:1676-0018   http://eventos.uepg.br/eaic/portal/



                      XX Encontro Anual de Iniciação Científica – EAIC
                   X Encontro de Pesquisa - EPUEPG

tas para a robótica inteligente, sendo notável o nível de confiabilidade na 
execução de tarefas que exigem velocidade de resposta, alcance e consis-
tência de tráfego de dados. 

Por estar em estágio primário de desenvolvimento, o controle remoto 
ainda se encontra implementado de maneira básica, contendo uma interface 
gráfica interativa simples, como visto na Figura 1, criada no intuito de facilitar 
o uso do aplicativo por qualquer que seja o usuário. É possível ainda a im-
plementação de utilidades como: interface gráfica compatível com dispositi-
vos touchscreen, widgets para monitoramento das propriedades do robô e 
suporte para linhas de comunicação entre celular e computador.

Nenhum problema foi encontrado nos testes realizados com o contro-
le até então. Tanto as ferramentas utilizadas para a implementação em Java 
quanto o kit de montagem Lego® Mindstorms® NXT demonstraram eficiên-
cia de execução associada à simplicidade de uso, e continuarão sendo utili-
zados no aprimoramento do controle remoto.
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