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TUTORIAL – BLUETOOTH 
PARA ANDROID 2.3 

 

Este tutorial está dividido em duas partes. 

 
Sobre 
 
O Bluetooth é uma especificação industrial para áreas de redes pessoais sem 

fio (Wireless personal area networks – PANs). O Bluetooth provê uma maneira de 

conectar e trocar informações entre dispositivos como telefones celulares, notebooks, 

computadores, impressoras, câmeras digitais e consoles de videogames digitais através 

de uma frequência de rádio de curto alcance globalmente licenciada e segura. As 

especificações do Bluetooth foram desenvolvidas e licenciadas pelo "Bluetooth Special 

Interest Group". 

PASSO A PASSO 

1º Passo  

- Envio de Arquivos para outros dispositivos móveis 

Na tela inicial do seu dispositivo móvel selecione o menu (como mostra a seta vermelha): 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Wireless
http://pt.wikipedia.org/wiki/Wireless
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Logo que você fizer isso aparecerá a seguinte tela com os aplicativos:  
 

 
 

Você agora deverá deslizar o menu até encontrar o ícone de “Músicas”(como mostra a 
seta vermelha):  
OBS.: NO NOSSO EXEMPLO ENVIAREMOS UMA MÚSICA, PORÉM, O MESMO PROCEDIMENTO É VÁLIDO PARA 

FOTOS, VÍDEOS ETC. 
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A lista de músicas que estiverem armazenadas tanto na memória interna do seu 
dispositivo (celular) como no cartão de memória aparecerá na tela. Você deverá deslizar a 
lista até encontrar a música que deseja enviar. Feito isso, você seleciona a música 
segurando por poucos segundos: 
 

 
 

Quando aparecerá a seguinte tela: 
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Você desliza até encontrar a opção “Compartilhar”, que você deverá selecionar: 
 

 
 
Você então selecionar a opção “Bluetooth”: 
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Como você ainda não havia ligado o Bluetooth, o dispositivo pede para que isso seja feito 
agora. Para tanto você deverá selecionar o ícone “Ativar Bluetooth” (1º). Em seguida você 
deve selecionar “Procurar dispositivos” (2º): 
 

 
 
Aparecerá os “Dispositivos Bluetooth” encontrados. Você então selecionará para qual 
dispositivo enviará o arquivo (música): 
Obs.: Atente bem nesta parte, você deve saber como está o nome do dispositivo para quem você 
deseja enviar, porque se você enviar para outro que não seja o nome de quem queiras, o arquivo 
será enviado a outra pessoa. 
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Uma notificação aparecerá na tela para informar que o arquivo está sendo enviado para o 
dispositivo escolhido (1º). E o ícone do Bluetooth aparecerá na Barra de Estado do 
dispositivo para mostrar que o mesmo está ativo (2º) (como mostram as setas): 
 

 
 
Após o término do envio aparecerá na Barra de Estado um ícone informando sobre a 
conclusão do envio do arquivo: 
 

 
 
Pronto! Você enviou um arquivo do seu dispositivo Android para outro através do 
Bluetooth. Agora você vai ver os passos para receber um arquivo por Bluetooth. 
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2º Passo  

- Recebendo Arquivos de outros dispositivos móveis 
 

Na tela inicial do seu dispositivo móvel selecione o menu (como mostra a seta vermelha): 

 
 

 

Em seguida aparecerá a lista de aplicativos, onde você selecionará o ícone “Config.” 
(configurações): 
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Na tela seguinte você deverá selecionar a opção “Redes sem fio e outras”: 
 

 
 
 
 

Aparecerão na tela as opções de conexão sem fio do dispositivo, bem como as opções de 
configurações dos mesmos. Você deverá selecionar o ícone para “Ativar Bluetooth”: 
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Você poderá observar que na Barra de Estado no alto da tela aparecerá o ícone do 
Bluetooth (1º), isso ocorre informar que ele está ativo. Em seguida você deverá selecionar 
“Configurações Bluetooth” (2º): 
 

 
 
 
 

Em seguida abrirá a tela de “Configurações Bluetooth”, onde você deverá selecionar a opção 
“Tornar o dispositivo visível”, como no exemplo, para que a pessoa que deseja enviar o arquivo 
para você possa encontrar o nome do seu dispositivo na lista (como você fez ao “Procurar 
dispositivos” para enviar o arquivo no 1º Passo): 
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Quando o seu dispositivo estiver visível, a pessoa que for-lhe enviar o arquivo conseguirá 
localizar seu nome na lista de dispositivos e selecionará o seu para concluir a tarefa. Para 
tanto, será necessário que você selecione a opção “Aceitar” no quadro que aparecerá na 
tela do seu dispositivo (isso é solicitado para confirmar que você reconhece e “aceita” a 
transferência do arquivo do dispositivo de origem para o seu): 
 

 
 
 

Aparecerá na Barra de Estado um ícone para mostrar que o dispositivo recebeu um arquivo (1º) e 
na tela será mostrado uma notificação com a informação do nome do arquivo e o local que foi 
salvo o arquivo no seu dispositivo (2º): 
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Terminada a transferência do arquivo você poderá abri-lo no seu dispositivo (celular). 
Para isso você deverá tocar e deslizar a Barra de Estado para baixo (1º), assim abrirá a aba 
de notificação onde você selecionará a notificação da “Transferência de entrada” do 
arquivo e abrirá a seguinte tela, onde você selecionará para abrir o arquivo no seu 
dispositivo (2º): 
 

 

 
 

O arquivo será aberto na tela do seu celular (no nosso exemplo o arquivo é uma imagem): 
 

 
 

Pronto! A transferência foi realizada com sucesso e o arquivo está à sua disposição. 


