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RESUMO 

 

O presente trabalho consiste no desenvolvimento e aplicações em um contexto de sala de aula 

de um jogo de perguntas e respostas o qual apresenta um carro robótico como peça principal 

que percorre as demarcações destacadas de acordo com a dinâmica escolhida. O objetivo foi 

criar um jogo que possa ser utilizado em diferentes disciplinas, dando aos educadores a 

possibilidade de utilizar a tecnologia em sala de aula como auxílio para transmissão de 

conhecimento. Para isso, o jogo traz a possibilidade de modificar e criar questionários para 

aplicar de acordo com o conteúdo que desejam ensinar. O jogo possui duas dinâmicas, uma 

delas traz uma disputa entre os jogadores para saber quem ganha o direto de responder a 

questão da rodada e conquistar territórios no tabuleiro e na outra, a cada rodada uma equipe 

reponde e, ao comando do controlador, o carro robótico revela se a resposta está correta ou 

não. Os desenvolvimentos de hardware e software são apresentados detalhadamente, assim 

como os resultados gerados através das aplicações. 

 

 

Palavras-chave: Robô Educacional. Arduino e Educação. Dinâmicas de educação. Robótica 

na Educação.  
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INTRODUÇÃO  
 

 

O uso de tecnologias em sala de aula é um desafio para muitos educadores, pois 

muitos ainda não se sentem seguros em transmitir conteúdo utilizando esse meio. Os jogos 

são um grande exemplo disso e muitos educadores ainda não conhecem suas vantagens. 

Esse trabalho trata de um estudo de caso voltado ao uso de tecnologia na educação, 

apresenta o desenvolvimento de um jogo educacional e duas aplicações. Teve como base 

jogos educacionais e jogos de tabuleiro populares e tem como peça principal e diferencial um 

carro robótico que se move em uma pista e reconhece obstáculos de forma autônoma. 

Na idealização da proposta foram considerados conceitos de gamificação, robótica, 

imersão baseada em aspectos cognitivos. Proposto em 2015, teve início a construção do carro 

robótico. Posteriormente, em 2017, chegou-se à atual formulação do projeto que consiste em 

uma pista com duas possibilidades de configuração, onde duas equipes disputam uma 

atividade gamificada adaptada do famoso programa de televisão “Passa ou Repassa”.  

O objetivo principal é apresentar uma alternativa para aulas de modo que favoreçam 

o aprendizado. Os objetivos específicos são: 

 Desenvolvimento de um carro robótico seguidor de linhas; 

 Elaboração de uma atividade didática com fácil aplicabilidade; 

 Levantamento do estado da arte; 

 Demonstração e validação do projeto. 

Os componentes de hardware do jogo são formados pelo carro robótico e quatro 

controles, divididos entre dois modelos que funcionam de formas diferentes em cada dinâmica 

do jogo. Possui também um tabuleiro com uma pista dividida entre dez demarcações, que são 

identificadas pelo carro robótico. O jogo precisa de duas equipes e um mediador, possui duas 

dinâmicas, onde uma delas envolve os jogadores em uma disputa para saber quem aciona o 

controle mais rápido para ganhar para que tenha a possibilidade de responder a questão 
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apresentada na rodada e a outra, cada equipe responde as questões feita pelo mediador do jogo 

e este último aciona o botão para disparar o carro. 

Um levantamento teórico foi realizado onde foram selecionados diferentes tipos de 

trabalhos voltados para o uso tecnologia na educação, trabalhos que mostram o 

funcionamento da plataforma Arduino e o que já foi feito para auxiliar na educação utilizando 

essa plataforma. O referencial teórico se divide em três capítulos: o primeiro apresenta 

conteúdos referente a dinâmicas para o ensino e educação e também a utilização de jogos 

educacionais para ensino e aprendizagem. O segundo apresenta a plataforma Arduino, 

explicando de forma detalhada os componentes utilizados nesse projeto. O terceiro apresenta 

trabalhos já existentes com projetos que utilizaram a plataforma Arduino. Os demais capítulos 

apresentam o desenvolvimento detalhado dos hardwares e softwares do jogo, com suas 

dinâmicas de ensino e os resultados gerados através dessas aplicações. 
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RECURSOS DIDÁTICOS 
 

 

A tecnologia da computação tem avançado em várias áreas, como na indústria, 

comércio e até mesmo na educação. Muitos recursos são utilizados nestas áreas, já que 

sistemas ou máquinas trazem mais facilidade para que o usuário possa interagir. Com isso, 

muitas pesquisas vêm sendo realizadas para obter melhorias que influenciam principalmente 

na área educacional. (SANTOS; BOURSCHEIDT, 2013) 

Os jovens têm mais facilidade para aprender com a linguagem dos meios digitais 

pois eles estão a todo o momento cercados de informações transmitidas pelos meios 

eletrônicos que fazem parte do seu dia a dia (SILVA NETO et al., 2013 apud SAMPAIO e 

LEITE, 2004).  

Segundo Battaiola et al. (2002) a motivação é um fator ignorado no esquema de 

ensino tradicional, porém sabe-se que as pessoas preferem realizar atividades que lhes tragam 

prazer e divertimento. Neste sentido, jogos de computador são exemplos de recursos onde o 

jogador se diverte e ganha motivação para aprender mais e conseguir concluir as etapas do 

jogo ou conquistar mais pontos que seu adversário, de acordo com o objetivo que o jogo 

apresenta. (BATTAIOLA et al., 2002) 

Em sua maioria, os jogos são apresentados para qualquer faixa de idade, portanto 

pode-se dizer que os softwares educacionais podem ser ferramentas que auxiliam no processo 

de ensino desde a infância, até idades mais avançadas (BATTAIOLA et al., 2002). 

Um jogo educacional é desenvolvido para que os jogadores interajam entre si e 

tenham como resultado a aprendizagem (ABT apud BATTISTELLA; VON WANGENHEIM; 

FERNANDES, 2014). 

Os jogos educacionais ou educativos, jogos de aprendizagem ou jogos sérios trazem 

para o ensino e aprendizagem alguns benefícios como: efeito motivador por terem a 

capacidade de entreter e divertir, incentivando o aprendizado; facilitador do aprendizado pois 

diminuem a dificuldade de aprendizado em diferentes campos de conhecimento; 

desenvolvimento de habilidades cognitivas, devido ao jogador ter que elaborar estratégias e 

entender como funcionam os elementos do jogo para poder vencer os desafios apresentados; 

incentivo ao aprendizado por descoberta, por desenvolver a capacidade de experimentar, 

explorar e colaborar; busca de experiência de novas identidades, que leva o aprendiz a buscar 

novas experiências de imersão em novos mundos, vivenciando diferentes realidades; serve 
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como agente de socialização buscando aproximar os alunos para uma melhor interação; 

coordenação motora, que é desenvolvida de acordo com o objetivo que o jogo apresenta; 

comportamento expert, onde se tem a capacidade de se especializarem e destacarem nos jogos 

que mais gostam, assim tendo facilidade também em se aprofundar no assunto apresentado 

pelos jogos. (SAVI; ULBRICHT, 2008) 

Utilizando elementos encontrados em jogos digitais, tais como estratégias, design e 

entre outras características, podemos dizer que esse processo é chamado de gamificação, onde 

é feita a aplicação desses elementos e características com objetivos educacionais ou 

comerciais. Para realizar a gamificação na área educacional, é necessário um aprofundamento 

na área de didática, de jogos e na parte de engenharia de software, para que haja bons 

resultados (BERTIN; LIMA; WEBBER, 2015). 

Jogos educacionais são ferramentas utilizadas em um método chamado de 

aprendizagem baseada em jogos, que já é muito utilizado no processo de ensino, onde de uma 

forma lúdica o conteúdo é proposto, suas habilidades são exercitadas e o seu desenvolvimento 

é reforçado fugindo dos métodos tradicionais já existentes e que, muitas das vezes, somente 

transmite o conteúdo de uma forma mecânica, não havendo interação nem desenvolvimento 

no processo de ensino. (BATTISTELLA; VON WANGENHEIM; FERNANDES, 2014) 

Contudo, muitos educadores, ainda enxergam os jogos digitais como uma alternativa 

que irá substitui-los, sendo, que na verdade, são ferramentas que apenas auxiliam na 

transmissão de conhecimento motivando o aprendiz a se interessar pelo conteúdo de uma 

forma lúdica e divertida. (FERNANDES, 2010) 

 

 

O valor educativo dos jogos 

 

 

Nesta perspectiva, sabemos que os jogos têm grande valor educacional, pois segundo 

as citações apresentadas por Fernandes (2010), os jogos são uma grande ferramenta tanto para 

ensinar a criança desde os seus primeiros passos na construção de conhecimento quanto para 

auxiliar o aprendiz em uma faixa de idade mais avançada. 

A aplicação de jogos no ensino é uma boa opção, uma vez que facilita o 

desenvolvimento do aprendiz no processo de ensino, além de dar auxilio ao educador na 

obtenção de bons resultados. Para isto, esses jogos devem ser inseridos em uma situação de 
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ensino baseada em uma metodologia que facilite a transmissão de conteúdo através da 

motivação e da descoberta. (SILVA NETO et al., 2013) 

 

 

Tipos de jogos educativos 

 

 

Os jogos educativos são divididos em quatro tipos: jogos de construção, jogos de 

treinamento, jogos de aprofundamento e jogos estratégicos. O primeiro tipo permite a 

construção do aprendizado, levando o educando a buscar novos conhecimentos despertando 

nele a curiosidade. O segundo exercita os conhecimentos obtidos pelo aprendiz, buscando a 

autoconfiança. No terceiro, o aprendiz pode aprimorar seus conhecimentos em um 

determinado assunto já visto. Já no quarto, o aluno melhora e cria estratégias para solucionar 

os problemas apresentados no jogo. (GRUBEL; BEZ, 2006) 

 

 

Competição com jogos Educativos 

 

 

A aplicação de jogos educativos tem como objetivo não apenas vencer e sim 

aprender. Muitos jogos ainda não são capazes de diagnosticar falhas nos jogadores, mas uma 

alternativa para que isso seja contornado é o educador interagir com o aprendiz. Os 

educadores devem tomar cuidado ao lidar com a competição para que ela não traga efeitos 

negativos, mostrando que o jogo educativo, além de ensinar, também tem como objetivo 

trazer um desenvolvimento adequado para que certas habilidades sejam adquiridas, onde os 

alunos possam reconhecer suas dificuldades e falhas para um melhor aproveitamento. Em sua 

maioria, os jogos são desenvolvidos para que haja competição e uma boa alternativa seria 

desenvolver jogos colaborativos para que o aprendiz possa jogar em equipe interagindo uns 

com os outros e não apenas competir para que haja um só vencedor. (GRUBEL; BEZ, 2006) 
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Local onde os jogos são disponibilizados 

 

 

Os jogos podem ser encontrados na forma de mídias digitais e online, que são 

disponibilizados de acordo com a necessidade do educador. Nas mídias digitais os jogos 

podem ser encontrados em Cd‟s ou Dvd‟s. Os jogos online permitem ao aprendiz acessa-los a 

qualquer momento, não somente no ambiente de ensino, mas também em outros locais. 

(FERNANDES, 2010) 

 

 

Classificação de Jogos para ser usados 

 

 

Para obter resultados positivos no ensino com aplicação de jogos, é necessário fazer 

uma boa seleção para que sejam utilizados de maneira correta ou até mesmo serem usados 

como referência para desenvolver um novo jogo educativo. Para isso, pode se levar em conta 

o enredo e o objetivo que o jogo apresenta. Nos jogos de RPG os jogadores interagem entre 

si, se socializando e desenvolvendo as habilidades comunicativas; nos jogos de ação e 

aventura o jogador é estimulado a buscar liberdade e senso de exploração; nos jogos de 

estratégia o jogador pode resolver um problema de diferentes maneiras utilizando estratégias 

distintas; nos jogos de simulação o jogador é levado para mais perto do mundo real; nos jogos 

de lógica, considerados os mais tradicionais, são os que estimulam o raciocínio do jogador. 

(FERNANDES, 2010) 

Alguns fatores também devem ser analisados pelo educador como por exemplo, os 

fatores psicológicos. Muitos estudos vêm sendo realizados para coletar elementos e 

características de jogos já existentes para poder adiciona-los em jogos que ainda serão 

desenvolvidos. Alguns elementos significativos para a aprendizagem são: adaptação, 

avaliação, desafio, controle, interação, progresso, entre outros que foram validados em testes 

feitos nos jogos populares encontrados nas redes sociais. (BERTIN; LIMA; WEBBER, 2015) 
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Desenvolvimento de jogos educativos 

 

 

Um material educativo digital pode ser desenvolvido não somente por especialistas 

em programação, pois existem estratégias e métodos que quando são executados 

corretamente, permitem que o educador desenvolva um material de forma correta e possa 

transmitir o conteúdo proposto de uma forma mais fácil ao aprendiz, dando suporte ao novo 

paradigma educacional que é a utilização de tecnologia no ensino aprendizagem, onde tem o 

computador como principal ferramenta para auxilia-lo no nesse processo. (FALKEMBACH, 

2005) 

Qualquer tipo de desenvolvimento de um material didático consiste nas seguintes 

etapas: Análise e Planejamento onde é definido o tema, os objetivo e é coletadas todas as 

informações possíveis para serem analisadas e usadas como referência; modelagem, a etapa 

que é criado os modelos do sistema para facilitar seu desenvolvimento; Implementação que 

conta com o desenvolvimento de toda a parte virtual ou física do sistema;  Avaliação e 

manutenção no qual a avaliação deve ser feita em todas as etapas de desenvolvimento a 

procura de erros e a manutenção que são as correções feitas na fase de teste após a 

implementação do sistema; e distribuição em que é feita a divulgação do sistema para o 

público alvo. (FALKEMBACH, 2005) 

A modelagem se divide em três tipos: modelo conceitual no qual é definido a base do 

sistema com informações de aplicação e desenvolvimento do mesmo; modelo de navegação 

que define o uso da interface do sistema; modelo de interface onde é desenvolvida a interface 

do sistema seguindo regras de interação do usuário com a máquina. (FALKEMBACH, 2005) 

 

 

Ferramenta para o desenvolvimento de jogos educativos 

 

 

Para ajudar no desenvolvimento de um sistema, o storyboard é uma ferramenta que 

auxilia na construção de um rascunho da navegação do sistema, organizando a sequência de 

conteúdos que o sistema deve conter sem exigir experiência com o uso de softwares. 

(FALKEMBACH, 2005) 
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O jogo de computador é composto por três partes: o enredo que define os objetivos 

que serão apresentados no jogo; o motor que faz a interação do usuário com a interface 

apresentada pela máquina; e a interface interativa que viabiliza a comunicação do jogo com o 

usuário. (BATTAIOLA et al., 2002) 

E para os jogos transmitirem novas habilidades para o aprendiz, seu desenvolvimento 

não deve conter apenas um roteiro, deve ser utilizado também processos de design interativos, 

teste e prototipagens durante o processo. (BATTISTELLA; VON WANGENHEIM; 

FERNANDES, 2014) 

O processo de desenvolvimento de jogos é um desafio no ponto de vista didático e 

computacional, além de um grande investimento financeiro, computacional e humano para 

que o professor ou até mesmo o aluno possa desenvolver seus próprios jogos educacionais. 

Para que isso seja possível, sistemas de autoria como por exemplo o Visual Class, Jckic, 

Ardora e o Hot Potatoes (BERTIN; LIMA; WEBBER, 2015), podem ser utilizados para 

facilitar o processo de desenvolvimento desses jogos. 

Para os jogos serem melhor aproveitados, existem sistemas de adaptação de jogos 

como por exemplo o sistema AdapterGame que oferece muitos recursos, dentre eles a 

construção e modificação de jogos já existentes, como o caça palavras, jogo da forca, entre 

outros com diversos conteúdos, podendo utilizar o mesmo método que o jogo oferece em 

diferentes cenários, modificando apenas o conteúdo de acordo com o que será aplicado. 

(SANTOS; BOURSCHEIDT, 2013) 
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ARDUINO E APLICAÇÕES 
 

 

Este capítulo aborda aspectos relacionados ao hardware enfatizando usos e 

particularidades de cada um dos componentes importantes ao presente projeto. 

 

 

Plataforma Arduino 

 

 

De acordo com que a tecnologia avança, o homem se torna cada vez mais dependente 

dela, comprando aparelhos com funcionalidades já definidas que possam facilitar sua vida, 

porém suas principais funcionalidades já estão definidas e se tornam obsoletas cada vez mais 

rápido. Mesmo que possua algum conhecimento técnico, não consegue interagir de forma 

profunda o bastante para criar novas funções. 

A plataforma Arduino é um sistema onde o usuário final com conhecimento técnico é 

capaz de interagir melhor com as tecnologias disponíveis nela, levando esses usuários a ter 

maiores possibilidades. A primeira placa Arduino foi criada na Itália pelo professor Massimo 

Banzi que queria ensinar programação a seus alunos para que pudesse ser aplicada em 

projetos. A grande dificuldade é encontrar placas didáticas de baixo custo de boa qualidade. 

Com isso, o professor Massimo e o engenheiro espanhol David Cuartielles decidiram criar sua 

própria placa didática. Massimo teve a ajuda de seu aluno David Mellis que ficou responsável 

pela linguagem de programação da placa. (FERRONI; VIEIRA; NOGUEIRA, 2015) 

O Arduino é um sistema embarcado com código livre, com o qual se pode interagir 

através de hardware e software. Possui aplicações estendidas que utilizam dispositivos que 

podem ser facilmente conectados, como por exemplo os Shields, chamados também de 

módulos, que podem ser dispositivos de GPS, controladores de rede, dentre outros. 

(FERRONI; VIEIRA; NOGUEIRA, 2015) 

A placa Arduino funciona através de impulsos e sinais elétricos, que são 

interpretados através de uma linguagem de programação baseada na linguagem C/C++. Os 

programas são inscritos ou alterados através de um ambiente de desenvolvimento especifico 

para programar a placa chamado de IDE, que converte os códigos em instruções e realiza a 
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gravação do mesmo no microprocessador da placa para que sejam executadas pela 

controladora. (FERRONI; VIEIRA; NOGUEIRA, 2015) 

 

 

Placa Arduino uno 

 

 

Neste projeto optou-se por utilizar a placa Arduino, em especial o Arduino Uno pois 

o mesmo atende a todas as necessidades propostas aqui. Detalhadamente, ele possui o micro 

controlador ATmega328, onde apresenta 6 pinos de entrada analógica, 14 pinos de entrada e 

saída digital, dentre eles, 6 que podem ser enviados sinais modulados. O tamanho da placa 

Arduino Uno é de 68,58mm de comprimento por 53,34mm de largura, incluindo nessa 

medida também os conectores USB e o de alimentação. Os pinos digitais operam com 5 volts, 

onde cada um deles oferece uma corrente máxima de 40mA e possui uma resistência de 20-50 

KΩ que pode ser acionada na programação da placa. (MOÇO, 2009) 

A placa Arduino Uno oferece uma comunicação bem ampla, podendo se comunicar 

com o computador e outras placas Arduino de diferentes maneiras. Sua porta USB conta com 

a proteção de um fusível contra correntes elevadas. (MOÇO, 2009)  

 

 

Figura 1 – Arduino UNO (MOÇO, 2009) 

 

 

Micro controlador Atmega 
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As placas Arduino das versões mais recentes se diferenciam das versões anteriores 

pelo fato de não utilizarem o chip FTDI que conduzia a USB para a serial. Utilizam um 

microprocessador Atmega programado como um conversor para serial, trazendo mais 

vantagens, dentre elas o preço, pois o chip Atmega é mais barato que o FTDI e permite que o 

Arduino seja reconhecido pelo computador como um dispositivo, como por exemplo, um 

mouse ou joystick, abrindo uma série de possibilidades para o Arduino. (MCROBERTS, 

2012) 

Pelo fato de o Arduino ser de hardware e software abertos, qualquer usuário pode 

livremente copiar projetos e códigos de maneira legal, assim a plataforma Arduino dá a 

possibilidade de qualquer pessoa criar seu próprio Arduino, basta comprar os componentes 

apropriados e monta-los em uma matriz, que é também conhecida como placa de circuito 

impresso. A única restrição é que não utilize o nome “Arduino” nas placas criadas pelo 

usuário, daí o porquê de existir placas-clones com nomes semelhantes, como por exemplo a 

Freeduino, Roboduino, entre outras. (MCROBERTS, 2012) 

Existem várias versões do Arduino, dentre elas: a Duemilanove, na qual o 

significado de seu nome é a tradução de “dois mil e nove” em italiano; a versão mini e nano 

para pequenos projetos; Arduino Uno que é uma das versões mais conhecida e usadas; 

Arduino Mega 2560, que oferece mais pinos de entrada e saída e possui mais memória; entre 

muitas outras versões. (MCROBERTS, 2012) 

Segundo Mcroberts (2012) o Arduino Uno é a versão mais popular e versátil, junto 

da versão anterior da Duemilanove, pois ele possui 28 pinos ligados no chip da placa em um 

soquete de circuito integrado e uma grande vantagem dessa placa é que ao criar um projeto e 

quiser torna-lo permanente, não é necessário utilizar uma placa Arduino cara e sim retirar o 

chip AVR, que é o chip controlador da placa e colocá-lo na placa de circuito do projeto 

criado. Com isso, o Arduino Uno é um dispositivo embarcado personalizado, dando 

facilidades para a criação de projetos. E basta colocar outro chip AVR na placa Arduino 

novamente para que possa ser reutilizada. Porém o chip deve ser pré-programado com o 

Arduino Bootloader, que é um software programado no chip para habilitar o uso da IDE do 

Arduino. Essa programação pode ser feita por um AVR programmer, que é um pequeno 

dispositivo para fazer a programação ou utilizar um segundo Arduino. (MCROBERTS, 2012) 
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Figura 2 - Micro controlador Atmega (MCROBERTS, 2012) 

 

 

Módulo ponte H L298N 

 

 

Os pinos do Arduino fornecem uma corrente máxima de até 5v, porém não é possível 

ligar um motor nesses pinos mesmo que um projeto ou até mesmo um robô trabalhe em 5v. 

Um motor consome uma corrente muito maior do que qualquer outro micro controlador 

consegue fornecer, podendo consumir de 60 miliampere à 1 ampere, dependendo do motor. Já 

a porta de um micro controlador consegue fornecer no máximo 40 miliampere. (PINTO; 

SILVA, 2016) 

Para controlar a corrente dos motores de um robô ou de outros projetos é necessária 

uma ponte H, que é um circuito composto de transistores que funcionam com chaves que 

pode ser acionada por sinais digitais enviados pelo micro controlador onde permite a 

passagem de corrente elétrica de uma fonte de alimentação externa para os motores. (PINTO; 

SILVA, 2016) 

O módulo ponte H L298N, é de baixo custo e possui duas pontes H, podendo 

controlar 2 ou mais motores, fornecendo corrente elétrica para os mesmos. Ele já possui todos 

os conectores para os motores, não sendo necessário realizar soldas nas conexões. A ponte H 

controla a velocidade dos motores pela modulação PWM, uma sigla na língua inglesa de 

Modulação de Largura de Pulso, que converte um sinal digital em sinal analógico, assim 

dando velocidade ao motor de acordo com a corrente liberada. (PINTO; SILVA, 2016) 
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Figura 3 – Módulo Ponte H L298N (MOÇO, 2009) 

 

 

Motores CC 

 

 

Tudo que transforma energia elétrica em energia mecânica denomina-se motor e o 

que transforma energia mecânica em elétrica é um gerador. Ambos fazem parte de um grupo 

maior chamado de máquinas elétricas. As máquinas elétricas são compostas por duas partes, o 

estator com a parte estacionária e o rotor com a parte rotatória. (MENEGUELE; FERREIRA; 

ARCANJO apud KOSOW, 1982) 

O rotor é feito de um material ferromagnético que é envolvido por um enrolamento 

chamado de enrolamento de armadura. No seu interior existe um anel comutador que gira 

junto com eixo do motor e é responsável por fazer a inversão das correntes que giram no 

enrolamento de armadura. Ele realiza a rotação para ação motora mecânica, onde através 

dessa rotação é produzido a ação de chaveamento que é necessário para a comutação. O rotor 

possui também os condutores que induzem a tensão, na qual a rotação do eixo é produzida. 

(MENEGUELE; FERREIRA; ARCANJO, 2011) 

O estator é a parte fixa do motor onde o rotor gira livremente dentro dele. É também 

feito de um material ferromagnético, porém é envolvido por um enrolamento chamado de 

enrolamento de campo que é responsável por produzir um campo magnético fixo que interage 

com o campo de enrolamento de armadura. (MENEGUELE; FERREIRA; ARCANJO, 2011) 
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O princípio de funcionamento de um motor 

 

 

Quando existe uma diferença de potência entre os polos de uma bobina ou rotor, uma 

corrente que gira em um sentido, gera um campo magnético. Quando essa diferença de 

potencial é invertida, o sentido da corrente e a polarização magnética também são invertidos. 

Com isso, o princípio de funcionamento de um motor de corrente contínua é dado pela 

utilização da inversão magnética pela diferença de potencial e junto disso usando também os 

conceitos de atração e repulsão entre os polos de um imã. (MENEGUELE; FERREIRA; 

ARCANJO, 2011) Para obter um torque com mais potência, é necessário utilizar um caixa de 

redução que através de combinações de engrenagem, diminui a quantidade de rotações por 

minuto que um motor oferece. 

 

 

Funcionamento do infravermelho 

 

 

Um sensor infravermelho, conhecido também como sensor de proximidade óptico é 

composto de um emissor infrared – IR e um receptor na qual pode ser um foto transistor ou 

fotodiodo. Podem ser divididos em três grupos, de acordo com o modo em que serão 

aplicados: o primeiro grupo é o de barreira de luz, possui sensores onde o emissor e o receptor 

são montados separados, e quando em paralelo, criam uma barreira de luz. Se algum objeto 

passar pelo emissor e o receptor, o feixe de luz será interrompido e abrirá o circuito; o 

segundo grupo é o retro reflexivo, que apresenta o emissor e receptor montado em um mesmo 

módulo onde o emissor envia um feixe de luz até o receptor e os objetos que atravessam esse 

feixe são detectados, pois o feixe de luz não chega até o receptor nesse momento; o terceiro 

grupo é o de reflexão difusa, que é similar ao retro reflexivo, o emissor e receptor montado 

em um mesmo módulo, onde o emissor envia um feixe de luz que cria uma região e se um 

objeto estiver presente nessa região o feixe de luz é refletido de forma difusa até chegar ao 

receptor. (MAGRIN, 2015) 
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Figura 4 – Grupos de Sensores Infravermelho (MAGRIN, 2015) 

 

O sensores infravermelhos são muito utilizados na robótica móvel. Em robores 

seguidores de linha, atuam no modo retro reflexivo com sensores que realizam medições em 

uma faixa de 0,2 à 15 milímetros e no modo de reflexão difusa como detectores de objetos, 

realizando leituras entre 1 e 600 milímetros, considerando que a precisão é melhor quando a 

distância do sensor até o objeto for menor. Esses sensores podem operar em uma distância 

entre 80 a 800 milímetros, sendo uma distância pequena quando comparado com sensores 

ultrassom. Eles não sofrem sensibilidade cruzada que é um problema comum em sensores 

ultrassom, pois possuem uma maior largura de banda a qual evita esse problema. Eles podem 

também são capazes de detectar objetos transparentes. (MAGRIN, 2015) 

 

 

Funcionamento do sonar com módulo HC-SR04 

 

 

Uma técnica muito comum para medir distância em robôs móveis é a time-of-flight 

(TOF), que mede o tempo de emissão e retorno de um sinal que é enviado de um sensor 

ultrassom até o objeto. As principais caracterizas para o uso dessa técnica está no baixo custo, 

não são frágeis a interferências eletromagnéticas ou fumaças e realizam a medição de 

distância por um método simples e fácil. (MAGRIN, 2015) 
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A principal função do sonar é medir a distância do sensor até um determinado objeto 

em sua direção, enviando um sinal de ultrassom e medindo o tempo de retorno desse sinal 

quando ele é refletido no objeto encontrado. Essa distância do sensor até o objeto que reflete o 

sinal é predita com base na velocidade de propagação do som, calculada em milésimo por 

segundo v[m/s] e o tempo gasto para o retorno t[s]. (MAGRIN, 2015) 

   
   

 
 

Os sensores de ultrassom são usados na robótica móvel para diferentes funções, 

dentre elas, medir distância, detectar objetos para evitar colisões, entre outras. A maioria dos 

sensores ultrassom utilizados na robótica, tem uma leitura de distância entre 12 e 500 

centímetros, geralmente tendo uma precisão aproximada de 2cm. (MAGRIN, 2015) 

O módulo HC-SR04 é um dos sensores ultrassom que podem ser encontrados com 

baixo custo e ótima qualidade em leitura, ele pode fazer medições de 2cm a 400cm com uma 

precisão que pode chegar em até 3 milímetros. (MAGRIN, 2015) 

 

 

Figura 5 – Módulo HC-SR04 (MAGRIN, 2015) 

 

O cálculo da dimensão mínima de um objeto que o sensor consegue detectar, é feito 

pela relação inversa do comprimento de onda com a frequência. Com isso, o módulo HC-

SR04 pode detectar objetos com uma dimensão superior a 8,5 milímetros, pois calculando a 

frequência em que o sensor atual f[Hz] que é de 40kHz e a velocidade do som v[m/s] de 

340m/s utilizando a fórmula λ=v/f obtemos o resultado de 8,5mm. (MAGRIN, 2015) 

Para medir uma distância o módulo HC-SR04 utiliza o seguinte método. Ele envia 

um pulso ultrassônico de 40kHz em uma direção e se houver algum objeto nessa mesma 

direção em que o pulso foi enviado, o pulso é refletido e retorna em direção ao emissor como 

um eco, assim o objeto é detectado. Então é medida a diferença de tempo entre o envio do 
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pulso e seu retorno, e então o sensor apresenta a distância em que o objeto se encontra. 

(MAGRIN, 2015) 

O módulo possui dois componentes em sua parte frontal que funcionam como 

emissor e receptor onde o emissor é o trigger ou gatilho, que é responsável por enviar os 

pulsos e o receptor é o eco, que é responsável por receber os pulsos que são retornados. 

(MAGRIN, 2015) 

 Os sensores ultrassom apresentam algumas desvantagens, na qual podemos destacar 

as possíveis reflexões especulares a partir de um ambiente. Estão sujeitos a fazer medições 

erradas pelo fato dessas reflexões, poderem acontecer até mesmo em uma parede lisa, pois se 

o sensor estiver em movimento os sinais disparados por ele não terão um retorno exatamente 

no receptor, assim a leitura feita poderá ser maior do que a esperada. (MAGRIN, 2015) 

Outros problemas que o sensor pode apresentar, são o crosstalk e o foreshortening. O 

crosstalk ocorre quando vários sensores são utilizados ao mesmo tempo e quando um sensor 

envia o sinal, outro sensor corre o risco de capitar esse sinal podendo apresentar medições 

erradas, pois a leitura feita é de um pulso que veio de outro sensor. Uma forma de corrigir 

esse problema é mudando a direção em que o sensor está apontado, tirando ele do ângulo de 

leitura dos sinais enviados por outro sensor.  

A emissão dos sinais ocorre em formato cônico, geralmente de 30 graus e se a 

superfície não for perpendicular ao sensor, um dos lados do cone irá refletir o sinal primeiro e 

retornar uma leitura com falhas, esse problema podemos chamar de foreshortening que ocorre 

geralmente em medições superiores a 400cm. (MAGRIN, 2015) 

 

 

Comunicação de rádio frequência 

 

 

A comunicação sem fio utiliza campos eletromagnéticos que são formados por ondas 

de radiofrequências, também chamadas de ondas de rádio que levam energia de um ponto 

para outro, assim não tendo a necessidade de usar fios para se comunicar. O sinal de 

radiofrequência se propaga através de condutores cabeados, geralmente fios de cobre, e são 

lançados no ar por uma antena que converte o sinal cabeado em sinal sem fio ou sinal wireless 

e vice-versa. Esses sinais lançados ao ar livre pelas antenas em formas de ondas 

eletromagnéticas, se propagam em linha reta e por todas as direções. (VALLE, 2013) 
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Uma onda é uma variação que transfere energia de forma progressiva de um ponto a 

outro e pode sofrer uma variação de pressão, intensidade magnética ou elétrica e temperatura 

ou potência elétrica. A radiofrequência utiliza ondas eletromagnéticas que se propagam em 

qualquer meio, tanto no ar, no vácuo, na água e a grande maioria dos sólidos. (VALLE, 2013) 

 

 

Protocolo de comunicação sem fio (SPI) 

 

 

Esse protocolo permite que um dispositivo se comunique com diversos componentes 

através da comunicação serial, formando uma rede. Tem como base o conceito de MASTER e 

SLAVE, no qual MASTER é o que envia dados e o SLAVE é o que recebe dados, sendo que 

o MASTER pode enviar dados para vário SLAVES. Possui quatro canais onde trafegam 

quatro tipos de sinais e correspondem ao clock, aos dados enviados e aos dados recebidos. 

Esses sinais são: SCK - Serial clock, que é definido pelo MASTER; MISO - Master Input, 

Slave Output, que é resultante do SLAVE; MOSI - Master Output, Slave Input, que é 

resultante do MASTER; SS - Slave Select, onde é ativo em nível lógico baixo, resultante do 

MASTER. Esse protocolo também é full-duplex, onde é possível receber e enviar 

informações ao mesmo tempo em uma conexão. (VALLE, 2013) 

 

 

Modulo NRF24L01+ 

 

 

O módulo NRF24L01+ é um módulo de comunicação sem fio de baixo custo que 

possui característica que o torna muito poderoso, dentre elas podemos destacar: Ele possui um 

alcance de comunicação em um raio de 100 metros no modelo com antena impressa na placa 

de circuito e de 1 quilometro para o modelo com antena externa. (VALLE, 2013) 
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Figura 6 – Módulo NRF24L01+ (VALLE, 2013) 

 

É capaz de enviar e receber dados pelo mesmo chip, com isso ele traz um custo 

menor para projetos, não sendo necessário o uso de um módulo emissor e outro receptor, por 

essa característica pode-se dizer que esse módulo é um transceiver. Opera em múltiplos 

canais, evitando interferências mesmo com várias comunicações ao mesmo tempo. No modo 

receptor, o módulo é capaz de ouvir até seis transmissores ao mesmo tempo, com isso, 

podemos montar uma rede única, onde qualquer modulo pode enviar e receber dados ao 

mesmo tempo para vários pontos. (VALLE, 2013) 

O módulo é capaz de receber confirmação dos dados que foram enviados e também 

realizar reenvio no caso de perda de algum dado enviado, dando a possibilidade de reenviar 

até quinze vezes o mesmo dado, assim se tornando um módulo confiável. A velocidade de 

transferência de dados que o módulo possui é de 256Kbps, 1Mbps e 2Mbps transferindo um 

volume de dados de até 32 bytes, no qual o envio e o recebimento dos dados por completo 

acontecem em tempo de execução. Conta também com oito pinos de conexão e para a realizar 

a comunicação e utiliza um micro controlador pelo protocolo SPI. (VALLE, 2013) 

 

 

Baterias 

 

 

Uma bateria é um grupo de células ligada em série ou em paralelo para fornecer uma 

corrente elétrica a dispositivos na qual está conectada a ela. As células são definidas como, 
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um dispositivo eletroquímico que é capaz de fornecer energia elétrica através de reações 

químicas. (RODRIGUES, 2011) 

Existem formas de identificar se as células em conjunto estão associadas em série ou 

paralelo, a tensão nominal e a corrente máxima que a bateria fornece. A associação em série é 

representada pela sigla nS, onde n é ao número de células que compõe a bateria e S representa 

o tipo de associação, como por exemplo, uma bateria de 3S, possui 3 células ligadas em série. 

Já a associação em paralelo é representada pela sigla nP, onde n representa também o número 

de células e P representa o tipo de associação, um exemplo é, se uma bateria apresenta 3P, ela 

possui 3 células ligadas e paralelo. Juntando as duas associações apresentadas é formada a 

associação mista onde junta as associações ao mesmo tempo e a sigla são representadas por 

nSnP. (RODRIGUES, 2011) 

Cada bateria ou célula possui sua capacidade nominal, que é a capacidade de energia 

que ela consegue armazenar que são representadas em mAh (mil amperes hora). Apresenta 

também a capacidade máxima de descarga que ela pode oferecer em relação a capacidade 

nominal. Essas descargas ocorrem em um período curto de tempo, pois podem danificar a 

bateria. A sigla que representa essa capacidade é dada por nC, onde n representa o valor que é 

multiplicado pela capacidade C que a bateria oferece, indicando a máxima corrente de 

descarga. (RODRIGUES, 2011) 

As baterias e células apresentam diferentes tensões, dentre elas a tensão nominal da 

célula, que é a tensão normal que a bateria pode oferecer é dada nos terminais da bateria. A 

tensão máxima está sempre acima da tensão nominal. A tensão de descarga mínima também 

conhecida como “Cut-Off”, é a tensão mínima que a bateria pode ser descarregada sem 

prejudicar suas características químicas. (RODRIGUES, 2011) 

As baterias não podem ser descarregadas totalmente, por isso existe a profundidade 

de descarga, que representa o percentual de descarga que a bateria pode atingir. O tempo de 

vida de uma bateria pode ser medido pelos ciclos de carga e descarga que ela oferece e 

quando esse número de ciclos é atingido, a bateria começa a perder seu potencial. 

(RODRIGUES, 2011) 

 

 

  



33 
 

Baterias de Polímero de lítio 

 

 

A bateria de íons de lítio é uma tecnologia que já existe a mais de 100 anos. Os 

primeiros testes com essa tecnologia foram feitos no ano de 1912, mas somente nos anos 70 é 

que apareceram resultados que permitiram seu uso (RODRIGUES, 2011). 

As baterias de polímero de lítio apareceram no ano de 1996 sendo a evolução das 

baterias de íons de lítio. Uma característica que podemos destacar é de que são bem aceitas 

por fornecerem grande profundidade de descarga e grande corrente em vários níveis de 

tensão, sendo não muito baratas, mas de elevada qualidade. Essas baterias são muito usadas 

em projetos de aplicações de modelismo e robótica, em aparelhos celulares, computadores 

portáteis, entre muitos aparelhos eletrônicos que necessitam de uma fonte de energia portátil. 

(RODRIGUES, 2011) 

O processo químico que acontece nas baterias de polímero de lítio é exatamente igual 

ao que acontecem nas baterias de íons de lítio, no qual a célula possui um separador e dois 

eletrodos. Quando o processo químico ocorre, existe uma troca de íons entre os eletrodos que 

são separados pelos condutores elétricos. (RODRIGUES, 2011) 

Cada célula em uma bateria de íons de lítio possuem uma tensão nominal de 3,7 

volts, e mantem seu potencial entre 3 e 4,2 volts de tensão mínima e máxima respectivamente. 

Se essas tensões forem ultrapassadas, o tempo de vida da bateria ou da célula diminui, pois, a 

bateria acaba sendo danificada. (RODRIGUES, 2011) 

 

 

TRABALHOS COM SIMILARIDADE AO PROJETO 
 

 

Neste capítulo estão descritos trabalhos que apresentam alguma similaridade à 

proposta deste projeto. 
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Robótica educativa/pedagógica na é digital 

 

 

Este trabalho apresenta um estudo sobre o desenvolvimento de atividades aplicando a 

robótica educativa em sala de aula utilizando materiais de baixo custo. Aborda também como 

a robótica educativa pode influenciar no ensino e aprendizagem para deficientes visuais. 

A implantação da robótica educacional apresentada nesse trabalho, tem como base o 

Projeto Um Computador por Aluno (PROUCA), que visa o uso de tecnologia, inclusão digital 

e evolução da cadeia produtiva comercial no Brasil. A UNICAMP desenvolve esse projeto no 

NIED, UCA-UNICAMP e também na Escola Elza Maria Pellegrini de Aguiar de Campinas, 

São Paulo. O projeto faz parte da formação de professores para aperfeiçoar o uso de 

tecnologias no ensino e aprendizagem. 

A aplicação dessa formação é apresentada em três etapas, das quais a primeira etapa 

apresenta o desenvolvimento da Pesquisa no NIED, a segunda etapa apresenta o 

desenvolvimento das atividades na escola e planejamento com professores e alunos e a 

terceira é a fase de funcionamento das oficinas. 

Na primeira parte, o primeiro passo foi fazer um estudo para saber se o computador 

classmate atendiam os requisitos para a aplicação das atividades utilizando o software Scratch 

para Arduino, pois é um computador de baixo custo. Iniciou então o projeto da interface para 

ser conectada ao computador que foi implementada após a aquisição dos materiais 

necessários. Vários testes foram realizados para se definir o ambiente de programação que 

seria utilizado, confirmando assim o uso do Scratch para Arduino, que é uma ferramenta 

gratuita e compatível com a plataforma Arduino. A interface construída é um dispositivo que 

possui entradas e saídas digitais e analógicas onde é possível programa-la utilizando o Scratch 

para que possa obter comportamento de diferentes sensores, motores, carrinhos, entre outros 

projetos. A comunicação serial entre essa interface e o computador classmate pode ser feita 

com ou sem fio. 

Na segunda parte foi dada uma palestra sobre o projeto para os professores da escola 

e também definidos quais deles formariam a equipe de robótica pedagógica da escola que foi 

aplicada as oficinas. 

A terceira fase se deu pelo funcionamento das oficinas, onde a escola conseguiu a 

aquisição dos materiais necessários para realiza-la. Foi realizada com os professores os 
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professores em classes envolvendo turmas com 40 alunos em média. Também nessa foram 

realizados, produções, publicações e análises de dados com os resultados obtidos. 

O trabalho faz uma abordagem de como a robótica educativa pode influenciar no 

ensino e aprendizagem para deficientes visuais, no qual foi criado um dispositivo robótico 

para orientação espacial de indivíduos com deficiência visual que percorrem a região 

chamada Ciclo base I e II no campus da UNICAMP. O dispositivo é composto de um mapa 

dessa região onde de forma tátil o indivíduo controla os dispositivos através de toques nos 

botões sensores, para que trace uma rota acessível para esse indivíduo seguir até seu destino 

final. O dispositivo teve grande impacto na pesquisa do campus, levando alunos e professores 

de outras áreas a intervir no projeto. (DABREU et al., 2012) 

 

 

Integração de dispositivos robóticos a sistemas de apoio ao aprendizado utilizando a 

plataforma Arduino 

 

 

Segundo CHELLA (apud Bortholotto e Borges), a utilização da robótica nos 

ambientes de aprendizagem de diferentes áreas de conhecimento, está sendo muito utilizada e 

considerada um grande recurso de ensino nos diferentes níveis de ensino. 

O objetivo do trabalho apresentado é mostra qual o impacto da inclusão da robótica 

em sistemas computacionais já existe que servem de apoio para aprendizagem, dando foco 

apenas no aprendiz e não em sistemas específicos para trabalhar com a robótica. O sistema 

utilizado para o estudo, é um sistema criado para formação de profissionais em empresas, o 

nome desse jogo é “Jogo da Fábrica”, onde é feita a simulação da produção de uma fábrica. 

O projeto tem como meta utilizar a robótica para repetir o que o jogo está 

transmitindo, como por exemplo montar a réplicas das maquinas que a fábrica utiliza 

apresentadas no jogo e coloca-las em série desde o início da produção até o produto final. 

Cada participante fica responsável por uma máquina da fábrica e trabalha em equipe 

com os demais participantes, procurando a melhor forma de produção. O participante pode 

controlar a produção da máquina que são representadas no jogo como bolinhas que são 

transferidas desde a matéria prima até o produto final passando por todas as fases de 

processamento. 
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A estrutura robótica criada para representar a fábrica dada pelo jogo é composta por 

servo motor, bolinhas de rolamento encontrados em bicicletas e canaletas de alumínio, tudo 

isso controlado pelo Arduino que recebe as informações do jogo e as processa para o sistema 

físico ser acionado. As esferas percorrem o sistema através das canaletas de alumínio tendo 

como ponto de parada cada servo motor que representa uma máquina. Em cada servo motor, 

existe uma roda feita de papelão e com uma cavidade para carregar a esfera de acordo com o 

tempo de processamento da máquina que está sendo representada pelo jogo até ser transferida 

para a próxima canaleta que a encaminha para o próximo servo motor que representa uma 

máquina diferente. 

Esse projeto representa como é possível simular um jogo virtual para torná-lo mais 

concreto utilizando robótica, levando o aprendiz a ter uma experiência mais real do jogo e 

aprendendo de forma mais clara e eficiente. (BORTHOLOTTO; BORGES, 2010) 

 

 

A robótica móvel como instrumento de apoio à aprendizagem de computação 

 

 

O foco neste trabalho é mostrar como a inserção da robótica na formação de 

profissionais da computação pode melhorar as habilidades para produção de software logo no 

início do curso, pois o grande esforço de professores e alunos é construir essas habilidades 

que só são conquistadas na maioria das vezes depois de passar por diversas disciplinas. 

A robótica está sendo muita aplicada como disciplinas escolares e os que defende 

esta aplicação, afirmam que, os alunos desenvolvem suas habilidades e os incentiva a 

solucionar problemas trabalhando em equipe. Um estudo de caso foi gerado através do 

acompanhamento de algumas ações e a análise de procedimentos no Laboratório de Visão e 

Robótica em Computador, o VerLab.  

Um esquema de metodologia foi desenvolvido para ser aplicada a disciplina robótica 

móvel. Essa disciplina se inicia pela fundamentação teórica seguida de trabalhos práticos 1 e 2 

que tem como objetivo promover ao aluno experiência para projetar e construir um sistema 

funcional que interaja com o mundo real. Logo após esse trabalho é levado a uma prévia, 

onde são testados para a competição. Esses trabalhos são realizados por grupos de alunos de 

diferentes cursos. 
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Os resultados obtidos com o desafio de aplicar a disciplina robótica móveis 

apresentaram algumas vantagens, como: desacomodar os alunos de alguns conceitos, levando-

os a um desenvolvimento mais concreto de conceitos lógicos, mecânicos e matemáticos; os 

desenvolvimentos dos alunos através dos trabalhos em grupos, no qual cada um fez o seu 

papel de forma natural e espontânea; Após a construção da parte física dos trabalhos, os 

alunos mais experientes orientavam os novatos, assim tomando frente e os auxiliando nos 

conceitos necessários para o desenvolvimento de cada trabalho. (PIO; CASTRO; JUNIOR, 

2006). 

 

 

Promovendo a robótica educacional para estudantes do ensino médio público do Brasil 

 

 

A importância da inserção de assuntos de lógica de programação nos mais variados 

níveis de ensino no Brasil vem sendo discutido de forma ampla. Os autores defendem que se 

deve olhar a computação da mesma forma como se olham os conceitos de geografia, biologia, 

física, entre outras áreas de aprendizagem. 

Este trabalho apresenta a experiência vivida por estudantes do ensino médio público 

do Brasil na utilização das ferramentas Arduino, Scratch para Arduino, também conhecido 

como S4A e o Lego Mindstorms, o objetivo foi observar qual dessas ferramentas são mais 

adequadas para incentivar os alunos, mostrando sinais de como a utilização da robótica deve 

ser estimulada nas escolas. 

Das ferramentas utilizadas, O Arduino e o Scratch para Arduino são ferramentas 

gratuitas e de código aberto. Já o Lego Mindstorms é uma ferramenta com um alto custo pelo 

fato de ser um produto comercial. O Arduino é uma plataforma de baixo custo de Hardware e 

software que possui grande flexibilidade em montagens de projetos no qual envolvem o 

mundo virtual com o mundo físico. O Scratch para Arduino é uma ferramenta na qual 

possível programar os diferentes projetos em Arduino em blocos, levando o aprendiz a uma 

forma fácil de programar não sendo necessário conhecer uma linguagem de programação 

avançada. O Lego Mindstorms é uma ferramenta desenvolvida pela empresa Lego, que 

consiste de um kit de peças do brinquedo lego, que possui sensores e outros acessórios junto a 

um micro controlador. 
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O estudo foi realizado em quatro dias consecutivos, aplicado para sete alunos do 

ensino médio de escolas públicas do Brasil. Consistiu em atividades práticas aplicadas a cada 

dia, onde os alunos obtiveram experiência no uso das ferramentas apresentadas. 

O foco desse estudo foi mostrar como a rápida visualização em resultados obtidos no 

aprendizado de programação, traz interesse no aprendiz. As atividades de com a Plataforma 

Arduino trouxe um pouco de dificuldades e foi um desafio para a maioria dos alunos, pois 

para utilizar os componentes, foi necessário ter noções de lógica de programação. Por ser uma 

ferramenta na língua portuguesa e de fácil entendimento, o Scratch para Arduino motivou um 

pouco mais os alunos. No Lego Mindstorms, os alunos também mostraram muito interesse 

por ser uma ferramenta de mais fácil compreensão.  

No último dia foi feita a aplicação de um questionário, não para mostrar qual 

ferramenta é a melhor, e sim definir se as ferramentas utilizadas são uteis para aproximar o 

aprendiz com as áreas de ciências exatas e demonstrar que a lógica está presente em grande 

parte do nosso dia a dia.  

Dos resultados obtidos, 71,42% dos alunos apresentaram dificuldades durante a 

aplicação do projeto, dentre eles três alunos tinham conhecimento teórico em lógica de 

programação e eletrônica. Mostrou também que a maioria dos alunos conseguiu observar a 

ligação entre o uso de tecnologias e a vida cotidiana. (KALIL et al., 2013) 

 

 

A robótica livre no auxílio da aprendizagem do movimento retilíneo  

 

 

Esse trabalho apresenta um projeto de baixo custo voltado para o ensino de 

movimento retilíneo na área da física utilizando hardware e software. 

No primeiro protótipo construído, foi usado uma rampa de deslocamento inclinada, 

uma ripa de madeira com imãs e um carrinho composto de sensores magnéticos. Esse carrinho 

se desloca pela rampa inclinada e repassa dados em tempo real para o computador para serem 

tratados de acordo com a necessidade do professor ou até mesmo do aluno. A rampa inclinada 

é composta de uma tábua lisa de 1,5 metros de comprimento por 20 centímetros de largura e 

dois trilhos de alumínio para guiar o carrinho na descida. 

A rampa é apoiada em um suporte também feito de madeira que é possível mudar a 

posição do apoio, assim mudando o grau de inclinação da rampa altera-se a velocidade do 
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carrinho na descida. A ripa com os imãs é do mesmo tamanho da rampa, mas com uma altura 

de 5 centímetros. A ripa possui uma medição parecida com uma trena, onde os imãs que 

funcionam como emissores magnéticos são fixados. Os dados são capturados quando os 

sensores presentes no carrinho fazem a leitura ao passar pelos imãs. 

O carrinho é composto por uma base de metal com quatro rodas e nessa base existe 

uma plataforma de madeira onde estão fixados a placa Arduino que controla todo o sistema, a 

mini-protoboard onde é feita todas as conexões e o suporte para as baterias que fazem a 

alimentação do sistema. Um sensor magnético, também chamado de reedswitch foi utilizado 

para fazer a captura do tempo em segundos gastos pelo carrinho quando passa pelos imãs. 

Para a transmissão dos dados capturados, foi utilizado um transmissor de rádio frequência, 

transmitindo-os em tempo real.  

Optou-se por utilizar uma interface mais amigável para que entendessem melhor 

como se utiliza e como é o funcionamento do sistema. Com isso foi criada uma interface web, 

desenvolvida na linguagem PHP, funcionando junto com um servidor Apache. 

Antes de iniciar o processo para a coleta dos dados, o software pede ao usuário para 

informar qual a posição que os imãs ou sensores se encontram e em quais formatos os dados 

serão enviados para o computador, se são gráficos ou apenas os tempos coletados. A 

contagem do tempo é iniciada quando o carrinho passa pelo primeiro imã, assim ao passar 

pelos próximos imãs os tempos são capturados e transmitidos para o computador. Quando o 

carrinho chega ao último imã, o software indica o término do deslocamento e apresenta as 

opções de visualização.  

O protótipo permite ao professor e ao aluno, estudarem o movimento retilíneo de um 

corpo através do uso da robótica, além de também ser possível a coleta de dados em tempo 

real, levando também ao estudo da posição de um corpo em função do tempo. Protótipos 

como esse, levam o aluno a criar mais interesse em aprender, pois além de implementarem, 

eles conseguem obter resultados reais, fugindo um pouco da teoria somente. (TRENTIN; 

PÉREZ; TEIXEIRA, 2013) 
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Experiência de robótica com materiais alternativos na Escola Estadual Professor Luís 

Soares 

 

 

O trabalho apresenta a aplicação de uma oficina de robótica educacional para alunos 

que se encontravam desmotivados em seu rendimento escolar do sexto e sétimo ano do ensino 

fundamental da Escola Estadual Professor Luís Soares. 

Os objetivos da oficina foram incentivar os alunos a serem mais ativos em seu 

processo de aprendizagem, usarem a criatividade, aprender a trabalhar em grupo e 

aumentarem a motivação com intuito de melhorar seu rendimento escolar. Vários encontros 

foram realizados nessa oficina. No primeiro encontro foi apresentado aos alunos um problema 

em grupo no qual é necessária uma solução prática utilizando um conjunto de materiais 

diferentes. Nesse dia os alunos se sentiram motivados e mostraram interesse pelo assunto. A 

partir do segundo dia, cada aula foi dividida em duas partes, a primeira parte com menor 

tempo apresentando conceitos teóricos sobre robótica e a segunda parte prática, onde os 

alunos projetavam e construíam.  

Além de estudarem robótica, os alunos foram motivados a estudarem matemática e 

história, pois ao termino da oficina eles utilizariam o robô para disputar o campeonato do 

conhecimento, onde conteúdos relacionados seriam cobrados. Os primeiros robôs foram 

criados de forma bem simples e foram evoluindo de acordo com que os alunos ganhavam 

conhecimento sobre o assunto. Ao final os alunos já conseguiam programar os robôs com a 

linguagem Arduino.    

O robô utilizado no campeonato do conhecimento é composto por dois motores 

reutilizados de antena parabólica, materiais em PVC, tampas de garrafa PET, cabos de redes 

reaproveitados, uma protoboard, uma placa Arduino, um módulo de acionamento dos 

motores, baterias e materiais para fixarem os componentes. Os alunos conseguiram programar 

o robô para se deslocar para frente e parar por alguns segundos e completaram o programa 

fazendo o robô se deslocar para trás. 

No campeonato, a função do robô seria caminhar por um corredor, e quando parasse 

na foto de um monumento histórico, um aluno do grupo deveria responder uma pergunta 

referente a conteúdos de matemática ou robótica, caso esse aluno acertasse a resposta, 

ganharia pontos e teria a chance de jogar novamente, caso errasse, a vez é passada para o 

outro grupo. Ao final quem tivesse mais pontos ganharia a competição. 
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Como forma de avaliação para validar a oficina, três questionários foram aplicados. 

O primeiro foi aplicado para saber qual o nível de conhecimento em robótica estava envolvido 

no projeto. O segundo foi a reaplicação do primeiro questionário após os alunos ganharem 

conhecimentos de robótica, para saber qual foi o rendimento obtido. O terceiro questionário 

foi a avaliação da oficina.  

Com os dados obtidos pelos questionários, bons resultados foram alcançados, pois os 

alunos envolvidos ganharam um bom desempenho em matemática e conhecimentos na área 

de robótica, aprendendo a trabalhar em grupos e buscando desenvolver a criatividade. 

(NASCIMENTO; FONSECA; GONÇALVES, 2014) 

 

 

Ensino tutorial de robótica em ciências da computação e engenharia elétrica 

 

 

Este trabalho apresenta a utilização da plataforma Arduino como apoio no ensino de 

robótica e eletrônica básica para graduandos do curso de Ciência da Computação e 

Engenharia da Computação da Universidade Federal do Maranhão. 

O grupo de pesquisa do Programa de Educação Tutorial de Ciência da Computação 

em 2014 aplicou a primeira oficina de Robótica no qual foi utilizada a plataforma Arduino e 

teve como objetivo criar um robô autônomo com a capacidade de sair de labirintos sozinho. 

A oficina foi dividida em três partes: a primeira parte foi dada uma visão geral dos 

componentes que seriam usados nas aulas; na segunda parte os alunos criaram através de 

softwares e simuladores gratuitos como o software Fritzing e 123d circuits, os circuitos que 

seriam utilizados no projeto, buscando um maior entendimento sobre o funcionamento do 

mesmo; a terceira parte, depois de ser simulado, o projeto foi montado utilizando peças e 

acessórios físicos. Após essas três etapas, foram formados grupos e cada grupo recebeu um 

Kit Arduino com componentes necessários para a construção de um robô. 

Além do controlador Arduino, outros componentes foram utilizados para a 

construção do robô, como o sensor ultrassônico HC-SR04, micro servo motores, circuitos 

integrados L293D para fazer o controle dos motores e um chassi para a montagem dos 

componentes. O robô foi programado através da plataforma de desenvolvimento do Arduino, 

onde um dos requisitos do robô é reconhecer um obstáculo a uma distância de dez centímetros 

através do sensor ultrassônico. Quatro robôs foram montados, todos com o mesmo objetivo. 
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Alguns problemas surgiram, como posicionamento dos sensores para reconhecer melhor os 

obstáculos.  

Uma competição foi realizada ao final da oficina, onde cada equipe deveria ligar seu 

robô em uma posição especifica no percurso formado com labirintos fechados em que cada 

robô deveria percorrer todo o percurso no tempo menor que dois minutos. O robô poderia ter 

o auxílio de ajuda humana em até três vezes caso o robô travasse em determinado trecho do 

percurso, porém para cumprir com os critérios da competição, o robô deveria concluir o 

percurso sem nenhuma ajuda humana. Caso houvesse empate, a avaliação ficaria por conta 

dos professores que levariam em conta a complexidade dos projetos. 

Robôs de duas equipes conseguiram concluir todo o percurso sem nenhuma ajuda 

humana, sendo um de cada equipe de cursos diferentes. Os robôs das equipes do curso de 

engenharia elétrica foram fisicamente melhor projetados permitindo mais rapidez nos 

movimentos enquanto os robôs das equipes do curso de ciência da computação tiveram 

melhor desenvolvimento na parte de programação, apresentando erros menores na trajetória. 

A oficina trouxe vários benefícios para os alunos dos dois cursos, dentre eles o 

diálogo interdisciplinar, onde os alunos aplicaram conhecimentos de sua área e utilizaram 

também os conhecimentos de outra área, despertando o interesse pela robótica e aprendendo 

cada vez mais sobre o assunto. (MENEZES; KANEHISA; OLIVEIRA, 2014) 
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O PROJETO 
 

 

O presente projeto consiste na construção de um jogo educacional de perguntas e 

respostas que teve como base para criação, jogos educacionais já existentes e jogos populares 

como “Banco Imobiliário” e o “Passa ou Repassa”, onde são necessárias duas equipes e um 

mediador para jogar. Tem como peça principal um carro robótico que percorre a pista de um 

tabuleiro que possui marcações de territórios e alternativas de respostas, nas quais o carro 

pode parar dependendo do modo de jogo escolhido. Em um desses modos, cada equipe 

responde à questão e o carro robótico revela a resposta correta e no outro as equipes disputam 

de quem será a vez de responder e o mediador é quem escolhe a quantidade de demarcações 

que o carro robótico deve percorrer no tabuleiro. 

Além do carro robótico e do tabuleiro, o jogo possui quatro controles, dois com 

apenas um botão para decidir de quem é a vez de responder ou autorização do mediador, 

nomeados de controle de decisão e outros dois com seis botões, cinco são as com alternativas 

e um para confirmação da resposta, nomeados de controle de alternativas. Conta com um 

editor de questionário, permitindo assim que o usuário crie e até mesmo edite questionários, 

fazendo do jogo uma ferramenta educacional multidisciplinar aplicável para qualquer nível de 

ensino. 

O carro robótico e os controles utilizam a plataforma Arduino e conta com placas, 

sensores, entre outros componentes. O carro reconhece a pista no tabuleiro através de sensores 

óticos apontados para baixo localizados em sua base inferior. Esses sensores retornam valores 

numéricos altos, quando apontados para uma cor escura e valores baixos quando apontados 

para uma cor mais clara, com isso os sensores são programados para manter o carro sempre na 

pista que é formada pela parte escura do tabuleiro. Para localizar os territórios demarcados no 

tabuleiro, o carro robótico conta com dois sensores ultrassom, um de cada lado, que são 

capazes de localizar objetos a certa distância, assim, ele consegue localizar os obstáculos que 

demarcam cada território. Esses obstáculos são pequenas placas de madeira que ficam 

posicionadas em cada demarcação, sendo duas por território ou alternativa, uma de cada lado 

da pista. 

Os controles são conectados na controladora que transmite as ações dos botões 

pressionados para o computador e também envia informações para o carro robótico através de 
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uma comunicação sem fio, para que ele percorra o tabuleiro. As etapas de desenvolvimento 

deste projeto são apresentadas a seguir. 

 

 

Montagem do Hardware 

 

 

A sessão 4.1.1 apresenta as etapas de desenvolvimento do carro robótico, mostrando 

a montagem e os testes realizados. 

A sessão 4.1.2 apresenta a elaboração dos controles que foram projetados para 

atender dois modelos de controles no jogo, um onde as equipes respondem as questões 

apresentadas pelo mediador e outro para disputar quem aciona o controle mais rápido para 

responder.      

 

 

Elaboração, Prototipação e Produção em Hardware de um carro robô 

 

 

A ideia principal foi montar o protótipo de carro robótico seguidor de linha e que 

reconhecesse obstáculos de forma autônoma e para isso, o primeiro passo foi realizar uma 

pesquisa de carros robóticos já existentes para entender o funcionamento de um carro 

seguidor de linha. Um levantamento foi realizado para aquisição dos componentes necessários 

para montagem do protótipo os quais estão listadas na tabela abaixo, com seus valores: 

 

Componente Quantidade Valor 

Kit Chassi + Motores + Caixas de redução + Rodas 1 R$ 107,80 

Ponte H 1 R$ 21,97 

Sensores Óticos 4 R$ 46,28 

Sensores Ultrassônicos 2 R$ 21,38 

Módulo Transferência de Rádio Frequência 1 R$ 20,95 

Placa Arduino Uno 1 R$ 45,09 

Bateria 1 R$ 74,60 
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Tabela 1 – Componentes do protótipo 

O protótipo foi montado no chassi de acrílico de três rodas, duas acompanhadas com 

motor junto de uma caixa de redução e uma roda direcional sem motor na parte traseira do 

chassi, para manter o equilíbrio e direcionar a parte traseira do carro robótico. 

 O módulo ponte H ficou responsável por alimentar e controlar a velocidade dos 

motores, para o carro robótico se movimentar. E para manter o protótipo na pista foram 

instalados quatro sensores óticos na parte inferior do chassi, para poder coletar as informações 

da pista, onde no sketch um valor mediano(m) foi definido para cada sensor, para obter esse 

valor foi feito o teste identificando o valor que o sensor retornava na superfície escura (p) e o 

valor que retornava na superfície clara (b), fazendo a subtração dos dois valores e dividindo 

por dois, tendo como resultado o valor, como apresentado na seguinte fórmula:  

  
   

 
 

Se o valor retornado pelo sensor fosse maior que o valor mediano então o sensor 

estaria reconhecendo a parte escura da pista e se retornasse um valor menor que o mediano, o 

sensor estaria reconhecendo a parte clara da pista. Foram adicionadas nove condições nas 

quais a placa controladora tomaria as decisões de acordo com os valores retornados pelos 

sensores, assim mantendo o protótipo sempre na pista. 

Os dois sensores ultrassônicos foram instalados nas laterais do protótipo e ficaram 

responsáveis por reconhecer as demarcações do jogo. Tal reconhecimento acontece quando o 

protótipo passa entre dois obstáculos posicionados nas laterais do tabuleiro, fazendo com que 

os sensores ultrassônicos detectem a presença desses obstáculos. Se os dois sensores fizessem 

a leitura de um objeto em uma distância menor que vinte centímetros ao passo dentre os 

obstáculos, a demarcação é reconhecia. Para que não fosse reconhecida mais de uma 

demarcação no tabuleiro, quando o protótipo passasse apenas entre dois obstáculos, a seguinte 

condição foi adicionada ao Sketch: 
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Figura 7 – Trecho de código com a condição dos sensores de distância 

 

Para confirmar o reconhecimento das demarcações, um Led instalado no protótipo é 

ligado.  

O módulo de rádio frequência instalado no protótipo ficou responsável por se 

comunicar com o controlador para receber e retornar as informações do jogo. Na qual, essas 

informações são codificadas através de caracteres. O caractere „s‟ foi definido para desloca o 

protótipo para frente, o „p‟ para parar, o „l‟ para ligar e „d‟ para desligar o LED e os caracteres 

numéricos de 1 a 9 para o protótipo receber o número de demarcações que deveria percorrer 

no tabuleiro. Cada caractere numérico recebido, é convertido para um número inteiro e a 

função para se deslocar para frente é chamada, dando o comando para o protótipo seguir a 

pista de forma autônoma, contando as demarcações até que a quantidade de demarcações 

solicitadas seja percorrida. 

Com a placa Arduino Uno se controla e toma decisões diante das informações 

recebidas dos sensores e componentes para o protótipo percorrer a pista e reconhecer as 

demarcações no tabuleiro. E para alimentar todo o sistema, uma bateria de 11.1 volts foi 

instalada. 
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Figura 8 – Modelo do protótipo 

 

 

Figura 9 – Modelo do protótipo com a conexão dos componentes 
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Com o protótipo concluído e atendendo a todos os requisitos necessários para o jogo, 

foi realizada uma aplicação com todo o conjunto do jogo, na qual teve uma boa atuação, 

percorrendo a pista de forma correta e reconhecendo todas as demarcações.  

Para mais garantia, estabilidade e reconhecimento correto das demarcações, um novo 

kit chassi foi adquirido, dessa vez com quatro rodas e todos os componentes do chassi com 

duas rodas foram transferidos para o novo chassi. 

Para o carro com duas rodas se movimentarem para esquerda, apenas a roda do lado 

direito é ligada e da mesma forma para se direcionar para a direita, apenas a roda do lado 

esquerdo é ligada, tendo a roda direcional para manobrar a parte traseira do chassi. Já no 

chassi com quatro rodas, o carro passou a não se movimentar para os lados de forma suave, 

empurrando as rodas que estavam desligadas.  

Para corrigir esse problema, o código passou por algumas alterações, novas 

condições foram adicionadas nas funções de deslocamento do sketch, para que quando o carro 

se movimentasse para ambos os lados, todas as rodas fossem ligadas, porém quando ele se 

movimentasse para a esquerda, as duas rodas do lado direito iriam girar para frente e as rodas 

do lado esquerdo iriam girar para trás, fazendo com que fosse para a direção desejada de 

forma suave, girando em torno do próprio eixo. O mesmo método foi aplicado para o carro se 

direcionar par o lado direito.  
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Figura 10 – Modelo 2 do carro robótico 

 

 

Figura 11 – Modelo do carro robótico com a conexão dos componentes 

 

Para concluir a construção do carro robótico, uma pequena estrutura de madeira foi 

adicionada na parte superior do chassi cobrindo os componentes instalados, deixando apenas 
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as partes específicas dos sensores pro lado de fora para realizar leituras da pista e obstáculos 

encontrados no tabuleiro, melhorando também o design do carro.  Duas setas foram colocadas 

na parte superior do carro com o objetivo de sinalizar as letras e números no tabuleiro, ficando 

apontadas para a opção desejada quando o carro para. 

 

 

Figura 12 – Carro robótico 

 

 

Modelos de Controles 

 

 

Os controles também utilizam a plataforma Arduino e tem como objetivo enviar e 

receber dados para o carro robótico e interagir com a interface gráfica do jogo. Para isso, 

inicialmente foi criado o protótipo de um controlador constituído de um módulo de rádio 

frequência, uma placa controladora Arduino Uno e dois controles de decisão. Os componentes 

adquiridos estão listados na tabela abaixo, com seus valores: 

Componente Quantidade Valor 

Módulo Transferência de Rádio Frequência 1 R$ 20,95 
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Placa Arduino Uno 1 R$ 45,09 

Tabela 2 – Componentes dos controles 

Os controles de decisão ficaram responsáveis por decidir de qual equipe é a vez de 

responder no jogo, sendo aquele que fosse pressionado primeiro. O módulo de rádio 

frequência ficou responsável por enviar e receber os dados para o carro e se comunicar com a 

interface gráfica. A placa Arduino Uno ficou responsável por controlar e tomar decisões. 

 

 

Figura 13 – Modelo 1 da controladora e dos controles 

 

A controladora e os controles foram configurados e atendendo as condições do jogo, 

uma aplicação foi realizada como todo o conjunto do jogo, tendo uma boa atuação. Melhorias 

foram feitas, dentre elas novos controles foram criados. São os controles de alternativas de 

respostas por botões e para isso, foram adquiridos novos botões e uma nova placa 

controladora. Foi necessária uma controladora com mais portas de conexão, então um 

levantamento foi realizado e foi selecionada a placa Arduino Mega, que possuía o número de 

portas necessárias para conectar todos os acessórios instalados na controladora e nos 

controles. E para padronizar, os botões dos controles de decisão também foram substituídos. 

A tabela a seguir apresenta os novos componentes adquiridos e seus valores:  
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Componente Quantidade Valor 

Botões 14 R$ 74,88 

Placa Arduino Mega 2560 1 R$ 76,89 

Tabela 3 – Componentes para melhorias dos controles 

 

Os controles de alternativas ficaram com seis botões, sendo cinco deles para as 

alternativas „A‟, „B‟, „C‟, „D‟ e „E‟, e um para confirmação da resposta, como representado 

abaixo junto com o controle de decisão: 

 

 

Figura 14 – Modelo 2 dos controles 

 

Para fazer a conexão dos controles com a controladora, foram utilizados cabos de par 

traçado, e conectores do tipo rj45 para os controles de alternativas e do tipo rj11 para os 

controles de decisão. Na controladora, ficaram instalados a placa Arduino Mega, o módulo de 

rádio frequência e os conectores, que ficaram definidos como portas dos controles, onde nas 

portas „A1‟ e „A2‟ são conectados os controles de alternativas e as portas „D1‟ e „D2‟ são 

conectados os controles de decisão, como representado na figura abaixo: 
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Figura 15 – Modelo 2 da controladora 

 

Os controles foram construídos separadamente com o objetivo de fazer várias 

combinações de controles, uma para cada modo de jogo. A primeira combinação é formada 

por um controle de alternativas para cada equipe e um controle de decisão com o mediador. 

Nessa combinação, cada equipe escolhe a alternativa e após confirmar a escolha, o carro 

robótico se movimenta no tabuleiro até a alternativa escolhida e o mediador fica responsável 

por usar o controle de decisão para autorizar o carro robótico a mostrar se a resposta está 

correta ou não no tabuleiro e também para outras funções como, apresentar nova questão ou 

até mesmo voltar o carro para o ponto inicial. A segunda é formada por um controle de 

decisão para cada equipe e um controle de alternativas para o mediador do jogo. Os controles 

das equipes ficam responsáveis por decidir quem apertou primeiro para ganhar o direito de 

responder. Já no de alternativas, o mediador fica responsável por selecionar a alternativa 

escolhida pela equipe e também decidir o número de casas que o carro robótico vai se 

movimentar no tabuleiro. 

Todos os controles foram montados em caixas de madeiras, cada um com tamanho 

adequado para acomodar os botões e acessórios instalados. 
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Software 

 

 

Para o desenvolvimento do software do jogo foi escolhida a linguagem Delphi, por 

ser uma plataforma com grandes recursos e de fácil compreensão. A comunicação com a porta 

serial do Arduino, é feita através da componente ComPort, responsável por enviar e receber 

os comandos dos controles e do carro robótico. O procedimento ComPort1RxChar ficou 

responsável por receber todas as informações enviadas pelo Arduino da controladora, no qual 

cada caractere recebido tem sua função, como exemplo, no trecho do código apresentado na 

figura abaixo: 

 

 

Figura 16 – Trecho de código com procedimento ComPort1RxChar 

 

Os caracteres „a1‟, „b1‟, „c1‟, „d1‟, „e1‟, „a2‟, „b2‟, „c2‟, „d2‟, „e2‟, são retornados 

quando os botões dos controles de alternativas são pressionados, cada um referente a uma 

alternativa. Os botões de confirmação retornam as strings, „conf1‟ e „conf2‟ referente a cada 

controle. Os botões dos controles de decisão retornam as strings „j1‟ e „j2‟, referentes a cada 

equipe. O carro robótico retorna apenas o caractere „p‟, a cada parada no tabuleiro. 

Nas condições para verificar qual botão do controle de decisão foi pressionado 

primeiro, para saber de quem é a vez de responder contam com três variáveis do tipo 

booleana, a variável „apertou‟, responsável por indicar se algum botão foi pressionado, sendo 

verdadeira quando algum botão foi pressionado e falsa quando nenhum ainda foi pressionado 

e as variáveis „Jog1Apertou‟ e „Jog2Apertou‟, uma representada para cada equipe, são 
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responsáveis por indicar a equipe que pressionou o botão, sendo verdadeira quando o botão 

for pressionado e falsa caso contrário. Quando a string „j1‟ for retornada, indica que a o botão 

da equipe 1 foi pressionado e então, é verificado se a variável „apertou‟ é falsa, se sim o as 

variáveis „Jog1Apertou‟ e „apertou‟ recebem verdadeiro, indicando que é a vez da equipe 1 de 

responder e quando a string „j2‟ e retornada, a mesma condição é aplicada, indicando agora a 

vez da equipe 2. As condições citadas acima estão representadas no trecho de código abaixo:   

   

 

Figura 17 – Trecho de código com a condição que definir quem apertou primeiro 

 

Na estrutura para armazenar os dados do jogo em memória principal, foi criado o 

array „Tterritorios‟ do tipo inteiro para armazenar as posições e o número de territórios do 

tabuleiro, o registro „Tjogador‟ com as variáveis „nome‟ do tipo string, „território‟ do tipo 

Tterritotios, „pontuação‟ do tipo inteiro, para armazenar as informações das equipes e o array 

„jogadores‟ do tipo Tjogador para armazenar o número de equipes. A figura abaixo, mostra os 

trechos de código com os registros: 
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Figura 18 – Trecho de código com a estrutura do jogo 

 

Foram criadas duas telas, a de apresentação e a principal. A tela de apresentação é 

utilizada para encaminhar o jogador à tela principal, apresentar os créditos do jogo, que é 

apresentado na mesma tela. É composta por quatro botões, um que encaminha o jogador para 

a tela principal, um que leva à tela dos créditos do jogo, um para abrir a ajuda e um para 

fechar a tela de apresentação.  

 

 

Figura 19 – Tela de Apresentação 

 

 A tela principal é dividida em duas partes. Na primeira parte, a de configuração do 

jogo, possui quatro painéis, um para escolher o modo de jogo, um para a escolha do 

questionário, acompanhado por botões que tem acesso ao editor de questionários e uma tela 

de apresentação das perguntas do questionário escolhido e outros dois com campos para 

adicionar os nomes das equipes. E para não haver erros no reconhecimento das demarcações, 

existe o botão „Teste o Carro Robótico‟ para que o carro percorra toda a pista até voltar para o 
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ponto inicial. Conta também com dois botões de navegação, um para retornar a tela de 

apresentação e o outro para iniciar o jogo. 

 

Figura 20 – Tela de configuração do jogo 

 

O editor de questionário, possibilita modificar questionários já existentes e também 

criar ou excluir outros questionários. Para os questionários ficarem armazenados e serem 

modificados em outros momentos, o tipo de armazenamento é feito pelo tipo de arquivos 

tipados. 

A tela do editor inicialmente apresenta dois botões, um com a opção de criar um 

novo questionário e outro com opção abrir um questionário existente. Ao criar um novo 

questionário, é necessário nomeá-lo para assim serem liberadas as caixas de texto onde são 

digitadas as perguntas com suas respectivas respostas e pontuação. E em cada alternativa, um 

botão de rádio, quando selecionado, fica responsável por armazenar a resposta correta. 

Quando uma questão é adicionada, o botão para adicionar uma nova questão é liberado. 
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Figura 21 – Tela do editor de questionários 1 

 

Outros dois botões são responsáveis pela navegação no questionário, um para 

avançar para a próxima questão e outro para retornar para a questão anterior, acompanhados 

dos botões de excluir e o de editar para fazer alterações nas questões selecionadas. Esses 

botões também são visíveis quando um questionário é aberto para edição. 
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Figura 22 – Tela do editor de questionários 2 

 

Para não haver questionários com o mesmo nome, o editor foi configurado para não 

permitir criar um novo questionário com nomes já existentes e para também não haver poucas 

opções de questões no jogo, foi estabelecido o mínimo dez questões ao criar um novo 

questionário. 

A cada questionário, um novo arquivo é criado. A estrutura para armazenar as 

questões conta com um registro „questao‟ com as seguintes variáveis: „pergunta‟, para 

armazenar a pergunta da questão, „respA‟, „respB‟, „respC‟, „respD‟, „respE‟, para as 

alternativas de resposta, sendo todas do tipo string. As variáveis „respCorreta‟ e „valor‟ são do 

tipo char e inteiro, respectivamente. E para armazenar o questionário, o arquivo 

„TQuestionario‟, do tipo „questao‟ foi criado, como apresentado no trecho de código da figura 

a seguir: 
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Figura 23 – Trecho de código com a estrutura do editor de questionários 

 

A segunda parte da tela principal apresenta a tela de jogo, onde é alterada de acordo 

com o modo de jogo escolhido. Apresentada o painel para apresentar as questões, os painéis 

de cada equipe para apresentar as informações de cada equipe e o status do jogo. No modo de 

jogo territórios um painel apresentar as alternativas com o número de territórios escolhido 

para o carro robótico percorrer no tabuleiro a cada rodada. As figuras a seguir apresentam as 

telas de jogo do modo território e alternativas, respectivamente. 

 

 

Figura 24 – Tela do principal do jogo no modo Território 
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Figura 25 – Tela do principal do jogo no modo Alternativas 

 

 

Dinâmicas de Aplicação 

 

 

A seção 5.3.1 apresenta a dinâmica relacionada ao modo de jogo Alternativa, onde 

cada equipe responde uma questão e o carro robótico revela a resposta correta e a sessão 4.3.2 

apresenta a dinâmica relacionada ao modo de jogo Territórios, onde as equipes disputam de 

quem será a vez de responder a questão e o mediador é quem escolhe a quantidade de 

territórios que o carro robótico deve percorrer no tabuleiro.  

O mediador fica responsável por configurar cada dinâmica antes de sua aplicação, 

sendo a diferença entre elas, apenas a escolha do modo de jogo, um referente a cada dinâmica. 

O primeiro passo para iniciar as configurações é escolher o modo de jogo entre as opções, 

„Modo Território‟ e „Modo Alternativas‟. O próximo passo é escolher o questionário que será 

aplicado, dentre três opções de questionários prontos. O mediador também pode optar por 

criar um novo questionário através do editor de questionário que pode ser acessado nas 

configurações. Para conferir o questionário escolhido, uma caixa de texto apresenta todas as 

perguntas, para revisão. O próximo passo é nomear as equipes através das caixas de texto 

correspondentes a cada uma. 

Com o tabuleiro já montado com o número correto de obstáculos de acordo com o 

modo de jogo escolhido, o próximo passo é fazer um teste com o carro robótico na pista, 
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usando o botão „Teste o carro robótico‟ que o autoriza a percorrer toda a pista e conferir se o 

mesmo está reconhecendo o número correto de demarcações, porém em cada dinâmica o 

carro tem um posicionamento diferente como ponto inicial. E finalizando as configurações e 

testes necessários para iniciar a aplicação de uma dinâmica, na qual cada uma será 

apresentada nos tópicos a seguir. 

 

 

Com as equipes respondendo uma questão feita pelo mediador   

 

 

Essa dinâmica tem como propósito o carro robótico revelar se a resposta está correta 

ou não, tendo permissão para isso somente quando o mediador der autorização. Ele apresenta 

a alternativa escolhida pela equipe e depois revela se a resposta está correta, indo até a 

alternativa exata.  

Com as configurações concluídas e teste do carro robótico na pista já realizado, as 

equipes devem decidir qual jogador ficará responsável por usar o controle de alternativas. 

Essa dinâmica utiliza no tabuleiro as alternativas A, B, C, D, E e como ponto inicial do carro 

robótico, utiliza o número 1, não podendo ter obstáculos nas demais opções, como destacado 

na figura abaixo: 
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Figura 26 – Tabuleiro com alternativas destacadas para o modo de jogo Alternativas 

 

O carro segue a pista no sentido horário e deve ser posicionado na demarcação 1, ou 

seja, o ponto inicial, porém deve ser posicionado após os obstáculos que demarcam essa área, 

com a seta esquerda localizada na parte superior do chassi apontada para o número 1.  

Cada equipe recebe um controle de alternativas, para selecionar a resposta escolhida 

por eles a cada rodada. Já o mediador recebe um controle de decisão com as seguintes 

funções: autorizar o carro robótico a revelar a reposta exata e fazer com que o carro volte para 

o ponto inicial ao final de cada rodada apresentando uma nova questão. Os controles de 

alternativa de cada equipe devem ser conectados nas portas „A1‟ e „A2‟ respectivamente na 

controladora e o controle de decisão do mediador deve ser conectado na porta „D1‟. A figura 

abaixo representa essa combinação: 
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Figura 27 – Combinação dos controles para jogar no modo Alternativas 

 

Foi definido que a equipe 1 é sempre quem inicia o jogo respondendo a primeira 

questão, seguindo de modo alternado a cada rodada. A equipe sabe que tem o direito de 

resposta na rodada quando o botão virtual no painel de informações de cada uma muda da cor 

vermelha para a cor verde, sinalizando também que o controle de alternativa está liberado 

para ser usado.  

O mediador é o responsável por fazer a leitura de cada questão e o jogador 

responsável pela equipe da rodada, deve escolher a alternativa e confirma-la através do botão 

„confirmar‟ do controle, assim o carro robótico se encaminha até a alternativa escolhida por 

eles. Ele ficará parado na alternativa escolhida, até o mediador libera-lo para revelar a 

resposta exata e para isso, ele utiliza o controle de decisão, pressionando seu botão apenas 

uma vez, assim o carro robótico volta até posição inicial e logo em seguida se encaminha até a 

alternativa correta da questão, revelando a reposta exata. Se o carro parar na mesma 

alternativa que a equipe escolheu, o software apresenta a mensagem de „Resposta Certa‟ no 

painel de status e os pontos da questão são somados para a equipe e apresentados no painel de 

informações da mesma, caso contrário, a mensagem apresentada será „Reposta Errada‟ e 

ninguém pontua. Após a revelação, o carro robótico volta ao ponto inicial novamente, 

fechando assim uma rodada e dessa vez a equipe 2 é quem reponde a nova questão 

apresentada, assim sucessivamente até o questionário ser finalizado, seguindo o mesmo 

método a cada rodada. Ao final a equipe que acumular mais pontos vence o jogo. 
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Com as equipes disputando quem aciona o controle mais rápido para que tenha a possibilidade de 

responder 

 

 

Essa dinâmica tem como objetivo, fazer uma disputa entre as equipes com o intuito 

de saber quem aciona o controle mais rápido para que tenha a possibilidade de responder a 

pergunta apresentada em cada rodada, onde a cada acerto, o carro robótico percorre o número 

de territórios definido pelo mediador antes da questão ser apresentada naquela rodada e a 

equipe que conseguir chegar com carro até o final do tabuleiro primeiro, vence o jogo. 

Com as configurações já concluídas e o teste do carro no tabuleiro já realizado, em 

cada rodada as equipes devem escolher entre eles um jogador para fazer a disputa de quem 

responde primeiro.  

Essa dinâmica utiliza no tabuleiro as alternativas com os números de 1 a 10 

representando cada território. O ponto inicial dessa dinâmica é representado pelo número 1, 

porém dessa vez o carro robótico deve inicialmente ser colocado antes dos obstáculos desse 

território, assim que o teste do carro no tabuleiro for realizado, o carro usará como ponto 

inicial sempre o território de número 10, pois é o último território do tabuleiro, dando a 

possibilidade de fazer sempre a leitura dos territórios começando pelo número 1. A figura 

abaixo mostra as alternativas que serão utilizadas: 
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Figura 28 – Tabuleiro com alternativas destacadas para o modo de jogo Territórios 

 

O mediador recebe um controle de alternativas, na qual o utiliza para escolher o 

número de territórios que o carro robótico irá percorrer e para selecionar a alternativa de 

resposta escolhida por cada equipe. O número de territórios é escolhido através das 

alternativas, A, B e C, onde a alternativa A se refere a 1 território, a B se refere a 2 territórios 

e a C se refere a 3 territórios. O software apresenta uma tabela informando essas alternativas 

durante o jogo. Cada equipe recebe um controle de decisão com o objetivo de verificar quem 

apertou o botão mais rápido, ganhando o direito de resposta. O controle de alternativas do 

mediador deve ser conectado na porta „A1‟ da controladora e os controles de decisão de cada 

equipe devem ser conectados nas portas „D1‟ e „D2‟, respectivamente. A figura abaixo 

representa essa combinação: 
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Figura 29 – Combinação dos controles para jogar no modo Territórios 

 

A partida se inicia quando o mediador utiliza o botão indicado para que a primeira 

questão seja apresentada na tela. A cada rodada, as equipes devem escolher entre eles, um 

responsável para disputar quem aperta primeiro o botão para ganhar o direito de resposta. 

Antes de iniciar essa disputa, o mediador seleciona a alternativa com o número de territórios 

que o carro robótico irá percorrer casa uma das equipes acerte a resposta. Com o número de 

territórios definido, o mediador deve confirmar sua escolha pressionando o botão „confirmar‟ 

do controle e logo em seguida, basta pressiona-lo novamente para iniciar o contador 

regressivo. Ao final dessa contagem, os controles de decisão são liberados para a disputa ser 

realizada. A equipe que pressionar o botão no controle primeiro vai visualizar o botão virtual 

em seu painel de informações passar da cor vermelha para a cor verde, indicando que aquela 

equipe tem o direito de responder a questão da rodada. Alternativa escolhida por eles deve ser 

selecionada e confirmada pelo mediador no controle de alternativas. E se a resposta estiver 

correta, o carro robótico percorre o número de territórios definido naquela rodada e esse 

número é somado e apresentado no painel de informações da equipe. Então, o mediador 

pressiona o botão „Confirma‟ outra vez, para que o carro retorne ao ponto inicial e uma nova 

questão seja apresentada. 

Caso a reposta esteja errada, o direito de resposta é passado para a outra equipe e o 

carro volta ao ponto inicial. A outra equipe escolhe sua alternativa e se estiver correta o carro 

segue o número de territórios definidos, caso contrário, a mensagem „Ninguém acertou‟ 

aparece no painel de status do jogo e o carro volta para o ponto inicial. Na primeira rodada, 

obviamente as equipes não tem ainda nenhum território conquistado, com isso o carro 

robótico sempre ficará em seu ponto inicial até alguma equipe acertar a reposta pela primeira 
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vez. Porém, a partir da segunda rodada, o carro robótico apresenta a posição de cada equipe 

no tabuleiro, atualizando essa posição a cada rodada como por exemplo, se uma das equipes 

acertou a questão e o carro encaminhou até o segundo território, na próxima rodada se essa 

equipe pressionar o botão primeiro novamente, o carro volta para o segundo território antes 

dessa equipe responder a questão e se essa equipe errar a resposta, a carro vai para a posição 

em que parou com a outra equipe. A posição em que cada equipe parou na rodada, é 

representada pelo número de territórios conquistados no painel de informação da equipe. A 

equipe que conseguir fazer o carro robótico chegar até o ultimo território primeiro, ganha a 

partida. 

 

 

Exposições e Aplicações 

 

 

A primeira aplicação foi feita com o protótipo do jogo no dia 13 de fevereiro de 2017 

na Escola Municipalizada CIEP Brizolão – Professor Álvaro Augusto Da Fonseca Lontra em 

Miracema, Rio de janeiro, onde teve a participação de 18 alunos da turma do 9º ano do ensino 

fundamental. O protótipo do jogo teve um bom desempenho, assim conseguindo obter 

resultados esperados para continuar o desenvolvimento. 

 

 

Figura 30 – Aplicação do protótipo 

 

Após diversos ajustes de desenvolvimento no carro e na interface chegou-se a uma 

versão estável do jogo, onde algumas exposições e aplicações foram realizadas. 
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A primeira exposição foi apresentada no laboratório LIFE no INFES em Santo 

Antônio de Pádua, Rio de Janeiro, no dia 11 de junho de 2018, mostrando o funcionamento 

do jogo e quais melhorias poderiam ser feitas, como por exemplo alterar a movimentação do 

carro robótico em cada modo de jogo, de forma com que o mesmo interagisse mais com as 

equipes, para criar suspense ao apresentar as repostas e também se localizar melhor na pista 

para não haver dúvidas entre a quantidade de territórios conquistados. 

 

 

Figura 31 – Projeto pronto em exposição (LIFE – UFF) 

 

Com esses pequenos ajustes realizados, uma aplicação foi feita no evento “Palestra – 

Robótica: Que ser é esse?” organizado pela fundação CECIERJ, no dia 10 de novembro de 

2018 no Nacional Esporte Clube de Itaocara, Rio de Janeiro, onde contou com um publico 

diversificado, no qual mostraram interesse no projeto e com isso, o jogo se tornou disponível 

para ser levado em qualquer instituição de ensino mediante a agendamento. 
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Figura 32 – Projeto pronto em exposição (Nacional – Itaocara) 

 

Outra aplicação foi realizada para a turma da disciplina de Informática e Sociedade 

do curso de Licenciatura em Computação da UFF em Santo Antônio de Pádua, Rio de 

Janeiro, no dia 6 de dezembro de 2018. Foi apresentado o projeto, com os detalhes de como 

construir um carro robótico seguidor de linha e como foi feita a gamificação do mesmo para 

apoiar o ensino e aprendizagem, onde os alunos tiveram a experiência utilizar as dinâmicas do 

jogo.    
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Este texto apresentou detalhes da proposta, da elaboração e testes de um carro 

robótico elaborado para ser utilizado em dois ambientes gamificados. Em uma pista de 

formato circular, o veículo se desloca até a alternativa correta após o comando do controlador, 

ou seja, apresentador no estilo “Passa ou Repassa”.  

 Foram realizadas pesquisas de diferentes materiais e componentes para a construção 

do protótipo de um carro seguidor de linha, no qual os demais componentes do jogo foram 

sendo criados de acordo com as necessidades das dinâmicas de aplicação.  

Exposições e aplicações foram realizadas com atividade gamificada, porém não se 

apresentam aqui dados gráficos da utilização e opinião de usuários, mas uma boa aceitação do 

público no qual o projeto foi apresentado.  

Análises no sentido de reduzir custos e ensinar alunos de ensino fundamental como 

reproduzir o veículo estão entre os trabalhos futuros previstos. 
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