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Capítulo 1

Introdução

Neste capítulo serão respondidas algumas 
perguntas  como: O que é um brinquedo de 
programar? O que é importante para ser um maker? 
Qual a dificuldade de projetar? 



Copyright

ii

© Universidade do Vale de Itajaí

Laboratório de Inovação Tecnológica na Educação

Autor: André Luiz Maciel Santana

Co-Autor: André Luis Alice Raabe

Revisora: Annelize da Costa Pedro Maciel

Ilustradores: Luís Felipe Maciel Santana e Daniel Robson Richter

Fotografias: Aldo Antônio Hostins dos Santos

Colaboradores de Conteúdo: Alisson Steffens Henrique e Gustavo Loureiro Ramos



	 Saudações maker (toque na palavra maker) Este manual vai lhe auxiliar 
no processo de montagem de um brinquedo de programar! Para vencer este 
desafio você terá de trabalhar junto de sua equipe (sim você terá de arrumar 
uma!) e no final desta jornada você construirá seu próprio RoPE, um 
brinquedo de programar. Prepare-se, pois esta leitura será um pouco 
diferente do que você esta acostumado a folhear em livros e revistas. Sinta-
se convidado a interagir, discutir suas idéias, realizar testes e principalmente 
os colocar em prática.

	 Mergulhando em um mundo de tecnologia e ciência, você será guiado  
pelo Lite (toque nele) para resgatar os assuntos abordados em sua vivência 

acadêmica de forma prática. Terá a experiência em criar 
brinquedos de programar uti l izando conceitos que 

provavelmente você já ouviu, leu ou estudou.

	 Na primeira parte deste documento serão apresentados 
alguns aspectos da cultura maker e revisados conceitos de 
física e eletrônica, fique atento! Pois, compreender estes 
conceitos pode ser uma tarefa bastante importante para conseguirmos chegar no final deste percurso. 

	 Não espere fórmulas matemáticas, diagramas tradicionais de modelagem ou atividades que não sujem suas 
mãos. Não espere instruções diretas ou um guia com todas as etapas de montagem do brinquedo, como você deve 

lembrar, você é um maker! Seja criativo e determinado!

Seção 1

Introdução
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Interativa 1.1 Uma longa jornada



	 RoPE, o nosso brinquedo programável para crianças, foi 
projetado para ser montado por estudantes do ensino médio 
utilizando este manual como seu guia. A estrutura principal do 
RoPE, o chassi, tem a função de suportar todos os componentes 
necessários para o funcionamento do brinquedo, como por 
exemplo, bateria, rodas, botões, motores e outros componentes 
eletrônicos. 

	 Para darmos vida ao RoPE serão utilizadas várias peças já 
impressas no laboratório, sua tarefa consiste em compreender os 
conceitos abordados neste manual e aproveita-los da melhor 
forma, produzindo um RoPE ao final de sua leitura.

	

	 	

	 O RoPE apresentado na Galeria 1.1 uma visualização 
interessante de onde queremos chegar. Veja como todas as 
peças que possuímos deverão se encaixar? Como já dito 
anteriormente, no final desta jornada nosso RoPE deve se ser 
uma montagem completo do que foi representado na Galeria 1.1.
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Estrutura criada utilizando uma impressora 3D (111 gramas de massa)

Interativa 1.2 Chassi do RoPE

RoPE montado

Galeria 1.1 Peças projetadas para fora do 
Chassi



	 Antes de começarmos, é importante sabermos o que na 
realidade é um brinquedo de programar. Você tem alguma ideia 
do que seja?

	 Para ser um maker é preciso ter dedicação, curiosidade e 
persistência, é preciso conhecer um pouco de algumas 
ferramentas e compreender como algumas tecnologias podem 
ser utilizadas ao nosso favor. 

	 Conhecendo bem as ferramentas de prototipação somos 
capazes de criar verdadeiras obras de arte, cultivando no mundo 
real possibilidades verdadeiras de realizar nossos sonhos. 
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Revisão 1.1 O que é um brinquedo de programar?

Ver Resposta

Estamos no inicio de nossa jornada e até 
o momento você só viu uma peça 
chamada de "chassi". Mas no final das 
contas, o que seria um brinquedo de 
programar? 

A. Um brinquedo capaz de executar 
uma série de ações definidas por 
quem esta brincando.

B. Um brinquedo, que possui uma 
linguagem própria para executar 
ações.

C. Um brinquedo, que pode ter 
rodas, alguns botões e que seja 
capaz de reproduzir uma 
sequência de instruções.

Um ambiente de criatividade deve ser mantido organizado, 
algumas ferramentas podem ser necessárias para facilitar seu 
trabalho.

Galeria 1.2 Espaço Maker



	 Uma ferramenta importante para construção do RoPE é a 
impressora 3D, você sabe como ela funciona? Você lembra dos 
três estados físicos da matéria? 

	 O funcionamento de uma impressora 3D tem tudo a ver 
com os estados da matéria! Para imprimir uma peça precisamos 
primeiro desenha-la, utilizando qualquer software capaz de gerar 
um modelo tridimensional no formato de arquivo .stl. 

	 Em seguida, com o desenho já enviado à Impressora 3D, 
um conjunto de motores e eixos iniciará o processo de 
movimentação da impressora, nesta etapa, os componentes se 
movimentarão conforme tridimensional criado, criando camada 
camada do objeto de cada vez.

Para criar o chassi do RoPE foram utilizadas peças impressas em uma 
impressora 3D.

Filme 1.1 Impressora 3D Ultimaker

Revisão 1.2 Estados físicos da matéria (a 1 atm de 
pressão)

Ver Resposta

A água pode ser encontrada em nosso planeta em três 
formas diferentes. Essas formas variam de acordo com 
algumas propriedades como: temperatura e pressão. 
Arraste as etiquetas nas imagens correspondentes.

100˚ C

100˚ C

0˚ C

0˚ C

50˚ C

50˚ C
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	 O PLA, material utilizado para imprimir as peças do RoPE, 
deve ser inserido na extrusora (veja a Galeria 1.3), onde 
encontrará uma resistência elétrica próxima ao seu bico, fazendo 
com que o PLA amoleça até atingir sua temperatura de fusão! 

	 Este material, diferente da água, atinge sua temperatura de 
fusão a 180˚C, sendo necessária alguma forma de isolar a 

transferência de calor. Após atingir 180˚C no bico da extrusora, o 
material começa a ser depositado camada por camada, até 
atingir a forma da peça a ser impressa, veja por exemplo no 

Filme 1.2.

	 O RoPE é composto por um conjunto de componentes 
mecânicos, eletrônicos, microeletrônicos e uma série de 
algoritmos para dar movimentos ao brinquedo. Na próxima 
seção serão apresentados conceitos que lhe ajudarão a 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do 
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Galeria 1.3 A impressora 3D nos ajuda a concretizar 
os projetos!

O PLA (material vermelho) é inserido com o auxilio de um motor, por um 
orifício  até chegar no bico de extrusão, onde com uma resistência é 
aquecido até atingir a temperatura de fusão.

Filme 1.2 Funcionamento de uma extrusora
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compreender melhor a relação do brinquedo que você irá 
construir, com o que você já pode ter aprendido em física.
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	 Antes de construirmos nosso RoPE é importante compreender que alguns 
cuidados são necessários quando vamos criar algo novo. Fazer algo diferente 
pode exigir estratégias para facilitar nossa busca pelo RoPE que tanto desejamos.

	 As etapas de um projeto não devem ser formais a ponto de serem seguidas 
como um conjunto de regras, mas sim, com o objetivo de auxiliar na organização 
dos procedimentos necessários para superar um desafio.

	 Nesta seção é importante que você ajude nosso amigo Lite a encontrar óleo 
para suas engrenagens, o óleo é muito importante para que o Lite tenha energia 
suficiente para chegar até o fim deste desafio. Verifique novamente as etapas de 
projeto antes de ajudarmos o Lite.

	 Vamos compreender como estas etapas funcionam? Pratique a atividade 
Interativa 1.3 (toque no Labirinto Rosa) e em seguida reflita sobre os seguintes 
questionamentos:

I. Por que o Lite precisa superar o labirinto? 

II. Qual é a real necessidade do Lite neste caso?

III. O que acontece se o Lite não conseguir chegar até o final?

Seção 2

QUAIS AS 6 ETAPAS DE UM PROJETO?

1. Identificar uma necessidade

2. Definir o problema

3. Definir hipóteses como solução

4. Análise da situação problema e aplicação 
das medidas práticas

5. Teste

6. Apresentação

Para um projeto

9

Interativa 1.3 Ajude o Lite no labirinto



IV. Que decisões são importantes toda vez que o Lite encontra 
um caminho diferente?

V. É possível seguir adiante pela solução definida?

	 Depois de refletir um pouco com sua equipe, responda o 
questionário abaixo (Revisão 1.3).

	 Viu como você seguiu intuitivamente as 6 etapas de um 
projeto escritas na página anterior? 

I. Identificou uma necessidade: a falta do óleo para as 
engrenagens do Lite. 

II. Definiu um problema: a superação do labirinto para chegar 
até o óleo.

III. Definiu hipóteses para uma solução: quando escolheu 
determinados caminhos dentro do labirinto.

IV. 	Analisou a solução problema: ao transpor o labirinto para 
chegar até o óleo. Também aplicou as medidas práticas, 
jogou nosso desafio e encontrou uma saída.

V. Realizou os testes necessários, jogando o labirinto com um 
algoritmo que você mesmo definiu mentalmente.

VI. E por fim demonstrou sua solução ao superar o desafio.

	 Projetar de forma bem sucedida está relacionado a 
compreender o problema, identificar as ferramentas disponíveis, 
definir hipóteses e validá-las. Você foi um bom projetista ao 
ajudar o Lite nesta missão.
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Revisão 1.3 Projeto de Engenharia

Ver Resposta

Pergunta 1 de 3
Qual é a real necessidade do Lite, durante 
este projeto, que lhe motivou a ir ao labirinto?

Marque somente melhor resposta

A. Superar o labirinto

B. Lhe ajudar durante as tarefas

C. Encontrar óleo para recuperar suas 
forças

D. Descansar até recuperar suas forças



	 O Lite imagina que muitas vezes, gravar todas essas regras 
pode ser uma tarefa cansativa e ao final de contas, toda vez que 
as hipóteses levantadas anteriormente não chegam a uma 
solução, muitas vezes é necessário recomeçar, identificar novas 
hipóteses e então seguir em frente novamente.

	 Por isso ele lhe propõe um resumo para as etapas 
apresentadas anteriormente. Dentro da Engenharia este resumo é 
chamado de PDCA, que vem do inglês: Plain, Do, Check e Act. 

	

Entenderam como projetar é uma tarefa constante, e pode se 
aplicar a várias situações de nossas vidas? Projetamos ao decidir 
ir a alguma lugar, projetamos quando planejamos nosso dia, 
projetamos ao realizar uma atividade que é importante, ao ir ao 
cinema, praticar um esporte ou até realizar um prova. 
Compreender o problema e descobrir possíveis soluções é 
fundamental para alcançar o sucesso.

	 Ao tratar de um projeto, neste contexto o labirinto do Lite, 
as quatro etapas apresentadas são fundamentais  para o 
sucesso. 

I. Planejar: A necessidade consiste em encontrar o óleo, para 
que isso aconteça precisamos encarar o problema (o 
labirinto) e planejar possíveis soluções (os caminhos são 
como hipóteses).

II. Fazer: Para vencer o labirinto devemos executar nossas 
hipóteses e ao mesmo tempo pensar em como tornar essa 
execução mais efetiva, bolamos nesta etapa estratégias 
para evitar ir por caminhos repetidos ou perder tempo;

III. Agir: Colocamos em prática tudo que planejamos, com o 
objetivo de alcançar nosso objetivo.

IV. Checar: Verificamos se tudo ocorreu como planejado, caso 
algo não saia como previsto, retomamos o processo até 
alcançar nossos objetivos.
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Nesta etapa é importante identificar o problema e 
levantar hipóteses que podem auxiliar no processo de 
solução

Galeria 1.4 Lite e as etapas do PDCA



	 Agora relaxem, pois vocês já possuem conhecimento 
suficiente para seguir os próximos passos da montagem do 
RoPE.
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Capítulo 2

RoPE

Neste capítulo vamos construir o RoPE juntos, é 
hora de colocar em prática todos os conceitos que 
vimos no capítulo anterior!



	 Durante a época da escola nos deparamos com um 
montão de conceitos e fórmulas matemáticas que aparentam 
não fazer muito sentido em nossas vidas, mas se pararmos para 
observar tudo que acontece ao nosso redor, podemos traduzir 
esses conceitos em situações bem fáceis de compreender.

	 Os cálculos de mecânica, na física, que falam de 
velocidade, aceleração, e as leis de Newton, estão presentes 
nos ônibus que utilizamos, nos aviões que voam pelo céu, nas 
máquinas que usamos para nos exercitar em uma academia,  no 
balanço que utilizamos quando crianças e até mesmo em 
equipamentos simples como um guarda-chuva.

	 Para descrever como as coisas se movem, como peças 
que naturalmente deveriam ser separadas são unidas ou como o 
computador faz para exibir uma imagem, esta mesma física é 
muitíssimo importante!

	 Compreender a física pode não ser uma tarefa fácil, mas o 
Lite vai tentar lhe auxiliar neste processo. No final deste capítulo 
você deve ser capaz de responder de relacionar um pouco 
melhor estes conceitos de física. A construção do RoPE será 

uma forma de colocar tudo isso em prática como um verdadeiro 
cientista e inventor!

	 Antes de começarmos é importante garantir que você tem 
todo material necessário. Para obter acesso aos modelos 
tridimensionais e imprimi-los acesse: http://goo.gl/7eiMsZ. 

	 Lembre-se, como vimos anteriormente o processo de 
impressão esta relacionado a temperatura de fusão de um 
material (ponto de transição do estado sólido para o líquido), 
como dito anteriormente, o material utilizado nos testes deste 
manual foram feitos de PLA (com temperatura próxima a 180 ˚C) 
e a impressora utilizada foi a Ultimaker 2.

	 Além do Chassi, é necessário imprimir duas rodas e um 
suporte para posicionar uma esfera pois nosso brinquedo de 
programar terá duas rodas e um terceiro ponto de apoio 
deslizante.

	 Nas próximas páginas apresentaremos todos os 
componentes necessários para montagem de nosso RoPE!

Seção 1

A arte da Física na construção do RoPE
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http://goo.gl/eEFyEc
http://goo.gl/eEFyEc


	 As rodas apresentadas na Interativa 2.1 foram projetadas 
para serem impressas utilizando uma impressora 3D e devem 
garantir que o motor possa ser encaixado sem muito espaço 
para folgas (ou afrouxamentos). Para este brinquedo, as rodas 
possuem 70 mm de diâmetro (medida de uma extremidade até a 
outra, equivalente a duas vezes o raio da roda) e uma massa de  
10,2 gramas (sem borracha). Mas o que isso importa para o 
brinquedo?

	 Para que o RoPE consiga se movimentar e proporcionar 
várias atividades divertidas para as crianças que vão utiliza-lo, é 
necessário que ele de alguma forma se movimente pelo chão.

	 Como as rodas não giram sozinhas, precisamos de um 
componente que faça com que elas se movimentem de alguma 
forma. Para produzir estes movimentos geralmente são utilizadas 
máquinas capazes de converter algum tipo de energia em 
movimentos mecânicos. Os componentes que possuem este tipo 
de função são chamados de motores e neste contexto são 
especialmente tratados como motores de passo elétricos (ver 
Interativa 2.2).  
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Rodas com protetor de borracha de

Interativa 2.1 Rodas do RoPE

Antes de avançar no projeto é necessário que tenha pelo menos dois 
motores iguais a este.

Interativa 2.2 Motor de Passo - 28byj-48



	 Os motores de passo funcionam de um jeito bem 
interessante, veja na Galeria 2.1. Assim como na imagem, o 
motor utilizado neste projeto possui alguns bloquinhos como os 
amarelos da imagem dentro de sua carcaça. Cada um destes 
bloquinhos opera como um polo e a parte interna vermelha (o 
rotor) também opera como um polo só que contrária a das 
extremidades. 

	 Ao aplicar um pulso elétrico em um dos polos amarelos é 
possível perceber (a cada cenário diferente) que a cada cenário 
diferente um dos polos assume a cor laranja. O que isso 
significa? Que este polo esta energizado! O elemento central 
então gira conforme cada polo alternadamente é energizado, 
promovendo a rotação do motor.

	 Mesmo o motor funcionando desta forma ele não é capaz 
de gerenciar a quantidade correta de energia a ser aplicada em 
cada polo. Então como tudo isso funciona? Para trabalhar da 
forma com explicado anteriormente é necessário utilizar um 
componente chamado de driver.
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Motor de passo com quatro bobinas, interprete da esquerda para direita 
e de cima para baixo.

Galeria 2.1 Motor de Passo

Representação pouco fiel do driver do motor de passo, sendo 
necessário um para cada roda e respectivamente cada motor

Interativa 2.3 Driver modelo ULN 2003



	 Logo mais você deve verificar que todas essas peças 
podem ser perfeitamente alocadas no chassi do RoPE. Mas 
deixe para tentar isso mais pra frente!

	 Vamos ver o que já sabemos até aqui?

	 Você deve recordar que agora pouco falamos que era 
necessário imprimir somente duas rodas certo? Então como o 
brinquedo ficará em equilíbrio? Quando projetávamos o RoPE 
pensamos em soluções que seriam capazes de reduzir os gastos 
envolvidos para sua montagem, substituindo um par de rodas 
dianteiras por uma esfera de rotação, conforme é possível 
observar na Interativa 2.4.	

	 A estrutura deste suporte também pode ser impressa, 
entretanto, é indicado que a esfera utilizada seja feita de aço.

Para reduzir os gastos com mais dois conjuntos de motor-roda-
controlador, um par de rodas foi substituído por uma esfera com 
liberdade de rotação. A esfera é de metal e pode ser encontrada 
como esfera de rolamento.

Interativa 2.4 Suporte para ponto de apoio
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Revisão 2.1 Montando o RoPE

Ver Resposta

Como o RoPE se movimenta?

A. Somente as rodas são necessárias para 
que o brinquedo se mova.

B. Um motor de passo acoplado as rodas 
garante a movimentação perfeita do 
brinquedo.

C. Um driver gerencia como os polos 
receberão energia e deste modo como 
será o comportamento do motor.

D. Com o driver, basta inverter o sentido 
das cargas aplicadas nos polos para o 
motor girar no sentido contrário.



	 O RoPE ainda possui algumas outras funções que devem 
ser compreendidas para continuarmos. Vamos fazer uma pausa e 
compreender um pouco mais sobre o que este brinquedo 
realmente deve fazer!

	 Em uma máquina de estados, representamos o 
comportamento de um sistema ou objeto qualquer. O RoPE 
possui três estados básicos de funcionamento. 

I. 	Estado 1: Neste estado o brinquedo fica parado até que 
alguém pressione algum botão, este botão deve ser um dos 
quatro direcionais: ir para frente, ir para trás, girar a 
esquerda ou girar a direita. Uma vez que pelo menos um 
destes botões é pressionado, o brinquedo transita do 
estado de parado para programando.

II. Estado 2:  O RoPE permanece no estado de programando, 
em quanto o usuário pressionar os botões de programação. 
Existe um limite de 32 instruções programáveis. Para 
transitar para o estado de execução destas transições é 
necessário pressionar o botão central do brinquedo, que 
iniciará o processo de reprodução do que foi programado. 

III. Estado 3: No estado Executando, o brinquedo ficará 
repetindo as ações programadas enquanto até que todas 
tenham sido executadas. Quando todas as instruções 
terminarem, o brinquedo volta ao estado de parado e 
reinicia o processo.

	 Na prática o que estes botões fazem? O RoPE tem a 
capacidade de se movimentar de quatro formas diferentes. Pode 
ir para frente e para trás e girar 90˚  para direita e esquerda. Os 
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Inicialmente o RoPE começa no estado de ligado. O brinquedo possui 
quatro botões utilizados para que a criança possa programa-lo. Um 
quinto botão ao ser pressionado faz com as instruções sejam 
executadas

Galeria 2.2 Comportamento do RoPE utilizando máquinas 
de estado



botões B1, B2, B3 e B4 representam estas possibilidades de 
movimentação.

	 O botão B5 é utilizado para marcar a transição do estado de 
programação para execução, e será posicionado ao centro dos 
demais botões conforme podemos ver na  Interativa 2.5.

	

	
Agora você deve estar se perguntando, de onde esta placa 
surgiu? Onde posso encontra-la?

	 Caso você precise construir a placa, temos um tutorial 
disponível em: http://lite.acad.univali.br/21/10/2015/criando-
uma-placa-de-circuito-tutorial/.

	 Acredito que você deve estar se questionando, este 
brinquedo não tem nenhuma musica?  Algum som o luz que 
seja? Sim, o brinquedo possui som e um led vermelho!

	 Para utilizar o buzzer, é importante utilizar um capacitor de 
470 uF.
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Os cinco botões utilizados na montagem do RoPE

Interativa 2.5 Placa de Botões do RoPE

Utilizado para emitir sons quando um botão é pressionado

Interativa 2.6 Buzzer CEM-1205C

http://lite.acad.univali.br/21/10/2015/criando-uma-placa-de-circuito-tutorial/
http://lite.acad.univali.br/21/10/2015/criando-uma-placa-de-circuito-tutorial/
http://lite.acad.univali.br/21/10/2015/criando-uma-placa-de-circuito-tutorial/
http://lite.acad.univali.br/21/10/2015/criando-uma-placa-de-circuito-tutorial/


	 Para reproduzir o áudio utilizaremos um componente 
chamado de Buzzer e ele deve se parecer como o componente 
da Interativa 2.6.

	 O led vermelho, representado na Interativa 7, tem por 
objetivo acender toda vez que um botão é pressionado. Para seu 
uso adequado é importante utilizar também um resistor de 330 
ohms.

	 Mas como tudo isso é controlado? Como é possível 
determinar quando cada um dos componentes executará sua 
função? Como manter a sequência de ações e instruções de 
forma natural, sem erros e dentro de todos os parâmetros 
previstos?	

	 Definindo um responsável capaz de assumir este tipo de 
tarefa! Este responsável se chama Arduino Uno e é um 
microcontrolador! Veja como ele se parece na Interativa 2.8.
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Utilizado para quando cada botão é pressionado.

Interativa 2.7 Led vermelho

Possui 14 pinos que podem ser utilizados para se comunicar com o 
motor de passo, leds, buzzer e botões. Além de outros componentes 
que não foram utilizados no RoPE.

Interativa 2.8 Arduino Uno



	 O Arduino é responsável por gerenciar tudo que acontecerá 
com o RoPE, para que isso ocorra é necessário ensina-lo como 
deve proceder. Os polos positivos geralmente são representados 
pelo filamento maior do led/buzzer ou fio de cores vermelhas, já 
as pernas menores ou cores pretas representam o polo negativo.

	

	 Para que o Arduino execute corretamente todas as suas 
funcionalidades é preciso ensina-lo como e quais funções ele 
deve executar. Todas as instruções necessárias são escritas em 
uma linguagem que o Arduino (microcontrolador) consiga 
compreender, este arquivo é chamado de firmware.

	 O Arduino não é utilizado somente para fazer RoPEs, mas 
também pode ser utilizado para criar um montão de outras coisas 
legais, como: um carregador para celular, uma trava para porta 
do quarto, um medidor de temperatura para manter o café 
quentinho na cafeteira, entre outras coisas que podem facilitar 
nossos dias.

	 Caso queira compreender mais sobre este assunto você 
deve colocar em prática suas habilidades makers, pesquise um 
pouco mais sobre o funcionamento do Arduino. O firmware 
utilizado neste projeto encontra-se no link: http://goo.gl/pNi79s. 
Se você utiliza um dos Arduinos fornecidos junto ao Kit de 
Montagem do Brinquedo RoPE não é necessário fazer o 
download do firmware, pois o Arduino já possui ele em sua 
memória interna.

	 Para finalizarmos a etapa de apresentações dos 
componentes é necessário compreender de onde vem toda a 
energia utilizada para fazer o RoPE funcionar. Para alimentar 
todos os componentes com energia, é necessário utilizar uma 
bateria com pelo menos 4,35 V. Para este projeto foi escolhida 
uma bateria de celular com tensão igual a sugerida e corrente 
de 3100 mA.

	 Também tenha em mãos cola quente ou algum outro tipo e 
super cola e parafusos de 10 mm de diâmetro, pois algumas 
peças serão fixadas de forma permanente e outras serão 
desmontáveis desmontáveis.
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Utilize o conector de 5 saídas para ligar o polo negativo de 
cada um dos fios (direita) e o de 4 saídas (esquerda) para 
ligar o polo positivo.

Galeria 2.3 Conectores gerais

http://goo.gl/VtqVmF
http://goo.gl/VtqVmF


	 Agora que você chegou até este ponto do manual, posso 
lhe dizer com toda segurança, estamos na reta final! Vamos lhe 
passar as últimas instruções para a montagem do RoPE, que 
consistem nos mapeamentos necessários de cada um dos 
componentes.

	 Os pinos de cada um dos botões estão referenciados 
conforme o quadro rosa.

	           

	 Para substituir a placa de prototipação podem ser 
utilizados dois conectores que serão conectados a bateria. 
Utilize o de cinco entradas para conectar as saídas negativas 
(gnd - terra) e o de quatro entradas para as saídas positivas 
(VCC - tensão). 	

	 As ligações de cada um dos motores pode ser encontrado 
no quadro azul. Lembre-se, são dois motores!

	

Seção 2

Mapeamento do RoPE
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Entradas/Saídas Botões

A1 Girar à direita

A2 Ir para trás

A3 Executar instruções

A4 Ir para frente

A5 Girar à esquerda

Entradas/Saídas Pinos dos Motores

5

Motor 1
6

Motor 1
7

Motor 1

8

Motor 1

9

Motor 2
10

Motor 2
11

Motor 2

12

Motor 2

Placa de 
Botões Driver 1 Driver 2 Arduino Buzzer

Conector 4 
entradas

Conector 5 
entradas

X X X X Arduino 
(Porta 2)

X X X X X



	 Para que o RoPE possa emitir sons é necessário utilizar  
corretamente a ligação entre o Buzzer e o Arduino, o mesmo vale 
para o Led. Utilize a tabela verde para efetuar as ligações 
necessárias dos componentes que faltam.

	 	
	 	

	

	 Caso não consiga avançar até a construção final do RoPE, 
é interessante que sua próxima ação seja pesquisar fontes que 
possam lhe auxiliar na compreensão e montagem dos 
componentes.

	 Se mesmo assim não conseguir completar seu RoPE, 
acesse: http://goo.gl/mVDlAv.

	 Você também pode acompanhar várias novidades sobre o 
RoPE e a cultura maker acessando: 

http://lite.acad.univali.br/

	 Espero que tenha gostado deste manual e que a força 
esteja com vocês!

Entradas/Saídas Buzzer, Led e Bateria

2 Buzzer

A0 Led

gnd (ground -) Polo negativo da bateria

vcc (5v +) Polo positivo da bateria
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http://goo.gl/QmQ0CG
http://goo.gl/QmQ0CG
http://lite.acad.univali.br
http://lite.acad.univali.br


Algoritmos

Podem ser considerados como uma sequência de passos direcionadas a solucionar um 
problema. São geralmente escritos de forma clara e não podem assumir ambiguidade em 
suas instruções.

Um exemplo de algoritmo pode ser: Preciso imprimir uma peça utilizando a impressora 3D 
Ultimaker 2!

1˚ Desenhar o objeto em qualquer software do meu interesse e salvar em formato STL;

2˚ Colocar o desenho no cartão de memória;

3˚ Verificar se a impressora está disponível e configurada. Assumindo que está disponível e 
configurada vou para o 4˚ passo;

4˚ Colocar o cartão de memória na impressora;

5˚ Clicar na opção de imprimir, no teclado da impressora 3D;

6˚ Esperar o processo de impressão;

7˚ Esperar o resfriamento da peça e da bandeja;

8˚ Retirar a peça;

Termos do Glossário Relacionados

Índice

Capítulo 1 - Introdução

Arraste os termos relacionados até aqui

Buscar Termo



Corrente

É um fluxo resultante da carga através de uma área qualquer. Vamos tomar como exemplo 
um fio de cobre em equilíbrio eletrostático, no qual o campo elétrico é então nulo e possui 
o mesmo potencial em todas as partes do fio. Quando colocamos uma bateria no circuito 
criamos uma diferença de potencial entre os pontos do fio que estão ligadas nos terminais 
das baterias, assim criando um campo elétrico no seu interior que faz com que os elétrons 
se movam no circuito, constituindo assim uma corrente.
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Índice

Capítulo 2 - A arte da Física
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Extrusora

Equipamento utilizado durante o processo de extrusão. Uma máquina na qual um material 
de base (neste manual o Polímero PLA) é inserido por um orifício, e mecanicamente 
alcança uma forma pré-determinada devido a esforços mecânicos.

Termos do Glossário Relacionados
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Formato

	 O formato de um arquivo consiste em uma palavra chave, padronizada ou não, que 
auxiliará os programas a compreenderem como trabalhar com o arquivo. 

	 Imagens, por exemplo, geralmente são representadas com arquivos em 
formato: .png, .jpeg ou .gif. Estes formatos ajudam os programas a identificar se o arquivo 
é ou não processável pelos seus recursos.

	 No caso da impressora 3D os arquivos utilizados tem o formato .stl. Este formato de 
arquivo carrega características do desenho tridimensional construído, que ao invés de ser 
interpretado pelo programa como um objeto sólido, será interpretado como pequenas 
fatias deste objeto (camadas) que serão impressos de pouco em pouco pela impressora.
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Maker

Presente na cultura do “Faça você mesmo”, o termo maker pode ser relacionado a 
pessoas comuns que tenham interesse em construir, consertar, criar ou melhorar objetos a 
partir de suas próprias ações. Encontrar manuais, documentos digitais, acessar ambientes 
de discussão e testar suas hipóteses, são estratégias comumente utilizadas pelos makers!
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PLA

Também conhecido como Ácido Polilático é um polímero com propriedades próximas ao 
da garrafa PET. Os polímeros são compostos por moléculas maiores (macromoléculas) 
formadas por moléculas menores (monômeros). O processo de união dessas moléculas 
chama-se polimerização. 

Na impressora 3D utilizamos PLA  no estado sólido (em forma de fio) e então aquecemos 
até a aproximadamente 180˚C (sua temperatura de fusão).
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Prototipação

É como se fosse um pré-projeto, executado com funcionalidades e recursos reduzidos. O 
objetivo desta etapa é verificar se o que estamos fazendo esta de acordo com o que 
estamos projetando ou se precisamos repensar alguns ajustes.
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Tensão

É a diferença de potencial entre dois pontos. Considere dois pontos de um campo elétrico, 
A e B, cada um com um posto a uma distância diferente da carga geradora, ou seja, com 
potenciais diferentes. Se quisermos saber a diferença de potenciais entre os dois devemos 
considerar a distância entre cada um deles.
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