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Resumidamente sobre o programa Erasmus + 

Erasmus + é um dos maiores programas da UE que financia projetos de mobilidade e 

cooperação na área da educação, formação de jovens e desporto. Foi criado em 2014. O 

objetivo geral do Programa é, através da aprendizagem ao longo da vida, apoiar o 

desenvolvimento educacional, profissional e pessoal das pessoas na área da educação, 

formação, juventude e desporto. 

Passar um tempo num outro país com o objetivo de aprender, treinar e trabalhar deve ser o 

padrão, assim como o conhecimento de duas línguas estrangeiras além da língua materna. 

Desta forma, o Programa contribui significativamente para o crescimento sustentável, melhores 

empregos e coesão social, incentiva a inovação e preenche a lacuna de conhecimentos, 

aptidões e competências na Europa. 

 

Resumidamente sobre o projeto: 
 

O objetivo do projeto “Our Friend Mr Robot“ é desenvolver as competências de professores e 

alunos através da parceria estratégica na formação inicial e continuada de TI onde as 

competências profissionais de professores de disciplinas vocacionais em ensino de TI irão 

desenvolver e aprimorar seus conhecimentos sobre as novas tecnologias que chegam ao 

mercado mundial. Juntamente com os nossos alunos, vamos iniciar três diferentes formações 

que são muito importantes para o futuro dos jovens e das escolas inovadoras, pois assim 

poderemos acompanhar as necessidades do mercado e modernizar o processo de ensino nas 

escolas de acordo com a estratégia de EFP. O principal objetivo é que as empresas de TI na 

Europa obtenham trabalhadores de TI jovens e qualificados. 
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O PRIMEIRO TREINO - CONTROLO DO DRONE 

 

 

INTRODUÇÃO AO DRONE 
- sobre drones, história, como eles funcionam - 
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 Uma aeronave que controla a transmissão remota de sinais ou que voa autonomamente de acordo com 

as instruções é chamada de veículo aéreo não tripulado ou popularmente drone. O desenvolvimento 

dessas aeronaves foi iniciado por especialistas militares e há muito tempo é usado exclusivamente para 

fins militares. Felizmente, ultimamente, eles têm cada vez mais aplicações no setor civil, então hoje 

temos uma expansão do uso de drones. Os baixos custos de aquisição e manutenção, mas também as 

enormes possibilidades de aplicação, contribuem essencialmente para essa expansão. Eles são usados 

para fins de pesquisa experimental e entretenimento, mas existem cada vez mais aplicações concretas 

na indústria, saúde, agricultura, etc. Eles são equipados com câmeras, com a ajuda das quais se movem 

no espaço e "vêem", fazem gravações do terreno que sobrevoa e pode carregar uma certa carga. Além 

disso, podem ser equipados com vários sensores que permitem que os drones enviem dados sobre as 

grandezas físicas medidas, mas também executem ações de forma autónoma com base no programa 

executado no microcontrolador. 

As características básicas dos drones, que são especificadas por cada fabricante, são a altura, velocidade 

e duração máximas do voo e a inclinação máxima do drone. Esses tamanhos são essenciais para o 

planeamento do  motivo e gestão de drones. 

Drones são construídos de maneiras diferentes. A construção mais comum de drones é chamada de 

quadricóptero. É um drone de quatro braços com um motor em cada braço. Os motores elétricos da 

hélice estão no mesmo plano e são orientados verticalmente para criar um impulso. 

 

Projeto conceitual de quadricóptero (2) 

 

Esse conceito de construção de aeronaves remonta à década de 1920, mas não poderia ser mais 

desenvolvido. Em primeiro lugar, os problemas de gestão de coordenação do motor não podiam ser 

resolvidos, de modo que o conceito não era aplicável na prática. O desenvolvimento de 
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microcontroladores possibilitou o uso mais eficiente dos quadricópteros, e o desenvolvimento de 

sensores ampliou as áreas de aplicação. 

 

As partes do drone são as seguintes: 

1. Corpo do drone (quadro) 

2. Motores 

3. Elise 

4. Controladores de motor (ESC) 

5. Placa de distribuição de energia (PDB) 

6. Controlador de vôo 

7. Baterias 

8. Receptor Bluetooth 

9. Câmera 

10. Transmissor de vídeo (VTX) 

11. Sensores 

 

O corpo do drone é a base para a montagem de todas as outras peças. Deve ser feito de um material 

sólido e leve. A maioria dos drones é feita de fibra de carbono. 

Os motores usados podem ser motores DC com escovas (BDC) ou motores sem escovas. Os motores de 

escova são baratos e simples, e os motores sem escova são mais caros, menores, mais duráveis, atingem 

velocidades mais altas, são mais eficientes, etc. As hélices são montadas no rotor do motor, o que cria 

um impulso que é proporcional à velocidade de rotação de o rotor do motor. 

Como já dissemos com o quadricóptero, os motores de propulsão com hélices são fixos e orientados 

verticalmente. Cada motor, incluindo a hélice, tem a capacidade de alterar a velocidade de rotação, 

independentemente dos outros. Sensores e microcontroladores são responsáveis por como e a que 

velocidade os motores irão girar, cada um deles individualmente. Essa organização do motor da hélice 

permite que o drone se mova com quatro graus de liberdade. 

Cada um dos quatro rotores gira em relação aos dois rotores adjacentes em direções opostas. Os 

rotores voltados um para o outro movem-se nas mesmas direções. O sentido de rotação do rotor é 

mostrado na Figura [2]. 
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Direção de rotação do rotor do quadricóptero [2] 

 

Quando um drone voa numa posição constante acima de um certo ponto, o drone está em modo de 

flutuação. Neste modo de voo, a força motriz da flutuabilidade é igual ao peso do drone. A força motriz 

da flutuabilidade surge como consequência do funcionamento dos quatro motores. Se a força de 

impulsão for maior que o peso do drone, ele se moverá verticalmente para cima. Se a força de impulsão 

for menor que o peso do drone, ele se moverá verticalmente para baixo. A quantidade de flutuabilidade 

depende da velocidade de rotação do rotor do motor. Se a velocidade for menor e a força de impulsão 

for menor e vice-versa. 

Para garantir o movimento lateral, no plano do centro de gravidade do drone, sem alterar a altitude de 

vôo, é necessário que os rotores dos três motores girem na mesma velocidade, e o rotor do quarto 

motor gire em uma velocidade diferente. O movimento em uma das quatro direções também pode ser 

fornecido aumentando a velocidade do rotor de dois motores adjacentes. Durante este movimento, o 

drone é inclinado para o lado, por isso é necessário prestar atenção ao tamanho máximo do ângulo de 

inclinação. Para movimento rotacional no plano do centro de gravidade do drone, é necessário reduzir a 

velocidade de rotação do rotor oposto aos motores. As imagens a seguir demonstram o lançamento de 

um drone [2]. 
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Explicação do movimento do drone em relação aos eixos x, y e z [2] 

 

Os motores são controlados por meio de um controlador de motor elétrico (ESC). Cada motor pode ser 

controlado com um controlador, mas controladores que controlam todos os motores também podem 

ser usados. 

A placa de distribuição de energia (PDB) fornece energia para todos os componentes ativos do drone: 

motores e controlador. O motor é alimentado por vários tipos de baterias que devem ser leves, 

eficientes e capazes de proporcionar o máximo de tempo de voo. 

O controlador de voo é a unidade de controlo central do drone. É uma placa microcontroladora. O 

microcontrolador controla o drone com base no sinal de controle que recebe através do receptor 

Bluetooth, o sinal do sensor e o programa interno, através do controlador do motor. 

O receptor Bluetooth permite que o drone comunique com o dispositivo de controlo de solo. Ao 

emparelhar o dispositivo, o utilizador obtém a capacidade de enviar comandos de controlo usando o 

joystick ou o teclado do dispositivo de controlo. 

Um equipamento padrão de drone é uma câmara que pode armazenar vídeo gravado num módulo de 

memória no drone ou enviá-lo por uma rede sem fio. A transferência de vídeo é realizada usando um 

transmissor de vídeo (VTX). 

Sensores são dispositivos que medem o tamanho físico e fornecem o seu equivalente elétrico (analógico 

ou digital) que são usados através da entrada do microcontrolador para definir o comportamento do 

drone. Frequentemente, são as peças padrão dos drones, mas os drones também podem ser equipados 
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com sensores adicionais. Drones são geralmente equipados com sensores de pressão, que são usados 

para determinar a altitude em que o drone voa, um sensor GPS para determinar a posição do drone e 

sensores para determinar a aceleração e inclinação do drone. 

Os requisitos básicos de construção são os seguintes: 

1. O plano do rotor do motor deve estar acima do plano no qual o centro de gravidade do quadricóptero 

está localizado. Se o plano em que se encontram os rotores for também o plano em que se encontra o 

centro de gravidade, existe o perigo do quadricóptero capotar durante a manobra em torno do plano 

horizontal, devido aos momentos de gravidade em torno do centro de gravidade. Rollover significa 

perda de flutuabilidade e queda. Isso implica que o centro de gravidade do drone deve ser o mais baixo 

possível e que qualquer carga ou equipamento adicional deve ser colocado abaixo da base do drone. 

Esta é uma condição para maior mobilidade do drone, pois quando o drone é inclinado, o plano de 

referência da hélice adicionalmente desce. 

2. O eixo vertical de todos os motores deve estar no mesmo círculo com o centro localizado no eixo 

central do centro de gravidade da estrutura. 

3. Simetria da estrutura para uma regulação mais fácil e melhor estabilidade 

4. Espaço seguro para baterias e outros equipamentos 

5. O mínimo de massa possível, mas para atender aos requisitos de resistência. 

6. Espaço acima e abaixo do rotor com o mínimo possível de peças de construção e, se possível, a 

existência de elementos que absorvão a maior parte da energia de impacto em caso de queda, sendo 

facilmente substituíveis. 
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TELLO DRONE 
- características principais - 
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Descrição dos componentes do drone Tello EDU: 

1. Hélices 

2. Motores 

3. Indicador de status do drone 

4. Câmara 

5. Botão liga / desliga 

6. Antenas 

7. Sistema de posicionamento de visão 

8. Bateria 

9. Porta micro USB 

10. Protetores de hélice 

 

 

Descrição da aeronave 

As suas dimensões e características tornam-o muito gerivel. 

Tabela 1. Caracteristicas principais 

Peso 87 g 

Dimensões 98×92.5×41 mm 

Hélice 3 polegadas 

Funções Integradas 

Sensor telemétrico 

Barometro 

LED 

Sistema de visão 

Wi-Fi 2.4 GHz 802.11n 

Streaming 720p em tempo real 

Porta Porta de carregamento de bateria USB 

Faixa de temperatura operacional de 0° to 40° 

Faixa de freqüência operacional from 2.4 to 2.4835 GHz 

Transmissor (EIRP) 

20 dBm (FCC) 

19 dBm (CE) 

19 dBm (SRRC) 
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 Detalhes em operação 

Por ser um drone principalmente de uso interno, as suas características que definem o seu 
funcionamento são bastante limitadas. 

Tabela 2. Características de voo 

Distância máxima de voo 100 m 

Velocidade máxima 8 m/s 

Tempo máximo de voo 13 min 

Altura máxima de voo 30 m 

 

Detalhes da bacteria 

Possui uma bateria muito fácil de trocar; ele pode ser carregado diretamente com um cabo USB com a 
bateria dentro do drone ou com um hub de carregamento. 

Tabela 3. Detalhes da bateria 

Removível Yes 

Capacidade 1100 mAh 

Voltagem 3.8 V 

Modelo LiPo 

Energia 4.18 Wh 

Peso líquido 25 ± 2 g 

Faixa de temperatura ao carregar from 5° to 45° 

Potência de carga máxima 10 W 

 

Detalhes da câmara 

A câmara permite obter vídeos de boa qualidade (HD), após o processamento da imagem é possível 
desenvolver diferentes aplicações. 

Tabela 4. Detalhes da câmara 

Foto 5 MP (2592x1936) 
Campo de visão 82.6° 
Video HD 720p 30 fps 
Formato JPG (Photo) 

MP4 (Video) 
Estabilização eletrónica Yes 
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Vision Positioning System: Composto por uma câmara e um módulo infravermelho 3D. Este sistema é 

capaz de trabalhar numa faixa de 0,3 ma 30 m de altura, mas as suas condições ideais de trabalho são de 

0,3 ma 6 m de altura. 

Indicador de status do drone: É um led que possui o drone, e indica em que estado o drone está a cada 

momento. (Ligando, sem receber mensagens ...) 

Campo de visão: É a área aberta observável que a câmara do drone pode ver. 

Estabilização eletrónica: é uma técnica de aprimoramento de imagem que utiliza processamento 

eletrónico. 

Como controlar o drone 

Baixe e instale o aplicativo Tello. Depois disso, você precisa se conectar ao tello 

Wi-Fi e   
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DRONEBLOCKS 
- o que é droneblocks, exemplos - 
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A programação ou codificação de computadores atrai rapidamente a atenção do círculo educacional. E o 

que se acreditava ser o território dos engenheiros de software e cientistas da computação agora está 

disponível para quase todos. Isso deve-se à aparência da interface de programação Drag and Drop 

(arrastar e soltar). 

À medida que novas tecnologias surgem, conhecer a codificação, ou pelo menos compreender a 

maneira como os computadores funcionam, nos tornará mais bem equipados para interagir com a 

tecnologia ao nosso redor e fazer uso dela. 

O que é uma linguagem de programação arrastar e soltar? 

Como o nome sugere, a linguagem de programação arrastar e soltar é uma interface visual na qual, sem 

o conhecimento da sintaxe (a sintaxe é como a ortografia e a gramática de uma linguagem de 

programação de computador), você ainda pode programar um computador juntando quebra-cabeças 

como peças e colocando-os juntos. Depois de colocar os blocos corretamente, o seu programa será 

executado. 

A beleza desse tipo de programação é que ele pode ser usado por todos, mesmo crianças pequenas, e 

sem perturbar os sinais de pontuação, pode-se concentrar na lógica real por trás dos algoritmos 

(algoritmos são etapas lógicas nas quais dividimos a tarefa a ser compreensível para o computador). 

Um desses aplicativos é DroneBlocks, que é usado para escrever programas de gestão de drones. 

DroneBlocks é um ambiente de programação de blocos de arrastar e soltar que suporta muitos dos 

drones líderes, como: Phantom 3, Phantom 4, Mavic Pro, Mavic Air, Spark e Tello. Este é um aplicativo 

gratuito que está disponível em diferentes plataformas: iOS App Store, Google Play Store e Chrome App 

Store. Uma das maiores vantagens é que um telemóvel pode ser usado para fazer um programa e 

operar um drone. 
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Mission 1 - "Hello world" 

É uma tradição, ao aprender uma nova linguagem de programação, começar com a tarefa simples "Hello 

World!". Isso geralmente consiste em compreender a sintaxe da linguagem e, em seguida, experimentar 

"Hello World!" impresso na tela. 

Como não imprimiremos nada no ecran, nos envolveremos em algo ainda mais emocionante. Vamos 

programar uma missão básica em que o drone descola, gira 360 graus e pousa. Além disso, esta será 

uma ótima maneira de se familiarizar com vários blocos de programa em DroneBlocks. 

DroneBlocks fornece um grande número de blocos que podem controlar o comportamento dos drones. 

Cada bloco pode ser executado individualmente ou em um grupo conhecido como programa ou missão. 

O primeiro programa que criaremos consistirá em três blocos: 

• descolar 

• girando em torno de seu eixo ("guinada para a direita" ou "guinada para a esquerda") 

• aterragem 

Ao emitir o comando de descolagem, o drone Tello 

subirá a uma altura de cerca de 1,2-1,5 metros. Deve-

se levar em consideração que este drone, ao contrário 

de alguns outros mais avançados, não possui um GPS 

embutido, portanto, a precisão deste drone não é 

consistente. Tello usa sensores e lógica de controle de 

voo para determinar sua altitude e distância. 

Após a descolagem, DroneBlocks emitirá o seguinte 

comando e enviará para o controlador de voo do 

drone. Isso é considerado lógica sequencial, onde cada 

bloco é executado em uma determinada ordem. Para 

direcionar o drone para girar 360 graus, um bloco de 

rotação em torno de seu eixo é usado. 

Finalmente, um bloco de pouso é usado, o que 

dá ao drone um comando para pousar na sua 

localização atual. Certifique-se de que sua área 

esteja limpa para o pouso, para que o drone 

não bata em nenhum obstáculo. O seu bloco 

de comando deve ser semelhante à Figura 2. 

Um grande recurso do DroneBlocks é que você pode visualizar o JavaScript em sua missão de bloqueio. 

Clique no botão ao lado (hambúrguer - três linhas) e selecione "Mostrar Código da Missão". A Figura 3 é 

uma visão do código JavaScript de nossa primeira missão. 
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Mission 2. – Square 

Nesta lição, vamos descobrir como usar DroneBlocks e Tello para mover à volta da moldura de um 

quadrado. Abordaremos esta missão usando duas técnicas diferentes: uma missão que mantém o nariz 

do drone apontado para frente e outra que usa blocos de "guinada" para direcionar o nariz do drone na 

direção do vôo. Esses conceitos de voo são úteis para entender quando se aprende a programar missões 

mais complexas. 

Crie um programa que controlará o drone para se mover de acordo com o esquema da Figura 4. 

A descolagem é onde nosso drone irá descolar. Pode-se ver na foto que o drone não deve girar, ou seja, 

o nariz (parte frontal) deve estar sempre virado para frente. A missão termina quando o drone retorna à 

sua posição inicial. 

A Figura 5. representa a solução para esta missão. Primeiro, definimos o bloqueio de descolagem e, em 

seguida, definimos o bloqueio de forma que o drone avance. Este bloco está localizado na guia 

"Navegação" (assim como todos os outros relacionados ao movimento do drone). O valor pelo qual o 

drone deve ser movido é expresso em centímetros e é 100 (é possível ajustar em polegadas). Depois é a 

vez do drone se mover para a direita, depois para trás e finalmente para a esquerda. No final, é claro, 

montamos um bloco "terreno", com o qual encerramos cada programa / missão. 
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Crie um programa que controlará o drone para se mover de acordo com o esquema da Figura 6. 

Esta missão orá começar de forma semelhante à anterior, apenas o nariz do drone deverá virar na 

direção do drone. Ao escrever o código, usaremos um bloco chamado "yaw right". 

 

Vamos definir o bloco de "descolagem" primeiro e, em seguida, deixar o drone avançar, como na tarefa 

anterior. Então, temos que virar o nariz do drone na direção do próximo movimento, ou seja, o nariz 

deve estar sempre para frente. Fazemos isso com a ajuda do bloco "guinar para a direita", e o ângulo em 

que giramos o drone é de 90 graus. Depois disso, repetimos os comandos de bloco "voar para a frente" 

e "virar para a direita", então temos um total de 4 repetições. Terminamos com o bloco de aterragem. A 

Figura 6 mostra a solução para esta missão. Uma vez que muitos blocos são repetidos nesta missão, 
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para que não sejam chamados constantemente do cartão, pode-se clicar com o botão direito no bloco 

para obter um novo menu no qual tem a opção de duplicar o bloco selecionado. 

 

Missão 3 - Quadrado com a Loops card 

O problema, cuja solução é mostrada na Figura 7, pode ser feito com muito menos blocos usando loops. 

Nesse caso, utilizamos o bloco "Loops" em que colocamos a parte da tarefa anterior que se repete 

quatro vezes ("voar para a frente" e "virar para a direita"). A Figura 8 mostra uma representação gráfica 

da solução desta missão. 
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Missão 4. - Uso de variáveis 

Nesta lição, veremos as variáveis. Lembre-se de que pode inserir valores de distância e grau em blocos 

de código estáticos, como blocos de navegação. Esses valores são estáticos e só podem mudar quando 

você cria sua missão. Em muitos casos, você 

deseja que certas entradas sejam dinâmicas ou 

variáveis durante a programação. As variáveis 

permitem que você altere a entrada durante a 

execução do código. 

Uma ótima maneira de demonstrar o uso de 

variáveis é programar a direção de drones. 

Mostraremos primeiro porque as variáveis são 

importantes. Em nossa viagem de avião, o drone 

voará 50 cm à frente e depois retornará à posição 

inicial. Durante a segunda parte da missão, o 

drone vai virar e voar 100 cm para a frente e 

depois voltar. Essas etapas serão repetidas em 

etapas de 50 cm, com distância máxima de 250 

cm, totalizando cinco repetições. Sem o uso de 

loops e variáveis, nosso código de missão se 

parece com a Figura 9. 

É claro que este programa inclui um grande 

número de códigos de bloco redundantes! É por 

isso que esta é uma grande oportunidade para modificar nosso código. No entanto, há um problema, 

visto que as distâncias dentro de cada um dos blocos “fly forward” são fixas. De alguma forma, tem que 

ser dinâmico. Faremos isso usando variáveis. As variáveis nos permitem aumentar as distâncias a cada 

loop e tornar o código mais fácil de gerenciar. Por exemplo, se você deseja alterar o código da Figura 9 

para que voe em incrementos de 100 cm em vez de 50, você usaria variáveis para executar esta tarefa. 

Se você não usa variáveis e deseja alterar a distância, terá que alterar em 10 blocos diferentes. 

Para poder usar variáveis, devemos primeiro criá-las. Elas são feitas na guia "Variáveis" e o nome da 

nova variável é inserido. Neste caso, colocaremos "distâncias". Depois disso, criamos outra variável 

chamada "stepIncrement". Depois de criar essas duas variáveis, nós as definimos e damos a elas os 

valores 0 e 50. 

 

Para poder usar variáveis, devemos primeiro criá-las. Elas são feitas na guia "Variáveis" e o nome da 

nova variável é inserido. Neste caso, colocaremos "distâncias". Depois disso, criamos outra variável 

chamada "stepIncrement". Uma vez que tenhamos feito essas duas variáveis, nós as definimos e damos 

a elas os valores 0 e 50. Continuamos chamando um loop que será repetido cinco vezes. Nele, 
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precisamos definir que o valor da variável "distância" muda matematicamente, ou seja, que seu valor 

representa a soma da variável "distância" e "incremento de passo". O bloco de soma (e outras 

operações matemáticas) pode ser encontrado na guia "Matemática". Como o drone precisa retornar ao 

local de partida, temos que inserir outro loop que será repetido duas vezes e no qual haverá instruções 

exatas sobre o que o drone deve fazer - "voar para frente" e "guinar para a direita". Para a dimensão do 

bloco "voar para a frente", a variável "distância" deve ser definida. A solução para essa missão é 

apresentada na Figura 10. 

Como pode ver, as variáveis permitem que o software seja flexível e permite criar missões poderosas. 

 

Missão 5. - IF / ELSE 

 Se quisermos programar o drone para seguir o padrão da Figura 11. a melhor solução seria usar as 

condições IF / ELSE. A Figura 12 mostra como poderíamos fazer isso sem condicionantes e quantas 

deficiências existem durante esse trabalho e, posteriormente, autonomia reduzida ao alterar alguns 

parâmetros. A Figura 12 tem um código redundante que, se você quiser voar em um padrão de cobra 

mais longo, torna o código muito confuso e difícil de gerenciar. Isso pode ser corrigido adicionando 
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lógica - IF / ELSE. 

Primeiro queremos fazer três variáveis: "forwardDistance", "sideDistance" e "loopCount" (para verificar 

se o valor é par ou ímpar para determinar se o drone deve ir para a esquerda ou direita). Na Figura 11, 

vemos que são 4 repetições onde o drone vai para frente, depois para o lado, então faremos um loop 

com quatro repetições. Também colocaremos um teste lógico (IF DO ELSE) neste loop, com a ajuda do 

qual determinaremos se o drone deve ir para a esquerda ou para a direita. Como criamos a variável 

"loopCount" e demos a ela o valor 0, verificamos se é par ou ímpar. Se for um drone a vapor, deverá ir 

para a direita; se não for, o drone irá voar para a esquerda. Em seguida, fazemos um bloco matemático 

que aumentará o valor da variável "loopCount" em 1. Finalmente, precisamos girar o drone com a ajuda 

do bloco "yaw right" em 180 ° e retornar o drone ao ponto inicial posição. Você pode ver a solução 

dessa missão na Figura 13. 
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SCRATCH 
- como instalar, exemplo - 
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• Baixe a versão 2.0 

• baixe e instale node.js de nodejs.org/en 

• baixe Tello.js e Tello.s2e de 

dlcdn.ryzerobotics.com/downloads/tello/20180222/Scratch.zip 

• Abra o Scratch e instale os arquivos baixados anteriormente pressionando a tecla Shift e clicando em 

Arquivo. Em seguida, selecione Importar extensão HTTP experimental e selecione Tello.s2e 

Agora precisamos conectar o computador ao drone: 

• No CMD, abra o diretório onde você instalou Scratch e quando estiver nele, digite o seguinte 

comando: node Tello.js 

• Ligue o drone 

• Abra as conexões Wi-Fi no seu computador e selecione a rede Tello 

 

Tarefa 1. 

Crie um programa que irá controlar o movimento do drone: 

• Quando a tecla de seta para cima é pressionada para avançar 

• Quando a tecla de seta para baixo é pressionada para voltar 

• Quando a tecla de seta para a esquerda é pressionada para ir para a esquerda 

• Quando a tecla de seta para a direita é pressionada para ir para a direita 
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• Quando o botão a é pressionado para subir 

• Quando a tecla s é pressionada para descer 

• Quando a tecla Enter é pressionada para iniciar o programa 

• Quando o botão de espaço é pressionado, o drone pousa. 

Faremos isso da seguinte maneira: 

• Primeiro, selecionaremos e arrastaremos os blocos “quando a tecla for pressionada” do menu Eventos 

para a área de trabalho e destacaremos o botão desejado 

• Então, no menu More Blocks que obtivemos seguindo as instruções, adicionamos blocos com os quais 

podemos controlar o drone 
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PYTHON 
- sobre python, como instalar, exemplo - 
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PYTHON - BÁSICOS 

Python é uma das linguagens de programação mais comume usadas entre criadores, designers, 

engenheiros, educadores ou alunos. Nos últimos anos (pelo menos 15), o Python está posicionado no 

topo da lista de linguagens de programação. 

No final dos anos 80, Guido Van Rossum, um programador holandês, tornou-se o criador da linguagem 

de programação Python. Afirmou que se tratava de um “projeto hobby”, que o mantinha ocupado 

durante as férias de Natal, em dezembro de 1989. 

 
 

Portrait of Guido Van Rossum at the Dropbox headquarters in 2014. Taken by San Francisco based 

photographer Dan Stroud, October the 3rd, 2016 

 
Python logo, taken from the https://www.python.org/ 

 

O predecessor do Python foi a linguagem de programação ABC, também desenvolvida por Guido van 

Rossum. 

Quais são as principais características do Python? Em 1999, Van Rossum fez uma proposta que 

submeteu à DARPA, chamando-a de "Programação de Computador para Todos". Nessa proposta estão 

as características mais valiosas do Python, ou “objetivos do Python” (como dito na Wikipedia): 

1. Uma linguagem fácil e intuitiva tão poderosa quanto os principais concorrentes 

https://www.python.org/
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2. Código aberto, para que qualquer pessoa possa contribuir com seu desenvolvimento 

3. Código que é tão compreensível quanto o inglês simples 

4. Adequação para tarefas diárias, permitindo tempos de desenvolvimento curtos 

 

Além desses quatro, existem mais vantagens do Python: 

5. É uma linguagem interpretada - cada instrução (linha de código) é executada uma a uma. A depuração 

é mais fácil do que em linguagens compiladas. 

6. Python é conhecido por apresentar uma biblioteca considerável e contém código para vários fins. 

7. O código escrito uma vez em Python pode ser executado em qualquer lugar, ao contrário de algumas 

linguagens (como C, C ++ ...). Isso é chamado de Write Once Run Anywhere (WORA). 

8. Python pode ser estendido para outras linguagens (C, C ++). 

9. Python tem seus aplicativos em vários domínios, como: 

• Desenvolvimento Web e Internet - Django, Pyramid, Flask 

•Desenvolvimento de software 

• Acesso a base de dados 

• Desenvolvimento de jogos - PyGame, PyKyra 

• Aplicativos de desktop - Kivy, pyqt, pyside 

•Educação 

• Ciência e numérica - SciPy, Pandas, IPython, NumPy ... 

 

Existem algumas desvantagens que precisam ser mencionadas: 

1. Uma vez que é executado linha por linha, o Python geralmente resulta numa execução lenta. 

2. Raramente é usado para implementar aplicativos baseados em smartphones. 

3. A simplicidade do Python às vezes pode levar a erros de tempo de execução (restrições de design). 
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Taken from https://data-flair.training/blogs/advantages-and-disadvantages-of-python/ 

 

Em poucas palavras, Python pode ser descrito como uma linguagem de programação intuitiva e 

orientada a objetos, com tipagem dinâmica. Isso significa que não há necessidade de declarar o tipo de 

variável ao escrever o código. 

Digitando apenas uma linha no IDLE (Integrated DeveLopment Environment): 

 

>>> print ("Olá, Mundo") 

 

Haverá o próximo resultado na tela: 

>>> Olá, mundo! 

 

Python executa exatamente o que é comandado: 

>>> 2 + 2 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://data-flair.training/blogs/advantages-and-disadvantages-of-python/
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BAIXAR E INSTALAR 

O site oficial onde pode ser encontrado o lançamento mais recente do Python (versão) é: 

https://www.python.org/ 

Existem versões listadas para Windows, MacOS e outras plataformas. 

 

 

A versão mais recente do Python 3 é o Python 3.9.6, com cerca de 25 MB. Para iniciar a instalação, 

precisa clicar no arquivo que foi baixado e confirmar algumas vezes (durante a instalação). O aplicativo 

instalado é listado no menu iniciar. 

 

Iniciando Python 3.9 (64 bits), obtemos um IDLE de aplicativo (Ambiente de DeveLopment Integrado 

para Python): 
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 Python para drones 

O programa para drones que usaremos é a linguagem de programação Python. Python é uma linguagem 

de programação que permite trabalhar rapidamente e integrar sistemas de maneira mais eficaz. Para 

fazer isso, vamos instalar o Python e usar o IDE, que é um ambiente de programação integrado para 

escrever o código. Primeiro, vamos para python.org na seção de download, onde podemos baixar a 

versão mais recente. Então podemos ir para a seção de download do PyCharm e baixar o IDE. Quando o 

Python e o PyCharm estiverem instalados, estamos prontos para começar. 

Para programar o drone Tello, precisamos de bibliotecas. Portanto, temos que instalá-los também. 

Precisamos da biblioteca djitellopy e da biblioteca opencv-python. Depois de importar essas bibliotecas, 

podemos começar a codificar. 

de djitellopy import tello 

Precisaremos importar a biblioteca de tempo. Isso nos permitirá inserir atrasos entre cada comando. 

from time import sleep 

Temos que criar um objeto tello. 

 

Agora podemos simplesmente conectar este objeto e ele irá obter todos os endereços IP e todas as 

partes de comunicação. 

me = tello.Tello() 

 

me.connect() 

O objeto criado permite-nos emitir comandos para o drone e ler algum valor do drone, por exemplo, se 

quisermos saber qual é o status da bateria, usamos o método get_battery (). 

 

A lista de métodos está disponível se você clicar em Ctrl e, em seguida, clicar com o botão esquerdo do 

mouse. Agora podemos ver todas as funções que podemos usar. 

print(me.get_battery()) 

Antes de iniciarmos nosso código, precisamos verificar se nosso drone está conectado ao wi-fi. Temos 

que ligar o drone. Depois disso, vá para as configurações do wi-fi e conecte o drone. Quando tivermos 

feito isso, podemos iniciar nosso código. 

Agora precisamos ver como podemos controlar nosso drone. Podemos simplesmente escrever - vá em 

frente.  
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me.move_forward(30) 

Mas não conseguiremos controlar a velocidade, como discutimos na introdução do drone. Ele pode ser 

traduzido em árvore, então queremos controlar isso. Vamos escrever: 

me.send_rc_control(left_right_velocity,forward_backward_velocity,up_down_velo

city,yaw_velocity) 

Esta função tem quatro dígitos, o primeiro é left_right_velocity, o segundo é 

forward_backward_velocity, o terceiro é up_down_velocity e o quarto é yaw_velocity. Todas essas 

velocidades são usadas para o controle do drone e todas podem ser usadas de menos 100 a 100. Ao 

combinar essas velocidades, alcançamos o movimento desejado do drone. 

Depois de emitir o comando, a duração da ação dada pelo comando deve ser determinada, e fazemos 

isso chamando a função sleep com o parâmetro dado em segundos. 

Antes de usar o comando para mover o drone, devemos comandar o drone para descolar e, afinal, 

comandar para a aterragem. Esses comandos são: 

sleep(2) 

Então, esses são os movimentos básicos que podemos controlar. Podemos controlar para cima e para 

baixo, esquerda e direita, para frente e para trás e podemos controlar a mandíbula. 

Agora, vamos aprender como capturar imagens através do nosso drone. O que precisamos fazer é ativar 

o stream. Esse fluxo nos dá todos os quadros, um por um, e podemos processá-los. 

me.takeoff()  

and  

me.land() 

 

me.stream_on() 

while True: 

    img=me.get_frame_read().frame 

    img=cv2.resize(img,(360,240)) 

    cv2.imshow("Image",img) 

    cv2.waitKey(1) 
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Tarefa 1 

Usando comandos de movimento de drones, crie um programa que demonstre o movimento de drones. 

Deixe o drone avançar 50 cm para a frente, depois 50 cm para a esquerda, depois 50 cm para trás e 

depois 50 cm para a direita. Antes de pousar, dê ordem para subir 10 cm e depois descer 10 cm. 

from djitellopy import tello 

from time import sleep 

 

me = tello.Tello() 

 

me.connect() 

 

me.takeoff() 

 

me.move_forward(50) 

sleep(2) 

me.move_left(50) 

sleep(2) 

me.move_back(50) 

sleep(2) 

me.move_right(50) 

sleep(2) 

me.move_up(50) 

sleep(2) 

me.move_down(50) 

sleep(2) 

 

 

me.land() 

 

Tarefa 2 

Modifique o programa para que o movimento do drone seja repetido 5 vezes antes de pousar. 

from djitellopy import tello 

from time import sleep 

 

me = tello.Tello() 

 

me.connect() 

 

me.takeoff() 

 

 

def movements(): 

    me.move_forward(50) 

    sleep(2) 

    me.move_left(50) 

    sleep(2) 

    me.move_back(50) 
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    sleep(2) 

    me.move_right(50) 

    sleep(2) 

    me.move_up(50) 

    sleep(2) 

    me.move_down(50) 

    sleep(2) 

 

 

for i in range(5): 

    movements() 

 

me.land() 

 

Tarefa 3 

Usando o comando rc, crie um programa para que o drone se mova em diferentes direções (para frente, 

para trás, esquerda, direita, para cima, para baixo e gire). Teste a operação dessas funções por meio de 

vários exemplos. 

from djitellopy import tello 

from time import sleep 

 

me = tello.Tello() 

 

me.connect() 

 

me.takeoff() 

 

me.send_rc_control(50, 0, 0, 0) 

sleep(2) 

me.send_rc_control(0, 50, 0, 0) 

sleep(2) 

 

 

me.land() 

 

Tarefa 4 

Estabeleça uma conexão com a câmara do drone e mostre o que ele "vê". Deixe o drone levantar e virar 

5 vezes enquanto envia o vídeo. 

from djitellopy import tello 

import cv2 

 

me = tello.Tello() 

 

me.connect() 

 

me.takeoff() 
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me.streamon() 

 

i = 0 

while i < 5: 

    me.send_rc_control(0, 0, 0, 50) 

    img = me.get_frame_read().frame 

    img = cv2.resize(img, (360, 240)) 

    cv2.imshow("Image", img) 

    cv2.waitKey(1) 

    i = i + 1 

     

me.land() 

 

Tarefa 5 

Faça o programa de forma que o drone seja controlado pelo teclado. 

import KeyPress as kp 

from djitellopy import tello 

from time import sleep 

 

kp.init() 

me = tello.Tello() 

me.connect() 

me.takeoff() 

 

 

def getKeyboardInput(): 

    lr, fb, ud, yv = 0, 0, 0, 0 

    speed = 50 

    if kp.getkey("LEFT"): 

        lr = speed 

    elif kp.getkey("RIGHT"): 

        lr = -speed 

    if kp.getkey("UP"): 

        fb = speed 

    elif kp.getkey("DOWN"): 

        fb = -speed 

    if kp.getkey("w"): 

        ud = speed 

    elif kp.getkey("s"): 

        ud = -speed 

    if kp.getkey("a"): 

        yv = speed 

    elif kp.getkey("d"): 

        yv = -speed 

    if kp.getkey("q"): me.land() 

    if kp.getkey("i"): me.takeoff() 

    return [lr, fb, ud, yv] 
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while True: 

    vals = getKeyboardInput() 

    me.send_rc_control(vals[0], vals[1], vals[2], vals[3]) 

    sleep(0.05) 

 

Tarefa 6 

Modifique o programa anterior adicionando um botão que gravará a imagem da câmara atual num 

arquivo. 

import KeyPress as kp 

from djitellopy import tello 

import time 

import cv2 

 

kp.init() 

me = tello.Tello() 

me.connect() 

global img 

me.streamon() 

 

me.takeoff() 

 

 

def getKeyboardInput(): 

    lr, fb, ud, yv = 0, 0, 0, 0 

    speed = 50 

    if kp.getkey("LEFT"): 

        lr = speed 

    elif kp.getkey("RIGHT"): 

        lr = -speed 

    if kp.getkey("UP"): 

        fb = speed 

    elif kp.getkey("DOWN"): 

        fb = -speed 

    if kp.getkey("w"): 

        ud = speed 

    elif kp.getkey("s"): 

        ud = -speed 

    if kp.getkey("a"): 

        yv = speed 

    elif kp.getkey("d"): 

        yv = -speed 

    if kp.getkey("q"): me.land(); time.sleep(3) 

    if kp.getkey("i"): me.takeoff() 

    if kp.getkey("z"): 

        cv2.imwrite(f'Resources/Images/{time.time()}.jpg', img) 

        time.sleep(0.3) 

    return [lr, fb, ud, yv] 
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while True: 

    vals = getKeyboardInput() 

    me.send_rc_control(vals[0], vals[1], vals[2], vals[3]) 

    img = me.get_frame_read().frame 

    img = cv2.resize(img, (360, 240)) 

    cv2.imshow("Image", img) 

    cv2.waitKey(1) 
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Microcomputadores 

- sobre microcomputadores - 
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Microcomputadores 

Os   do primeiro microprocessador em 1971, se podia pensar em reduzir os custos de produção e 

miniaturizar os computadores. 

Na era actual dos computadores pessoais, é importante esclarecer que embora os microcomputadores 

sejam frequentemente confundidos com computadores pessoais, não são a mesma coisa. Pelo 

contrário, poder-se-ia dizer que os PCs são uma classe de microcomputadores com especificidades 

especiais condicionadas pelo objectivo. 

  

Слика  1. Микрорачунари 
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Raspberry Pi 

- Como é que funciona - 
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O Raspberry Pi é um pequeno computador desenvolvido no Reino Unido pela Fundação Raspberry Pi 

para promover a tecnologia informática e a ciência da computação nas escolas. Ao longo dos anos, 

apareceram modelos em várias variantes que se enquadram nas quatro gerações do Raspberry Pi. 

Os modelos actuais são os modelos Raspberry Pi 4. Estes são computadores com processadores AVR 

quad-core com uma velocidade de relógio de 1,5 MHz e RAM de até 8 gigabytes. 

Raspberry Pi requer um sistema operativo. A escolha do sistema operativo depende do utilizador e as 

opções são uma edição especial de Windows e várias distribuições Linux. A popularidade deste 

microcomputador significa um grande número de especialistas das fileiras de utilizadores para além de 

um bom apoio no site oficial do Raspberry Pi. Isto significa que está disponível um grande número de 

tutoriais, tanto escritos como em vídeo, assim como um grande número de fóruns onde os problemas 

em uso são resolvidos. No site oficial existe uma secção de download com a última versão do sistema 

operativo sugerido por Raspbian Linux com o último software utilizado (por exemplo: pode instalar o 

Libra office como um pandam dos programas do MS Office). Um cartão SD é utilizado para armazenar o 

sistema operativo e as aplicações. 

Estes microcomputadores estão equipados com um subsistema gráfico que permite a ligação a 

monitores Full HD 1080p de alta definição com resolução de 1920 x 1080. Fornecido com uma ou duas 

saídas de vídeo HDMI e uma porta de câmara. 

O Raspberry Pi tem múltiplas portas USB (duas USB 2.0 e duas USB 3.0) para ligar periféricos, 

principalmente ratos e teclados, mas também ecrãs e câmaras tácteis, bem como todos os outros 

dispositivos para os quais existem controladores para o sistema operativo seleccionado. O 

funcionamento em rede e o acesso à Internet podem ser conseguidos através de Ethernet e WiFi. 

Proporcionam a possibilidade de conectividade Bluetooth. Além disso, o Raspberry Pi é específico 

porque fornece pinos de entrada / saída de uso geral que podem ser usados para ligar componentes e 

dispositivos electrónicos usando protocolos de comunicação como o UART serial, I2C, SPI. Isto significa 

que circuitos de controlo de motores, visores LCD, relés, bem como vários sensores digitais e analógicos 

podem ser ligados através destes pinos. 

Tudo o que foi dito sobre o Raspberry Pi leva-nos à conclusão de que é uma excelente escolha para a 

realização de vários sistemas de controlo. Tem poder de computação suficiente e uma gama completa 

de capacidades para receber dados do ambiente para ser o "cérebro" de um sistema que controla 

actuadores, que são um enorme número de aplicações de alguns tipos de motores. Para que o nosso 

microcomputador possa reagir aos dados que os sensores recolhem do ambiente e executar as tarefas 

atribuídas, é necessário programá-lo. Python perfilou-se como a linguagem de programação básica para 

o Raspberry Pi. E muitas outras linguagens são opções de programação. 

Um robô é uma unidade electromecânica capaz de executar determinadas tarefas de forma autónoma, 

de acordo com um programa, ou sob controlo humano. Os robôs são utilizados para executar tarefas 
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que são perigosas, difíceis ou cansativas para os humanos. Por exemplo, a recolha de resíduos nucleares 

ou o empilhamento de um grande número de fios de acordo com a cor, bem como tarefas repetitivas 

onde a perseverança e precisão são necessárias, tais como a montagem do motor e do chassis do 

automóvel. 

A inteligência que um robô possui é de facto um programa ou sistema de programas, que determina a 

capacidade do robô para reconhecer certas situações e lidar com elas ou resolvê-las, comportar-se da 

forma correta ou mesmo aprender com a experiência pessoal como lidar com novas situações e resolver 

novos problemas. Este tipo de inteligência é também chamado inteligência artificial e representa um 

ramo separado da ciência. 

É evidente que, para o surgimento da robótica, tinha de haver conhecimentos teóricos adequados e que 

tinham de ser adquiridas condições tecnológicas adequadas. Dado que estas condições foram 

alcançadas através do desenvolvimento gradual, não é possível determinar de forma totalmente 

inequívoca quando começou o desenvolvimento da robótica. Acredita-se que o desenvolvimento da 

teoria de controlo, computadores e electrónica foi essencial para o surgimento de robôs. 

Se saltarmos as fases iniciais (aparecimento do motor do campo magnético rotativo e do computador 

electrónico), a invenção do transístor em 1947 e do circuito integrado em 1959 foi crucial para o início 

do desenvolvimento acelerado da robótica industrial, o que permitiu a miniaturização. Isto permite 

cálculos intensivos durante a realização de percursos programados, processamento de informação de 

sensores e controlo de acionamentos eléctricos. 

Um robô industrial é um manipulador automático, servo-controlado, reprogramável, multifuncional e 

multe eixo capaz de manipular material, peças, ferramentas ou dispositivos especiais durante operações 

variáveis e programadas para executar várias tarefas. Mais genericamente, um robô industrial pode ser 

descrito como pela Organização Internacional de Normalização (ISO): "Um robô é uma máquina 

constituída por um mecanismo que contém vários graus de liberdade, aparecendo frequentemente com 

um ou mais braços terminando numa cintura, capaz de segurar ferramentas, peça a ser trabalhada ou 

dispositivo de teste. Em particular, o seu dispositivo de controlo deve utilizar um dispositivo de 

armazenamento, bem como sensores que tenham em conta o ambiente e as condições. Estas máquinas 

polivalentes são normalmente concebidas para realizar operações frequentemente repetidas e podem 

ser adaptadas a outras operações. "Ao utilizar robôs, o trabalho manual pode ser completamente 

eliminado tanto em operações auxiliares como em operações tecnológicas básicas. 

A produção moderna é caracterizada pela alta automatização dos processos tecnológicos básicos, mas 

as operações auxiliares são realizadas manualmente. Estas operações são monótonas, primitivas, e 

frequentemente difíceis, prejudiciais, e até ameaçadoras de vida. Uma boa parte do esforço de trabalho 

é gasta nelas. Uma vez que muitas operações manuais auxiliares não podem ser automatizadas por 

meios tradicionais, há necessidade da realização e ampla aplicação de robôs industriais. 
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A aplicação de robôs industriais provoca numerosas mudanças não só na esfera dos sistemas de 

produção, mas também no campo das relações socioeconómicas. Ao alterarem o conteúdo do trabalho 

no sentido de libertar as pessoas de empregos difíceis, monótonos e perigosos, abrem oportunidades de 

empregar pessoas em trabalhos mais criativos e complexos que podem ser feitos em melhores 

condições de trabalho. 

Robôs de primeira geração - os robôs de software são capazes de repetir automaticamente um 

determinado movimento. Este não é apenas um movimento específico, mas um movimento arbitrário 

que é dado ao robô por demasiados meios de comunicação social. Uma nova tarefa envolve um novo 

programa. Isto esgota a possibilidade de comunicação com o robô, e a sua independência reflete-se na 

repetição automática precisa de um dado movimento. Estes robôs são também chamados robôs de 

reprodução. 

Os robôs de primeira geração oferecem amplas oportunidades para executar uma variedade de tarefas 

práticas. No entanto, independentemente do seu funcionamento automático, a sua independência é 

ainda limitada. Mostrá-lo-emos com um exemplo. Vamos imaginar uma tarefa em que um robô pegaria 

em objectos da linha de produção e os deixaria nos locais previstos para o efeito. O robô executará esta 

tarefa com sucesso, desde que os objectos que recolhe em locais específicos, os locais onde os objectos 

são armazenados estejam vazios, se não houver obstáculos, etc. Qualquer perturbação das condições de 

trabalho impedirá o robô de executar a tarefa. Basta que o objecto que é apanhado não seja colocado 

no local pretendido com bastante precisão, ou que apareça um obstáculo na área de trabalho. 

Robôs de segunda geração - os robôs adaptativos são concebidos de modo a poderem lidar com tais 

situações imprevistas no local de trabalho, e para isso devem estar equipados com sentidos. Eles irão 

utilizá-los para obter informações e examinar as condições no espaço de trabalho, e também devem ter 

procedimentos programados para o comportamento, ou seja, lidar com certas situações. Os sentidos do 

robô são, de facto, fornecedores de informação, ou seja, sensores. São dispositivos que medem e 

fornecem informações sobre a posição mútua e a velocidade das partes móveis do braço do robô. 

Chamamos a estes doadores internos. Eles já são encontrados em robôs de primeira geração. Os robôs 

de segunda geração também devem receber informação sobre o espaço e as coisas que os rodeiam. É 

para isso que servem os fornecedores da chamada informação externa. Assim, por exemplo, tomemos o 

aperto de um robô, que normalmente é feito em forma de alicate, ou seja, um punho com dois dedos. 

Os sensores podem ser colocados no interior da pinça para registar o contacto com o objecto a ser 

apanhado, dando ao robô informação sobre se ele agarrou o objecto ou se a pinça foi apertada "vazia". 

Um sensor mais complexo também mediria a força com que a pinça agarra o objecto. Os sensores de 

toque também podem ser colocados no exterior da pinça para registar o contacto com qualquer 

obstrução. Pode também haver fotodíodos na parte frontal da pinça que registarão a aproximação de 

qualquer objecto ou obstáculo. 
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Através do sensor, o robô recebe informações do espaço de trabalho e, com base nelas, toma decisões 

sobre o seu comportamento posterior. Tal robô deve ter um computador que receba informação e tome 

decisões. Obviamente, tais sistemas permitem que o robô reaja em alguns casos a perturbações nas 

condições de trabalho. Se, por exemplo, não houver nenhum item a ser retirado da linha de produção, o 

robô irá registá-lo e depois aguardar que o próximo item chegue. Se encontrar um obstáculo, irá "senti-

lo" a contorná-lo. 

Os robôs de segunda geração podem executar tarefas muito complexas e, graças a elementos de 

inteligência artificial, têm a capacidade de lidar com algumas situações imprevisíveis. Ao contrário dos 

robôs de primeira geração, cujo objectivo era realizar um determinado movimento, os robôs de segunda 

geração têm o objectivo de realizar uma tarefa e podem, se necessário, alterar o seu movimento para 

atingir esse objectivo. 

Robôs de terceira geração - os robôs inteligentes são capazes de separar o processo de recolha de 

informação e de tomada de decisões do movimento posterior através do qual as decisões são 

implementadas. Podemos mostrar o seu trabalho sobre o exemplo de partes arbitrariamente dispersas 

no substrato. Enquanto o robô de segunda geração procura a superfície movendo a pega para a 

esquerda e para a direita, e quando encontra uma peça que regista o sensor de toque, recolhe-a e 

coloca-a no lugar, o robô de terceira geração faz o seguinte: conclui onde estão as peças a serem 

recolhidas e como são orientadas. Determina então a ordem de recolha que permite a execução mais 

rápida. No entanto, se as peças forem diferentes e a ordem de recolha for importante, então o 

computador reconhecerá cada uma das formas ao analisar a imagem. Após esta recepção e análise da 

informação, o robô começa a executar a tarefa, ou seja, a montagem das peças. 

Em considerações anteriores sobre robótica, dissemos que o cérebro de cada robô é um computador. O 

nosso robô pode ser programado para repetir certas actividades. Mas com sensores, o nosso robô pode 

ver o seu ambiente e conhecer a relação ou condição das suas partes (sensores internos e externos). O 

facto de utilizarmos um microcomputador em vez de um microcontrolador significa que podemos 

utilizar vários periféricos, como por exemplo uma câmara. O desempenho do Raspberry Pi 4 é tal que 

nos permite programar software que pode realizar análises complexas de dados do ambiente. As 

actividades que o robô realiza dependerão da forma como os dados do sensor são interpretados. O 

passo seguinte é a aplicação de inteligência artificial, ou seja, a instalação de software que permitirá ao 

nosso robô corrigir as suas actividades de acordo com as actividades anteriores e os seus resultados. Isto 

significa que o robô forma uma experiência que o ajuda a atingir o objectivo estabelecido de forma mais 

eficiente. 

Assim, os sensores são os sentidos do robô e permitem-lhe interagir com o ambiente. É muito 

importante saber como os sensores são utilizados e como comunicam com um microcomputador. 
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Sensores 
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Um sensor (muitas vezes um sensor, detector) é um dispositivo que mede quantidades físicas e as 
converte num sinal que pode ser lido por um observador e/ou por um instrumento. Por exemplo, 
um termómetro de mercúrio converte a temperatura medida na expansão do líquido de mercúrio, 
que pode ser lido no tubo divisor. 

Os sensores são amplamente utilizados na vida quotidiana: ecrãs tácteis, portas e elevadores em 
edifícios públicos, iluminação e alarmes e muitos outros dispositivos: automóveis, aviões, 
dispositivos médicos, robôs, máquinas industriais e outros. 

O indicador do sensor mostra as alterações nos valores de saída em relação aos valores medidos. Os 
sensores que medem tamanhos precisos requerem uma maior sensibilidade. 

O sensor ideal é aquele que é linear ao longo de toda a gama de valores medidos. O sinal recebido 
deve ser sempre linearmente proporcional ao valor medido. Ao mesmo tempo, não deve ser 
influenciado por qualquer outro objecto no ambiente, nem deve ter qualquer influência sobre o 
objecto medido. Isto é impossível na prática. Por conseguinte, a sua sensibilidade é medida como a 
relação entre o tamanho medido e o tamanho real. 

Podem ser classificados pelo tipo de energia para a qual transferem: 

1. térmico 
2. electromagnético 
3. mecânico 
4. químico 
5. óptico 
6. radiação iónica 
7. acústico 
8. e outros ... 

Os sensores que medem o tamanho físico e transmitem o equivalente eléctrico desse tamanho são 

importantes para nós. Para as necessidades de controlo do motor e para fazer robôs móveis, sensores 

que determinam a distância, vibrações, movimento, obstáculos, são interessantes. 
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Motor como actuador 

Um actuador é um dispositivo executivo que atua diretamente sobre o processo que gere. Quando 
se trata de controlos mecânicos, os motores de corrente contínua e de passo são mais 
frequentemente utilizados. 

Um motor eléctrico é uma máquina eléctrica que converte energia eléctrica em energia mecânica 
sob a forma de movimentos lineares ou rotacionais (binário). 

Com base no conhecimento da ação dos campos magnéticos pela força sobre um condutor eléctrico 
através do qual flui uma corrente eléctrica, o primeiro foi criado em 1833, e foi alimentado por 
corrente contínua a partir de uma bateria de células galvânicas. As invenções dos motores CA estão 
relacionadas com a aplicação de sistemas multifásicos de correntes e tensões eléctricas, bem como 
de campos magnéticos rotativos, pelos quais Nikola Tesla é o maior responsável, e estão em uso 
desde 1888. Existem também motores lineares que criam uma força que cria aceleração e 
movimento linear da massa de uma máquina ou objecto enquanto executam trabalho mecânico. 
Muitos tipos e implementações de motores eléctricos estão em uso, e atualmente são as máquinas 
de propulsão mais utilizadas em quase todas as áreas da atividade humana, e as mais utilizadas na 
indústria e no tráfego. 

A maioria dos motores eléctricos funciona com base no princípio da indução electromagnética, mas 
também existem motores que utilizam outros fenómenos electromecânicos, tais como força 
electrostática e efeito piezoeléctrico. O princípio fundamental em que os motores 
electromagnéticos se baseiam é uma força mecânica que atua sobre um condutor através do qual 
flui uma corrente eléctrica e que está localizada num campo magnético. Esta força é descrita pela lei 
de Lorentz e a sua direção é normal a um condutor e a um campo magnético. 

A maioria dos motores electromagnéticos são do tipo rotativo, e existem também motores lineares. 
Num motor rotativo, a parte rotativa é chamada rotor, e a parte estacionária é chamada estator. Os 
enrolamentos no rotor são colocados axialmente, e o campo magnético é radial. Por conseguinte, a 
força mecânica atua tangencialmente, pelo que o binário se desenvolve nos eixos do rotor. 

Motores de passo 

Os motores passo a passo podem ser controlados por sinais de saída digitais sem conversores 
complexos D/A e A/D. O controlo é realizado por meio de circuitos de comutação. A própria palavra 
motor passo-a-passo leva-nos à conclusão de que gira em passos, ou seja, em incrementos discretos 
de deslocamento angular. Em alguns casos, também ocorrem no desempenho transacional, mas a 
rotação é muito mais comum na prática. Assim, os motores passo-a-passo são conversores 
electromecânicos de energia que convertem excitação eléctrica pulsada ou escalonada em 
deslocamento mecânico escalonado. 

O princípio de funcionamento do motor passo a passo baseia-se no facto de diferentes polos 
magnéticos serem atraídos, ou seja, no facto de o material ferromagnético tender a estar o mais 
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próximo possível do polo magnético. Na figura 2 vemos o rotor no invólucro de placa que é 
magnetizado e no qual os polos magnéticos e os quatro enrolamentos do estator estão ligados, que 
estão ligados em pares de 2 (A1-A2 e B1-B2). Suponha-se que no momento inicial o rotor estava 
numa posição marcada por uma linha tracejada, ou seja, que o seu polo norte estava virado para o 
enrolamento B1 enquanto o polo sul estava virado para o enrolamento B2. No momento em que a 
corrente começa a fluir através do condutor A na direção de 1 a 2, devido à diferença na direção dos 
enrolamentos A1 e A2, são criados diferentes polos magnéticos marcados como na figura. 

 

Слика  2. Принцип рада степ мотора 

Depois o pólo magnético norte do rotor tende a aproximar-se do pólo magnético sul do estator, e o pólo 

magnético sul do rotor tende a aproximar-se do pólo magnético norte do estator. Desta forma, o rotor 

roda para a direita por um determinado ângulo, que é determinado pelo número de pólos do rotor e 

pelo número de pares de enrolamentos do estator. Caso seja necessário rodar o rotor na direcção 

oposta, é necessária uma corrente que se desloque da extremidade 2 para a extremidade 1 do 

enrolamento A. Desta forma, os enrolamentos A1 e A2 teriam pólos magnéticos opostos aos mostrados 

na figura e o rotor rodaria para a esquerda a partir da posição inicial pelo mesmo ângulo. O movimento 

continua, incluindo sucessivamente os enrolamentos A e B. 

Os motores de passo estão divididos em: 

1. Motores de passo com íman permanente (permanente) 
2. Motores de passo com relutância variável 
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3. Motores de passo híbridos (combinação 1 e 2) 
4. Com bobinas e escovas 

A resistência magnética é a resistência quando um fluxo magnético ou campo magnético passa através 

de um metal. 

O número de passos de um círculo completo depende da construção, e varia entre 10 e 500 passos. São 

feitos para potências de alguns W a alguns kW. 

Os servomotores são actuadores rotativos utilizados em aplicações onde a posição angular, velocidade e 

controlo de aceleração são necessários. Consistem num motor adequado em combinação com um 

sensor que fornece informação de posição. Os servomotores também possuem um controlador 

relativamente sofisticado, muitas vezes um módulo separado, concebido para utilização com 

servomotores. Os servomotores RC (Radio Control) são mais frequentemente utilizados em aplicações 

de controlo remoto (pequenos robots, carros telecomandados, aviões, navios, etc.). 

 
 
Servomotores 
 
O motor RC Servo tem três ligações, uma de controlo e duas através das quais o motor é alimentado 

com energia. O sinal de controlo é utilizado para controlar a posição angular do veio de saída e é na 

maioria das vezes um sinal PWM (Puls-Width Modulation). A duração do impulso do sinal PWM 

determina a posição do veio. Enquanto o sinal de controlo estiver presente, o servomotor mantém a 

posição do seu veio de saída. Quando aparece um sinal, o motor roda o veio na direcção em que a 

posição definida será alcançada primeiro. Quando a posição é atingida, o veio pára e mantém a posição 

do veio. Os sinais de controlo do servo-motor têm geralmente um período de 20 ms. O factor de 

cumprimento do impulso dentro do período será reflectido na posição do eixo de saída. Por exemplo, se 

quisermos levar o eixo a um ângulo de -45 °, é necessário que o impulso do sinal de controlo dure 1 ms 

(com um factor de enchimento de 5%); para que o eixo seja posicionado na posição neutra (0 °), a 

largura do impulso deve ser de 1,5 ms (factor de enchimento de 7,5%); se quisermos posicionar o eixo a 

um ângulo de 45 °, a largura do impulso necessária é de 2 ms (factor de enchimento de 10%). 

  

A largura do pulso é normalmente de 1 a 2 ms para um movimento de 90° do eixo, embora muitos 

servos possam fazê-lo. A amplitude média do eixo é normalmente de 1,5 ms. Pulsos mais curtos rodam 

o eixo no sentido dos ponteiros do relógio, e pulsos mais longos no sentido contrário ao dos ponteiros 

do relógio, como se pode ver na figura. 
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Слика  3. Импулс управљачког сигнала 

 

Os servomotores RC consistem em três partes: um motor de engrenagem, um dispositivo de feedback e 

um painel de controlo. Com o servo RC, o dispositivo de feedback é normalmente um potenciómetro. O 

motor, através de uma série de engrenagens (que compõem a caixa de velocidades), faz girar o eixo de 

saída e o potenciómetro ao mesmo tempo. O módulo de controlo "lê" a resistência do potenciómetro e 

determina assim a posição atual do eixo de saída. Uma representação esquemática da estrutura do 

servo motor RC é mostrada na figura. 
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Слика  4. Делови серво мотора 

 

Gestão de motores 

A gestão do motor com um computador Raspberry Pi é feita através do controlo do condutor do motor 
através de pinos de uso geral. Um condutor de motor é um conjunto de componentes electrónicos que 
permitem controlar programticamente a direcção e velocidade de rotação dos rotores em motores CC 
ou o número de passos e a velocidade e direcção de rotação em motores passo-a-passo. Os métodos de 
ligação e programação (linguagem de programação e bibliotecas utilizadas) são tópicos básicos. 

O principal problema na realização é que o motor não pode ser controlado directamente a partir dos 
pinos GPIO do Raspberry Pi, porque necessita de uma fonte de alimentação variável de 5V. Isso significa 
que tem de o alimentar separadamente. No entanto, é possível utilizar placas de controlo de motor 
adicionais para fornecer esta funcionalidade. 

O motor CC pode ser movido para a frente ou para trás, dependendo da direcção em que a corrente flui 
através dele. No entanto, seria inconveniente ter de voltar a ligar o motor sempre que se pretenda 
alterar a direcção de rotação. Para ultrapassar este problema, os painéis de controlo do motor incluem 
uma ponte X. A ponte X utiliza 4 transístores para permitir o controlo digital da forma como a corrente 
flui através do motor. A maioria das pontes X também contém díodos de retorno. O díodo de retorno 
impede o aumento da tensão gerada pelo motor quando este já não é alimentado (mas continua a 
rodar) de danificar a delicada electrónica. 

A ponte H é um circuito electrónico que permite o controlo da direcção da corrente através de um 
motor eléctrico de corrente contínua (motor BDC, DC escovado - marca para motores DC com escovas) 
ou através de outro consumidor. Ao alterar a direcção da corrente, a direcção de rotação do seu eixo 
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muda. O nome deste dispositivo, a ponte X, deriva da representação esquemática, na qual os 
interruptores e o motor formam a letra latina H (H). 

A ponte X é frequentemente utilizada em circuitos electrónicos, concebidos como um circuito integrado 
ou com transístores discretos. Também pode ser relatada com relés ou com interruptores normais, se 
não for necessária uma alta velocidade de mudança de direcção de rotação. 

 

Слика  5. Принцип рада Х моста 

O princípio de funcionamento da ponte X é o seguinte: quando os interruptores 1 e 4 estão fechados e 
os 2 e 3 estão abertos, a corrente flui num sentido através do motor. Quando 2 e 3 estão fechados e 1 e 
4 estão abertos, a direção da corrente através do motor é oposta. Isto faz com que o veio do motor rode 
no sentido oposto ao original. Fonte: wikipedia 

Na figura seguinte, a ponte X é realizada com transístores. 

 

Слика  6. Н-_мост 

 

Na prática, é utilizado um dispositivo de controlo em ambas as direcções do pedido, que se chama 
condutor na ponte X (Full-bridge-driver). Este dispositivo é um amplificador de potência que é mais 
frequentemente realizado com controlo PWM (Pulse Width Modulation - modulação de impulsos de 
largura). 
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 Na prática, é utilizado um circuito integrado marcado L293D, que representa dois circuitos H. 
 
Condutores como o ULN2003 e similares são utilizados para controlar motores passo-a-passo. Estes 
circuitos electrónicos podem fornecer correntes até 500mA, o que é importante devido ao facto de o 
próprio computador funcionar nos seus pinos com correntes baixas, apenas 3mA, que é a corrente 
superior recomendada. 

 
Слика  7. ULN2003 
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A fim de controlar o motor, uma certa voltagem é aplicada a cada um dos pinos num arranjo específico.

 

Слика  8. Шема повезивања 

O esquema de ligação dado é para ligação ao microcontrolador Arduino, o que não altera a essência. 

O controlo do servo motor com Raspberry Pi pode ser feito usando o Servo Driver HAT para Raspberry 

Pi, 16-Canal, 12-bit, I2C. 

 

Слика  9.  Raspberry Pi 

O Raspberry Pi é suficientemente potente na maioria dos casos, mas não tão bom a fornecer uma 
saída precisa de PWM. É por isso que tentar controlar um braço robótico ou um andarilho hexapod 
usando um Raspberry Pi pode ser difícil devido ao número limitado de saídas de PVM e ao servo 
motor vibratório. Este condutor resolve estes problemas. 
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As características básicas deste condutor são: 

- Usado com Raspberry Pi 40PIN GPIO padrão 
- controlado via I2C usando apenas 2 pinos 
- tem saídas servo / PWM de 16 canais, com resolução de 12 bits por canal 
- tem um regulador integrado de 5V, até 3A de corrente de saída, pode ser alimentado através 
de bateria e ligação VIN 
- interface servo padrão, suporta uma gama de servomotores tais como SG90, MG90S, MG996R, 
etc. 
- vem com exemplos e instruções (exemplos em linguagem de programação Python como o 
controlo remoto Bluetooth / WiFi)  
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Programação Python 

Exemplo de controlo de motores de corrente contínua. Será necessário ligar os dois motores e a bateria 

utilizando o controlador do motor. Quando o seu Raspberry Pi estiver desligado, monte a placa 

controladora do motor nos pinos GPIO: 

 

Слика  10. 

Ligar a bateria aos conectores de alimentação do controlador do motor, ligando o fio da bateria positivo 

(vermelho) ao terminal de alimentação positivo (+) no controlador do motor e o fio da bateria negativo 

(preto) ao terminal de alimentação negativo (-) no controlador do motor e ligar os dois motores : 

  

Слика  11. Шема повезивања 
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Precisará de saber quais os pinos GPIO que o seu controlador de motor utiliza. Ver a documentação da 

placa do controlador. Etiquetas tais como motor A e motor B, ou MA1, MA2, MB1 e MB2, são 

normalmente utilizadas. 

Seguem-se exemplos de https://projects.raspberrypi.org/en/projects/physical-computing/14. 

 

Motor class 

Vamos utilizar a classe Motor para controlar o motor. 

Importamos a classe Motor: 

de gpiozero motor de importação 

Criamos uma instância da classe Motor utilizando o pino para cada motor: 

motor1 = Motor (4, 14) 

motor2 = Motor (17, 27) 

Nota: será mais fácil se for utilizada a seguinte sintaxe Motor (para a frente = 4, para trás = 14) 

Controlamos os motores com o seguinte código: 

motor1.forward () 

motor2.backward () 

Arrancar o motor a meia velocidade: 

motor1.forward (0,5) 

motor2.para trás (0,5) 

Exemplo de utilização através de um laço no qual a direcção do movimento muda: 

motor1.forward () 

motor2.backward () 

embora Verdadeiro: 

sono (5) 

motor1.reverse () 

motor2.reverse () 

https://projects.raspberrypi.org/en/projects/physical-computing/14
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Paragem do motor: 

motor1.stop () 

motor2.stop () 

 

Robot class 

Se tivesse um robô de duas rodas, gostaria de controlar dois motores juntos, não separadamente. 
Felizmente, existe também uma classe de robôs no GPIO Zero. 
 
Importação de classes de robôs:  

do robô de importação gpiozero 
Criamos um exemplo de classe Robot com pinos para cada motor: 

robô = Robô ((4, 14), (17, 27)) 
Exemplos de códigos: 

robot.forward () 
Ambos os motores avançam. 

robot.backward () 
Ambos os motores arrancam de novo. 
Mudança de direcção: 

robot.reverse () 
Movimento a meia velocidade: 

robot.forward (0.5) 
Mova-se para a direita: 

robot.right () 
Mova-se para a esquerda: 

robot.left () 
Parar o robô:  

robot.stop() 
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DESENHO 
 

Design significa criar um plano ou esboço de algo que vai ser feito mais tarde, especialmente um plano 

que detalha o que a coisa acabada vai fazer e como será. Um desenho é o plano ou esboço criado como 

resultado desta actividade. Design também significa pretender algo para um propósito específico. O 

design tem vários outros sentidos como um verbo e um substantivo. 

Design significa esboçar algo e traçar um plano de como o projeto acabado irá parecer e funcionar. Por 

exemplo, o governo terá uma equipe para desenhar uma nova ponte antes de realmente construí-la. 

Isto significa que alguém vai desenhar um esboço de como eles querem que a ponte fique e determinar 

o peso que eles querem que a ponte tenha. As pessoas que realmente constroem a ponte consultarão 

este plano para guiá-las na construção. Uma pessoa que faz estes esboços preliminares é chamada de 

desenhista. 

Pensamento em design 
O ensino sempre foi muito desafiador e dinâmico, mas nunca evoluindo tão rápido como nos dias de 

hoje. Primeiro a internet e depois as mídias sociais já mudaram a teoria por trás dela.  Cada livro de 

estudo e uma pesquisa recém preparada pode estar ultrapassada no mesmo momento em que você a 

encontra em um livro, um artigo ou mesmo na internet. Os desafios são cada vez mais complexos e 

interdisciplinares. Se você quer ter sucesso, ser notado e se colocar no complexo mercado mundial, você 

tem que pensar diferente.  

Quando você começa a desenvolver uma idéia, você tem que imaginar imediatamente o impacto da sua 

idéia. O design já não está centrado no "ego". Tornou-se centrado no cliente. Um designer, o idealizador 

de um novo produto tem de se "teletransportar" para um corpo do cliente e compreender as suas 

necessidades. É possível ensinar os alunos a pensar desta forma? 

Algumas definições sobre o pensamento Design:  

O pensamento do design é essencialmente um processo de inovação centrado no ser humano que 

enfatiza a observação, colaboração, aprendizagem rápida, visualização de idéias, prototipagem 

rápida de conceitos e análise de negócios simultâneos, o que acaba por influenciar a inovação e a 

estratégia empresarial".  

O "Design thinking" é uma metodologia que fornece uma abordagem baseada em soluções para a 

resolução de problemas. É extremamente útil na abordagem de problemas complexos, mal definidos 

ou desconhecidos, através da compreensão das necessidades humanas envolvidas, reestruturando o 

problema de forma humana/cêntrica, criando muitas ideias em sessões de brainstorming e adoptando 

uma abordagem prática na prototipagem e nos testes". 
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O pensamento do design é um processo não linear e interativo que procura entender os usuários, 

desafiar suposições, redefinir problemas e criar soluções inovadoras para protótipos e testes. O 

método consiste em 5 fases - "Impulsionar, Definir, Idealizar, Protótipo e Testar" e é mais útil quando 

você quer enfrentar problemas que são mal definidos ou desconhecidos. 

Design thinking é uma metodologia utilizada pelos designers para resolver problemas complexos, e 

encontrar soluções desejáveis para os clientes.  

O mais importante é ensinar os alunos a resolver problemas e desafios reais. Praticamos este processo 

simples quando ensinamos os alunos a fazer diferentes projetos ou tarefas. Cada tarefa que eles têm 

que fazer tem sempre 3 partes: 

1. Inspiração (pesquisa, brainstorming, encontrar a resposta à pergunta PORQUÊ devemos fazer 

algo, encontrar o propósito...) 

2. Ideação (planeamento, desenho, esboço... COMO o devemos fazer) 

3. Implementação (criação, teste, modificação, modificação, avaliação... O QUE fizemos? Está a 

funcionar??? O cliente está satisfeito?) 

 

Figura 1: 3 fases do pensamento do Design 

Método de pensar em design 
Desde 2008, o método de pensamento do design para o ensino de habilidades empreendedoras tornou-

se muito popular, especialmente entre os designers. Uma inesperada lacuna entre os produtos 

desenhados e as necessidades dos clientes levou a uma evolução no pensamento sobre design.  

O pensamento do design foi desenvolvido a partir de métodos que originalmente saíram da prática que 

não se concentra apenas na forma final, mas num princípio de desenvolvimento de produtos e serviços. 

(Brown, 2008).  

O design actual não é apenas o toque final, o que confere a um produto elementos estéticos que o 

tornam mais atractivo para os utilizadores finais.  
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Hoje em dia, além da estética, os designers focam-se na usabilidade (Brown, 2008). As principais 

características do pensamento do design:  

- Focalizar o usuário final e tentar entendê-lo com diferentes abordagens 

- Criatividade: encontrar soluções que ainda não existem 

- Holístico: resolver um problema na sua totalidade  

- Transdisciplinaridade: envolvimento de indivíduos com conhecimento de novas ideias de 

diferentes áreas 

- Experimentação: necessidade de tentar 

Na literatura, podemos ver que alguns autores mencionam três fases através das quais o pensamento 

do design passa, outros estendem este processo a cinco fases ou mesmo sete fases. As diferenças 

ocorrem porque alguns combinam várias fases em uma só. Brown (2009) define as 5 fases:  

(1) compreensão empática do usuário,  

(2) definindo o problema,  

(3) adquirir e moldar ideias,  

(4) prototipagem, e  

(5) testes.  

 

 

Figura 2: 5 fases do pensamento do Design 

As etapas-chave são: compreender o utilizador final, porque afinal, sem uma compreensão profunda dos 

utilizadores, é difícil determinar qual é exactamente o problema que queremos resolver. 

APRESENTAÇÃO DO MÉTODO:  

OBJETIVO: Usamos o pensamento do design sempre que enfrentamos desafios complexos que 

envolvem um indivíduo. Assim, não faz sentido usar o pensamento design quando enfrentamos desafios 

que são facilmente resolúveis ou que as soluções são fechadas na natureza. Faz sentido usá-lo quando 

queremos soluções novas e inovadoras, quando estamos conscientes de que precisaremos de mais 

tempo até a solução final, para que não estejamos em severas restrições de tempo. 
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POPULAÇÃO ALVO: O pensamento do design é destinado a todos aqueles que querem soluções 

inovadoras para os desafios encontrados. Não há restrições em que situações pode ser usado, por isso 

pode ser usado, por exemplo, na transformação de modelos de negócio, mudanças na cultura 

organizacional, desafios sociais complexos (saúde, educação, mudanças climáticas), problemas que 

afetam diferentes partes interessadas ou mudar mercados e comportamentos. Temos de ter em mente 

que o pensamento de design é um processo mais longo e não faz sentido usá-lo em casos em que 

queremos soluções rápidas. 

PROCEDIMENTO DE IMPLEMENTAÇÃO: Como mencionado acima, existem diferentes definições de 

quantas etapas nós passamos no pensamento do design. As etapas acima são as cinco etapas ou abaixo 

de sete etapas têm o mesmo propósito. 

 

Figura 3: 7 fases do pensamento do Design 

 

DESENHO 3D 
 

Há três maneiras de criar o objeto 3D:  

- Modelagem,  

- Digitalização e  

- Download de repositórios que já estão disponíveis online.  

 

Modelação  
A modelagem 3D é uma concepção assistida por computador de objectos tridimensionais utilizando 

gráficos 3D por computador. O resultado da modelagem é um modelo 3D. Pode ser apresentado como 

uma imagem foto-realista ou como uma animação. O processo de modelagem 3D pode ser comparado à 

escultura em belas artes. 



 

63 | P a g e  
 

 

Muitos programas podem ser usados para criar ou desenhar um Modelo 3D desde o início. Eles têm 

diferentes níveis de complexidade, e também diferentes licenças. Para escolher qual deles satisfaz as 

suas necessidades de trabalho e se adapta às suas capacidades, listamo-los abaixo, com uma breve 

descrição e links, para que possa saber mais sobre eles.  

Para modelagem você pode usar software gratuito: 

- Liquidificador 

- Sketchup 

- feeCad 

- Asas 3d 

 

Ou os softwere comerciais eram como: 

- Autocad 

- Solidworks 

- Catia 

- Rinoceros 
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Rinoceronte 3D ou Rinoceronte 
 

• RHINO é um programa de modelação 3D baseado no sistema NURBS. É utilizado na 

arquitectura, impressão a ouro, indústria automóvel, design, engenharia mecânica, 

multimédia e design gráfico e muitos outros. 

• NURBS: Abreviação de "Non Uniform Rational Basis Spline" que se traduz como 

"irregularidade da curva base racional". Estas curvas são utilizadas em gráficos, 

modelagem 3D, arquitetura e especialmente no design de aviões, carros e navios e 

outros produtos de design moderno. 

• Porque ele pode abrir e converter para mais de 30 formatos o Rinoceronte é às vezes 

útil como um link entre diferentes programas. 

• .3DM é a extensão básica do arquivo no programa. Os arquivos Acad podem ser abertos 

com o Rhino se forem armazenados como .dxf. 

•  

http://www.youtube.com/watch?v=4pWmhXEbmIU&feature=related 

https://www.youtube.com/watch?v=ejWa8I9HEDY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=4pWmhXEbmIU&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=ejWa8I9HEDY
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Fonte: https://uros-hohkravt.blogspot.com/ 

 

Fabricação de jóias de impressão 3D; material de cera -> metal 

 

https://uros-hohkravt.blogspot.com/
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68 | P a g e  
 

 

Fonte: https://uros-hohkravt.blogspot.com/ 

Tarefa:  DESENHAR UM 3D MR. ROBOT - logotipo do projeto com RINO 

Instruções passo a passo: 

1. O aluno abre o programa, inicia as configurações para objetos grandes cm. 

2. Conhece a vista da projecção de Monge - planta, desenho, vista lateral e vista 3D (perspectiva). 

3. Entende como funciona: você clica em um botão ou digita um comando na linha de comando. 

4. Trys para desenhar todos os corpos de criação sólidos (cilindro, esfera, cubo...). 

5. Usa as setas, eles movem as coisas para o lugar desejado. 

6. Aprende a usar as funções de escala, tampa, girar, canalização e extrusão. 

7. Analisa o logotipo do MR. O robô e "quebra-o" nas formas simples que eles vieram a conhecer. 

8. Parte do robô MR. é definida por cores e texturas. 

9. Cria um render. 

 

Resultado esperado:  

https://uros-hohkravt.blogspot.com/
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Fonte: Jelena Uršič 
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Vantagens dos modelos 3D 

- Fácil armazenamento e manutenção de arquivo que não requer muito espaço físico. 

- Ver e avaliar o produto ainda mais cedo do que o produto entra em produção 

- Comunicação com os clientes - Os protótipos funcionais são úteis na resolução de problemas e na 

obtenção de consenso sobre as diretrizes de desenvolvimento. 

- Identificação precoce de problemas - Os modelos 3D proporcionam uma forma rápida e eficaz de 

identificar problemas numa fase precoce de desenvolvimento. 

- Construir um consenso sobre o design - O modelo físico permite aos membros da equipa de design 

compreender plenamente os prós e os contras do conceito de desenvolvimento. Ao contrário do mundo 

físico, o papel e a tela podem lidar com tudo. 

- Testes ergonómicos e melhoria do design - Modelos conceptuais rápidos e acessíveis permitem aos 

desenvolvedores testar várias vezes a solução proposta. As impressões em 3D permitem testar a 

ergonomia do design e vários estudos de design no processo de design industrial. 

- Reduzir os custos e riscos dos projectos. 

Tecnologias inovadoras de impressão 3D são utilizadas em toda a fabricação, medicina, arquitetura e 

muitas outras indústrias, dando aos usuários oportunidades únicas de criar produtos de alta qualidade, 

tais como elementos industriais, calçados, peças de carroceria, carros e até mesmo casas! 

Digitalização 
 

Ao utilizar a digitalização 3D, poderá capturar uma cópia digital de um objecto do mundo físico real. 

Diferentes tecnologias são capazes de digitalizar um objecto para criar um Modelo 3D, como por 

exemplo: tempo de voo, luz estruturada / modulada, digitalização volumétrica, etc.  

A digitalização 3D permite aos utilizadores criar réplicas digitais de objectos de alta qualidade em vez de 

os desenhar a partir do zero utilizando vários programas de design. Isto permite poupar tempo, dinheiro 

e esforço, tornando todo o processo de criação de um modelo 3D para impressão 3D rápido, fácil e 

divertido. 

Vantagens da digitalização 3D: 

• Captura rápida de dados. Alguns objectos podem ser digitalizados em menos de um 

minuto. 

• Eficiente em termos de custos. Evite erros dispendiosos e reduza essas dispendiosas 

horas-homem. 
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• Fácil de usar. Mesmo um novato completo pode usar a maioria dos scanners 3D. 

• Texturas realistas e cores vivas do seu modelo 3D à prova de água. 

• Portabilidade. Crie digitalizações 3D de qualidade em movimento para onde quer que a 

sua aplicação o leve 

                         

Foto: Scanners 3d 

A descarregar:  
 

A terceira possibilidade de ter seu modelo 3D é baixá-lo de sites de repositórios, pronto para impressão 

ou que necessite de uma pequena correção. 

 

Geração de um código G 
 

O código G é uma linguagem em que as pessoas dizem às máquinas-ferramentas informatizadas como 

fazer algo. O "como" é definido por instruções sobre onde se mover, quão rápido se mover, e que 

caminho seguir. O Código G pode ser gerado com muitos softwares diferentes como Skeinforge, Cura, 

Slic3r... Um dos softwares mais utilizados é o Slic3r. É uma ferramenta necessária para converter um 

modelo 3D em instruções de impressão (código G) para a impressora 3D. 

 

As impressoras 3D e também as máquinas CNC são ferramentas de fábrica para a fabricação de objectos 

físicos a partir de um desenho digital. Estas máquinas requerem um conjunto de instruções para criar 

esses objetos, que é onde entra o código G. O código G é uma linguagem de programação de controlo 

numérico que diz à máquina quais as acções a realizar e em que ordem as levar a cabo. 

Cada linha de código G é chamada de bloco, e cada bloco tem uma função específica. Por exemplo, um 

bloco pode dizer à máquina para se mover para uma coordenada específica, enquanto outro pode 

instruir a máquina para iniciar ou parar o corte. Os blocos de código devem ser cuidadosamente 
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ordenados e executados para criar um modelo de trabalho. Como resultado, o código G tem um papel 

fundamental na fabricação do CNC e na impressão 3D.  
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IMPRESSÃO 3D 
 

A impressão em 3D é um processo que cria um objecto físico a partir de um design digital. Existem 

diferentes tecnologias e materiais de impressão 3D com os quais você pode imprimir, mas todos são 

baseados no mesmo princípio: um modelo digital é transformado em um objeto físico tridimensional 

sólido, adicionando material camada por camada. 

Prototipagem rápida: é um processo automatizado que constrói rapidamente protótipos físicos a partir 

de arquivos CAD 3D compostos de qualidade de superfície ou modelos sólidos. 

Modelagem de Depósitos Fusíveis: As impressoras domésticas normalmente trabalham com filamento 

plástico. A tecnologia por trás disto é frequentemente referida como Fused Deposition Modeling (FDM) 

é uma tecnologia de impressão 3D que funciona através da extrusão de um polímero termoplástico 

através de um bico aquecido que é depositado numa fase de construção. O FDM também é considerado 

uma forma de fabricação de aditivos, que ao mesmo tempo é um "processo de união de materiais para 

fazer objetos a partir de dados de modelos 3D, geralmente camada sobre camada". 

 

 

Materiais de impressão em 3D 

Existem várias opções de impressão em 3D que utilizam diferentes materiais: 

- Plástico Protótipo, adequado para prototipagem rápida e econômica; 

- Resina de alto detalhe, adequada para desenhos e esculturas intricados; 

- SLS Nylon, para protótipos funcionais e peças de uso final; 

- Nylon reforçado com fibras, para a engenharia de peças fortes; 

- Plástico Rígido Opaco, para protótipos realistas com alta precisão; 

- Plástico tipo Borracha, simulando a borracha; 

- Plástico Transparente, para criar peças transparentes e protótipos; 

- ABS simulado, com moldes de alta precisão e funcionais; 

- Arenito Colorido, para modelos foto-realistas; 

- Metais Industriais, para protótipos e peças de uso final 

No que diz respeito à Modelagem de Deposição Fusível (FDM), alguns dos materiais mais populares  
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são: 

• Filamento Termoplástico  

• PLA: Fácil de imprimir, muito preciso, baixo ponto de fusão, rígido. Bom para a maioria 

das coisas, não  

para regiões quentes/quentes.  

• ABS: Tende a empenar, forte e ligeiramente flexível. Utilizado para muitas peças 

mecânicas.  

PETG: Fácil de imprimir e preciso, tende a cordel, boa aderência de camadas.  

• TPU: Polímero flexível; ok para imprimir, tipo borracha rígida. Melhor utilizado com 

tração direta.  

máquinas.  

• Nylon: Forte e flexível; existe um filamento especial para impressoras.  

• Policarbonato: Obnóxio forte, alta urdidura, alta temperatura, fumos ruins.  

 

 
 

Fluxo de trabalho de impressão 

 

 

 

 

Vantagens da impressão em 3D: 

Desenho Testes 

Reparação 
Criando  

código 

G 

Impressão 
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- Acessibilidade. 

- Sem custos de envio e armazenamento. 

- Soluções personalizadas. 

- Acessível. 

- Uso em áreas diferentes.  

 

 

 

 

  



 

76 | P a g e  
 

LITERATURA 

Lockwood T., Design thinking, Integrating Innovation, Customer Experience, and Brand Value, 2010 

Design Management Institute, Nova Iorque 

Brown T., Design thinking, Harvard Business Review, Magazine, Junho de 2008 

https://www.interaction-design.org/literature/topics/design-thinking 

https://psihologijadela.files.wordpress.com/2019/11/jelenc48dic48d_designthinking_nocopy-1.pdf 

https://www.wayneattwell.com/design-thinking-theory-marketing/ 

https://www.e3dplusvet.eu/wp-content/docs/O1A1-EN-RES.pdf 

https://www.e3dplusvet.eu/wp-content/docs/O1A1-EN.pdf 

Definição de Design e Significado | Dicionário.com 

https://www.e3dplusvet.eu/ 

https://www.makeuseof.com/what-is-g-code-file-how-can-you-prepare-one/ 

Uršič J., interior gradivo, Animacija v ravnini in prostoru, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.makeuseof.com/what-is-g-code-file-how-can-you-prepare-one/

