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1. Ambientes de Programação Studuino e Robotist 

1.1. Aspectos Gerais e Recursos 
 

 
Placa compatível com 

Arduino  

Studuino 
 

 
 

 
 
Blocos Artec  

Ambiente de 
Programação Studuino 

 

 

Crie o seu robô combinando os 

blocos e as peças! 
 

O Studuino é adequado 

para programação em 

qualquer nível de 

experiência! 

 
 
 

 

O Robotist é compost pelo Studuino, Blocos Artec, peças e o Ambiente de 

Programação Studuino. Misture e combine estes elementos diferentes para construir os seus 

próprios robôs! Os programas que você criar no Ambiente de Programação Studuino 

permitem que você controle como o seu robô se movimenta.  

O Ambiente de Programação Studuino foi projetado de modo que até mesmo 
iniciantes possam criar facilmente programas avançados. Basta arrastar e soltar os ícones 
ou blocos que controlam o seu robô no Campo Programa. Estes programas são 
compatíveis com o Arduino. Os programas criados no ambiente Studuino podem ser 
convertidos para a linguagem do Arduino, possibilitando que você crie programas ainda 
mais avançados. 

 

Peças (motores, LEDs, campainhas e 

sensores, and sensores) 



2  

 
 

 
  

 

 
 

 

1.2. Requisitos do Sistema 

 

Item Especificações 

OS Windows XP (SP2 ou superior) / Vista / 7 / 8 / 8.1, Mac OS X, Raspbian 

Processador (CPU) Pentium 4, 2 GHz or higher (or equivalent) recommended 

Memória 256 MB ou superior 

USB Porta USB2.0  

Software Necessário possuir Microsoft .NET Framework 4.0 (instalado 

automaticamente com o Software Studuino) 

Tela XGA (1024×768) ou superior 

 

1.3. Sobre o Studuino 
 

Esta seção apresenta os conectores Studuino utilizados para criar o seu robô.  
 

Preto Preto Cinza ② ⑤ ④ 

 

① 
 
 

 

 
Cinza 

⑦ Preto 
Preto 

⑥ 
 
 
 
 
 
 

③ 
 
① Conectores Motores DC  

Estes são os conectores para os Motores DC. Até dois (02) Motores DC podem 

ser conectados. Os nomes dos conectores são M1 e M2. 

② Conectores de Servomotores (conector digital de múltiplos pinos) 

Estes são os conectores dos Servomotores. Até oito (08) motores podem ser 
conectados. Os nomes dos conectores são D2, D4, D7, D8, D9, D10, D11 e D12. 
Quando um servomotor estiver conectado, o fio de sinal (fio cinza) deverá estar 
voltado para a parte interna, conforme ilustrado acima. 
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③ Pinos para Sensor/LED/Campainha  (conector analógico de múltiplos pinos)  

Estes conectores de doze (12) pinos servem para os sensores, LEDs ou campainhas. 
Cada conector tem três (03) pinos. Os nomes dos conectores são A0-A7. Qualquer 
sensor (além dos Sensores de Toque ou acelerômetros) podem ser conectados aos 
conectores A0-A7. Sensores de toque, LEDs, e campainhas podem ser conectados 
aos conectores A0-A5. Acelerômetros podem ser conectados apenas aos conectores 
A4 e A5. Quando um Sensor/LED/Campainha estiver conectado, o fio de sinal (fio 
cinza) deverá estar voltado para a parte interna. 
 

④ Interruptores de Botão 

Os interruptores de botão estão mapeados de A0-A3. Os conectores A0-A3 para 
Sensores/LED/Campainha não podem ser utilizados com um interruptor de botão. 

⑤ Interruptor de Reinicialização 

Este interruptor reinicializa a placa. Pressione este interruptor para reiniciar o Studuino 
quando for ligado mas não operar corretamente ou se o computador não reconhecer o 
Studuino. 

⑥ Conector da Fonte de Energia 

Conecta a fonte de energia. Os Sensores/LEDs/Campainhas/Interruptores podem 
utilizar a tensão fornecida pela entrada USB, mas os Motores DC e Servomotores 
precisam de energia da entrada de energia. Conecte uma caixa de baterias à entrada 
de energia quando o cabo USB estiver desconectado. 

⑦ Entrada de Comunicação (USB mini B) 

Conecta a um cabo para comunicação com o computador. O cabo USB mini-B pode 

ser substituído por qualquer cabo disponível comercialmente. 

Os seguintes conectores ou interruptores não podem ser utilizados ao mesmo 

tempo: 

 Conector M1 do Motor DC e Conector D2,D4 do Servomotor 

 Conector M2 do Motor DC e Conector D7,D8 do Servomotor 

 Interruptor de botão A0 e Conector A0 do Sensor/LED/Campainha 

 Interruptor de botão A1 e Conector A1 do Sensor/LED/Campainha 

 Interruptor de botão A2 e Conector A2 do Sensor/LED/Campainha 

 Interruptor de botão A3 e Conector A3 do Sensor/LED/Campainha 

Por exemplo, você não pode utilizar um Motor DC conectado ao M1 enquanto um 
Servomotor estiver conectado ao conector D2 ou D4. Os conectores podem não funcionar 
corretamente devido à interferência. Da mesma forma, utilizar um Servomotor conectado 
ao D2 ou D4 enquanto um Motor DC estiver conectado ao M1 poderá fazer com que o 
Motor DC não funcione corretamente. 
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2. Introdução 

Você vai precisar instalar ambos os drivers do dispositivo USB e o software do 
Ambiente de Programação para utilizar o Ambiente de Programação do Studuino. 
 

2.1. Instalação de Drivers de Dispositivos USB 
Você vai precisar instalar os drivers do dispositivo antes de programar o seu Studuino 

com o seu PC. Leia o Manual de Configuração do Studuino (Instalação do Driver do 
Dispositivo USB) para maiores instruções sobre como fazer isso. 

 

2.2. Instalação e Desinstalação do Ambiente de Programação Studuino 
Para maiores detalhes sobe como instalar ou desinstalar o Ambiente de 

Programação Studuino para Windows, Mac OS X ou Raspberry Pi, por favor, leia 
Ambiente de Programação Studuino (Instalando o Software Studuino). 
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3. Tela Inicial

Apenas os usuários do Windows podem abrir o Ambiente de Programação 
Studuino utilizando a Tela Inicial. Veja a Seção 7. Introdução para Mac OS X e Raspberry 
Pi para maiores detalhes sobre como abrir o ambiente de programação nestes outros 
sistemas.  

Você verá a tela apresentada acima quando abrir o Ambiente de Programação 

Studuino no Windows. Leia abaixo para maiores detalhes. 

 Ambiente de Programação com Ícones

Clicando no Ambiente de Programação com Ícones vai inicializar o software e 
permitir que você crie um programa para controlar o seu robô. Para maiores detalhes sobre 
como programar o seu robô utilizando o Ambiente de Programação com Ícones Studuino, 
veja a Seção 4. Ambiente de Programação com Ícones Studuino. 

 Ambiente de Programação de Blocos

Clicando no Ambiente de Programação de Blocos vai inicializar o software e permitir
que você crie um programa para controlar o seu robô. Para maiores detalhes sobre como 
programar o seu robô utilizando o Ambiente de Programação de Blocos, veja a Seção 5. 
Ambiente de Programação de Blocos. 

 Idioma

Clique no ícone do Globo ao lado da logomarca do Robotist para alterar o idioma 

do software para Japonês, Inglês ou Chinês. 

 Amostras

Vídeos, instruções, e arquivos para robôs criados com os Blocos Artec, Studuino e 
outras peças. 
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 Manuais

Manuais para o Ambiente de Programação Studuino. 

 Sair

Utilize este botão para fechar o Ambiente de Programação Studuino. 
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4. Ambiente de Programação com Ícones Studuino

4.1. Aspectos Gerais e Recursos

Paleta de Ícones 

Programar /Transferir 

Campo de Programação 

Campo Atributos 

O Ambiente de Programação com Ícones Studuino foi projetado para criar programas 

para controlar o seu robô Artec, ao arrastar e soltar os ícones no Campo de Programação. 

Operações mais detalhadas para cada ícone podem ser configuradas no Campo Atributos. 

Um programa completo pode ser criado facilmente utilizando o Modo de Teste (fazer 

referência ao Modo de Teste na Seção 4.5 O Menu Principal).  

O Modo de Teste oferece controle em tempo real do seu robô. Você também pode 

checar os valores de entrada dos sensores com o Visualizador de Sensor (fazer referência ao 

Visualizador de Sensores na Seção 4.5 O Menu Principal). 

Após criar o programa, realize a sua transferência para o seu Studuino e execute o 

programa clicando no ícone  (Transferir). O programa de controle também pode ser 

convertido para a linguagem do Arduino para edição utilizando o Arduino IDE (fazer referência 

a Visualização da Linguagem Arduino na Seção 4.5 O Menu Principal). 
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4.2. A Paleta de Ícones 

A Paleta de Ícones contém os ícones utilizados para controlar o seu robô. O Grupo 
de Operações contém os ícones de ação do robô, o Grupo de Sensores contém os ícones 
que controlam os valores dos sensores, o Grupo Repetição contém os ícones que controlam 
os ciclos do programa, e o Grupo Submenu contém os ícones que fazem rodar os itens do 
submenu.  

A seção a seguir explica os diferentes tipos de ícones em cada grupo. 

 Grupo de Operações

O Grupo de Operações contém os ícones que controlam as peças do robô.

Controla os Motores  DC Controla os Servomotores 

Controla um único LED Toca uma melodia 

Toca uma única nota Aguarda por um período 
específico de tempo 

Conforme ilustrado abaixo, quando os Motores DC estiverem conectados ao M1 e 
M2, como as rodas em um carrinho, você pode utilizar os ícones para controlar o movimento 
do seu carrinho. As rodas devem ficar na parte frontal. 

Conectar 
ao M2 

Conectar 
ao M1 

Frente 

DC Motor LED 
Buzzer 

Wait 

Servomotor 

Submenu 

Motion Sensor Repeat 
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Para Frente Para Trás 

Para Esquerda (para Frente) Para Esquerda (para Trás) 

Para Direita (para Frente) Para Direita (para Trás) 

Rotação 

 Grupo de Sensores

No Grupo de Sensores existem ícones que utilizam os valores dos sensores como

condições para os movimentos do robô. 

 Grupo Repetição

O Grupo Repetição contém ícones que são utilizados para repetir uma parte do

processo.

      Iniciar Repetição  Interromper Repetição 

 Grupo Submenu

O Grupo Submenu contém os ícones que fazem rodar processos específicos de um

submenu.

Rodar Submenu 1 Rodar Submenu 2 

Não utilizar os valores dos sensores como condição para os movimentos do robô 

Utilize os valores dos sensores como condição para os movimentos do robô 

Utilize dois valores dos sensores como condição para os movimentos do robô 
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Roda em ordem numérica.

Arrastar e Soltar 

Operação 

4.3. O Campo de Programação 

Abas do Menu 

O Campo de Programação é utilizado para criar os programas de controle do robô 

ao arrastar e soltar os ícones de controle na Paleta de Ícones. Cada coluna é tratada como 

uma operação. Utilize a aba na parte superior para alternar entre o Menu Principal, 

Submenu 1 e Submenu 2. 

 Menu

 Caixas do Ícone Repetição    

～ 

Caixas do Ícone Condição 

O Menu é utilizado para criar os programas para o seu robô. Você pode programar 

até 24 ações. Os programas que você cria rodam em ordem numérica. O Menu, de cima 

para baixo, contém caixas para ícones de Repetição, Operação e Condição. Coloque os 

itens de Repetição nas caixas de Repetição, os ícones de Operação ou Grupo de Submenu 

nas caixas de Operação, e os ícones do Grupo de Sensores nas caixas de Condições. 

 Caixas dos Ícones de Repetição

Você pode arrastar e soltar os ícones do Grupo de Repetição nas caixas de 

Repetição. Siga os passos abaixo para configurar os ícones de Repetição. 

Caixas do Ícone Operação
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① Solte um ícone de Iniciar Repetição na caixa

de ciclo (loop) da operação que você deseja 

repetir. 

② Solte um ícone de Parar Repetição na caixa de
Repetição da operação onde você deseja que
o ciclo (loop) termine. Os segmentos de
Repetição serão circulados com um retângulo 
roxo. 

③ Após soltar o ícone ②, uma caixa de diálogo
de Configuração da Repetição vai aparecer 
onde você pode inserir o número de vezes que 
você deseja repetir o ciclo (loop). Se você clicar 
em Repetir indefinitivamente, o loop será 
repetido um número infinito de vezes. 

④ Você acabou de criar um novo ciclo (loop).
Para mudar o número de repetições do ciclo 
(loop), clique no ícone Parar Repetição e a 
caixa de diálogo Configuração de Repetição 
aparecerá novamente. 
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 Caixas do Ícone de Operação

Os ícones dos grupos de Operação e Submenu podem ser arrastados e inseridos
nas caixas de Operação. Os ícones do Submenu podem executar as operações 

definidas no Submenu ou do Campo de Programa (veja a seção Submenus para 

maiores informações). 

Também, você pode copiar um ícone em uma caixa de Operação ao arrastar e 
soltar o ícone em uma caixa vazia. Conforme ilustrado abaixo, os ícones copiados vão 
reter os atributos dos ícones originais. 

Os ícones copiados retêm os 

atributos do ícone original 

Arrastar e Soltar 

Atributos de #1 

Atributos de #2 
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 Quando um ícone é inserido em uma caixa de Operação, um ícone de não 

condição é criado na caixa Condição automaticamente. Ao soltar um ícone do grupo Sensor 

na caixa Condição, os valores de entrada do sensor podem ser usados como condições para 

a operação. Os valores de sensor ou limite que são usados para a condição podem ser 

definidos no campo Atributo. Selecionar um ícone do sensor com uma condição permite que 

você modifique essa condição no campo Atributo. Consulte a Seção 4.4. O Campo de 

Atributos para obter mais detalhes sobre como modificar as condições dos ícones do grupo 

Sensor. A imagem acima mostra um programa que possui uma operação incondicional que 

faz o carro ir para frente na caixa 1, mas uma operação condicional na etapa 2 que faz o 

carro se mover para trás se o valor do sensor de luz for inferior a 3. Essa operação não será 

executada se o valor do sensor de luz for superior a 3. 

 Submenus

Programas menores de até 8 operações podem ser criados em submenus. Quando um 

ícone do submenu é colocado no menu principal, os programas criados no submenu são 

executados em ordem numérica. Os submenus contêm caixas de Operação e Condição. Os 

Colocar um ícone de submenu no 

menu principal executará  as 

operações do submenu 

Operations 

Conditions 

Moves the car 

forward 

A no condition icon is 

set automatically 

Conditions are 

modified in the 

Attribute Field 

When a condition is set, it 

executes along with the 

operation in the same 

column 

Move o carro para 

frente 

Um ícone de não 

condição é 

configurado 

automaticamente 

Quando uma condição é 

definida, é executada em 

conjunto com a operação 

na mesma coluna.  

As condições são 

modificadas no 

Campo Atributo. 

 Caixas do Ícone de Condição
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O cursor do mouse 

muda para uma mão 

Caixa de seleção 

aparece como uma 

linha pontilhada 

A linha pontilhada 

fica sólida quando a 

seleção é realizada 

O cursor do mouse 

retorna ao normal 

ícones do grupo de operação são colocados nas caixas de Operação e os ícones do grupo 

de sensores nas caixas de Condição. 

 Selecionando e Colocando Múltiplos Ícones

Múltiplos ícones no Campo do Programa podem ser copiados selecionando e

arrastando e soltando-os em outra caixa. 

Clique na área azul fora das caixas Operação, Condição e Repetir e o ícone vai mudar para 

. Arraste o cursor para criar uma caixa de seleção em torno dos ícones que deseja 

copiar. Solte o botão esquerdo do mouse depois de selecionar os ícones e o cursor voltará 

ao normal. 

★  Somente os ícones de operação podem ser selecionados. As caixas vazias e os 

ícones do submenu não serão incluídos na sua seleção. 

Somente os ícones 
de operação podem 
ser selecionados
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Agora arraste os ícones para um novo espaço. O cursor do mouse vai mudar para 

o primeiro ícone na seleção.

Arrastar os ícones para outro espaço vai copiá-los. Arrastar o cursor para uma aba de menu 

diferente irá mudar para esse menu. Arrastar os ícones para caixas em uma aba de menu 

diferente vai copiar os ícones lá. 

★  Os ícones de operação de cópia também copiarão os ícones de condição que você 

definiu para eles. Os ícones de operação de arrastar sem condição vão definir um ícone 

de não condição para eles 

. 

Arrastar e soltar Ícones 

de Operação 

Arraste os ícones para uma 

aba para alternar guias e 

solte-os em uma caixa vazia 
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4.4. O Campo de Atributos 

Cada ícone de Controle possui atributos exclusivos. Por exemplo, um ícone de 

movimento  para um carro possui informações sobre velocidade, duração e assim por 
diante. Esta informação pode ser modificada no campo Atributo. Quando um ícone no 
Campo do Programa é selecionado, os atributos do ícone selecionado são exibidos no 
Campo do Atributo onde podem ser alterados. 

A seção a seguir explica atributos para diferentes ícones. 

 Ícone de Movimento 1

Atributo Descrição 

Velocidade Define a velocidade de movimento de 0-10. 

Tempo Ajusta o tempo de movimento de 0,1 a 25,5 segundos. 

Freio Use esta configuração para parar seu robô. 

Isso é útil quando você precisa fazer o seu robô parar em um determinado 
local. Com o freio configurado em DESLIGAR, seu robô executará seu 
programa e vai parar. Use a configuração OFF para ajudar o seu robô a 
fazer uma transição suave entre os movimentos. 

Selecionar um ícone mostrará suas 

configurações no campo Atributo 
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 Ícone de Movimento 2

Atributo Descrição 

Velocidade Ajuste a velocidade de movimento de 0-10. 

Rotação Define uma curva esquerda ou direita. 

Tempo Ajuste o tempo de movimento de 0,1 a 25,5 segundos. 

Freio Use esta configuração para parar seu robô. 
Isso é útil quando você precisa fazer o seu robô parar em um determinado 
local. Com o freio configurado em DESLIGAR, seu robô executará seu 
programa e vai parar. Use a configuração OFF para ajudar o seu robô a 
realizar uma transição suave entre os movimentos. 

 Ícone de Motor DC

Atributo Descrição 

Conector Define o conector ao qual o DC Motor está conectado. Consulte Configurações 

da porta em 4.5. O Menu Principal  para ver quais conectores você pode usar. 

Rotação Define o sentido de rotação (para frente ou para trás). 

Velocidade de 

Rotação 

Define a velocidade de rotação do Motor DC de 0 a 10. 

Tempo Define o tempo de movimento de 0,1 a 25,5 segundos. 

Freio Use esta configuração para parar seu robô. 

Isso é útil quando você precisa fazer o seu robô parar em um determinado 
local. Com o freio configurado em DESLIGAR, seu robô executará seu 
programa e irá parar. Use a configuração OFF para ajudar o seu robô a 
realizar uma transição suave entre os movimentos. 
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 Ícone de Servomotor 
 

  

 
 

Atributo Descrição 

Ângulo Marque a caixa para cada motor e você pode definir um ângulo de 0 a 180 

graus em incrementos de um grau. Consulte Configurações de porta na 

seção 4.5. O Menu Principal para ver quais conectores você pode usar. 

Velocidade Define cinco níveis de velocidade para os ângulos selecionados. 

 

 Ícone LED 

 

  

 
 

Atributo Descrição 

Botão Liga e desliga o LED. 

Conector Define a porta do LED. Consulte Configurações de porta na seção 4.5. O 

Menu Principal para ver quais conectores você pode usar. 

 

 Ícone de Campainha 

 

  

 
 

Atributo Descrição 

Som Define uma nota para tocar ao longo de 0,1 a 1,0 segundos. 

Conector Define a porta para a campainha. Consulte Configurações de porta na 

seção 4.5. O Menu Principal para ver quais conectores você pode usar. 
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 Ícone de Melodia 

 

  

 
 

Atributo Descrição 

Composição Adicione notas por escala e repouso selecionando-as e pressionando o 

botão →. Um tempo de 90, 120 ou 150 pode ser selecionado. Cada ícone 

pode conter oito notas e / ou repousos. 

Conector Define a porta para a campainha. Consulte Configurações de porta na 

seção 4.5. O Menu Principal para ver quais conectores você pode usar. 

 

 Ícone de Espera 
 

  

 
 

Atributo Descrição 

Tempo “Espera” por um determinado período de tempo. Define o tempo de espera 

de 0.1 a 25.5 segundos. 
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 Ícone de Condição Única do Sensor 

 

  

 
 

Atributo Descrição 

Condição Defina um limite de condição usando a caixa de combinação para escolher 
um sensor conectado ao Studuino e selecione o tipo de condição (igualdade 
(=), desigualdade (<>) ou intervalo (| → ← |, ← || →)) . Os intervalos são 
abertos e não incluem os números de limiar. A imagem abaixo mostra a 
caixa de combinação e os sensores conectados ao Studuino. Consulte 
Configurações de porta na seção 4.5. O Menu Principal para ver quais 
conectores você pode usar  
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 Ícone de Condição Dupla 
 

  

 
 

 

Atributo Descrição 

Condição Defina um limite de condição usando a caixa de combinação para escolher 
um sensor conectado ao Studuino e selecione o tipo de condição 
(igualdade (=), desigualdade (<>) ou intervalo (| → ← |, ← || →)) . Os 
intervalos são intervalos abertos e não incluem os números de limiar. Um 
ícone de condição dual possui uma caixa de combinação extra para 
escolher uma instrução se / ou (if / else). A imagem abaixo mostra a caixa 
de combinação e os sensores conectados ao Studuino. Consulte 
Configurações de porta na seção 4.5. O Menu Principal para ver quais 
conectores você pode usar. 

 

 



22  

 

4.5. O Menu Principal 
 

 Menu Arquivo 

Use o menu Arquivo para salvar e abrir arquivos. 
 

 
 

 Abrir 

Abre um arquivo salvo anteriormente. 

 Salvar 

Salva o programa em que você está trabalhando e sobrescreve a versão anterior. 

 Salvar como 

Salva o programa com um nome específico. 

 Sair 

Fecha o Ambiente de Programação com Ícones Studuino. 

 

 Menu Editar 

O menu Editar pode ser usado para modificar seu programa. 
 

 

 Desfazer (Undo) 

Desfaz a última ação. 

O software vai lembrar as 10 últimas ações que você realizou, incluindo a 
colocação de ícones, a inserção e exclusão de colunas e a alteração das 
configurações de porta. 

 Reset (Restabelecer) 

Remove todos os ícones do campo do programa.
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 Mostrar Linguagem Arduino 

Converte o programa em seu Campo de Programa para a linguagem Arduino. O 
código-fonte que você exporta usando esse recurso pode ser compilado e enviado ao 
seu Studuino usando o IDE Arduino. 

 Calibragem do Motor 

Utilize este recurso para ajustar os ângulos dos Servomotores e a velocidade de 
dos Motores DC e salvar as configurações em um arquivo. A execução desse recurso 
vai iniciar o modo Teste e vai abrir a caixa de diálogo Calibragem do motor. 

 Calibragem do Servomotor 

Quando a caixa de diálogo é aberta, todos os ângulos para os Servomotores 
conectados estão configurados a 90 graus como configuração padrão. Ao inserir um 
valor de deslocamento de -15 a 15 graus, o ângulo para o Servomotor correspondente 
será de 90 graus + o valor de deslocamento. 

 

 

Observe os servomotores e ajuste os valores até obter o ângulo de 90 graus 

correto. 

Clique em OK quando terminar de calibrar seus Servomotores. As configurações 

salvas serão usadas em futuros programas. 

 
 

Retorna todos os valores de 

deslocamento para 0 

Insira valores de deslocamento aqui 
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 Calibragem do Motor DC 

Uma vez que a caixa de diálogo se abriu, clique em Girar e os dois motores DC 
começam a girar à sua velocidade máxima. Use os controles deslizantes para 
ajustar os motores e fazê-los mover-se na mesma velocidade. Clicar em Parar vai 
fazer  os motores pararem e ativar os botões OK e Cancelar novamente. Clique em 
OK. As configurações salvas serão usadas para programas futuros. 

 

 

 

 
 

Clique aqui e os motores começarão a 

funcionar na velocidade máxima. 
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 Configurações das Porta 
 

 Abrir a Configuração da Porta permite que você veja as peças conectadas ao seu 

Studuino no Ambiente de Programação com Ícones Studuino. Ao clicar neste recurso, a 

caixa de diálogo Configurações da porta será exibida. 

 

 
 

 

Conforme mostrado na figura abaixo, esta caixa de diálogo mostra todos os 

conectores Studuino e liga o Studuino. Verifique qualquer um que tenha uma parte 

conectada a eles. 

 

 
 

Use o controle deslizante para 

ajustar a velocidade dos motores. 
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       Sensor/LED/Campainha 
 

Conforme descrito no item 1.3. Sobre o Studuino, O conector M1 do Motor DC 
e os conectores do servomotor D2 e D4, o conector M2 do motor DC e os conectores 
do servomotor D7 e D8, os botões A0-A3 e os conectores do Sensor / LED / 
Campainha A1-A3 não podem ser usados ao mesmo tempo. Como essas 
combinações também não podem ser usadas ao mesmo tempo na caixa de diálogo 
Configurações de porta, desmarque um lado enquanto o outro estiver ativo. Por 
exemplo, ao usar D2 e D4 para o Servomotor, as caixas para D2 e D4 só estarão 
disponíveis desmarcando M1 para o Motor DC.. 

<Cuidado> 

Para um acelerômetro, que usa dois conectores, todos os conectores 

correspondentes devem ser verificados. 
 

Peça Combinação de Conector 

Acelerômetro A4, A5 

Combinação de conector quando vários conectores são usados 

Quando as caixas de seleção dos conectores correspondentes em Combinação 
de Conectores acima são verificadas, a peça conectada ao Studuino será exibida. 
Selecionar uma caixa para uma peça que usa múltiplos conectores selecionará 
automaticamente as caixas para qualquer outro conector que esteja usando 

 

 

 
 

 
 

Servomotor Button DC Motor 
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 Menu Run (Executar) 

O menu Run permite que você faça conecte o seu Studuino enquanto realiza a 

programação. 
 

 
 
 

 Transferência 

A transferência cria qualquer programa que você fez e envia para o seu Studuino. 

Você também pode transferir programas clicando no botão entre o campo do 
programa e a paleta de ícones. 

 Certifique-se de que o seu Studuino esteja conectado ao seu PC por meio de um 
cabo USB antes de transferir o seu programa. Você verá uma barra de status como a 
da direita enquanto o seu programa é transferido. Essa barra de status desaparecerá 

uma vez que o programa tenha sido transferido. 

As mensagens também aparecem se houver um erro de 

comunicação entre o seu PC e o Studuino. Veja abaixo 

detalhes sobre essas mensagens. 

 
 

 
 

Quando um acelerômetro é selecionado 

com A4, A5 é selecionado automaticamente. 
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Esta mensagem aparece se a comunicação 
entre o PC e o Studuino for interrompida 
durante a transferência. O erro que causa 
esta mensagem pode fazer com que o 
Ambiente de Programação com Ícones 
Studuino feche sem aviso prévio. Salve os 
dados e reinicie o software. 

Esta mensagem aparece quando não há 
conexão entre o seu PC e o Studuino. Se 
você vir essa mensagem, verifique a 
conexão entre o seu PC e o Studuino e tente 
novamente. 

Esta mensagem aparece quando outro 
aplicativo está interferindo na comunicação 
entre o seu PC e o Studuino. Feche todos os 
aplicativos que possam estar causando esse 
erro e tente novamente. 

 Executar (RUN)

A função Executar (RUN) executa qualquer programa que você tenha transferido. 

 Modo de Teste

Clique em teste ou no botão  entre o campo de programa e paleta de ícones 
para iniciar o modo de teste. Você pode usar o Modo Teste para se comunicar com seu 
Studuino e controlar as peças em tempo real. O modo de teste pode ser usado para 
alterar as configurações dos ícones para ajustar o seu robô precisamente. A tabela 
abaixo descreve cada ícone do Modo de Teste. 

Ícone Descrição

Movimento Motor 

DC
Clique em qualquer ícone de Movimento no campo do programa para ver suas 
configurações de movimento.

Servomotor
Clique em qualquer ícone de movimento no Campo do programa para ver suas 
configurações de ângulo. Você também pode verificar as configurações de 
ângulo em tempo real usando o campo Atributo. 

★As mudanças nas configurações de velocidade não serão reconhecidas no 

modo Teste. 
LED Alterar as configurações vai ligar ou desligar o LED.

Campainha A campainha reproduzirá notas quando alteradas no campo Atributo.

Melodia
Clique em qualquer ícone de Melodia no Campo do Programa e a campainha 
vai tocar a melodia. O seu robô também reproduzirá as notas selecionadas no 
campo Atributo usando a campainha.
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Verifique se o seu PC e o Studuino estão conectados antes de 

iniciar o Modo de Teste. Você verá uma mensagem como a da 

direita ao inicializar o Modo Teste. Esta mensagem 

desaparecerá uma vez que o modo Test tenha começado. As 

mensagens aparecerão se houver um erro de comunicação 

entre o PC e o Studuino ao iniciar o modo de teste. Veja 

abaixo os detalhes sobre essas mensagens. 

Esta mensagem aparece se a comunicação 

entre o PC e o Studuino for interrompida ao 

iniciar o modo Teste. O erro que causa esta 

mensagem pode fazer com que o Ambiente 

de Programação com Ícones Studuino feche 

sem aviso prévio. Salve seus dados usando 

a caixa de diálogo. 

Esta mensagem aparece quando não há 

conexão entre o seu PC e o Studuino. Se 

você visualziar esta mensagem, verifique a 

conexão entre o seu PC e o Studuino e tente 

novamente. 

Esta mensagem aparece quando outra 

aplicação está interferindo na comunicação 

entre o PC e o Studuino. Feche todos os 

aplicativos que possam estar causando esse 

erro e tente novamente. 
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 Abra o Visualizador de Sensores clicando no botão          no campo Atributo. O 

Visualizador de Sensor se comunica com o Studuino, exibindo os valores de qualquer 

sensor conectado à unidade 

Apresenta os valores dos 

sensores conectados. 

Verifique se o seu PC e o Studuino estão conectados antes de abrir o Visualizador de 

Sensor. Ao iniciar o Visualizador de Sensor, você vai ver uma barra de status semelhante à 

que aparece ao inicializar o modo de Teste. Esta mensagem desaparecerá uma vez que o 

Visualizador de Sensor esteja aberto. As mensagens aparecerão se houver um erro de 

comunicação entre o PC e o Studuino ao iniciar o Visualizador de Sensor. Veja abaixo 

detalhes sobre essas mensagens. 

Esta mensagem aparece se a comunicação 

entre o PC e o Studuino for interrompida ao 

iniciar o Sensor Viewer. O erro que causa esta 

mensagem pode fazer com que o Ambiente de 

Programação com Ícones Studuino feche sem 

aviso prévio. Salve seus dados usando a caixa 

de diálogo. 

Esta mensagem aparece quando não há 

conexão entre o seu PC e o Studuino. Se você 

visualizar essa mensagem, verifique a conexão 

entre o seu PC e o Studuino e tente 

novamente. 

 Visualizador de Sensor
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Esta mensagem aparece quando outra 

aplicação está interferindo na comunicação 

entre o PC e o Studuino. Feche todos os 

aplicativos que possam estar causando esse 

erro e tente novamente. 

 Menu de Ajuda

O Menu de Ajuda contém informações sobre o Ambiente de Programação com
Ícones Studuino. 

 Sobre o Ambiente de Programação com Ícones Studuino 

Apresenta a versão do software que você está usando atualmente. 

4.6. Menus de Contexto 

Clicar com o botão direito do mouse em uma caixa no campo do programa exibirá um 

menu de contexto. 

 Deletar

Exclui um ícone. 
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 Deletar uma Coluna

Remove uma coluna e move outras colunas para a esquerda.

 Adicionar uma Coluna

Insere uma coluna vazia.
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5. Ambiente de Programação de Blocos Studuino

5.1. Aspectos Gerais e Recursos

Paleta Grupo de Comando 

Paleta de Blocos Campo Script Campo Condição 

O Ambiente de Programação de Blocos Studuino é um ambiente de programação 

visual desenvolvido para o Robotist. Baseia-se no ambiente de programação Scratch 

desenvolvido pelo Massachusetts Institute of Technology. Os programas de controle de 

robôs podem ser criados arrastando blocos da paleta de blocos e anexando-os a outros 

blocos no campo de script. 

É possível criar programas de alto nível tão avançados como aqueles escritos em 

outras linguagens de programação (como C) porque os blocos suportam elementos de 

programação padrão, como ramificação, loops e variáveis. Você também pode controlar seu 

robô em tempo real usando o modo Teste. Use o modo de teste para criar um programa 

enquanto verifica os valores do sensor (usando a placa do sensor), o status do robô e mais 

(ver 5.5. O menu principal). 

Depois de criar seu programa, ele pode ser transferido para Studuino e executado 

clicando em Transferir. O programa de controle finalizado também pode ser convertido no 

idioma Arduino para posterior edição (consulte Exportar Idioma Arduino na seção 5.5. O 

Menu Principal). 

O Ambiente de Programação de Blocos Studuino é descrito abaixo.

Arrastar e Soltar 

Placa Sensor 
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5.2. A Paleta de Grupo de Comando e Paleta de Blocos 
Um Paleta de Grupo de Comando e Paleta de Blocos controla blocos que são 

usados na programação. Essas paletas podem ser visualizadas clicando nos botões das 
paleta. Os botões na Paleta Grupo de Comando que são exibidos na Paleta de Blocos 
correspondente são descritos abaixo. 

Botão Bloco 

Movimento Blocos que controlam motores DC, 

servomotores, campainhas e LEDs 

Controle 
Elementos padrão de programação, como 
ramificação, ciclos (loops), funções e blocos 
de processamento 

Sensores Blocos que referenciam valores de sensor 

Operadores Blocos que controlam operadores aritméticos 

e lógicos básicos e avançados 

Variáveis Blocos que controlam variáveis, listas e 

processamento de variáveis e listas 

5.2.1. Sobre Programação dos Blocos 

No Ambiente de Programação de Blocos Studuino, existem dois tipos de Blocos, com 

entalhes na parte superior e inferior, como  (blocos de processo) e sem 

entalhes como e  (blocos de configuração). Os blocos de 

processo, usados principalmente para ações de processamento, são unidos para criar os 

programas que controlam seu robô  

Blocos anexados verticalmente 
O Motor DC funciona na velocidade máxima 

durante um segundo antes de parar. 

Blocos com bordas arredondadas, como   oferecem valores de retorno e 

são usados principalmente para modificar as configurações de outros blocos. Blocos 

hexagonais como   são usados para definir condições e modificar blocos de 

processo condicionais, como .
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① 

Colocando um bloco de valor de sensor de 

luz e um bloco de valores Blocos de 

processo juntos 

Configurando um operador menor que (<) 

usando valor e um valor de entrada de 15 

Cria um bloco que usa a 
soma do sensor de luz e 
blocos de valores 

Este operador verifica se o 
valor é inferior a 15 

Adicionando um bloco que verifica se o 

valor do sensor de luz é inferior a 50 e um 

bloco Motor DC para um bloco de 

ramificação 

Este ramal vai fazer o Motor DC funcionar se 

o valor do sensor de luz for inferior a 50

A caixa de entrada de valores arredondada em ①e o espaço hexagonal em ② 
pode ser usado para alterar as configurações do bloco. 

② 

A caixa de entrada de valores arredondada em① pode aceitar blocos como 

ou entrada de dados numéricos. O espaço hexagonal em ②pode aceitar 

um bloco como   para alterar suas configurações. A seção a seguir explica os 

diferentes tipos de blocos na paleta de blocos. 

Tipo 15 
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① ② 

 Blocos da Paleta de Movimento

Os blocos na paleta de movimento são usados para controlar as partes do seu 

robô. Os blocos para peças sem "Configurações da porta" configuradas ficam cinza e não 

podem ser colocados no campo Script.. 

Conectado a Studuino Não conectado a Studuino 

Encontre as descrições de cada bloco abaixo. 

 Bloco de controle do servomotor

 Controla um Servomotor conectado ao seu Studuino. 

Define o Servomotor conectando com conectores (D2-D12) especificados em ① 
com um ângulo (0-180) especificado em ②. Qualquer configuração com um valor inferior 
a 0 será definida como 0, e qualquer valor maior que 180 será definido como 180. 

 Blocos de Controle do Motor DC

Controla um motor DC conectado ao seu Studuino.

Define o Motor CC conectado aos conectores (M1 / M2) especificados em ① com 
a velocidade (0-100) especificada em ②. Quanto maior o valor da velocidade, mais rápido 
o DC Motor é executado. Qualquer configuração com um valor inferior a 0 será definida
como 0, e qualquer valor maior que 100 será definido como 100. 

Define o Motor DC conectado aos conectores (M1 / M2) especificados em ① 
com uma direção (no sentido horário / anti-horário) especificada em ②. 

Define o Motor DC conectado aos conectores (M1 / M2) especificados em ① com um 

método de parada (freio / transição suave) especificado em ②. 

 Blocos de Controle da Campainha

① ② 

 Define a campainha conectada aos conectores (A0-A5) especificados em ① com um 

① ② 

① ② 

① ② 
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volume de saída especificado em ②. 

Clique em ▼ em ② para definir a nota que você 

gostaria que a campainha tocasse. Você pode 

selecionar escalas que variam de C48 (130Hz) a 

C108 (4186Hz). Você também pode selecionar notas 

que variam de C48 (130Hz) a C72 523Hz). Se você quiser usar escalas superiores a 

C72, insira-as diretamente usando o teclado. A reprodução de notas com a campainha 

pode interferir com o funcionamento de um motor CC conectado a M1. Se você quiser 

usar um motor CC conectado a M1, use um bloco para parar a campainha antes de 

colocar um bloco DC Motor 

① 

A caixa de combinação em ① é usada para parar qualquer buzina conectada a (A0-

A5). 

 Bloco de Controle do LED

① 

A caixa de combinação em ① é usada para ligar ou desligar qualquer LED conectado 

a (A0-A5). 
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① 

① 

① 

① 

① 

① 

① 

 Blocos da Paleta de Controle

Os blocos na paleta de controle permitem que você controle o fluxo do seu programa. Encontre
as descrições de cada bloco abaixo. 

 Esse bloco inicia uma função. Você pode nomear a função usando a 

caixa de combinação em ①. 

 Use a caixa de combinação em ① para chamar uma função específica. 

Aguarde o número de segundos especificado em ①. 

① O processo inserido em ① irá rodar em ciclo indefinidamente. 

② 

O processo inserido em ① irá repetir o número de vezes especificado em 

②.

① 

① Verifica continuamente se a condição em ① foi cumprida e executa o 

processo em ② se tiver. A condição em ① é especificada usando um 

bloco da paleta de operadores. 
② 

Se a condição em ① tiver sido atendida, o processo em ② é executado. 

A condição em ① é especificada usando um bloco da paleta ② dos 

Operadores.  
② 

 Se a condição em ① tiver sido atendida, o processo em ② é executado. 

② Se não tiver, o bloco executa o processo em ③. A condição em ① é 

③ especificada usando um bloco da paleta de operadores. 

 Espera até que a condição em ① tenha sido atendida. A condição em 

① é especificada usando um bloco da paleta de operadores.

 O processo em ② se repete até que as condições para o processo em ① 

sejam atendidas. A condição em ① é especificada usando um bloco da 

paleta de operadores. 
②
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① 

② 

① 

① 

Este bloco faz com que os Servomotores dos blocos inseridos 

② funcionem à velocidade sincronizada inserida em ①. Este

bloco só funciona com blocos do Servomotor e outros blocos 

não serão reconhecidos 

 Blocos da Paleta Sensor

Os blocos na paleta sensor são usados para recuperar os valores dos sensores. Blocos 
para peças sem Configurações de Porta devidamente configuradas ficam cinza e não podem 
ser colocados no campo Script. 

Conectado a Studuino Não conectado a Studuino 

Os blocos de sensores podem ser combinados e usar os valores de outros blocos. A imagem 

abaixo mostra uma combinação de um bloco Servomotor e um bloco Sensor de luz. Esta 

combinação permite que você altere os ângulos do motor em resposta à quantidade de luz 

em uma sala. 

 Encontre as descrições de cada bloco 
abaixo. Retorna o valor do sensor de luz conectado a 

A0-A7 especificado em ①. O valor do sensor 

varia de 0 a 100. 

Retorna o valor de um Sensor de Toque 
conectado a A0-A5 especificado em ①. O valor 

do sensor é 0 quando o sensor é tocado e 1 em 
seu estado normal.  

Combine sensor 

blocks with other 

blocks that accept 

input. 
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① ② 

① ② 

① Retorna o valor do sensor de luz conectado a 
A0-A7 especificado em ①. O valor do sensor 
varia de 0 a 50. 

① Retorna o valor de um sensor de infravermelho 
reflexivo conectado a A0-A7 especificado em 
①. O valor do sensor varia de 0 a 100.

① Retorna o valor de uma direção especificada 
(eixo X / Y / Z) de um acelerômetro conectado. 
O valor do sensor varia de 0 a 100. 

① Retorna o valor de um interruptor de botão 
conectado a A0-A3 especificado em ①. O valor 
do sensor é 0 quando o botão é pressionado e 1 
em seu estado normal. 

   Restaura o temporizador para 0. 

Retorna o valor do temporizador em segundos. 

 Blocos da Paleta Operador

 Os blocos na paleta Operador executam cálculos usando os valores que você inseriu. 

Encontre as descrições de cada bloco abaixo. 

 

 Adiciona os valores ajustados em ① e ②. Os blocos de 

operação aritmética incluem blocos de subtração (-), multiplicação 

(*) e divisão (/). Você pode selecionar os outros operadores 

aritméticos no menu de contexto clicando com o botão direito do 

mouse no bloco. 

Retorna um número aleatório entre os valores definidos em ① e ②. 

Determina se o valor ajustado em ① é menor do que o valor 

definido em ②. Os outros operadores comparativos encontram se 

os valores são iguais (=) ou se um valor é maior (>). Você pode 

selecionar os outros operadores comparativos no menu de contexto 

① ② 
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clicando com o botão direito do mouse no bloco. 

A imagem abaixo mostra uma combinação de um sensor de luz, condição e bloco 
de servomotor. Você pode usar isso para ajustar o ângulo do Servomotor para 90 graus se 
o valor do sensor de luz mergulhar abaixo de 50.

Este bloco é um operador AND que utiliza as condições 
definidas em ① e ②. Os outros blocos de operadores 

lógicos são OR e NÃO. Você pode selecionar os outros 
operadores lógicos no menu de contexto clicando com o 
botão direito do mouse no bloco. A imagem abaixo 
mostra uma combinação de um operador lógico, 
condição e bloco de DC Motor. Você pode usar essa 
combinação para fazer com que o motor DC avança 
quando o valor do som estiver entre 30 e 60.

① ② 
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① 

② ① 

① ② 

② 

 Este bloco de módulo divide ① por ② e retorna o restante. Tal como acontece com o 

bloco   , clicar com o botão direito neste bloco permite que você selecione outros 

operadores aritméticos no menu de contexto. 

 Este bloco retorna o número inteiro mais próximo (número inteiro) para o valor definido em 

①. 

Este bloco usa o valor em ① para a operação aritmética 
especificada em ②. Você pode escolher entre valores 
absolutos, raízes quadradas, funções trigonométricas, 
logaritmos e expoentes. 

 Variables Palette Blocks

Os blocos na paleta de variáveis são usados para criar 
variáveis e listas. Clique no botão Criar uma variável 
e digite um nome para criar uma variável. Clique no 
botão Criar uma lista e digite um nome para criar 
uma lista. O uso de caracteres não alfanuméricos (A-Z, 
a-z, 0-9) na função, variável e nomes de lista causará 
um erro de compilação ao transferir seu programa 
(consulte a seção Transferir em 5.5. O Menu 
Principal para detalhes). Use apenas caracteres 
alfanuméricos (A-Z, a-z, 0-9) para a função, a variável 
e os nomes das listas. Valores de variáveis e listas 
podem ser de 3.4028235E + 38 a 3.4028235E + 38, 
ou um máximo de 32 bits (4 bytes). A seção a seguir explica os 
blocos de variáveis na paleta de variáveis (para uma variável 
chamada "val"). 

 Retorna o valor da variável. 

 Define a variável em ① para o valor definido em ②. 

Aumenta o valor ajustado em ① pelo valor ajustado em ②. 

Você pode criar até 70 variáveis diferentes. 

① ② 
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① ② 

① ② 

③ ② ① 

② ① ③ 

② ① 

① 

① ② 

A imagem acima mostra uma combinação de um loop e um bloco de Servomotor. 
Você pode usar isso para criar um programa que aumenta 10 vezes o valor na variável 
"val", fazendo o processo repetir 10 vezes e aumentando o ângulo do motor de 10 para 
100 em incrementos de 10 graus. 

As listas são blocos estruturados que permitem adicionar ou remover valores como você 
entender. As listas podem conter até 40 valores separados. A seção a seguir explica os 
blocos de lista na paleta de variáveis (para uma lista chamada "lista"). 

  Retorna o primeiro valor na lista. 

 Adiciona o valor em ① à lista em ②. 

Exclui o valor em ① da lista em ②. 

 Insere o valor em ③ para listar ① na posição ②. 

 Define o valor na posição ② na lista ① para o 

valor definido em ③. 

 Retorna em valor na posição ② na lista ①. 

Retorna o comprimento da lista ①. 

 Determina se a lista ① inclui o valor em ②. 
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A imagem acima adiciona os valores 10, 20 e 30 dos 3 blocos anteriores para "listar". 
Este processo faz uma lista que inclui 10 na primeira posição, 20 na segunda posição e 30 
na terceira posição. Usando esta lista, você pode definir os ângulos do Servomotor nos 
próximos blocos. O Servomotor conectado à D9 terá seus ângulos ajustados para 10, o 
Servomotor em D10 a 20 e o Servomotor em D11 a 30 graus. 

5.3. O Campo para Script 
O Campo para Script é onde você arrasta e anexa blocos para criar seu programa. 

O Ambiente de Programação de Blocos Studuino abre com um bloco   o 

Campo de Script. Esse bloco é responsável por iniciar o seu programa. Qualquer programa 

que você faça deve incluir esse bloco 

5.4. O Campo de Condições 

O Campo de Condições apresenta valores, variáveis e listas do sensor no modo de 

teste. O modo Iniciar o teste abrirá a Placa de Sensor, onde você pode visualizar os 

valores de qualquer sensor conectado ao seu Studuino. Conforme mostrado abaixo, você 

também pode ver a mudança de valores de qualquer variável ou lista no Campo de 

Condição clicando na caixa de seleção à esquerda dos mesmos.. 

Script Field Condition Field 
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5.5. O Menu Principal 

 Menu Arquivo

Você pode usar o menu Arquivo para salvar e carregar projetos e também importar scripts. 

 Novo

Inicia um projeto novo. 

 Abrir...

Abre um projeto salvo anteriormente. 

 Salvar

Salva o seu projeto atual. 

 Salvar como…

Salve seu programa com um nome específico. 

 Importar Scripts...

Carregue os scripts de um arquivo de um projeto anterior. 

View variables in 
the condition field 

by clicking here 
Appears if you 

open Test 
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Observe esses três itens ao carregar scripts: 

1. Como o ambiente de programação não pode mostrar mais do que dois blocos iniciais

amarelos, o programa será carregado como uma função localScriptStart (Iniciar Script Local). 

2. Todos os comentários para o programa carregado serão excluídos.

Script de arquivo de projeto Script carregado 

Current script 

Selecione Importar Scripts ... no menu e use a 

caixa de diálogo 

Script added 
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３．As configurações de porta serão alteradas para aquelas do script carregado e todos 

os blocos para peças não conectadas ficarão cinzas. Esses blocos podem ser ativados 
configurando as partes correspondentes na caixa de diálogo Configurações da porta. 

 Sair (Quit)

Fecha o Ambiente de Programação de Blocos Studuino. 

Define peças para o script carregado
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 Menu Editar

O menu Editar pode ser usado para modificar seu programa. 

 Desfazer Excluir (Undelete)

Restaura um bloco excluído. 

 Iniciar / Parar Passo Único

 Começa executando seu programa passo a 

passo. Ao usar Single Stepping, o bloco que 

está sendo processado virará amarelo. Você 

pode alterar o quão rápido as etapas são 

executadas usando o menu Configurar 

Passo Único (Set Single Stepping) .... 

 Configurar Passo Único…

Use isso para alterar a forma como as 
etapas rápidas são processadas. O Turbo é 
a velocidade mais rápida e o Flash é o 
método mais lento de processamento de 
etapas. 
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 Exportação de idioma Arduino...

Converte o programa em seu campo Script para o idioma Arduino. Todos os blocos em 
seu campo de script serão convertidos para o idioma Arduino. O código-fonte que você 
exporta usando esse recurso pode ser compilado e enviado ao seu Studuino usando o 
Arduino IDE. 

Quaisquer blocos que não estão conectados aos blocos mestres   ou 

blocos tipo  ainda serão convertidos na linguagem Arduino. Use o 
Arduino IDE para excluir qualquer código de blocos não conectados antes de criar seu 
programa. 

Os blocos que estão desatados para funções (órfãos) ainda serão processados pela 

função no Ambiente de Programação de Blocos, mas o código órfão resultará em um 

erro de compilação no Arduino IDE. Valores não definidos em blocos como 

serão definidos como 0 ao exportar para o idioma Arduino. Condições não definidas 

em blocos do tipo   serão definidos como "falso" ao exportar para o idioma 

Arduino. 

Bloco Convertido para Arduino 

// --------------------------------------- 

// Artec robot mainroutine 

// --------------------------------------- 

void artecRobotMain() { 

for (;;) { 

ARSR_subroutine(); 

} 

} 

// --------------------------------------- 

// Artec robot subroutine 

// --------------------------------------- 

void ARSR_subroutine() { 

Servomotor(DIG9,90); 

} 

dcMotorPower(M1,100); 

Resulta em um 
erro de compilação 
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 Calibragem do Motor…

Use esse recurso para ajustar os ângulos do seu Servomotor e salvá-los em um 
arquivo. A execução desse recurso iniciará o modo Teste e abrirá a caixa de diálogo 
Calibragem do motor. 

Quando a caixa de diálogo é aberta, todos os ângulos para o Servomotor conectado 

estão configurados para 90 graus de acordo com a configuração padrão. 

Observe o seu Servomotor e ajuste os valores até obter o ângulo de 90 graus correto. 

Clique em OK quando terminar de calibrar o seu Servomotor. As configurações salvas 

serão usadas para programas futuros. 

Define todos os valores de 
deslocamento para 0 

Insira valores de 
deslocamento aqui



51 

 Configuração de Portas…

Permite que você veja as peças que estão conectadas ao seu Studuino no Ambiente 
de Programação de Blocos Studuino. Ao clicar neste recurso, será exibida a caixa de 
diálogo Configurações da porta. 

Conforme mostrado na figura abaixo, esta caixa de diálogo mostra todos os 

conectores Studuino e liga o Studuino. Verifique qualquer um que tenha uma parte 

conectada a estes. 

Conforme descrito em 1.3. Sobre o Studuino, os seguintes conectores ou 

interruptores não podem ser usados ao mesmo tempo: 

• Conector do Motor DC M1 e conector do servomotor D2, D4 

• Conector do Motor DC M2 e conector do servomotor D7, D8 

• Botão de pressão A0-A3 e Sensor / LED / Buzzer A0-A3  

Como essas combinações também não podem ser usadas ao mesmo tempo na caixa 

de diálogo Configurações de porta, desmarque um lado enquanto o outro estiver ativo. 

Servomotor Button DC Motor 

Sensor/LED/Buzzer 



52 

Por exemplo, ao usar D2 e D4 para o Servomotor, as caixas para D2 e D4 só estarão 

disponíveis desmarcando M1 para o Motor DC. 

<Cuidado> 

Para o acelerômetro, que usa dois conectores, todos os conectores correspondentes 

(ou uma combinação compatível) devem ser verificados. 

Peça Combinação de Conector 

Acelerômetro A4,A5 
Combinação de conector quando vários conectores são usados 

Quando as caixas de seleção dos conectores correspondentes na combinação de 
conectores acima são marcadas, a parte conectada ao Studuino será exibida. Verificar 
uma caixa para uma peça que usa múltiplos conectores selecionará automaticamente 
as caixas para qualquer outro conector que esteja usando. 

Quando um acelerômetro é selecionado com 

A4, A5 é selecionado automaticamente. 
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 Menu Run (Executar)

O menu Run permite que você conecte o seu Studuino ao criar os programas.

 Transferência

A transferência compila qualquer programa que você fez e o envia para o seu Studuino. 
Você verá uma caixa de mensagem como a da imagem abaixo se ocorrer um erro de 
compilação. 

Título 

Mensagem 

Um erro de compilação ocorrerá se houver blocos que não estejam conectados ao 

bloco master   ou bloco do tipo função   no Campo 

Script. Veja abaixo os detalhes sobre esta mensagem. 

[Blocos não anexados] 

Esta mensagem aparece se houver blocos que não estejam conectados ao mestre ou blocos 

de função no campo de script. Ao se preparar para construir, anexe ou exclua todos os 

blocos órfãos no campo de script antes de usar a Transferência. Você também verá esta 

mensagem quando qualquer função, variável ou nomes de lista contiverem caracteres não 

alfanuméricos. Renomeie sua função, lista ou variável e tente novamente. 

[Uma função não identificada] 

Esta mensagem aparece se houver algum bloco de função indefinido em seu 

programa. Como mostrado abaixo, todos os blocos do tipo função devem ter a função 

definida. Quando estiver preparado para criar seu programa, coloque e defina um bloco de 

função no campo de script ou exclua todos os blocos de função órfãos antes 

de usar a Transferência. 
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Esta mensagem aparece quando as duas 

mensagens de erro descritas acima ocorrem ao 

mesmo tempo. Ao se preparar para construir, 

anexe ou exclua os blocos órfãos e defina funções 

para blocos que os utilizam antes de realizar a 

Transferência. Depois de criar seu programa, você 

pode transferi-lo para o Studuino.  

Veja abaixo os detalhes sobre as mensagens que você verá ao transferir seu 

programa. 

Esta mensagem aparece durante a 

transferência de um programa. Não 

desconecte o seu Studuino do PC ao 

transferir um programa. Se a comunicação 

entre o Studuino e o PC for interrompida 

durante uma transferência, você verá as 

mensagens abaixo. 

Esta mensagem aparece se a comunicação 

entre o PC e o Studuino for interrompida 

durante a transferência. Reconecte seu 

Studuino ao PC e tente novamente. 

Esta mensagem aparece quando não há 

conexão entre o seu PC e o Studuino. Se 

você visualizar esta mensagem, verifique a 

conexão entre o seu PC e o Studuino e tente 

novamente. 

Esta mensagem aparece quando outra 

aplicação está interferindo na comunicação 

entre o PC e o Studuino. Feche todos os 

aplicativos que possam estar causando esse 

erro e tente novamente. 
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 Run (Executar)

A função Run (Executar) executa qualquer programa que você tenha transferido. Isso 
aparece no menu depois de ter transferido um programa com sucesso. 

 Teste ON/OFF

Você pode usar o modo Teste para se 

comunicar com seu Studuino e controlar as 

peças em tempo real. Verifique se o seu PC 

e o Studuino estão conectados antes de iniciar o modo Teste. Clique em Teste ON e 

você verá a mensagem acima indicando que o modo de teste está sendo inicializado. 

Não desconecte o seu Studuino do PC enquanto estiver no modo de Teste. Se a 

comunicação entre o seu Studuino e o PC for interrompida durante a transferência, 

você verá as mensagens abaixo ou um erro no tempo de execução pode fazer com 

que o Ambiente de Programação de Blocos Studuino trave. Mantenha seu Studuino 

conectado ao PC em todos os momentos, enquanto estiver no modo Teste 

Esta mensagem aparece se a 

comunicação entre o PC e o Studuino 

for interrompida ao iniciar o modo de 

teste. Reconecte o seu Studuino ao PC e tente novamente. 

 Esta mensagem aparece quando não há 

conexão entre o seu PC e o Studuino. Se você 

visualizar esta mensagem, verifique a conexão 

entre o seu PC e o Studuino e tente 

novamente. 

 Esta mensagem aparece quando outra aplicação 

está interferindo na comunicação entre o PC e o 

Studuino. Feche todos os aplicativos que possam 

estar causando esse erro e tente novamente. 

 Esta mensagem aparece se a comunicação 

entre o PC e o Studuino for interrompida 

durante o modo de Teste. Salve seu projeto 

e reinicie o software. 

. 
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 Menu Ajuda

O menu Ajuda contém informações sobre o Ambiente de Programação de Blocos Studuino. 

 Sobre o Ambiente de Programação de Blocos Studuino

Apresenta a versão do software que você está usando atualmente. 

5.6. Menus de Contexto 

 Clicando com o botão direito do mouse em blocos no 

campo de script ou no próprio campo de script 

aparecerá um menu de contexto. 

 Limpeza (Clean Up)

Organiza os blocos no campo de script. 

 Salvar Imagens dos Scripts

Salva uma imagem dos blocos no campo de script como no formato .gif. 

 Adicionar Comentários

Adiciona um comentário. Arrastar o comentário resultante para qualquer bloco irá 

anexar o comentário a esse bloco. 

Clique com o botão direito do mouse em qualquer bloco, além do bloco mestre 

 vai abrir um menu de contexto. 

 Duplicar

Duplica um bloco ou conjunto de blocos. 

 Excluir

Exclui um bloco ou conjunto de blocos.
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6. Resolução de Problemas

A seção a seguir aborda métodos de solução de problemas para este software. 
No caso de as soluções fornecidas neste manual não resolverem o seu problema ou o seu 
problema não estiver descrito aqui, entre em contato conosco diretamente. Por favor, 
verifique o nosso site para obter as informações mais recentes sobre o seu produto. 

http://www.artec-kk.co.jp/studuino 

6.1. Resolução de Problemas Gerais 

Esta seção aborda os métodos de solução de problemas comuns aos Ambientes 
de Programação Studuino. 

 Meu motor DC ou Servomotor não funciona no modo Teste

Os motores precisam de energia da bateria para funcionar corretamente. Insira as 

baterias na caixa da bateria e conecte-a a sua unidade Studuino antes de ligar. 

 Meu robô é reiniciado inesperadamente

Baterias esgotadas podem fazer com que o robô seja reiniciado inesperadamente. 

Substitua as pilhas na caixa de bateria. 

 Meus valores de sensor estão apresentam um comportamento estranho

Todo sensor é diferente, o que pode causar as variações nos valores do seu sensor. 

http://www.artec-kk.co.jp/studuino
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LED 

Botão Reset 

6.2. Ambiente de Programação com Ícones Studuino 

 Aparece um erro ao usar Transferir

 Não posso iniciar o modo de teste

 Não consigo abrir o Visualizador de Sensor

Seu software pode fechar inesperadamente se o erro abaixo ocorrer. 

Título Mensagem 

Não foi possível acessar o 

Studuino 
O seu Studuino não conseguiu sincronizar com o seu PC. 

Salve seu projeto, feche o software, reinicie o Studuino e 

reinicie este software. 

Salve seu programa, saia do software e siga as etapas abaixo para redefinir o seu Studuino. 

1. Desligue a chave de energia na caixa da bateria e

desconecte o cabo USB do seu Studuino. 

２．Aguarde três segundos. 

３．Reconecte o cabo USB e ligue a chave  de energia da 

caixa de bateria. 

４．Pressione o botão Reset no seu Studuino. A 

reinicialização fará com que um LED verde na placa 

Studuino pisque. (Ver foto) 

Tente iniciar o modo de teste depois de concluir as etapas 

acima. 

Ver a mensagem abaixo pode significar que seus arquivos no sistema do Ambiente 

de Programação Studuino foram corrompidos. 

Título Mensagem 

Arquivo de Sistema 

Corrompido 

Por favor, reinstale o ambiente de programação Studuino 

O erro que causa essa mensagem pode fazer com que o Ambiente de Programação 
com Ícones Studuino feche sem aviso. Salve seus dados usando a caixa de diálogo, 
desinstale o software usando as etapas descritas em 2.3. Desinstalando o software e 
reinstalando o ambiente de programação. 
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LED 

Botão Reset 

Título Mensagem 

Não foi possível acessar o 

Studuino 

Erro da porta de Comunicação (COMM PORT) 

Esta mensagem aparece quando nenhuma conexão pode ser feita entre o seu PC e o Studuino. 

Você vai precisar reiniciar seu PC. 

Veja as seções sobre Transferência, Modo de Teste e Visualizador de Sensores na seção 
4.5. O Menu Principal para maiores detalhes sobre como resolver o problema acima. 

6.3. Ambiente de Programação de Blocos Studuino 

 Aparece um erro ao utilizar o Modo de Teste

 Aparece um erro ao utilizar a Transferência

Seu software pode fechar inesperadamente se o erro abaixo ocorrer. 

Título Mensagem 

Não foi possível acessar o 

Studuino 

O seu Studuino não conseguiu sincronizar com o seu PC. 

Salve seu projeto, feche o software, reinicie o Studuino e 

reinicie este softwareSalve seu programa, saia do software e siga as etapas abaixo para redefinir o seu Studuino. 

1. Desligue a chave de energia na caixa da bateria e

desconecte o cabo USB do seu Studuino. 

２．Aguarde três segundos. 

３．Reconecte o cabo USB e ligue a chave  de energia da 

caixa de bateria. 

４．Pressione o botão Reset no seu Studuino. A reinicialização 

fará com que um LED verde na placa Studuino pisque. 

(Ver foto) 

Tente iniciar o modo de teste depois de concluir as etapas acima. 

Visualizar a mensagem abaixo pode significar que seus arquivos do sistema de ambiente 

de programação Studuino foram corrompidos. 

Título Mensagem 

Erro do Sistema O  arquivo do sistema de Ambiente de Programação 

foi corrompido. Salve seu projeto, saia do software, 

reinicie o Studuino e reinicie este software. 
O erro que causa essa mensagem pode fazer com que o Ambiente de Programação de 
Blocos Studuino feche sem aviso. Salve seu programa, desinstale o software usando as 
etapas descritas em 2.3. Desinstalando o software e reinstale o ambiente de programação. 
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Título Mensagem 

Não foi possível acessar o 

Studuino 

Erro da porta de Comunicação (COMM PORT) 

Esta mensagem aparece quando nenhuma conexão pode ser feita entre o seu PC e o Studuino. 
Você vai precisar reiniciar seu PC. Veja as seções de modo de transferência e teste em 5.5. O 
Menu Principal para detalhes sobre como resolver o problema acima. 

Aparece um erro ao usar a Função Transferir (ao compilar um programa) 
Visualizar a mensagem abaixo pode significar que os arquivos do sistema do Ambiente de 
Programação Studuino foram corrompidos. 

Título Mensagem 

O programa não pode ser 

compilado 

Ocorreu um erro no processo de arquivamento. Por favor 
reinstale. 

Ocorreu um erro no processo de cópia de objeto 1. Por 
favor reinstale. 

Ocorreu um erro no processo de cópia do objeto 2. Por 
favor reinstale. 

O erro que causa essa mensagem pode fazer com que o Ambiente de Programação com 

Ícone Studuino feche sem aviso prévio. Salve seu programa, desinstale o software usando as 

etapas descritas em 2.3. Desinstalando o software e reinstale o Ambiente de Programação. 
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 Aparece um erro de sobrecarregamento do programa ao compilar o meu programa

O tamanho dos programas que podem ser criados no ambiente de programação do bloco 
é baseado nas especificações do seu Studuino. Você verá esta mensagem quando o 
tamanho do seu programa exceder 15 kilobytes. 

Título Mensagem 

O programa não pode ser 
compilado 

Seu script é muito grande. Experimente métodos diferentes 
para reduzir o tamanho do seu programa. 

Se você visualizar essa mensagem, você vai precisar deixar o seu programa menor usando 
diferentes blocos ou outros métodos. Tenha em mente que o ambiente de programação do 
bloco não se destina ao desenvolvimento de programas em grande escala. Devido à escala 
menor do ambiente de programação Studuino, você pode querer considerar o uso de outro 
software, como o Arduino IDE ou Atmel Studio para desenvolver programas maiores. 




