
Manual do Ambiente de 
Programação de Blocos 

Studuino 
[Sensores e Botões de Pressão] 

Este manual apresenta o ambiente do software Studuino. À medida em que o 

Ambiente de Programação Studuino é desenvolvido, estas instruções podem ser 

editadas ou revisadas. 
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1. Introdução

1.1. Configuração
Antes de começar, visite o website http://www.artec-kk.co.jp/en/studuino  e faça 

o download do documento Configuração do Ambiente de Programação Studuino para 

sua referência. 

1.2. Conectando as Peças 

① Conectando sensores, campainhas e LEDS

Os cabos de conexão do sensor são usados para ligar os sensores à placa do

Studuino. Os cabos são fixados aos conectores do sensor / LED / campainha, 

localizados na placa, conforme mostrado abaixo. 

★O cabo de três fios é utilizado para todos os sensores, exceto o acelerômetro, que 

requer um cabo de quatro fios. 

Os fios cinza ficam voltados para dentro como 

mostrado. 

Conectores do Sensor/LED/Campainha 

★  Os sensores de som, luz e sensores infravermelhos refletivos podem ser conectados do A0 até o A7. 

★  Os sensores de toque, LEDs e campainhas podem ser conectados de A0 até A5. 

★  Os acelerômetros podem ser conectados no A4 e no A5. 

★  Os interruptores tipo botão de pressão conectados de A0-A3 não pode ser utilizados quando utilizar um sensor com 

conectores de A0-A3.. 

http://www.artec-kk.co.jp/en/studuino
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②Conectando um Motor DC

Até dois Motores DC podem ser conectados utilizando os conectores M1 e M2. 

★Os cabos do motor DC se encaixam no conector em uma única posição. 

★  O conector M1 do Motor DC não pode ser utilizado ao mesmo tempo que os conectores D2 e D4 do 

servomotor . 

★  O conector M2 do Motor DC não pode ser utilizado ao mesmo tempo que os conectores D7 e D8. 

③ Conectando o Servomotor

Até oito servomotores podem ser conectados aos conectores do servomotor.

Os fios cinza ficam voltados para 

dentro como mostrado. 

★  O conector M1 do Motor DC não pode ser utilizado ao mesmo tempo que os conectores D2 e D4 do 

servomotor . 

★  O conector M2 do Motor DC não pode ser utilizado ao mesmo tempo que os conectores D7 e D8. 

D9 
D10 
D11 
D12 

D2 
D4 
D7 
D8 

M1 

M2 
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④ Conectando a Caixa de Baterias

Conecte o cabo da caixa de baterias nos pinos da Seção POWER.

Os sensores/LEDS/campainhas/botões podem utilizar a voltagem fornecida pelo

Cabo USB, mas os motores DC e os servomotores precisam da energia fornecida

pela caixa de baterias. Quando o cabo USB estiver desconectado, todos os

dispositivos vão utilizar a energia da caixa de bateria para funcionar.

POWER 
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2. Utilizando LEDs

Este capítulo explica como programar um LED. Abrange os dispositivos de conexão para a

placa Studuino, configuração de portas, programação no Ambiente de Programação de Blocos e a 

transferência de dados para a placa. 

2.1. Conectando um LED a Placa Studuino 

 Conecte um LED ao Sensor / LED / Buzzer A4 na placa Studuino. 

Os fios cinza ficam voltados para dentro como 

mostrado. 

2.2. Configuração de Porta 

Antes de começar a programar, configure a informação da porta no Ambiente de Programação de 

Blocos para combinar com a sua placa. Selecione Editar (Edit) no menu, então selecione 

Configuração de Portas (Port Settings) do menu suspenso para abrir a caixa de diálogo de 

configuração. 

①Clique 

②Clique
e

Caixa de Diálogo 
Configuração de Porta 
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Na caixa de diálogo Configuração de Porta, selecione A4 e escolha LED. 

① Marque a caixa aqui

② Clique aqui

③ Selecione LED

④ Clique OK

Agora você configurou a informação da porta com o seu cartão Studuino no Ambiente 

de Programação de Blocos. 
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2.3. Criando um Programa para Acender um LED 

Agora, vamos usar o bloco para aprender os conceitos básicos de 

programação. 

① Clique Movimento na paleta do grupo Comando e arraste o   bloco 

da paleta de blocos para o bloco   no campo Script. Os blocos 

ficarão juntos. 

Paleta Grupo de Comando ① Clique aqui 

Verifique se os blocos estão conectados corretamente!

★Mova os blocos em qualquer lugar no campo Script, arrastando e soltando. Se o bloco que você está 

movendo tiver algum bloco conectado a eles, eles serão movidos como uma unidade inteira. 

Script field 

Como mostrado, arraste o 

bloco até aparecer uma 

linha branca, depois solte 

② Arraste e solte

Block palette 
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①Clique
e

② Conecte a placa Studuino a um PC através do cabo USB. No menu, selecione

Run então Transfer.

②   Clique

Ver a tela pop-up abaixo significa que seu programa está sendo transferido. O LED irá 

acender automaticamente após a conclusão da transferência. 

Ver as mensagens abaixo significa que seu programa não foi transferido com sucesso. 

Verifique as soluções e tente novamente. 

Mensagem Solução 

Certifique-se de que a placa Studuino esteja 

corretamente conectada ao PC através do 

cabo USB. 

São apresentados blocos livres. Exclua todos 

os blocos que não estejam anexados ao 

bloco   . 

Feche todos os aplicativos que possam 

estar se comunicando com o seu Studuino. 

Se nenhum outro aplicativo se comunicar 

com a placa, desconecte o cabo USB e 

pressione o botão Reset na placa. 
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2.4. Fazendo um LED Piscar 

Use o programa de LED da seção anterior e o bloco de repetição infinita 

  para aprender sobre ciclos (loops). 

① Controle Clique na paleta do grupo Comando, em seguida, arraste um bloco

  da paleta Controle para o campo Script. Conecte-o aos blocos do 

programa do LED piscando. 

② Clique com o botão direito do mouse em   para mostrar o menu de 

contexto, clique em Duplicar. 

③ Anexe o bloco duplicado sob o bloco   . 

Anexe o bloco ao final do 

seu programa 

① Clique com o botão direito

② Selecione

O bloco será duplicado 

① 
Click

Como mostrado, arraste o 

bloco até aparecer uma 

linha branca, depois solte 

②
&dr

Clique

Arraste
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① Turn on the LED 

② Wait one second

③ Turn off the LED 

④ Wait one second

④ Arraste da paleta Controle para o campo Script, então, solte-o como o 

bloco que engloba todo o programa.

Agora você fez um programa que fará seu LED piscar uma vez a cada

segundo indefinidamente. 

 Repetir indefinidamente 

Conecte a placa Studuino ao PC usando o Cabo USB. Selecione Transferir no 

menu Run. Após a conclusão dos dados, o LED na placa vai piscar automaticamente 

em intervalos de um segundo. 

① Clique ▼

② Selecione off

Certifique-se de que o 

bloco inclua todo o 

programa 

①Arrastar e Soltar

⑤ Configure o para OFF. 

(1) Ligue o LED 

(2) Aguarde um segundo 

(3) Desligue o LED 

(4) Aguarde um segundo 
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2.5. Especificando o Número de Vezes que um LED Pisca 

Agora, vamos aprender a controlar o número de vezes que o LED pisca. Use o 

programa para piscar o LED da seção anterior e   para aprender sobre ciclos 

(loops). 

① Arraste o bloco   da paleta Controle para o campo Script. 

② Mova os blocos cercados por   para a abertura do bloco . 

Solte aqui 

Arraste e Solte 

Arraste e Solte 
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① Turn on the LED

② Wait one second

③ Turn off the LED 

④ Wait one second

③ Arraste o bloco  novamente para a paleta de Blocos. 

Com a exceção do bloco master  , todos os blocos no campo de script 

podem ser excluídos, movendo-os de volta para a paleta de blocos. 

★ Clique com o botão direito do mouse em um bloco para abrir o menu de contexto e clique em Excluir para excluí-lo. 

★ Selecione Retirar da barra de menu para restaurar um bloco se você o apagou acidentalmente. 

④ Conecte o grupo de blocos que você fez na etapa 2 ao bloco  . 

Agora, o programa está concluído. Isso fará com que um LED pisque uma vez a 

cada segundo, dez vezes seguidas. 

                               Repetir dez vezes 

Conecte a placa Studuino ao PC através do Cabo USB. No menu Run, escolha 

Transferir. Após a transferência de dados, o LED na placa vai piscar automaticamente 

dez vezes em intervalos de um segundo. 

Arraste e solte

(1) Ligue o LED 

(2) Aguarde um segundo 

(3) Desligue o LED 

(4) Aguarde um segundo 
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① 

POWER 

Caixa Bateria 

Em seguida, vamos mudar o número de loops no bloco  para alterar o número 

de piscadas. 

⑤ Clique no número "10" no bloco   e mude para um número diferente. O LED 

piscará de acordo com o número que você inserir. 

Conecte a placa Studuino ao PC via USB. No menu Run, escolha Transferir. Após a 

transferência de dados, o LED na placa vai piscar automaticamente intervalos de um 

segundo. 

Inicie um programa transferido clicando no menu Run e selecionando Run. 

Clique aqui

② Clique aqui

★ Um programa transferido pode usar a bateria para funcionar sem um PC. Remova o cabo USB da placa 

Studuino. Conecte a caixa da bateria e ligue o interruptor. O LED pisca o número especificado de vezes em 

intervalos de um segundo. 

★ Após o término do programa, reinicie-o pressionando o botão Redefinir na placa. 

Botão Reset 

Clique para alterar 
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2.6. Alterando a Velocidade do Piscar do LED 

Agora vamos controlar a velocidade com que o LED pisca usando o programa da 

seção anterior como base. Vamos modificá-lo criando um programa que usa blocos 

variáveis. 

① Na paleta do grupo Comando, clique em Variáveis, em seguida, Criar uma

variável. Uma caixa de diálogo de configuração de nome aparecerá. Nomeie sua

"hora" variável e clique em OK.

① Clique aqui

② Um bloco que controla variáveis de tempo será gerado.

Estes são gerados 
automaticamente 

② Clique aqui

③ Nomear “tempo” 

A caixa de diálogo 
de configuração 
do nome da 
variável vai 
aparecer 

④ Clique aqui 



14 

① Set the time to 0.5

② Turn on the LED 

③ Wait 0.5 seconds 
 

④ Turn off the LED 

⑤ Wait 0.5 seconds

③ Conecte o bloco      ao bloco e defina o valor para 0,5. 

O programa está completo. Isso fará com que um LED pisque dez vezes em intervalos 

de 0,5 segundos. 

     Repetir 10 vezes 

Conecte a placa Studuino ao PC através do cabo USB. No menu Run, escolha 

Transferir. Após as transferências de dados, o LED na placa piscará automaticamente 

dez vezes em intervalos de 0,5 segundos. 

② Clique aqui, depois altere 

④ Conecte o bloco ao bloco .

(2) Ligue o LED 

(3) Aguarde um segundo 

(4) Desligue o LED 

(5) Aguarde um segundo 

(1) Definir tempo para 

0.5 
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3. Utilizando Campainhas

Esta seção explica como usar uma Campainha em um programa, incluindo como

tocar o dispositivo, parar de tocar e usar a lista e os blocos de funções. 

3.1. Conectando uma Campainha 

Conecte uma Campainha ao conector do Sensor/ LED / Campainha A5 a placa 

Studuino. 

Os fios cinza ficam voltados para 
dentro como mostrado. 

3.2. Configuração de Porta 
Defina a informação da porta no Ambiente de Programação de Blocos para que 

corresponda a placa. Selecione Editar no menu e selecione Configuração de Porta no 

menu suspenso para abrir a caixa de diálogo de configuração. Na caixa de diálogo 

Configuração de Porta, marque A5 e selecione Campainha. 

Marque aqui e 
selecione 
Campainha 

A5 

Campainha 
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3.3. Tocando uma Nota 

Agora, vamos fazer um programa que toque a campainha por um segundo. Para 

controlar o som, usaremos o bloco   e o bloco . 

★   Selecione Novo em Arquivo no menu para iniciar um novo programa. 

① Na paleta Movimento, escolha   e conecte ao bloco 

. 

② Clique ▼  no bloco   para abrir o teclado. Passar a seta do 

mouse sobre uma vai mostrar seu valor. Por enquanto, clique em E (64). 

① Clique aqui 

②

Passe o mouse sobre uma 
tecla para ver seu valor

Arraste e Solte

Clique aqui 
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③  Na paleta Controle, escolha o bloco   e o conecte ao bloco 

. 

 

 

 

④  Na paleta Movimento, escolha um bloco   e o conecte ao bloco 

 . 
 

 

O programa está completo. Isso fará com que a campainha toque a nota E por um 

segundo. 

Conecte a placa Studuino ao PC através do Cabo USB. Selecione Transferir no menu 

Run. Após a conclusão da transferência de dados, a campainha tocará uma nota E por 

um segundo. 

 
 

Arraste e Solte 

 
 

Arraste e Solte 
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3.4. Tocando uma Melodia 

Crie um programa que reproduza C, C, G, G, A, A, C, que é a melodia para Brilha 

Brilha Estrelinha. A campainha pode reproduzir a música, enviando essas notas uma 

após a outra. 

① Adicione um bloco  ao programa que você criou na seção anterior. 

③ Clique com o botão direito do mouse no bloco                           para abrir o

menu de contexto e então clique em Duplicar. Anexe os blocos recém-duplicados ao

seu programa.

① Clicar

② Selecionar Duplicar

Conecte os 
blocos duplicados 
aos originais 

Arraste e solte

② Configure este bloco para 0.3 e 0.1 segundos. 



19 

④ Repita a etapa ③ para criar 7 pares de blocos                    e  . 

Se você fizer muitos, basta arrastar os blocos extras para a paleta Comando.
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⑤ Configure os blocos  para C (60), C (60), G (66), G (66), A 

(67), A (67), e G (66). 

O programa está completo. Faz o Buzzer jogar Brilha, Brilha, Estrelinha.

Conecte a placa Studuino ao PC através do cabo USB. Escolha Transferir no menu 

Run. Após a conclusão dos dados, a campainha vai tocar Brilha Brilha Estrelinha. 
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3.5. Fazendo uma Melodia Utilizando a Lista 

O programa criado na seção anterior pode ser simplificado usando uma lista mas 

para isso você terá que criar uma lista. 

3.5.1. Criando uma Lista 

① Na paleta Variável, clique no botão Criar uma lista. Nomeie a lista "lista_de_notas".

② Duas coisas serão criadas - uma lista vazia e um grupo de blocos que controlam a

lista. 

Esses blocos 
controlam a lista

① Clique aqui

② Clique aqui

③Nomear "lista_de_nota" 

A caixa de 
diálogo de 

configuração do 
nome da variável 

vai aparecer ④Clique aqui

Lista
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Agora vamos aprender como cada bloco controla a lista. 

③ Arraste três blocos   para o campo Script e coloque-os. 

Configure os blocos como 0, 12 e 15, conforme mostrado abaixo.

④ Clique e os blocos conectados a   serão executados em ordem. Os 

valores 0, 12 e 15 aparecerão na lista.

As etapas a seguir vão explicar os processos da lista que você fez na etapa 4. 

⑤ Em seguida, exclua os blocos criados no passo 3. Depois disso, anexe

  ao bloco   e insira os números abaixo para colocar 

30 na segunda linha da lista. 

Arraste e Solte

Clique aqui
Estes serão 
executados 

Os valores são 
adicionados à lista 

vazia 

Arraste e Solte
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⑥ Clique . 

⑦ Depois, exclua . Arraste   para o 

campo Script. Anexe e configure para substituir o valor da linha três na lista_de_nota 

com 6. 

Clique

O valor na terceira 
linha será substituído 
por 6 

 

Arraste e Solte

⑧Clique . 

Clique aqui

Uma nova 
segunda linha 

com um valor de 
30 será inserida 

na lista 
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 ⑨ Depois, exclua . Arraste para o Campo 

Script. Anexe e configure para excluir o valor na segunda linha de lista_de_nota. 

⑩ Clique . 

Você pode usar as etapas listadas acima para modificar (adicionar, inserir, 

substituir ou excluir) valores em uma lista. Você também pode acessar as informações na 

lista com os seguintes blocos. 

Bloco Processo 

Obtém o valor da linha especificada. 

Obtém o valor da linha especificada. 

Verifica se a lista contém o valor especificado. 

 Em seguida, usaremos uma lista para recriar o programa de Tocando uma 

Melodia. 

Clique Aqui

A segunda linha da 

lista será excluída 

Arraste e Solte 
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●  Tocando uma Melodia usando uma lista

O programa criado em 3.4. Tocando uma Melodia repete sete vezes com 

diferentes tons usando blocos combinados. Vamos simplificar este programa usando 

uma lista para definir o tom do bloco  . 

⑪ Exclua   e, em seguida, exclua todos os elementos da lista. 

⑫ Arraste sete blocos   e posicione-os juntos conforme mostrado abaixo. 

Arraste e solte
Ative cada elemento 

clicando nele. Em 
seguida, clique no x 

que aparece



26 

⑬ Insira os valores abaixo nos blocos  . 

Estes valores serão utilizados para o tom. 

⑭ Arraste   na paleta Controle e coloque-o no topo dos blocos 

criados no passo 13. Clique no botão então escolha "novo ..." e atribua à função 

o nome "init_code."

A função "init_code" completa vai definir o tom de cada nota de Brilha Brilha 

Estrelinha. Os blocos anexados a   serão executados quando o programa 

rodar. Quando   for executada, cada   vai rodar e os 

números serão adicionados a lista. 

①Clique

② 

③ Nomear "init_code."

④ Clique

Selecione
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 ⑮ Arraste    na paleta Controle e conecte a  . Clique em ▼

e escolha a função init_code.

 

⑰ Arraste dois na paleta Controle e configure para 0,3 e 0,1. 

Arraste e solte

Arraste e Solte 

. 

Arraste e solte
Selecione 

“init_code” 

⑯ Arraste da paleta Movimento e conecte a 
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⑱ Arraste   na paleta Variáveis e insira em 

como ilustrado.

⑲ Clique no botão Criar uma variável na paleta Variáveis. Nomeie o número da variável.

⑳ Arraste e coloque o bloco de variáveis recém-criado para os locais mostrados abaixo.

Definir em 1. 

Arraste e solte

① Clique

A caixa de diálogo 
de configuração do 
nome da variável 
aparecerá 

②Digite "número"

③ Clique
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㉑ Conecte um bloco  na paleta Controle e configure para 7. 

O programa que você acabou de completar usa uma lista para tocar o início 

de Brilha Brilha Estrelinha, realizando as seguintes ações. 

Execute a função init_note (registra os dados de som na lista) 

Definir "número" variável para 1 

Reproduzir o som na linha "número" 

Esperar 0.3 segundos 

Parar Campainha  

Esperar 0.1 segundo 

 Defina "número" para "número + 1" 

Repetir 7 vezes 

O valor de "número" aumenta em 1 cada vez que um loop é completado, usando "número" 

como uma variável para reproduzir cada som registrado na lista em ordem. 

Conecte seu Studuino ao PC através do cabo USB e escolha Transferir no menu Run. 

A campainha vai tocar Brilha Brilha Estrelinha uma vez que o programa seja transferido. 

Arraste e solte



30 

灰 
黒 
黒 

4. Botões e Sensores

Esta seção explica como criar programas que usam sensores e botões de pressão. 

A seção também abrange blocos de condição e modo de teste. Este exemplo de 

programa usa um LED. Use o conector A4 para conectar o LED à placa Studuino. 

Os fios cinza ficam voltados para dentro 
como mostrado. 

4.1. Botões de Pressão 

Os botões de pressão são instalados na placa do Studuino. Os pinos do conector 

A0 até A3 são designados para botões. 

A1 

A3 A0 

A2 

LED A4 
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4.1.1. Configuração de Porta 

Defina a informação da porta no Ambiente de Programação de Blocos para que 

corresponda ao quadro. Selecione Editar no menu e então, selecione Configuração de 

Porta no menu suspenso para abrir a caixa de diálogo de configuração. 

Na caixa de diálogo Configuração de Porta, verifique se as caixas A0 a A3 estão 

marcadas. 

Para A4, selecione LED na área Sensor / LED / Campainha. 

4.1.2. Verificando um Botão de Pressão 

Verifique o botão para se certificar de que funciona corretamente. Conecte a 

placa Studuino ao PC com o cabo USB. Escolha Testar ON no menu Run. 

① Clique
②Clique

A janela da Placa de 

Sensores vai aparecer 

Estas caixas devem 
estar selecionadas 

Certifique-se 
de que esta 
caixa esteja 
selecionada 
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O modo de teste não será iniciado se as mensagens apresentadas abaixo aparecerem. 

Experimente as soluções abaixo e tente novamente. 

Mensagem Solução 

Certifique-se de que a placa Studuino 

esteja conectada corretamente ao PC 

pelo cabo USB. 

Feche todos os aplicativos que 

possam estar se comunicando com o 

seu Studuino. Se nenhum outro 

aplicativo se comunicar com a placa, 

desconecte o cabo USB e pressione o 

botão Reset na placa. 

Pressionar o botão Reset na placa Studuino enquanto estiver no modo Teste fará com 

que a conexão entre o seu Studuino e o PC seja interrompida e a mensagem abaixo 

apareça. 

Mensagem Solução 

Embora você possa continuar a 

programar uma vez que o modo 

Teste seja fechado, o software 

não reconhecerá seu Studuino. 

Recomendamos reiniciar o 

software se você receber esta 

mensagem. 
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Enquanto o botão de pressão 

A1 for pressionado, esse 

valor será 0 

O botão de pressão envia o valor de 1 em seu estado normal e 0 quando 

pressionado. Pressione os botões de A0 até A3 e veja se os valores correspondentes 

mudam na janela da Placa do Sensor. 

Se os valores respondem, a placa está funcionando corretamente. Agora, saia 

do modo de Teste, selecionando Teste OFF no menu Run. 
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4.1.3. Programação 

Agora, vamos criar um programa que faça um LED piscar quando um botão de 

pressão for pressionado e aprender a criar um programa usando . 

① Da paleta de Controle, arraste     para o campo Script. 

Os blocos serão 
duplicados

③ Clique em e selecione Duplicar 

②Arraste da paleta Controle e anexe aos outros blocos 
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④ Mude o LED de Ligado para Desligado no bloco duplicado . 

⑤ Conecte os blocos duplicados aos originais.

⑥Na paleta Controle, arraste   para o Campo Script. Coloque os blocos da 

etapa 4 na abertura em . 
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⑦ Configure o número de ciclos (loops) para 2.

⑨ Dos painel Operadores, arraste e anexe comocomo ilustrado.

⑧ Da paleta de controle, arraste para o campo Script. 
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⑩ Na paleta Sensing (Sensores), arraste e anexe a esquerda de . 

Depois, configure o lado direito para 0. 

⑪Mova os blocos da etapa 6 para a abertura de . 
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Este grupo de blocos representa um programa que faz o LED acender duas vezes 

quando o botão A0 é pressionado (quando o estado do botão é 0). 

⑫ Arraste   para o campo Script. Coloque os blocos da etapa 10 na abertura 

em . 

⑬ Conecte o grupo de blocos que você fez na etapa ⑪ ao . 
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Agora, o programa está concluído. Isso fará o LED piscar duas vezes enquanto o 

interruptor do botão A0 é pressionado. 

Conecte a placa Studuino ao PC através do cabo USB. Escolha Transferir no menu Run. 

① Clique aqui

② Clique aqui

Se a mensagem abaixo aparecer e desaparecer, significa que o programa foi 

transferido com êxito para a placa. Após as transferências de dados, o LED na placa 

pisca automaticamente duas vezes quando o botão A0 é pressionado. 

Repetir indefinidamente 

LED pisca duas vezes 
enquanto o botão é 
pressionado 
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Se as mensagens abaixo aparecerem, significa que o programa não foi transferido 

com sucesso. Verifique as soluções abaixo e tente novamente. 

Mensagem Solução 

Certifique-se de que a placa Studuino esteja 

conectada corretamente ao PC via USB. 

Exclua todos os blocos que não estão 

anexados a . 

Feche todos os aplicativos que possam estar 

se comunicando com o seu Studuino. Se 

nenhum outro aplicativo se comunicar com a 

placa, desconecte o cabo USB e pressione o 

botão de reinicialização do botão. 
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灰 
黒 
黒 

LED A4 

A6 

Sensor de Luz 

4.2. Sensores de Luz 

Os sensores de luz são usados para detectar a luminosidade. 

4.2.1. Conectando um Sensor de Luz a Placa Studuino 

Conecte o seu sensor de luz ao conector do sensor / LED/ campainha A6. 

Os fios cinza ficam voltados para dentro 

como mostrado. 

4.2.2. Configuração de Porta 

Antes de começar a programar, configure as informações da porta no Ambiente 

de Programação de Blocos para que ele corresponda ao quadro. Selecione Editar no 

menu e selecione Configuração de Porta no menu suspenso para abrir a caixa de 

diálogo de configuração. Na caixa de diálogo Configuração de Porta, verifique A6 e 

escolha Sensor de luz. Marque A4 e selecione o LED. 

Verifique aqui e selecione 

o LED

Marque aqui e 
selecione o sensor 

de luz 
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O valor muda de acordo com 

a luminosidade em torno do 

sensor de luz 

4.2.3. Verificando um Sensor de Luz 

Encontre o valor do sensor de luz. Conecte sua placa Studuino ao PC via cabo 

USB. Selecione Teste ON no menu Run. No modo de teste, a placa do sensor aparece 

e apresenta "Sensor de luz [A6]". 

O valor de luminosidade do sensor de luz varia de 0-100, sendo 0 o mais 

escuro. Observe o valor indicado na placa do sensor enquanto altera o brilho em torno 

do sensor de luz. Por exemplo, faça sombra no sensor e verifique o valor. 

 Se os valores estão respondendo, o sensor está funcionando corretamente. Agora, 

saia do modo de Teste, selecionando Teste OFF no menu Run. 

4.2.4. Programação 

Agora, usaremos o sensor de luz para criar um programa que faça com que o 

LED acenda em um ambiente escuro e aprender a criar um programa que use um 

bloco   . 

① Da paleta controle, arraste   para o campo Script.
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② Da paleta Operadores, arraste e anexo  conforme ilustrado. 

③ Arraste da paleta Sensor e anexe ao lado esquerdo de . 

Defina 50 como valor do lado direito.

O valor do sensor de luz responde a luminosidade da sala. Defina o valor à direita ao se referir ao valor na 

placa do sensor. 

④ Na paleta Movimento, escolha  e mova para a abertura de 

. Defina o bloco mais inferior como OFF. 
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Este grupo de blocos fará com que o LED acenda em uma área escura (valor do sensor 

abaixo de 50) e apague quando em uma área clara (valor do sensor superior a 50). 

⑤ Arraste   para o campo Script. Coloque os blocos da etapa 4 na 

abertura em.

⑥ Anexe o grupo de blocos da etapa 5 a . 
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Agora, o programa está concluído. Isso fará com que o LED pisque em uma área escura 

e se apague em uma área clara. 

⑦ Verifique se o LED se liga ou desliga dependendo do brilho. Conecte sua placa

Studuino ao PC via cabo USB. Escolha Testar ON no menu Run.

⑧ No modo de teste, clique em . 

Não desconecte o cabo USB durante o modo Teste. 

Os blocos utilizados pelo programa são mostrados com uma moldura branca. 

Verifique se o LED pisca ao fazer sombra no sensor de luz com a mão para deixa-lo no 

escuro. No menu, selecione Run e, em seguida, Transferir para que o programa seja 

transferido para a placa do Studuino. Agora pode ser executado usando a energia da 

bateria em vez da conexão USB com o seu PC. 

Clique

O programa vai rodar 
em modo de teste 

Repetir indefinidamente 

Se estiver escuro 

Ligar o LED 

Se estiver claro 

Desligar o LED 
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灰 
黒 
黒 

LED A4 

A7 
Sensor Infravermelho Reflexivo 

4.3. Sensores Infravermelhos Reflexivos 

Um sensor infravermelho reflexivo calcula a distância de um objeto ao emitir luz 

infravermelha e medindo a reflexão resultante do objeto. 

4.3.1. Conectando um Sensor Infravermelho a Placa do Studuino 

 Conecte o sensor de infravermelho reflexivo ao Sensor / LED / Campainha A7 

na placa Studuino. 

Os fios cinza ficam voltados para 

dentro como mostrado. 

4.3.2. Configuração de Porta 

Defina a informação da porta no Ambiente de Programação de Blocos para que 

corresponda ao quadro. Clique no menu Editar e selecione Configuração de Porta no 

menu suspenso para abrir a caixa de diálogo de configuração. Na caixa de diálogo 

Configuração de Porta, selecione A7 e selecione Sensor infravermelho reflexivo. 

Selecione LED para a porta A4. 

LED selecionado 

Sensor Infravermelho 
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4.3.3. Checando o Sensor Infravermelho Reflexivo 

Agora, vamos encontrar o valor do seu sensor infravermelho reflexivo. Conecte a 

placa Studuino ao PC através do Cabo USB. No menu Run, escolha Transferir. 

No modo de teste, a placa do sensor aparece e mostra [A7] Sensor infravermelho 

reflexivo. O valor do sensor representa a distância entre o sensor e um objeto usando o

número de 0 a 100. O número fica maior à medida que a distância fica mais curta. Mova

o objeto e verifique se o valor indicado na placa do sensor muda correspondente às

mudanças na distância entre o sensor e o objeto. 

Se os valores estão respondendo, ele está funcionando corretamente. 

Agora, saia do modo de Teste, selecionando Teste OFF no menu Run. 

O valor muda em 
resposta a distância 
entre o sensor e um 

objeto
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4.3.4. Programação 

Agora, usaremos o sensor de luz infravermelha reflexiva para criar um programa 

que faça com que o LED pisque quando um objeto se aproxima e aprenda a criar um 

programa usando o bloco  . 

① Da paleta Controle, arraste   para o campo Script. 

① Clique com o botão direito
click

② Selecione Duplicar

Duplicado 

③ Clique em e selecione Duplicar 

② Da paleta controle, arraste para campo Script. 
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④ Altere o duplicado para off. 

⑤ Conecte os blocos duplicados aos originais.

⑥ Da paleta controle, arraste para o campo Script 
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⑦ De Operadores, arraste   e anexe conforme mostrado. 

⑧ Arraste  da paleta Sensor e anexe do lado esquerdo de 

. Defina 15 como valor do lado direito. Mova os blocos criados na etapa 4 

para a abertura de . 

Este grupo de blocos faz com que o LED acenda quando um objeto está 

próximo (o valor do sensor é maior que 12). 
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 ⑨ Na paleta Movimento, arraste e anexe para . 

Defina o LED como em OFF (Desligado).

Este programa fará com que o LED pisque quando um objeto se aproximar. 

Desligar o  LED 

Se um objeto estiver próximo 

O LED pisca uma vez 

Repetir 

indefinidamente 

 ⑩Anexe o grupo de blocos criados na etapa ⑦ a .
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⑪ Verifique se o programa funciona, colocando um objeto perto do sensor. Conecte a

sua Placa Studuino ao PC através do cabo USB. Escolha Teste ON no menu Run.

⑫ Em modo de Teste, clique em

Não desligue o cabo USB durante o modo Teste. 

Mova o objeto e verifique se o LED pisca quando o valor indicado na placa do 

sensor torna-se superior a 15. 

No menu, selecione Run e Transferir para que o programa seja transferido 

para a placa Studuino e, em seguida, ele pode ser executado usando a energia da 

bateria ao invés de uma conexão USB com o seu PC. 

Clique 

O programa vai rodar em 
Modo de Teste.
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LED A4 

4.4. Sensores de Toque 

Um sensor de toque detecta se um botão é pressionado. É utilizado para julgar 

coisas como colisões de objetos. 

4.4.1. Conectando um Sensor de Toque a Placa do Studuino 

 Conecte um sensor de toque ao sensor / LED / Campainha A2 na placa 

Studuino. 

 

Os fios cinza ficam voltados para 

dentro como mostrado. 
Sensor de Toque A2 

4.4.2. Configuração de Porta 

Defina a informação da porta no Ambiente de Programação de Blocos para ser 

equivalente a sua placa. Selecione Editar no menu e selecione Configuração de Porta 

no menu suspenso para abrir a caixa de diálogo de configuração. Na caixa de diálogo 

Configuração de Porta, desmarque A2 na área do botão e verifique A2 na área Sensor / 

LED / Campainha e selecione Sensor de Toque. Verifique A4 e selecione LED. 

① Desmarque aqui

Selecione Sensor de Toque Selecione LED
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4.4.3. Checando o Sensor de Toque 

Agora vamos verificar o valor do sensor de toque. Conecte a placa Studuino ao seu PC 

via cabo USB. Selecione Teste ON no menu Run. No modo de teste, a placa do sensor 

aparece e mostra "Sensor de Toque [A2]". 

O Sensor de toque envia um valor de 1 em seu estado normal e 0 quando tocado. 

Pressione o sensor de toque e verifique se os valores da janela da placa do sensor 

respondem. 

Se os valores respondem, a placa está funcionando corretamente. Agora, saia 

do modo de Teste, selecionando Teste OFF no menu Run. 

Mostra 0 quando o sensor de 

toque é pressionado 
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4.4.4. Programação 

Agora, usaremos o Sensor de Toque para criar um programa que faça um LED 

piscar quando o Sensor de Toque for pressionado e vamos aprender a criar um 

programa usando . 

① Na paleta Movimento, arraste e anexe   a  . Defina o 

LED como em OFF (Desligado).

  ② Na paleta Controle, arraste e anexe a . 
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③ Dos Operadores, arraste e anexe   como ilustrado. 

④ Arraste  da paleta Sensor e anexe ao lado esquerdo de 

 . Configure 0 para o valor do lado direito. 

⑤ Arraste   da paleta Controle e anexe aos outros blocos. 
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Agora, o programa está concluído. Isso fará um flash LED duas vezes quando o sensor 

de toque é pressionado. 

Desligar o LED 

Aguardar enquanto o botão é pressionado 

Ligar o LED 

Conecte sua placa Studuino ao PC através do cabo USB. Escolha Transferir no menu 

Run. Verifique se o LED pisca quando o Sensor de Toque é pressionado. 
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LED A4 

4.5.  Sensores de Som 

Sensores de som medem a intensidade de um som. 

4.5.1. Conectando um Sensor de Som a Placa do Studuino 

Conecte um sensor de soma o conector do sensor / LED/ campainha A3 da placa 

do Studuino. 

Os fios cinza ficam voltados para dentro 

como mostrado. 

A3 

4.5.2. Configuração de Porta 

Defina a informação da porta no Ambiente de Programação de Blocos para ser 

equivalente a sua placa. Selecione Editar no menu e selecione Configuração de Porta 

no menu suspenso para abrir a caixa de diálogo de configuração. Na caixa de diálogo 

Configuração de Porta, desmarque A3 na área do botão e verifique A3 na área Sensor / 

LED / Campainha e selecione sensor de som. Selecione A4 e selecione LED. 

①

Marque aqui e 

selecione Sensor 

de Som 

Clique aqui e 

selecione LED 

Desmarque
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4.5.3. Verificando o Sensor de Som 

Agora, vamos encontrar o valor do sensor de som. Conecte o seu cartão 

Studuino ao seu PC através do cabo USB. Escolha Teste ON no menu Run. No modo 

de teste, a placa do sensor aparece e mostra [A3] Sensor de som. 

O valor do sensor de som representa o volume de um som usando números de 

0 a 50. O silêncio retorna um valor de 0 e aumenta à medida que o som fica mais alto. 

Tente soprar no sensor de som ou fazer outros sons e ver se os valores mudam na 

placa do sensor. 

Se os valores respondem, a placa está funcionando corretamente. Agora, saia 

do modo Test, selecionando Test OFF no menu Run. 

4.5.4. Programação 

Agora, vamos usar o Sensor de Som para fazer um programa que desliga um 

LED piscando se você sopra no Sensor de Som usando o bloco   . 

① Da paleta movimento, arraste  para o campo Script. 

Os valores devem mudar 
dependendo do volume do som que 

você fizer.
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② Na paleta Controle, arraste e anexe ao bloco da etapa 1. 

③ Clique com o botão direito do mouse em   e selecione Duplicar. 

④ Conecte os blocos duplicados aos originais.

① Clique

② Selecionar Duplicar

Os blocos serão 

duplicados 
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⑤ Conecte os blocos duplicados aos originais.

⑥ Da paleta Controle, arreste   para o campo Script. 
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⑦ Da paleta Operadores, arraste e anexe   como ilustrado. 

⑧ Da paleta sensores, arraste e anexe   do lado esquerdo de 

 . Defina como 30 para o valor do lado direito. 

⑨ Mova os blocos criados na etapa 4 para a abertura em

. 
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Este programa vai fazer um LED piscando desligar se você soprar o sensor de som (se 

o valor for superior a 15).

⑩ Anexe os blocos criados na etapa 8 para . 

⑪ Na paleta Movimento, arraste e anexe . Configure o LED para OFF. 
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Agora, fizemos um programa que fará um LED piscando desligar se você soprar no 

sensor de som.

⑫ Verifique se o LED desliga se você soprar o sensor de som. Conecte a placa

Studuino ao PC através do cabo USB. Escolha Teste ON no menu Run.

⑬ No modo de teste, clique em . 

Não desligue o cabo USB durante o modo Teste. 

Sopre o sensor de som e verifique se o LED se desliga se o valor do sensor de 

som for maior que 15. 

No menu, selecione Run e Transferir para que o programa seja transferido 

para a placa Studuino e, em seguida, o programa pode ser executado usando a energia 

da bateria ao invés de uma conexão USB com o seu PC. 

Clique

O programa vai rodar em 
Modo de Teste.

Ciclo até detectar som 

Piscar LED

Desligar LED 




