
Manual do Ambiente de 

Programação de Blocos 

Studuino 

[Motores DC e Servomotores] 

Este é um tutorial para o ambiente de programação do bloco Studuino. À medida em que o 

ambiente de programação Studuino é desenvolvido, estas instruções podem ser editadas 

ou revisadas. 
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5. Motores DC 

5.1. Controlando um Motor DC 

Nesta seção, você aprenderá a configurar e controlar um Motor DC criando um 

programa básico. 

 

5.1.1. Conectando um Motor DC a Placa Studuino 

Monte o carro conforme ilustrado abaixo. 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（１）Anexe as rodas aos motores DC como ilustrado abaixo. 

★Faça um par de rodas simétricas na esquerda e direita. 

（2）Conecte ambos os motores DC ao corpo do Studuino 

(3) Use os blocos Artec para a roda traseira 
Artec Blocks. 

(4) Conecte os motores DC e a caixa de bateria à placa Studuino. 

M1: Motor DC direito 

M2: Motor DC esquerdo 

POWER: Caixa Bateria 
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5.1.2. Configurações de Porta 

Antes da programação, você precisará configurar as portas no Ambiente de 

Programação de Blocos para combinar as peças conectadas ao seu Studuino. Selecione 

Editar no menu e escolha Configurações de Porta para abrir a caixa de diálogo 

Configurações de Porta. Certifique-se de que as caixas M1 e M2 na área DC Motor estão 

marcadas. 

Certifique-se de 
que as caixas de 
seleção estejam 
selecionadas.

(5) Fixe a caixa da bateria ao corpo Studuino. 
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5.1.3. Programação 

Agora, vamos criar um programa que controle o Motor DC conectado ao M1, alterando 

as configurações no modo Teste para ver como o motor responde. 

① Da paleta movimento, escolha ,  e 

 e  então conecte-os. 

② Arraste   na paleta Controle e ajuste-o entre 

e  . 

③ Anexe os blocos a . 
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Clique

Programa será executado 

no modo Teste 

 

Agora, o programa está concluído. Vai fazer o motor CC conectado a M1 funcionar. 

Ajuste a velocidade de rotação do motor DC para 100 

Iniciar a rotação do motor DC  

Aguardar 1 segundo 

Interromper a rotação do Motor DC 

④ Verifique como o motor DC gira. Conecte a sua placa Studuino ao PC através do cabo

USB. Selecione Testar ON no menu Run.

⑤ Clique em  após entrar no Modo de Teste. 

O motor DC conectado a M1 vai girar por um segundo e depois vai parar. 

⑥ Defina o valor no bloco   para 50, então clique em . 

O Motor DC vai girar mais devagar. 
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⑦ Altere o valor do bloco para 100 novamente e configure o motor 

para   rotação no sentido anti-horário. Clique em    . 

O Motor DC vai girar no sentido inverso. 

⑧ Altere   novamente para o sentido hora. Configure 

 para neutro (coast), então clique em . 

O Motor DC vai girar no sentindo inverso e parar gradualmente. 

★ 100 é a velocidade de rotação máxima para um motor DC. Introduzir um valor maior que 

100 não fará com que o motor gire a uma velocidade maior. 

★ O Motor DC não vai funcionar se a velocidade estiver definida abaixo de um determinado 

limite. 

O ajuste de velocidade representa a quantidade de corrente elétrica enviada ao motor DC. 

Fazer o seu motor DC funcionar requer uma quantidade mínima de corrente elétrica. 
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5.2. Controlando um Carro 

Agora vamos criar um programa que usa dois Motores DC para fazer um carro 

andar para frente, para trás e girar. 

5.2.1. Programação 

Primeiro, criaremos um programa que faça o carro ir para a frente. 

① Na paleta Controle, escolha . Selecione "novo ..." clicando  em▼ . 

Nomeie a função "andar para frente" e clique em OK.

② Da paleta movimento, selecione os blocos , 

, e   , então anexe cada um ao bloco 

  no campo Script. 

① Clique em ▼e selecione novo
② Digite um nome 

A caixa de diálogo 

Nome da função vai 

aparecer 

③ Clique
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③ Da paleta controle, arraste   e encaixe entre 

e . 
 

 

 

④ Altere M1 para M2 nos blocos          ,          , e 

  . 
 

 

 

⑤ Anexe a  . 
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Agora o programa está concluído. 

• Defina a

velocidade da Motores 

DC M1 e M2 

・Motores DC M1 e M2 

vão começar a girar 

・Aguarde 1 segundo 

・Os Motores DC M1 e 

M2 vão parar 

⑥ Agora veja se o carro se movimenta. Conecte a placa do Studuino ao PC através do

cabo USB. Selecione Teste ON no menu Run.

⑦ Após entrar no modo de Teste, clique em . 

O carro vai andar para frente por um segundo, em seguida, vai parar. 

⑧ Clique em  para parar o Modo de Teste. 

Em seguida, vamos criar um programa que faça o carro ir para trás. 

Clique 

Clique 

O programa será 

executado no modo 

Teste 
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① Clique

② Selecione Duplicar

Os blocos serão 

duplicados 

Clique ▼ no bloco 
duplicated

⑨ Clique em com o botão direito do mouse e selecione duplicar. 

⑩ 

e clique em OK. 

② Inserir Nome ③ Clique

① Clique em ▼ e selecione novo

A caixa Nome da 

função para o grupo 

duplicado vai 

aparecer 

e selecione novo. Nomeie a função “para trás” 



10  

 

⑪ No grupo nomeado “para trás”, defina a rotação para sentido anti-horário em  

  e  . 
 

 
 

 

Agora, o programa está concluído. Quando o programa executa os passos 6 e 7, o carro 

anda para trás por um segundo e depois para. 

Em seguida, criaremos um programa que faça o carro girar no sentido horário. 

 
 

 
 

 
 ⑫Clique▼em e selecione “para trás” 
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⑬ Crie uma nova função chamada “rotação direita” seguindo as etapas 8 e 9.

⑭ Configure  na primeira linha para sentido anti-horário. 

Selecione rotação direita  clicando em ▼ no bloco  . 

Agora, o programa está concluído. Siga as etapas 6 e 7. Seu carro vai girar 
no sentido horário por um segundo e depois vai parar. 

Duplique a função para 
a frente e nomeie a nova 
função "Rotação Direita" 
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Em seguida, vamos criar um programa que faça girar o carro no sentido anti-horário. 

⑮ Crie uma função de “rotação esquerda” seguindo as etapas 8 e 9.

⑯ Configure   na segunda linha no sentido anti-horário. Selecione 

rotação esquerda clicando em▼ no bloco . 

Agora, o programa está concluído. Siga as etapas 6 e 7. Veja se o carro vai girar 

no sentido anti-horário por um segundo e então para completamente. 

Duplique a função “a 
frente” e o nomeie a 
nova função como 

“Rotação Esquerda”
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5.3. Controlando um Carro Usando um Acelerômetro 

 

Agora vamos criar um programa que use um acelerômetro para controlar o carro. 

Baseie seu programa em na seção anterior. Um acelerômetro funciona através da detecção 

de aceleração nos eixos X, Y e Z. Ele calcula como a velocidade varia ao longo de períodos 

de tempo fixos. 
 

 
 

À medida que o acelerômetro é movido em ângulos diferentes, cada valor muda como 

mostrado abaixo. 
 

 

 

 

 

 

Um acelerômetro fixo tem uma diretriz em que o acelerômetro sempre apresenta 

um valor diferente de zero porque detecta a aceleração gravitacional *. Os objetos são 

puxados para o chão pela gravidade da Terra. Esta força pode ser usada para medir 

ângulos (inclinação) em relação ao solo. 

★A aceleração gravitacional é a força exercida pela gravidade sobre um objeto. 

 
 

Z 

X Y 
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A4-A5 

Acelerômetro 

5.3.1. Conectando um Acelerômetro a Placa Studuino 

 Conecte o acelerômetro aos conectores A4 e A5 do sensor / LED / campainha 

na placa Studuino. 

5.3.2. Configurações de Porta 

Os quatro fios do 

Acelerômetro se conectam ao 

A4 e ao A5. 

Antes de começar a programar, defina as informações da porta no ambiente de 

programação do Bloqueio para que ele corresponda à placa. Selecione Editar no menu e 

selecione Configurações de Porta no menu suspenso para abrir a caixa de diálogo de 

configuração. Na caixa de diálogo Configurações de Porta, verifique A4 e A5 e escolha 

Acelerômetro. 

Verifique as caixas A4 

e A5 e selecione 

Acelerômetro 
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5.3.3. Verificando o Acelerômetro 

Encontre o valor do Acelerômetro. Conecte sua placa Studuino ao PC via cabo 

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

mostra [A4 / A5] acelerador. 

Os valores do Acelerômetro medem a inclinação em um intervalo de 0 a 100, 

sendo 50 perfeitamente nivelados ao solo. À medida que a inclinação se torna positiva, o 

valor move em direção a 100 e, à medida que se torna mais negativa, se move em direção 

a 0. Incline o Acelerômetro e observe como os valores mudam. 

Saia do modo de teste selecionando Teste OFF no menu Run. 

Os valores mudam de acordo 

com a inclinação 
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5.3.4. Programação 

Para este capítulo, usaremos o programa do item 5.2.1. Este programa faz o 

carro andar para frente, andar para trás e girar. 

① Defina o valor em   para 0.1. 
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② Defina e para Coast (Giro Livre). 

③ No grupo de função a frente, desconecte   e 

 , então arraste   novamente para a paleta de blocos. 

① Desconecte

② Arraste de volta 

para a paleta Blocos
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 ④ Anexe a . 

⑤ Siga as etapas ③ e ④ para excluir   dos outros grupos 

de funções.
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⑥ Da paleta movimento, arraste dois e anexe-os a 

. Defina o segundo para   M2, 

conforme mostrado abaixo. 
 

 

⑦ Da paleta de Controle, arraste e anexe    como mostrado. 
 

 

⑧ Da paleta do operador, arraste e anexe   conforme mostrado. 
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⑨ Da paleta do Sensor, arraste e anexe   para a 

esquerda de . Configure o lado direito para 40. 

⑩ Da paleta de Controle, arraste e encaixe na abertura de 

, então selecione a função de movimento a frente. 

Clique e selecione Duplicar 

Blocos serão 

duplicados 

⑪ Clique em e selecione duplicar. 
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⑫ Anexe os blocos duplicados aos blocos originais.

⑬ Clique com o botão direito do mouse em   e selecione <. 

⑭ Configure o lado direito para 60 e configure   para a função de 

mover para trás. 

① Clique

②Selecione＞
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⑮ Clique em

⑯ Conecte os blocos duplicados aos originais.

⑰ Configure os blocos duplicados para o   eixo Y. 

Configure um bloco  para rotação esquerda e o outro para rotação direita 

conforme ilustrado. 

 e selecione duplicar. 

Os blocos 
serão 

duplicados

Clique com o botão direito e selecione Duplicar
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 ⑱ Arraste e agrupe os blocos abaixo de . 

Agora, o programa está concluído e vai utilizar o acelerômetro para controlar o carro. 
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⑰ Veja como o carro se move quando o acelerômetro está inclinado. Conecte a placa

Studuino ao PC através do cabo USB. Ligue o interruptor da caixa da bateria e, em

seguida, selecione Testar ON no menu Run.

⑱ Depois de entrar no modo de teste, clique em . 

O carro se move de acordo com a inclinação do acelerômetro. 

⑲ Depois de verificar o carro no modo de teste, selecione Transferir no menu Run.

À medida que a 

inclinação do 

acelerômetro muda, 

a função executada 

muda de acordo 

Define velocidade Motores DC M1 e M2 a 100 

・Quando o acelerômetro está 

inclinado para frente, executar 

função mover a frente 

・Quando o acelerômetro está inclinado para 
 trás, executar função mover para trás 

・Quando o acelerômetro está inclinado para
 a esquerda, executar função girar para a  

・Quando o acelerômetro está inclinado para 
 a direita,  executar função girar para a direita

 esquerda 
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Eixo 

6. Movendo o Servomotor

Esta seção explica como criar um programa básico do Servomotor, como os 

Servomotores funcionam e como usar os blocos da Lista e do Operador. 

6.1. Calibragem do Ângulo do Servomotor 

Todo Servomotor é diferente. Mesmo se você definir todos os ângulos como 

sendo os mesmos, ainda poderão haver pequenas diferenças (chamado de deslizamento) 

nos ângulos do seu motor. Esta lacuna pode ser corrigida calibrando seu Servomotor. 

6.1.1. Ajustando o Ângulo do Eixo de Transmissão do Servomotor 

Verifique se o eixo de transmissão do Servomotor está conectado corretamente 

usando os métodos mostrados abaixo antes de conectar o Servomotor. 

Mover o eixo de transmissão muito para a esquerda ou para a direita a partir da sua posição padrão em 

relação ao corpo pode fazer com que a parte do bloco do eixo de transmissão fique fora do lugar. 

Cabos 

Normal 

Corpo 

Padrão 
Anormal 

Para não danificar as engrenagens no interior, utilize pouca força ao girar o eixo de transmissão. Para 

evitar danos nas engrenagens, apenas o bloco se move quando for girar. 

Se você girar o eixo de transmissão quando estiver em uma posição anormal, você ouvirá um 

clique quando retornar à posição padrão. 

★ Evite aplicar pressão em excesso ao girar. Isso 

causa deterioração e danos graves ao 

Servomotor. 

★Os ajustes de grau de ângulo menor podem ser feitos 

posteriormente com o software. 
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DC Motor D9 

Clique Clique 

6.1.2. Conectando o Servomotor a Placa Studuino 

 Conecte o Servomotor a D9 na unidade do Studuino. 

Verifique se os cabos de conexão do sensor 

estão inseridos corretamente. O cabo cinza 

deve estar na parte superior. 

6.1.3. Configurações de Porta 
Antes de começar a programar, defina as informações da porta no ambiente de 

programação do Bloqueio para que ele corresponda à placa. Selecione Editar no menu e 

selecione Configurações de Porta no menu suspenso para abrir a caixa de diálogo de 

configuração. Certifique-se de que apenas D9 esteja marcado na área do Servomotor, 

conforme mostrado abaixo. 

① Selecione Editar na barra de menus e selecione Calibragem do motor...
Certifique-se de verificar se o cabo USB está conectado à placa.

Quando a Calibragem do Motor for selecionada, uma janela será aberta, todos os 

Checar apenas D9 
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ângulos do Servomotor conectados serão ajustados para 90 graus, e o software vai 

automaticamente para o modo de Teste, conforme mostrado abaixo. 

★  Certifique-se de que a fonte de energia através da bateria está conectada à placa. 

O eixo de transmissão está a 

90 graus e o corpo está 

nivelado 

② Quando o eixo de transmissão está ligeiramente fora do ângulo de 90 graus, o valor de

grau pode ser ajustado na janela de calibragem do Servomotor. Certifique-se de

inserir valores que resultem em ângulos de 90 graus.

Clique 

Eixo de transmissão e o corpo 

precisam ser alinhados 

★   Os valores devem ser inseridos novamente se você alterar os conectores do 

Servomotor. 

Quando a calibragem do ângulo do Servomotor for concluída, coloque uma etiqueta 

numerada que contenha o mesmo número do conector do Servomotor para identificá-lo 

facilmente. 
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6.1.4. Programação 

① Da paleta movimento, selecione   e anexe a 

② Alterar de 90 para 0 em . Conecte a placa Studuino ao PC 

através do Cabo USB. Ligue o interruptor da caixa da bateria e, em seguida, escolha

Teste ON no menu Run.

③ Depois de entrar no Teste, clique em . 

Verifique se o Servomotor se move para 0 graus. 

④ Altere de 180 para 0 , então clique em . Verifique se o 

Servomotor se move em 180 graus.
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⑤ Encaixe em 

⑥ Insira 180 no bloco e clique em para ver se o 

motor se move para fazer um ângulo de 0 graus.

O bloco   pode conter múltiplos blocos de 

servomotores, fazendo com que os servomotores se movam para o ângulo especificado 

ao mesmo tempo. Outros processos não podem ser realizados enquanto os 

Servomotores estão em movimento. 



30 

6.2. Criando um Braço Robótico que Utiliza Três Servomotores 

Agora, vamos construir um braço robótico que utiliza três Servomotores para 

agarrar um objeto usando os botões na placa para controlar o braço. Este programa 

requer o uso de blocos variáveis, blocos de operador e blocos de botões. 

6.2.1. Montagem do Robô 

Monte o braço robótico como mostrado abaixo. 

Parte 3 
D11 

Completo 

D9 Parte 1 
Completo 

D10 Parte 2 
★Monte da mesma forma que 
na Parte 1. Completo 
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Montagem 

（1）Monte as peças 1 a 3 como mostrado na 

figura. 
Parte 2 

Parte１ 
Pare 3 

（２）Conecte a caixa da bateria à superfície da placa de circuito conectando-a ao conector 

POWER, como ilustrado na figura abaixo. 
POWER 

（３）Para conectar o braço, conecte cada Servomotor ao conector. 

D10 

D9 

D11 

Verifique se os cabos de conexão do sensor 

estão inseridos corretamente. O cabo cinza deve 
estar no topo. 



32 

6.2.2. Configurações de Porta 

Antes de começar a programar, defina as informações da porta no ambiente de 

programação do Bloqueio para que ele corresponda à placa. Selecione Editar no menu e 

selecione Configurações de Porta no menu suspenso para abrir a caixa de diálogo de 

configuração. Verifique se as caixas D9, D10 e D11 estão marcadas na área do 

Servomotor. 

6.2.3. Programação 

Veja como um Servomotor se move. 

① Na paleta Variáveis, clique em Criar uma variável. Digite bandeira1 como o nome da

variável. 

①Nomear flag 1

A caixa de 
diálogo de 

configuração do 
nome da 

variável vai 
aparecer 

③Clique

Marcar D9, D10, e D11 
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 ② Arraste a paleta de Controle e anexe a . 

③ Agora vamos criar um processo que altera o valor da bandeira1 quando o botão A0 é

pressionado. 

Arraste     da paleta Controle para o campo Script. 

④ Na paleta Operadores, arraste e anexe como ilustrado. 
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 ⑤ Arraste   da paleta Sensor e encaixe do lado esquerdo de . 

Depois, defina o lado direito como 0.

 

⑦ Arraste na paleta Operadores e anexe como mostrado. 

 ⑥ Da paleta Movimento, selecione e mova para a abertura de . 
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⑧ Na paleta Variáveis, arraste e anexe   ao lado direito de . Depois, 

defina o lado esquerdo como 1. 

Agora o processo está completo. O processo muda o valor do bandeira1 quando 

o botão A0 é pressionado. Se o valor para bandeira1 fosse 1 quando o botão A0 for

pressionado, o valor é alterado para 0, e se fosse 0, então se tornaria 1. 
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⑨ Agora, crie um processo que altere o ângulo do Servomotor de acordo com o valor de

bandeira1. Arraste  o bloco da paleta de controle.

⑩ Arraste da paleta Controle para o campo Script. 
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 ⑪ Na paleta Variáveis, arraste e anexe   para o lado esquerdo de . Em seguida, 

defina o lado direito como 1.

⑫ Do paleta movimento, selecione   e mova para a abertura do 

bloco . Digite os valores 115 e 90 nos blocos anexados, como mostrado. 

Agora o processo está completo. Muda o ângulo do Servomotor de acordo com o 

valor da bandeira 1. 
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⑬ Conecte o grupo de blocos que você acabou de fazer aos outros, como mostrado.

Na etapa anterior, você criou um processo que altera o ângulo do Servomotor quando o 

botão de pressão é pressionado. Este programa usa a função de loop. Todos os processos 

são executados logo após o comando ser dado, então o programa passa imediatamente 

para a próxima etapa. Isso faz com que os processos continuem sendo repetidos enquanto 

o botão é pressionado. Cada loop altera o valor da bandeira1, resultando em um novo

ângulo de servomotor. 

⑭Arraste na paleta Controle e use-o para incluir o grupo de blocos. 
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⑮ Arraste na paleta Controle e ajuste-a na posição mostrada abaixo. 

⑯ Altere o período de tempo em   para 0.2 segundos. 

Isso fará com que o estado do botão seja verificado a cada 0.2 segundos. 
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 ⑰ Conecte o grupo grande a , como ilustrado. 

Agora, o programa está concluído. Muda o ângulo do Servomotor conectado a D9 

de 115 a 90 graus quando o botão A0 é pressionado. 

⑱ Selecione Transferir do menu Run para ver como o seu programa funciona.
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⑲ Repita as etapas acima para criar programas para os outros dois Servomotores. Deslize

o programa finalizado e duplique o bloco clicando com o botão direito do mouse no

bloco . 

Blocos serão 

duplicados 

Clique e selecionar duplicar 
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⑳ Separe os blocos duplicados. Arraste e solte na paleta Controle. 

21 Na paleta Variáveis, clique em Criar uma variável. Digite bandeira2 como o nome da 
variável. 

22 Substitua o nome bandeira1 no bloco duplicado pelo nome bandeira2. 

① Clique ② Selecione

①
 Clic
k

② Nomeie como
flag2

③ Clique
Caixa de
diálogo de 
configuração 
de nome de 
variável 

Clique
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23 Arraste    para o lado direito de . Uma vez que o bloco que já estava lá vai 

aparecer, é melhor excluir este bloco clicando com o botão direito do mouse sobre ele. 

Alternativamente, você pode arrastar o bloco para a área da paleta para exclui-lo. 

24 Duplique o bloco   para fazer dois blocos duplicados 

novamente e anexá-los ao bloco original . 

O bloco aparece 
novamente 
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① Clique e selecione duplicar

Anexar aos 
blocos originais 

②Clique e selecione duplicar

Anexar aos 

blocos originais 

25  Duplique os dois blocos duplicados novamente e anexe-os aos originais. 

26 Configure o terceiro Servomotor. Crie a variável bandeira3. 

① Clique

② Nomear flag3

A caixa de 

diálogo de 

configuração do 

nome da variável 

vai aparecer 

③Clique
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27 Siga as mesmas etapas que o Servomotor dois, mas nomeie a variável como bandeira3 

e escolha D11 para o Servomotor. 

28 Altere as variáveis do bloco do servomotor de bandeira3 para 50 e 150 graus. 
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29 Anexe os blocos nas posições mostradas abaixo. 
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30 Arraste dois blocos  e os anexe nas posições indicadas abaixo. Selecione 

bandeira2 e bandeira3. 

Agora, o programa está concluído. O programa muda o ângulo dos servomotores 

conectados a D9, D10 e D11 quando os controles de botão A0, A1 ou A2 são 

pressionados. Selecione Transferir no menu Run. Quando a transferência terminar, 

pressionar o botão A0, A1 ou A2 fará com que os braços se movam. 




