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Instalação do Software 
Para a utilização da placa StepBoard dentro da plataforma do sistema, 
a instalação de alguns softwares é pré-requisito. Estes servem, 
principalmente, para permitir o acesso da plataforma online às portas em 
que a placa está conectada e para permitir o efetivo controle e execução 
dos recursos da plataforma. 

Portanto, os seguintes softwares são pré-requisitos:  

- Python3;

- Pip;

- S3-extend;

Sendo, ainda, necessária a liberação de permissão para acesso às portas, 
foi preparado um script para fazer todas as validações e execução das 
instalações, de nome “instalacao-stepboard.sh”. Esse script pode ser 
executado de várias maneiras, como segue: 

- Sendo chamado diretamente de dentro da pasta através de um terminal, 

com o comando ./instalacao-stepboard.sh; 

- Sendo arrastado para uma janela de terminal aberta e pressionando “Enter”;

- Clicando-se com o botão direito em cima do arquivo e selecionando a opção 

“Executar”;

As duas primeiras opções são preferíveis para que se tenha o retorno visual 
do resultado da instalação. 
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Ao executar, será solicitada a senha do usuário administrador da máquina (sudo). 
Uma vez que essa senha tenha sido inserida, uma série de instalações será 
executada na ordem pré-determinada, de acordo com suas dependências. Ao 
final, uma mensagem de sucesso na instalação e na concessão de permissões 
para o usuário deve ser exibida, conforme a imagem:
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Preparando a placa 

A preparação da placa não é uma etapa necessária por padrão, sendo 
que esta já é disponibilizada pré-configurada com os firmwares 
corretos. Caso alguma instalação ou configuração alterem o firmware 
da StepBoard, será necessário configurar novamente o firmware para 
a versão correta, que possui a interface para o sistema. Seguem as 
instruções para que essa configuração seja feita, caso necessário:

Instalando o FirmataExpress e Ultrasonic: 

O primeiro passo é conectar a placa StepBoard a uma porta USB e abrir 
o ArduinoIDE. 

O ArduinoIDE pode ser baixado através do link: http://arduino.cc/ .

Uma vez que esteja baixado, abra sua pasta de Downloads, clique com 
o lado direito do mouse e depois selecione “Extrair Aqui”. Com a pasta 
extraída, basta entrar na pasta, abrir o terminal direcionando para a pasta 
de Arduino IDE e executar o comando:

sudo chmod +x install.sh
isso garantirá permissão de execução para o instalador. Em seguida, no 
mesmo local, executar: ./install.sh

Dessa maneira, a instalação do Arduino IDE estará concluída. Um ícone 
deve estar disponível na bandeja de aplicativos ou na área de trabalho 
do Ubuntu.
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Carregando o firmware para a placa:

O primeiro passo é abrir o Arduino IDE e verificar se a placa (já plugada 
em uma entrada USB) foi reconhecida. Para verificar se a placa 
foi reconhecida corretamente, basta ir até o menu do ArduinoIDE: 
Ferramentas      Porta /dev/ttyACM0 (ou algo parecido, dependendo da 
porta conectada) e, no submenu, deve estar o nome da placa conectada.  
 
Em seguida, é preciso instalar a biblioteca no Arduino IDE. Para isso, 
basta ir em Gerenciar bibliotecas, no menu Ferramentas. Uma vez 
dentro do gerenciador de bibliotecas, é necessário buscar a biblioteca 
FirmataExpress e instalá-la. 

Conexão da placa 
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Em seguida, buscar a biblioteca Ultrasonic (atenção: instalar a versão de

Erick Simões). 
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Enviar os firmwares para a placa 

Uma vez que os dois pacotes estejam instalados, é hora de instalá-los na placa. 
Para isso, com a placa ainda conectada, ir para o menu Arquivos       Exemplos 
e buscar FirmataExpress: 
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Clicar em “Carregar” para instalá-lo na placa: 



10

Neste momento ocorrerá o carregamento, alguns avisos são normais e 
não interferem no processo;

Ao fim, o Arduino estará configurado com sucesso. 
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Executando o Sistema com as modificações:  

Iniciando o servidor da placa: 

Após tudo ser instalado corretamente, basta, sempre que for usar a 
placa, conectar o Arduino numa porta USB e executar o script “executar-
stepboard.sh” sempre que for utilizá-lo. Isso pode ser feito por uma 
chamada direta de um terminal ou arrastando o arquivo para dentro de 
um terminal.

Caso o resultado da execução seja a mensagem de sucesso “Arduino is 
initialized”, conforme a imagem em exemplo, tudo ocorreu corretamente 
e pode-se prosseguir ao próximo passo.

Neste momento ocorrerá o carregamento, alguns avisos são normais e 
não interferem no processo;

Esse é um sinal de que foi executado com sucesso. Caso mostre qualquer 
erro, é só apertar o botão de reset da StepBoard e executar o script 
novamente. 
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Para exemplo, essa é a mensagem quando ocorre um erro:  

Esse comando deixa a placa pronta para ser usada no Sistema. 
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Utilizando o Arduino no Sistema:  

Com o servidor s3a funcionando, basta acessar o link:

https://screp-sjc.s2f.com.br 

e configurar para o sistema para utilizar a placa.

Dentro do sistema, clicar em “adicionar uma extensão” no canto inferior 
esquerdo: 
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Imediatamente, os blocos correspondentes aparecerão na aba “OneGPio”.
 
Caso seja exibido uma mensagem de erro, provavelmente o script 
“executar-stepboard.sh” especificado anteriormente não está 
executando com sucesso. Basta resetar a placa e executar o script 
novamente. 
 
  
Uma vez que essa etapa seja concluída, a plataforma está configurada e 
pronta para uso.
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Atores e Cenários 
Os atores são as personagens controladas pelos blocos de comando. O 
programa inicia-se com um gato como ator, mas é possível substituí-lo 
ou adicionar mais atores. 
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Para adicionar mais atores, 
deve-se clicar no sinal de +, na 
parte inferior direita da tela. 

É possível escolher entre um grande conjunto de atores já disponibilizados 
pelo software.
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Também é possível enviar uma 
figura do computador para que 
seja utilizada como um ator, 
clicando no ícone com uma seta 
para cima.

Outra opção interessante é 
editar um personagem na 
ferramenta gráfica do software, 
esta opção pode ser acessada 
clicando no ícone indicado com 
o pincel. 

Na ferramenta gráfica, é possível desenhar do zero ou estilizar as 
personagens. 
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Os cenários são os planos de fundo da região na qual as personagens se 
encontram (chamadas de palco), o programa inicia-se com um cenário 
em branco, mas também é possível adicionar mais cenários ou alterar 
os existentes.

Para acessar os cenários, é necessário clicar no ícone localizado na parte 
direita inferior da página. 

Da mesma forma como foi descrito nos atores, os cenários também 
podem ser adicionados da biblioteca preexistente, no computador, ou 
construídos no editor do próprio software. 
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Blocos de Movimento, 
Aparência e Som 

Os blocos de Movimento são sempre representados na cor azul, na 
primeira seção dos blocos de comando. 
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Com estes blocos, é possível movimentar o ator de diversas maneiras no 
interior do cenário. 
O bloco MOVA, por exemplo, é útil para deslocar o ator. 

Quando o número de passos é positivo, o ator desloca-se para frente, e 
quando é negativo, desloca-se para trás. 

O bloco GIRE é utilizado para rotacionar o ator. Quando é utilizado com 
valores positivos, o ator girará no sentido horário, e quando utilizado com 
valores negativos, o ator girará no sentido anti-horário.

Na figura abaixo, é possível observar o ator após ser rotacionado 15º. 
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Os blocos de aparência são representados na cor Roxa, e estão localizados 
na segunda seção de blocos. Com estes blocos é possível alterar a 
aparência do ator, exibir balões de fala, ou alterar tamanhos. 

Por exemplo, o bloco DIGA exibe um balão de fala por um intervalo de 
tempo. 

E o bloco DEFINA TAMANHO altera a escala da personagem para uma 
proporção maior ou menor que a original.

Os blocos de Som são representados na cor Rosa, e estão localizados na 
terceira seção dos blocos de comando. Estes comandos são utilizados 
para reproduzir sons nas caixas do computador. Por exemplo, o bloco 
TOQUE UM SOM reproduz ou um som da biblioteca do software, ou um 
som gravado pelo programador. 
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Eventos 

Os blocos de Eventos são responsáveis por identificar acontecimentos 
que desencadeiam ações em um projeto. Por exemplo, “chover” é um 
evento que desencadeia a ação “abrir o guarda-chuva”. Estes blocos 
sempre iniciam uma sequência de comandos, por isso, eles não possuem 
encaixe superior. Estes comandos são representados na cor Amarela, e 
estão localizados na quarta seção de blocos. 

O primeiro evento é o QUANDO A BANDEIRA VERDE FOR CLICADA, os 
comandos abaixo dele são executados quando a bandeira verde localizada 
na parte superior esquerda do palco for clicada pelo usuário. 
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Por exemplo, pode-se construir um programa para que, quando a bandeira 
verde for clicada, o ator ande 10 passos. 

O segundo evento é o QUANDO A TECLA FOR PRESSIONADA, os blocos 
colocados abaixo dele são executados quando a tecla escolhida for 
pressionada.

A partir deste bloco é possível, por exemplo, controlar uma personagem 
utilizando as setas do teclado, como pode ser observado na figura abaixo. 

O evento QUANDO ESTE ATOR FOR CLICADO, os blocos abaixo dele são 
executados quando o ator que está sendo programado é clicado. 
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Com este bloco é possível construir interações com os atores, por 
exemplo, fazer com que o ator diga uma frase e emita um som quando 
for clicado, como pode ser observado no programa abaixo. 

Outro evento bastante interessante é o QUANDO O RUÍDO FOR MAIOR 
QUE. Com ele, é possível identificar ruídos por meio do microfone do 
computador, e executar comandos a partir disso. 

Um exemplo é fazer com que o ator solicite silêncio quando o ruído 
identificado for muito intenso, como pode ser verificado no programa 
abaixo. 

Existem diversos outros eventos, inclusive em pacotes de comandos que 
podem ser adicionados por meio de extensões. Todos possuem o mesmo 
princípio de funcionamento, executam os blocos abaixo do bloco quando 
o evento ocorrer. 
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Sensores
Os blocos de Sensores são representados na cor ciano, e são utilizados 
para obter valores relacionados a condições do programa ou dos 
periféricos do computador. Existem dois tipos fundamentais de blocos 
de sensores: os que retornam um valor numérico ou uma palavra, e os 
que retornam um valor lógico (verdadeiro ou falso).

Os blocos que retornam um valor numérico possuem as bordas 
arredondadas, como o DISTÂNCIA ATÉ, que retorna a distância do ator a 
um objeto do programa em pixels. 

Outro exemplo são os blocos POSIÇÃO X e POSIÇÃO Y do mouse, que 
retornam as coordenadas do cursor do mouse em relação ao palco.

Também vale citar os blocos de pergunta e resposta, que podem ser 
utilizados para interações com os atores. 
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O bloco PERGUNTE exibe um balão de fala com a pergunta e aguarda 
a resposta. A informação da última resposta, seja uma palavra ou um 
número, é armazenada no bloco RESPOSTA.

O bloco RUÍDO retorna o índice de ruído captado pelo microfone do 
computador.

E, por fim, o bloco CRONÔMETRO retorna quanto tempo passou desde 
que o bloco ZERE O CRONÔMETRO foi utilizado.

Os blocos que retornam valores lógicos (verdadeiro ou falso) possuem 
o formato de um hexágono, e sempre respondem a uma pergunta. 
Por exemplo, todos os blocos abaixo retornam VERDADEIRO quando a 
resposta para a pergunta realizada por eles for SIM, e FALSO quando a 
resposta for NÃO,
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O bloco TOCANDO EM?  retorna VERDADEIRO se o ator estiver tocando 
no objeto selecionado e FALSO se não estiver. 

O bloco TECLA PRESSIONADA?  retorna VERDADEIRO se a tecla escolhida 
estiver pressionada e FALSO se não estiver. 

O bloco TOCANDO NA COR? retorna VERDADEIRO se o ator estiver 
tocando na cor escolhida e FALSO se não estiver.

O bloco A COR ESTÁ TOCANDO NA COR? retorna VERDADEIRO se as duas 
cores escolhidas estiverem se tocando no interior do palco e FALSO se 
não estiverem.

O bloco MOUSE PRESSIONADO? retorna VERDADEIRO se o botão do 
mouse estiver pressionado e FALSO se não estiver. 

Com estes blocos é possível simplificar o uso das estruturas condicionais, 
que serão abordadas na próxima seção. 
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Controle e Operadores
Os blocos de controle, representados na cor laranja, são utilizados para 
construir a sequência interna do programa, indicando quais trechos 
devem se repetir, quais devem ou não ser executados, e quanto tempo o 
programa deve aguardar entre um comando e outro.

O primeiro bloco da seção Controle é o ESPERE, ele é utilizado para 
que o programa aguarde um intervalo de tempo entre um comando e 
outro. Assim é possível permitir que as alterações sejam percebidas 
pelo usuário. Em um semáforo, por exemplo, é necessário esperar um 
determinado tempo com cada lâmpada acesa.

O bloco REPITA é uma estrutura de repetição, o conjunto de comandos 
que estiver no seu interior será repetido o número de vezes indicado no 
bloco.

No exemplo acima, a sequência com os blocos MOVA, GIRE e TOQUE será 
repetida 10 vezes consecutivas. 

O bloco SEMPRE também é uma estrutura de repetição, mas, 
diferentemente do repita, o conjunto de comandos em seu interior é 
repetido continuamente até que o programa seja finalizado.
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Por exemplo, no programa acima, a sequência com os blocos MOVA, GIRE 
e TOQUE será repetida continuamente até que o programa seja finalizado. 

Os blocos SE e SE/SENÃO representam estruturas condicionais. O 
conjunto de blocos inserido no interior de um bloco SE será executado 
apenas se a sua condição for verdadeira. 

Por exemplo, na estrutura abaixo, o bloco MUDE PARA O CENÁRIO apenas 
será executado se a condição MOUSE PRESSIONADO? for verdadeira, ou 
seja, se o botão do mouse estiver pressionado.

CONDIÇÃO

COMANDOS
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Já o bloco SE/SENÃO possui um conjunto de comandos para serem 
executados caso a condição seja verdadeira e outro conjunto de 
comandos caso a condição seja falsa. 

No programa acima, é possível observar que o ator indicará um 
pensamento caso esteja tocando na cor vermelha, e outro caso não 
esteja. 

Também é possível construir condições matemáticas, utilizando os 
blocos da seção Operadores, representados na cor verde. Os principais 
operadores condicionais são o MAIOR (>), ou MENOR (<) e o IGUAL (=). 
Com eles é possível comparar um valor do programa com um valor de 
referência, ou mesmo comparar dois valores internos do programa. 

Por exemplo, na estrutura abaixo, SE a distância do ator até o mouse for 
maior que 50, ele irá para uma posição aleatória no palco.  

Além disso, também é possível construir operações matemáticas com os 
blocos da seção Operadores. Os blocos para somar, subtrair, multiplicar 
e dividir dois números estão dispostos nesta ordem na figura abaixo. 
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OneGPio Arduino
Os blocos desta seção são utilizados para controlar o Arduino da placa 
programável. Por meio deles, é possível definir saídas e realizar a leitura 
de entradas de informação. 

O bloco ESCREVER PINO DIGITAL permite determinar o estado de uma 
porta digital do Arduino. Se o pino digital escolhido for determinado 
como 0, o componente conectado a ele não receberá tensão (0V), se 
for determinado como 1, o componente conectado a ele receberá uma 
tensão de 5V. 

Por exemplo, com a estrutura abaixo, se o botão do mouse estiver 
pressionado, a porta digital 2 fornecerá 5V, e, se o não estiver, a porta 
digital 2 fornecerá 0V. 
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Desta maneira, um LED conectado ao pino 2 acenderá quando o botão 
do mouse estiver pressionado e apagará quando não estiver. 

Outro bloco de saída de informações é o ESCREVER PINO PWM, com ele, 
é possível simular o fornecimento de tensões intermediárias entre 0 e 5V 
para uma porta PWM (as portas digitais indicadas com o sinal ~ na frente 
do número). Por exemplo, ao executar o bloco abaixo, o componente 
conectado ao pino 6 receberia uma tensão de aproximadamente 2,5V. 

O bloco SOAR NO PINO é utilizado especificamente para controlar 
buzzers passivos (sem oscilador interno). Nele devem ser inseridas três 
informações: em qual pino o buzzer está conectado, qual frequência 
sonora deve ser emitida, e por quanto tempo este som deve ser tocado, 
em milissegundos. 

Quando o bloco acima for executado, um buzzer conectado ao pino 7 do 
Arduino oscilará com a frequência de 440Hz (no musical Lá) durante o 
intervalo de tempo de 1000 ms, ou seja, 1 segundo. 

O bloco MOVER SERVO MOTOR é utilizado para controlar os servomotores 
(motores de controle angular). Nele, são necessárias apenas duas 
informações: em qual pino o servomotor que será controlado está 
conectado, e para qual ângulo o servomotor deve ser rotacionado. 

No comando acima, um servomotor conectado ao pino 2 da placa será 
rotacionado para a posição 90º.
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Os blocos iniciados pela palavra LER são utilizados para realizar a leitura 
de informações por meio das entradas digitais e analógicas da placa. 

O bloco LER PINO ANALÓGICO é utilizado para realizar a leitura de 
sensores analógicos, como potenciômetros, LDRs e sensores de 
temperatura. Este bloco retorna um valor entre 0 e 1023, onde 0 
representa a leitura de 0V e 1023 a leitura de aproximadamente 5V. 
Para converter esta leitura para uma escala ou unidade desejada deve-
se utilizar os blocos da seção Operadores para construir a expressão de 
conversão. 

Utilizando o bloco acima, será retornada a leitura do Pino Analógico 
indicado por A1 no Arduino.

O bloco LER PINO DIGITAL é utilizado para retornar a leitura de sensores 
digitais (que retornam apenas dois valores possíveis, 0 ou 1), como 
botões e sensores opto-reflexivos de presença. 

O bloco acima retornará 0 se o componente conectado ao pino digital 
2 fornecer em torno de 0V, e retornará 1 se o componente conectado 
ao pino digital 2 fornecer em torno de 5 V. Por exemplo, se um botão 
conectado ao pino 2 estiver pressionado, a leitura retornará 1, e, se não 
estiver, retornará 0.
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Por fim, o bloco LER DISTÂNCIA é utilizado para realizar a leitura de 
sensores Ultrassônicos. Para utilizá-lo, é necessário informar em qual 
pino do Arduino está conectado o pino TRIG do sensor e em qual pino 
do Arduino está conectado o pino ECO do sensor. No exemplo abaixo, 
pode-se verificar a utilização do bloco quando o TRIG está conectado 
ao pino digital 7 e o ECO ao pino digital 8 do Arduino.
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