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RESUMO:  
É interessante falar do que é o projeto. Ele se trata de um dado eletrônico bem útil para se 
utilizar em jogos de tabuleiro. No meio de uma partida, às vezes acontece de o dado se 
perder embaixo do sofá, o cachorro pode pegar e entre outras situações. Outra situação, é 
que às vezes cansa ficar jogando o dado toda hora. Pensando nisso, pretende-se 
desenvolver um dado eletrônico para evitar estes transtornos. O desenvolvimento do 
protótipo se dará através da plataforma de hardware livre arduino. O arduino é um 
microcontrolador criado em 2005 por um grupo de 5 pessoas com o intuito de ser mais fácil 
de programar e mais barato que os outros objetos de programação. A maioria dos jogos de 
tabuleiro utilizam dados físicos. 
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INTRODUÇÃO 

O arduino é um tipo de cérebro robótico utilizado na criação de projetos robóticos e 

automatização doméstica, foi criado em 2005, por um grupo com 5 pessoas. O objetivo era 

criar uma peça que fosse mais fácil de fazer programação e ao mesmo tempo fosse barata 

para os estudantes, projetistas que não querem gastar muito dinheiro e projetistas 

amadores. 

 

 

 

FIGURA 1: Arduíno 



 

 

FONTE: Google Imagens 

 

Os sensores de proximidade são capazes de detectar os objetos que conduzem 

eletricidade. Os sensores capacitivos são aplicados no arduino para detectar objetos que 

não são metálicos, por exemplo: madeira, plástico, etc. Eles podem até ler o nível de líquidos 

em objetos e objetos sólidos. 

O dado eletrônico é um bom projeto para começar a programar arduino, porque além 

de ser útil, você ainda pratica a sua programação. Ele ajuda muito em jogos de tabuleiro 

com muitas pessoas, pelo motivo de ninguém ter que procurar o dado na sua vez. 

 

 

FIGURA 2: Vídeo Manual do Mundo 



 

 

FONTE: Manual do Mundo, Youtube. 

OBJETIVO  

Ajudar as pessoas a não cansarem nos jogos de tabuleiro. 

 

PROBLEMA E JUSTIFICATIVA  

As pessoas quando vão jogar jogo de tabuleiro ficam cansadas de ter que levantar 

para pegar o dado que caiu no chão. Então nasceu a ideia, para o Iberê do canal do Youtube 

Manual do Mundo, de fazer um dado eletrônico. Com isso, seria possível reproduzir o dado 

eletrônico desenvolvido pelo Iberê e utilizá-lo em jogos de tabuleiro físicos?   

 

MATERIAIS E MÉTODOS (ou Metodologia) 

Para o desenvolvimento do projeto serão necessários os seguintes componentes: 

- Uma caixa de MDF 5cm x 5cm x 5cm; 

- 7 LED’s vermelhos difuso 5mm; 

- 1 arduino uno R3; 

- 1 resistor 470R; 

- 1 push button; 

- 1 resistor 10k; 

A fim de produzir o dado eletrônico serão feitos os seguintes procedimentos: 

Conecte os 7 LEDs de maneira que fiquem alinhados na horizontal. Conecte o 

resistor no fio negativo, faça uma ligação negativa entre o resistor e os LED 's. Ligue o 



 
terminal positivo do primeiro LED na entrada 2 do arduino, o do segundo LED na entrada 3, 

o do terceiro LED na entrada de número 4 e assim por diante. O negativo do botão vai ficar 

na entrada 27 com um resistor ligado no negativo do botão. O positivo do interruptor vai 

estar ligado no positivo de cima do arduino. O outro fio ligado no negativo do interruptor vai 

na entrada do arduino de número 9. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 Para começar, foi necessário fazer um cadastro na plataforma Tinkercad. Nela foi 

criada uma simulação do protótipo que será desenvolvido. A simulação pronta ficou igual a 

imagem abaixo: 

 

FIGURA 3: Simulação do protótipo no Tinkercad 

 

FONTE: Autor, 2021 

 

A próxima etapa foi a de programar o circuito. Iniciou-se fazendo a nossa própria 

variante chamada "numero" sem acento igual está escrito, pois o Tinkercad não deixa 

funcionar se a variante tiver acento. Logo em seguida desenvolveu-se uma primeira linha 

de código com o objetivo de fazer o botão ligar e desligar todos os LED 's, e para fazer com 

que alguns LEDs acendessem aleatoriamente. O código segue abaixo: 



 
 

FIGURA 4: Código para programar o Push Button. 

 

FONTE: Autor, 2021. 

 O restante dos códigos foram desenvolvidos para fazer com que algumas luzes 

específicas de LED ascendam para simular um dado físico. 

 

FIGURA 5: Código para a simulação das faces 1 e 2 do dado. 



 

 

FONTE: Autor, 2021. 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 6: Código para a simulação das faces 3 e 4 do dado. 



 

 

FONTE: Autor, 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 7: Código para a simulação das faces 5 e 6 do dado. 



 

 

FONTE: Autor, 2021. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os materiais necessários para o desenvolvimento do projeto já foram pedidos e 

devem chegar ainda neste mês de Outubro, data em que este relatório foi finalizado. 

Segue abaixo um cronograma com as próximas etapas a se desenvolver no projeto: 

 

 TABELA 1 : Cronograma 

ATIVIDADES À REALIZAR PERÍODO 

Finalizar a produção das apresentações Outubro 

Iniciar a montagem do protótipo Novembro 



 
FONTE: Autor, 2021 
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