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O Studio Uno é um ambiente que torna fácil a programação do seu Robô Uno. Ele é baseado na linguagem de programação 
Scratch desenvolvida pelo Lifelong Kindergarten Group no MIT Media Lab.

Veja nas próximas páginas alguns exemplos e possibilidades de programação do seu robô UNO com o Studio UNO.
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Movimento

1

Arraste um bloco  para à área 
de programa. 

Todo programa deve começar com este bloco 
e só deve haver um bloco deste tipo no 
programa.

rotina principal

2

Agora, arraste um bloco 
, encaixando no bloco 

acione motores 
para frente rotina 
principal.

3

Se o indicador estiver na cor vermelha, significa que o robô UNO não está comunicando com o 
Studio UNO. Conecte o robô na porta USB ou consulte www.robouno.com.br/forum.

Clique no botão      para compilar e gravar seu 
programa no robô UNO.
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O Studio UNO pedirá para salvar o projeto. 
Clique no botão e a janela ao lado será 
mostrada.

Digite o nome do arquivo e clique em OK.

sim 

5

O Studio UNO compilará e gravará o 
programa no robô UNO. Ao terminar de 
gravar, o robô será reinicializado. Pressione a 
tecla <ENTER> no teclado do robô para 
executar o programa.

Lembre-se que para os motores serem acionados é necessário que a alimentação do robô UNO seja 
feita pelas pilhas. Isto é feito para proteger a porta USB de sobre carga.

O Display de LCD ficará apagado. Não se preocupe, pois nosso programa não possui nenhum comando 
relacionado ao display. Nas próximas páginas, usaremos os comandos do display.
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Manobras

1

Selecione a categoria . Arraste um 
bloco para à área de programa e 
encaixe no último bloco.

Clique dentro do bloco e mude o tempo de 
espera para 3000 ms (3 segundos).

Controle
espere 

3
Clique no botão       . Salve novamente seu programa clicando no botão sim. 

O Studio UNO compilará e gravará o programa no robô. Tecle <Enter> no teclado do robô UNO para executar o 
programa.

2

Encaixe um bloco 
.

acione motores 
para curva a esquerda

Encaixe agora um bloco espere.
Mude o valor para 1500ms.

 Por último, encaixe um bloco pare 
motores.

Para escolher manobras diferentes, clique na 
seta do bloco. Diversas opções são 
apresentadas. Para selecionar uma delas, 
basta clicar sobre a manobra escolhida:

Rotacione
a esquerda

Curva a
esquerda

Curva a
direita

Rotacione
a direita

Recue a
esquerda

Recue a
direita
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Repetições

1

Arraste um bloco e o insira 
abaixo do bloco , fazendo 
com que ele envolva todos os blocos do 
programa.

Clique dentro do bloco e mude o valor para 4.

repita 10 vezes 
rotina principal

2

Mova o bloco pare motores

pare motores.

 e o encaixe em 
baixo do bloco . 

Todos os blocos que se encontram dentro do 
bloco serão executados 4 
vezes antes do programa continuar e 
executar o bloco 

repita 4 vezes

repita 4 vezes 

Clique no botão      e execute o programa no 
robô UNO.

O robô andará e fará curva a esquerda 4 
vezes e então irá parar, realizando um 
percurso em forma de quadrado.

3
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Testes

1

2

3

Clique na opção Novo do menu Arquivo.

Um bloco  já aparece 
colocado na área de programa.

rotina principal

Arraste um bloco , encaixando no bloco se
rotina principal.

Selecione a categoria  e arraste 
o bloco  para dentro da condição 
do bloco .

Teclado/Som
tecla acima
se
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6

4

Selecione a categoria  e arraste 
um bloco para 
dentro do bloco .

Todos os blocos posicionados dentro do bloco 
 só serão executados se a condição do 

bloco for verdadeira, neste caso, se a tecla 
acima no teclado do robô for pressionada.

Movimento
acione motores para frente 

se

se

5

Encaixe outro bloco se na pilha. Arraste um bloco tecla abaixo e o 
posicione dentro da condição do 
bloco . Arraste também um bloco 

 
colocando-o dentro do bloco  e 
mude o sentido para trás.

se

se

 
acione motores para frente

Agora, repita o teste  para a 
 e se ela for pressionada 

se tecla 
enter pare 
motores.

Arraste um bloco e o insira abaixo do 
bloco , fazendo com que ele 
envolva todos os blocos do programa.

Clique no botão     e execute o programa no 
robô UNO.

Ao ser executado, o programa espera que 
uma tecla seja pressionada no robô e então, 
dependendo da tecla,  executa um 
movimento.

sempre 
rotina principal
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Mais Testes

1

Continuando no programa anterior, arraste 
um bloco e o posicione abaixo do último 

, dentro do bloco .
se 

se sempre

3

2

Arraste um bloco espere e o 
posicione abaixo do último bloco, 
mudando seu valor para 1500ms. 
Abaixo dele, posicione um bloco 

.pare motores

Faça o mesmo para a 
, inserindo um novo bloco 

.

tecla 
esquerda
se

Arraste um bloco tecla direita e o 
posicione dentro da condição do 
bloco . Arraste também um bloco 

colocando-o dentro do 
bloco  e mude o sentido para 
curva a direita.

se

se

 
acione motores para curva a 
esquerda 

Clique no botão     e execute o programa no 
robô UNO.

Agora você pode controlar todos os 
movimentos do robô UNO com o teclado. 
Experimente!
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Display

1

Continuando no programa anterior, arraste 
um bloco 
e o posicione antes do bloco . Altere o 
texto para o desejado. O display não aceita 
caracteres com acento, por isso não use 
acentos.

escreva UNO Display da categoria  
sempre

2

Para visualizar melhor o conteúdo do display, 
normalmente ligamos o backligh (luz de 
fundo). Para nosso programa realizar esta 
tarefa, arraste o bloco e o 
posicione antes do bloco .

luz de fundo ligada
escreva UNO

 

3
Clique no botão       e execute o programa no robô UNO.
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Interagindo com o ambiente

1

Inicie um novo programa e posicione os 
blocos  
e 
conforme imagem ao lado.

sempre, 
se rotina principal 

acione motores para frente
abaixo do bloco 

2
Na condição do bloco  insira o bloco 

 alterando 
seu valor para 1 (posição 1 da porta digital a 
qual deverá estar conectado o bumper 
esquerdo).

Arraste para dentro do bloco , os blocos 
, , 

 e 
, conforme imagem ao lado.

se

se
espere 1000 ms

espere 1500 ms

bumper porta 0 pressionado?

acione motores para trás
acione motores para curva a esquerda

3
Clique com o botão direito do mouse no bloco 

Insira os blocos duplicados abaixo do bloco 
 mas dentro do bloco .

Mude valor do bloco 
 para 2 (posição 2 da porta 

digital a qual deverá estar conectado o 
bumper direito). Mude também a opção do 
bloco 

para curva a direita.

se

se sempre

 e selecione a opção duplicar.

bumper porta 1 
pressionado?

acione motores para curva a 
esquerda 
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Clique no botão     e execute o programa no 
robô UNO.

O robô UNO andará para frente e sempre que 
tocar em algum obstáculo, desviará conforme 
o lado que detectou o obstáculo.
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Variáveis

1
Continuando no programa anterior, selecione 
a categoria  e clique no botão criar 
uma Variável.

Selecione o tipo da variável como "unsigned 
char" e digite o nome da variável: contador.

Clique então no botão OK.

Variáveis

2

Arraste um bloco  
posicionando ele acima do bloco . 

Agora, arraste um bloco 

iguale contador à 0

some 1 em 
contador  

sempre

separa dentro de cada bloco .

3 Arraste um bloco  
posicionando ele acima do bloco . 

Agora, arraste um bloco 

Também arraste um bloco 

luz de fundo ligada

escreva UNO 

escreva UNO 

sempre

se

vá para linha 1 
coluna 1  e o posicione dentro do bloco
sempre.

para 
dentro de cada bloco .

Finalmente, clique no botão Variáveis e 
arraste um bloco  para dentro de cada 
bloco inserido no passo acima.

 

Clique no botão     e execute o programa no 
robô UNO.

Cada vez que o robô tocar e desviar de um 
obstáculo ele irá contar e mostrar no display.
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Temporizador

1

Inicie um novo programa e posicione os 
blocos , 

 e conforme imagem 
ao lado.

rotina principal sempre, 
se 

acione 
motores para frente

2

Na condição do bloco  insira o bloc
(maior).

se o do 
operador > 

3

Arraste o bloco e o insira no 
primeiro valor do bloco operador . Digite 3000 no 
segundo valor do bloco .

Os blocos dentro deste bloco  só serão 
executados após o  ter contado 
a passagem de 3000ms ou 3 segundos.

temporizador 

se
temporizador

>
>
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Arraste para dentro do bloco  o bloco .se beep

5

Arraste um bloco  
posicionando ele acima do bloco . 

Arraste outro bloco  e o 
coloque abaixo do bloco 

.

zere temporizador
sempre

zere temporizador

se
beep mas dentro do 

bloco 

6
Clique no botão        e execute o programa no robô UNO.

O robô andará para frente e a cada 3 segundos emitirá um beep.
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Prosseguindo...

Para ver mais exemplos de programas para seu robô UNO selecione a opção Abrir do menu Arquivo. Clique então no botão 
Exemplos e escolha um dos arquivos para visualizar, modificar e testar no seu robô.

Você também pode acessar o site  e encontrar mais projetos para baixar. Para tirar dúvidas, 
divulgar projetos ou solicitar ajuda use o fórum de discussão no endereço .

www.robouno.com.br/studiouno
www.robouno.com.br/forum

http://www.robouno.com.br/studiouno
http://www.robouno.com.br/forum

