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RESUMO 
 

 

Objetivo:  Implementar  um  jogo  para  que  sirva  de  entretenimento  ao  

usuário. Método: Utilizar a engine Unity para desenvolvimento do jogo e o Blender 

para modelagem dos personagens. Resultado: O jogo já possui um jogável com 

grande parte  do  projeto  concluído,  player,  inimigos,  cenários,  interface  do  

usuário. Conclusão: Entreter o usuário com um jogo que traga uma experiência 

divertida e desafiadora. 
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ABSTRACT 

 

 

Objective: To implement a game to serve as knowledge to the user. Method: Use 

a  Unity  engine  for  game  development  and  Blender  for  modeling  the  

characters. Result: The game already has a playable with much of the project, 

player, enemies, scenarios, user interface. Conclusion: Entertain the user with a 

game that brings a fun and challenging experience. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Antes  usado  apenas  para  entretenimento,  jogos  eletrônicos  começam  

a ganhar novas áreas de interação devido ao avanço de sua tecnologia "[...] jogos 

podem  envolver  diversos fatores positivos: cognitivos,  culturais,  sociais,  
afetivos 
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etc. Jogando as crianças aprendem, por exemplo, a negociar em um universo de 

regras e a postergar o prazer imediato." (MATTAR, 2010, p. 16). 
 

Ainda  vale  ressaltar  “[...]  que  as  discussões  em  torno  de  jogos  

serem usados   como   artefatos   que   promovem   aprendizagem   não   acabam.   

Temas relacionados a técnicas de memorização também são recorrentes, 

afirmando que a excitação presente nos jogos é gravada na mente do jogador. ” 

(MENDES, 2006, p. 82). 
 

Segundo   Mendes   (2006,  p.   18),   “jogos   eletrônicos  apresentam   

três características  em  sua  constituição,  representam  uma  atividade  lúdica,  

tem  um sistema de  regras  previamente estabelecido e,  igualmente,  são objetos  

para  se jogar”. 
 

 
 
 

OBJETIVO 
 

 

Implementar  um  jogo  3D  para  que  sirva  de  entretenimento  ao  

usuário, apresentando uma experiência divertida e desafiadora. Onde o jogador 

possa se entusiasmar tanto com a parte visual do jogo como a parte sonora 

também. 
 

 
 
 

MÉTODO 
 

 

O trabalho em questão teve início após a análise de um projeto de 

exemplo disponibilizado pela própria Unity que serviu como base para criar meu 

próprio jogo. Ferramentas utilizadas para o desenvolvimento: 
 

 Unity  -  Uma  game  engine  ou  motor  de  jogo,  que  é  um  conjunto  

de ferramentas  que  agiliza  e  facilita  o  desenvolvimento.  Também  

foi utilizado no projeto algumas dependências do Unity o MonoDevelop 

e a Asset Store. 

 MonoDevelop - É o um dos editores de códigos que tem suporte para 

Unity. O compilador aceita as linguagens de programação JavaScript e 

C#.



 

 Linguagem de programação - A linguagem utilizada no 

desenvolvimento foi C#. 

 Unity Asset Store - É a loja de recursos do Unity, ela oferece diversos 

modelos  3D,  efeitos  visuais  e  sonoros  além  grande  variedade  de 

materiais que podem ser usados para o desenvolvimento do jogo. Foi 

utilizada para ter acesso a matérias para construção do jogo. 

 Blender   -   Programa   para   modelagem,   animação,   texturização, 

composição, renderização em 3D. Utilizado para modelagem de todos 

os personagens do jogo. 

 Mixamo - Ferramenta que gera animações para modelos 3D. Utilizado 

para criar animações para o personagem principal. 
 

O estilo de jogo utilizado como base é o Survival Shooter, onde o jogador 

deve sobreviver as ondas de inimigos que surgem no cenário para completar a 

fase. A câmera do jogo é Top Down, de cima para baixo, o que melhora a 

experiência do jogador com esse estilo de jogo. 
 

O jogo é 3D com gráficos Low Poly, que é uma forma de modelagem bem 

apreciada atualmente. E tem como temática o universo da música eletrônica, que 

é percebida no personagem principal e na trilha sonora do jogo. 
 

Os inimigos são gerados no cenário em um intervalo de tempo, existe três 

tipos de inimigos no jogo, com diferentes tipos de dano ao jogador, durabilidade e 

também  pontuação  ganhada  ao  elimina-los.  Os  inimigos  são  programados  a 

sempre perseguir o jogador pelo cenário. 
 

O  jogador  terá  a  sua  disposição  uma  arma  para  eliminar  os  

inimigos  e poderá  se  movimentar  livremente  pelo  cenário,  o  que  dará  mais  

liberdade  ao gameplay do jogador. A IU, interface do usuário terá a pontuação do 

jogador, a barra de vida e de energia que podem ser recarregadas coletando itens 

espalhados pelo  cenário.  Ao  carregar  completamente  a  barra  de  energia  o  

jogador  poderá utilizar um ataque especial que causa muito dano aos inimigos. 
 

O  objetivo  primário  do  jogo  será  sobreviver  aos  inimigos  e  alcançar  

a pontuação necessária para passar à próxima fase, ao completar as três fases o 

jogador vence o jogo.



 
 

 

RESULTADOS 
 

 

O jogo já possui um jogável onde grande parte do projeto já está 

concluído, player, inimigos, cenários e IU, interface do usuário, (menus, game 

over). Faltando poucas implementações para conclusão. 
 

Figura 1 – Tela do jogo (Amostra do player, inimigos e cenário) 
 

 
 

Fonte: AUTOR, 2018. 
 
 
 
 

CONCLUSÃO 
 

 

O  projeto  deve  alcançar  seu  principal  objetivo  que  é  entreter  o  

usuário devido ao estilo de jogo que é divertido e desafiador, a trilha sonora 

escolhida que combina com a temática do jogo e a parte visual do jogo que foi 

elaborada para agradar  ao  público  em  geral.  Sobre  possíveis  trabalhos  

futuros  que  farei  neste projeto será, lança-lo em lojas de aplicativos para que 

alcance um novo número de usuários,  se  possível  adicionar  um  modo  online  e  

também  adicionar  novos personagens e cenários ao jogo. 
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