
 

   

  

 
 
 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

MATEUS LOPES DOS SANTOS PADILHA 

 

 

 

 

 

 

 

AMAZ RUNNING 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Apucarana 

2021 



 

MATEUS LOPES DOS SANTOS PADILHA 

 
 
 
 
 
 
 

 
AMAZ RUNNING 

 

 

 

 
 
 

  

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao 
Curso de Sistemas de Informação da FAP – 
Faculdade de Apucarana, como requisito parcial 
para obtenção do título de Bacharel em Sistemas 
de Informação. 

Orientador: Prof. Déverson Rogério Rando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apucarana 
2021 

 

 



 

MATEUS LOPES DOS SANTOS PADILHA 

 

 

AMAZ RUNNING 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso 

de Bacharelado em Sistemas de Informação da 

Faculdade de Apucarana – FAP, como requisito para 

obtenção do título de Bacharel em Sistemas de 

Informação, com nota final igual a , 

conferida pela Banca Examinadora formada pelos 

professores: 

 

COMISSÃO EXAMINADORA 

 

 

 

Prof. 

Faculdade de Apucarana 

 

 

 

Prof. 

Faculdade de Apucarana 

 

 

 

Prof. 

Faculdade de Apucarana 

 

 

 

Apucarana, de de 2021. 



 

AGRADECIMENTOS 

 

Dedico este trabalho a minha família e a Deus, que me ajudaram ao 

longo desta caminhada. 

Aos meus amigos, Gabriel Brumati e João Sene, pelo apoio e pela 

companhia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PADILHA, Mateus Lopes dos Santos Padilha, Amaz Running. Trabalho de 

conclusão de Curso (Monografia). Graduação em Sistema de Informação da 

Faculdade de Apucarana. Apucarana-PR. 2021. 

 

RESUMO 

 

Objetivo: Implementar um jogo para o computador sobre a conscientização 

sobre a devastação da Amazônia e a sustentabilidade. Método: Sendo utilizado 

o método evolucionário com as ferramentas de criação Unity e Visual Studio. 

Resultado: Um jogo que leva a conscientização sobre a devastação da 

Amazônia para todos. 

 

Palavras-chave: Jogo. Entretenimento. Conscientização.  

 

ABSTRACT 

 

Objective: Implement a computer game about awareness and sustainability 

around us. Method: Using the evolutionary method with the Unity and Visual 

Studio creation tools. Result: Raise awareness of the devastation of the Amazon 

to everyone through the game. 

 

Keywords: Game. Entertainment. Awareness. 
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1. Concepção e desenvolvimento 

Trata-se de um jogo para computadores voltado para a conscientização 

sobre sustentabilidade. Esse trabalho visa a construção de um jogo, voltado 

tanto para diversão do usuário quanto para uma forma de levar conscientização 

sobre os problemas que Amazônia vem tendo com a destruição de sua área nos 

últimos anos. 

 

1.1  Gênero 

 

O jogo a ser elaborado neste trabalho é do tipo ação. Os jogos do tipo 

ação compreendem os jogos onde o personagem é guiado e muitas vezes é o 

protagonista do jogo. Para isso, será o personagem através de um cenário 

poderá completar missões, matar inimigos, coletar itens, ou só ir para algum 

lugar específico que o jogo mandar. Alguns exemplos de jogos deste tipo podem 

ser: Super Mario1, Zelda2 e Castlevania3. 

 

1.2  Categoria 

 

A categoria a ser elaborado do jogo será plataforma, onde se representa 

como as características do personagem movendo-se na horizontal pelo mapa, 

podendo pular por cima de plataformas pelo cenário. 

 

1.3  Conceito 

A devastação da Amazônia é um grande problema para o equilíbrio 

ecológico atual no mundo. Com a devastação da Amazônia ficando maior cada 

dia que passa, principalmente devido a queimadas, caça e retirada ilegal de 

madeira. Com isso, a Amazônia vem sofrendo um desequilíbrio, tendo como 

consequência uma alteração climática no mundo, também aumentando a taxa 

de gases que colaboram com efeito estufa. 

Em estimativa, o PRODES, órgão que realiza o monitoramento por 

satélite do desmatamento por corte raso na Amazônia legal, afirma que só em 

 
1 Disponível em: <https://mario.nintendo.com/> Acesso em: 22 mai, 2021. 
2 Disponível em: < https://www.zelda.com/> Acesso em: 22 mai, 2021. 
3 Disponível em: < https://www.konami.com/games/castlevania/eu/en/> Acesso em: 22 mai, 
2021. 
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2020 detectou um desmatamento estimado de 10.129 km², tendo um aumento 

de 34% em relação ao ano de 2019. Com isso vemos um aumento do 

desmatamento na região Amazônica nos últimos anos. 

Os jogos vêm há vários anos sendo utilizados para aprendizado da 

população, tendo ele papel fundamental na sociedade. Com o mundo cada dia 

mais tecnológico, os jogos vêm sendo muito utilizados para conscientização por 

meio da internet, principalmente para crianças e adolescentes por ser de maior 

interesse para eles. 

Nesse sentido, o jogo que será descrito neste trabalho irá apresentar um 

animal da selva amazônica tentando salvar seu habitat natural que vem sendo 

destruído pelos homens. Assim, levando uma reflexão sobre o cuidado que 

devemos ter com a Amazônia e com o próprio meio ambiente ao nosso redor. 

 

1.4  Plataforma 

 

Este jogo será desenvolvido para ‘desktop’ para o sistema operacional 

Windows. 

 

1.5  Jogos Similares 

● Huni Kuin: Yube Baitana (“Os caminhos da jibóia”), jogo traz uma 

abordagem de imersão nos conhecimentos dos povos indígenas, 

de modo a ter uma experiência de conhecimento diferente para 

quem jogar. 

● Animais Dispersores da Floresta Amazônica: esse é um jogo da 

memória que proporciona um conhecimento sobre o ecossistema 

da região amazônica, e também mostrando como conservá-la 

através do jogo. 

● Hidden Expedition: Amazon, o jogo centra na aventura de o 

jogador buscar um professor desaparecido, onde tem que 

resolver enigmas para isso para poder ir avançando nessa 

aventura. 

 

2. Game Design Document 

2.1 História 
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Lupino um pequeno macaco que desde cedo começou sofrendo na 

selva, com a perda dos pais e deu seu bando com uma queimada causada por 

garimpeiros, nessa terrível queimada os ventos estavam fortes levando as 

labaredas onde o bando do Lupino estava, que por uma feliz coincidência ele 

conseguiu sobreviver sendo um macaco teimoso e indo dormindo na árvore mais 

alta ao qual o fogo não atingiu. Quando acordou, ele se viu cercado pela 

destruição do lar e por muita fumaça, e muitos focos de incêndios que ainda 

estava por toda floresta, por sorte um casal de lobos-guarás estava passando 

para escapar daquela terrível destruição quando vira lupino sufocado no chão 

por tamanha fumaça, assim resgatando ele e cuidando dele. 

E, certo dia, quando lupino dormia tranquilamente no alto de uma árvore, 

ele veio a ter um sonho estranho onde aparecia para ele um ser em formato 

esférico que flutuava e dizia-lhe ser a mãe natureza. Esse ser, disse para Lupino 

que tinha uma missão muito importante para ele, onde ele teria de salvar toda a 

Amazônia que vinha a cada dia mais sendo devastada por um terrível vilão 

chamado Votu, é sendo ele o único que poderá salvar a Amazônia. 

  

2.2  Cenário 

 

Todo o jogo se passara na floresta Amazônica, e conforme o 

personagem vai avançando pelo mapa e pelas fases a floresta irá sendo mais 

devastadas por queimadas e pela retirada de madeira. 

 

2.3  Arte Conceitual 

 

Todo o jogo será feito através de ilustrações, bastante colorido e com 

degradês. O cenário do jogo vai ter bastante destaque com várias cores. 

 

2.4  Elementos de áudio 

 

Ele terá uma trilha sonora para cada fase do game, o personagem como 

também os inimigos emitiram alguns sons que representa a ação que eles 

estarão fazendo dentro do game para pular, soltar um poder e até morrer. 
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3. Especificação Técnicas  

3.1  Requisitos do Sistema 

 

● Requerimento vai ser a especificação do sistema da máquina 

deve possuir para pode rodar esse jogo. 

● Requer um processador e sistema operacional de 64 bits 

● SO: Windows 7/10 (latest service pack) 

● Processador: Intel i5-7200 

● Memória: 8 GB de RAM 

● Placa de vídeo: Intel HD Graphics 620 

● DirectX: Versão 11 

● Armazenamento: 1 GB de espaço disponível 

● Placa de som: DirectX Compatible 

 

3.2  Sistema de Desenvolvimento 

 

O jogo será todo feito na plataforma de desenvolvimento Unity, onde a 

linguagem de programação será C#. 

 

3.3  Controles 

 

● Esc: Usado para pausar o jogo; 

● A: Andar para trás com o player; 

● D: Andar para frente com o player; 

● F: Interação com personagens específicos dentro do jogo; 

● Espaço: Para o player pular; 

● Botão esquerdo do mouse, usado para passar texto de interação 

dentro do jogo. 
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Figura 1 - Teclado com teclas principais. 

Fonte: Autor (2021) 
 

Figura 2 – Mouse com botão esquerdo marcado. 

 
Fonte: Autor (2021) 

 

 

4. Gameplay 

4.1  Mecânica 

 

Tendo como objetivo central conseguir salvar a Amazônia, o jogador 

precisará passar por diferentes tipos de fases com inimigos distintos, onde o 

personagem poderá ou não matar esses inimigos, sendo o jeito de matar eles 

pulando em cima da cabeça. 

O jogo vai ter como missão principal controlar o personagem ‘Lupino’ 

tendo que controlar ele pelo cenário para salvar a Amazônia.   

O jogador vai controlar um macaco com 3 vidas, que quando receber um 

dano é perdido uma vida até que o jogador morra. Com vidas extras escondidos 

pelo cenário.  

A movimentação do ‘player’ será toda em uma plataforma horizontal 2D, 

sendo necessário fazer a movimentação do personagem tanto indo para frente, 

quanto para trás e saltando.  
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4.2  Classificação  

 

O jogo terá classificação de pontuação, onde cada vez que o jogo acabar 

o usuário verá sua pontuação é poderá atribuir um nome, esse nome e a 

quantidade de pontos serão exibidos no módulo de classificação no menu 

principal, onde ele vai apresentar às cinco melhores pontuações de todos os 

jogadores.  

A pontuação será dada por moedas que estarão pelos cenários que o 

jogador poderá pegar, também conseguindo conquistar alguns pontos quando 

matam inimigos. 

 

Tabela 1 - Pontuação para a Classificação 

Pontuação para tabela de classificação 

Pegar moeda pelo cenário 10 ponto 

Matar inimigo 25 pontos 

Passar de fase 50 pontos 

Completar todas as fases 300 pontos 

Perder 1 vida - 25 pontos 

Perder todas as vidas - 100 pontos 

Fonte: Autor (2021) 

 

5.  Personagens 

 

5.1 Personagem principal 

 

Lupino escolhido pela mãe natureza para salvar a Amazônia do caos. 
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Figura 3 – Lupino 

Fonte: Autor (2021) 

 

5.2  Inimigos  

 

Esses serão os inimigos do Lupino, tentando atrapalhar sua jornada. Os 

Lenhadores terão em posse seu machado não deixando ninguém se aproximar, 

também temos os garimpeiros com sua picareta, e os caçadores com sua 

perigosa arma de caça. 

 

Figura 4 - Lenhador. 

Fonte: Autor (2021) 
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Figura 5 - Garimpeiro. 

Fonte: Autor (2021) 

 

Figura 6 - Caçador. 

Fonte: Autor (2021) 

 

5.3  Chefões  

 

Esses serão os chefões que vão estar presente no final de cada fase, 

sendo necessário matar eles para pode dar continuidade na jornada. 

 

Figura 7 – Chefão da 1 Fase. 
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Fonte: Autor (2021) 

 

Figura 8 - Chefão da 2 Fase. 

Fonte: Autor (2021) 

 

Figura 9 - Chefão da 3 Fase. 

Fonte: Autor (2021) 

 

5.4 Mãe Natureza  

 

Personagem que dará as missões para nosso Lupi dentro do jogo. 

                 Figura 10 – Mãe Natureza. 

                Fonte: Autor (2021) 
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6. Interface 

A HUD do jogo sendo ela a interface visual do usuário dentro do jogo, 

onde temos as informações vitais sobre o game, podendo ser trazida nela a vida, 

pontos, objetos coletados dentre outras coisas. A disposição desses itens vai 

depender dos atributos mais importantes para aquele jogo. 

 

6.1 Tela de carregamento 

 

Sendo ela a primeira tela de contato do jogador com o jogo. Sendo 
necessário apertar enter (tecla) para poder continuar. 

 

 

Figura 11 - Tela de carregamento inicial do jogo. 

 

Fonte: Autor (2021) 

 

6.2 Menu Inicial 

 

A tela inicial do jogador, mostrando algumas informações para iniciar o 

jogo, sendo elas: 

 

● Novo jogo: apertando o botão de play botão será carregado a 

primeira fase do jogo. 
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Figura 12 - Play.  

Fonte: Autor (2021) 

● Opções: será apresentado algumas opções de como jogar e 

sobre o jogo. 

 

Figura 13 - Opções. 

Fonte: Autor (2021) 

 

● Ranking: depois de aberta esse botão, será levado para uma tela 

onde vai mostrar a melhor pontuação dos 5 melhores jogares. 

 

Figura 14 - Ranking.  

Fonte: Autor (2021) 

 

● Sair: quando clicado no “X” o jogo será fechado. 

 

Figura 15 – “X”. 

Fonte: Autor (2021) 
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 Figura 16 - Tela inicial do jogo. 

Fonte: Autor (2021) 

 

6.3 Tela de opções 

 

Nessa tela terá duas opções para pode ser clicado. 
 

• Como Jogar: clicando nesse botão será levado para um manual 
onde mostrar a funcionalidades, tecla e outras coisas para pode 
iniciar o jogo. 
 

• Sobre: vai trazer informação sobre quem fez a criação do jogo, da 
onde surgiu a ideia dentre outras coisas. 
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Figura 17 - Tela de configuração do jogo. 

Fonte: Autor (2021) 

 

6.4 Tela de ranking 

 

Nessa parte vai mostrar o nome a pontuação dos 5 jogadores que 

conseguiram o maior número de pontos dentro do jogo. 

 

Figura 18 - Tela de ranking do jogo. 

Fonte: Autor (2021) 

 

6.5 Game Over 
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Sendo chamada quando o jogador morrer no jogo, essa ação 

acontecendo quando todas as vidas do player chegar a zero. 

• Score Final: mostrando o score final do jogador. 

• Digite seu nome: área para poder colocar o nome do jogador para 

ser colocado na tabela de rank. 

• Jogar de novo: tendo dois botões de opção, sendo o sim para 

reiniciar o jogo, e o não que vai levar para o menu inicial do jogo. 

 

Figura 19 - Tela de game over. 

Fonte: Autor (2021) 

 

6.6 Menu de pausa 

 

Ação no jogo para poder pausar todas as interações que estão 

acontecendo naquele momento na fase do game, assim ele não deixa que o jogo 

sofra alteração. 

• Resume: quando clicado ele vai voltar o jogo de onde ele foi 

pausado. 

• Menu: quando esse botão for apertado ele vai voltar para o menu 

inicial. 

• Exit: quando esse botão for clicado o jogo será fechado. 
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Figura 20 - Tela de pause. 

Fonte: Autor (2021) 

 

6.7 HUD do Jogo 

 

   HUD no jogo, onde ele vai trazer as principais informações para o 

jogador. Trazendo na esquerda 1 o score atual do jogador, mostrando a suas 

quantidades de pontos naquele momento. Do outro lado na direita 2 temos o 

desenho de coração representando quantas vidas o jogador tem ainda. 

 

Figura 21 – HUD do jogo. 

Fonte: Autor (2021) 
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6.8 Placas 

 

Ao longo do cenário vai ter algumas placas de perigo mostrando o que 

vai se encontrar a frente do percurso.  

Sendo a placa X mostrando que tem um perigo mortal, colocada perto 

de rios poluídos, fogos, lavas e armadilhas. 

 

Figura 22 – Placa X. 

Fonte: Autor (2021) 

 

Placa da morte, ela vem avisa o jogador que o chefão da fase está logo 

a frente. 

Figura 23 – Placa da morte. 

Fonte: Autor (2021) 

 

A placa de “?” (interrogação) avisa que tem um caminho diferente do 

principal que pode ou não ser seguido. 
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Figura 24 – Placa de interrogação. 

Fonte: Autor (2021) 

7. Coletáveis 

No jogo há alguns itens que podem ser coletáveis para o jogador, seja 

para ganhar vida ou pontos no score. 

• Vida: ao jogar se colidir com esse coração ele vai ganhar uma vida. 

 

Figura 25 – Coração. 

Fonte: Autor (2021) 

 

• Moeda: ao se colidir com a moeda ela será destruída e contaram 

pontos no score do jogador. 

Figura 26 – Moeda. 

Fonte: Autor (2021) 

 

8. Universo do jogo 

A primeira fase do jogo começa em uma floresta sendo destruída por 

lenhadores, onde temos a destruição e queima das árvores pelo caminho, com 

rios poluídos e sujos. 
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Figura 27 - Tela do cenário da 1 Fase. 

Fonte: Autor (2021) 

 

A segunda fase já traz a exploração ilegal de minerais, com a extração 

desses minérios. Trazendo nessa fase já uma dificuldade de mais plataformas 

não podendo cair delas. 

 

Figura 28 - Tela do cenário da 2 Fase. 

 

Fonte: Autor (2021) 
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A terceira é ultima fase vem trazer a destruição completa de uma parte da 

Amazônia, que conta com armadilhas e caçadores espalhados pela fase para 

capturar e matar animais que sobraram dessa região de destruição. 

 

Figura 29 - Tela do cenário da 3 Fase. 

 

Fonte: Autor (2021) 

 

8.1 Plataformas 

 

 No jogo terá plataformas moveis, com suas movimentações nas mais 

diversas direções. Sendo a utilização para passar obstáculos mais difíceis pelo 

caminho e como ajuda para matar os chefões. 

 

Figura 30 – Plataforma da fase 01. 

Fonte: Autor (2021) 

 

Figura 31 – Plataforma da fase 02. 

Fonte: Autor (2021) 
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Figura 32 – Plataforma da fase 03. 

Fonte: Autor (2021) 

 

8.2 Obstáculos  

 

Para dificultar mais a vida do nosso jogador teremos alguns obstáculos 

maiores pelo cenário sendo necessário pular em cima de plataforma para serem 

passados. Tendo um com água poluída, lava e armadilha de espinhos. 

 

Figura 33 – Água poluída. 

Fonte: Autor (2021) 

 

Figura 34 – Lava. 

Fonte: Autor (2021) 

 

Figura 35 – Espinho. 

Fonte: Autor (2021) 

 

9. Requisitos Funcionais do Sistema 

Tabela 2 - Tabela de requisitos funcionais. 

Requisitos 

RF001 Ao clicar botão “Jogar”, deverá iniciar o jogo. 

RF002 Ao clicar botão “Ranking”, deverá abrir a tela de “Ranking”. 



31 

 

 

RF003 Ao clicar no botão “Configuração”, deverá abrir todas as 
configurações do jogo. 

RF004 O Jogo associara um nome a pontuação, no término da 
partida com o nome sendo determinado pelo jogador. 

RF005 O sistema de ranqueamento deverá exibir a pontuação por 
ordem decrescente.  

Fonte: Autor (2021) 

 

10. Requisitos Não-Funcionais do Sistema 

Tabela 3 - Tabela de requisitos não funcionais. 

Requisitos 

RNF001 O jogo deverá armazenar todas as pontuações dos 
usuários. 

RNF002 O sistema deve permitir a instalação do game através de 
plataformas de distribuição de jogos quanto por um 
armazenamento externo. 

Fonte: Autor (2021) 
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