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MODULE DESCRIPTION

O Minecraft Pi é uma versão do Minecraft com características mínimas, 
desenvolvido para o Raspberry Pi. A edição Pi destina-se a ser uma 
ferramenta educacional para programadores novatos, permitindo aos 
utilizadores desfrutar do jogo e aprender programação ao mesmo tempo.

Este recurso apresenta as diretrizes mais importantes e práticas para o uso 
do Minecraft Pi, tais como controlar o jogador, construir manualmente com 
blocos e utilizar a interface Python para manipular o mundo à sua volta. 
Destina-se a fins educacionais e é considerado um manual rápido mas 
completo para a introdução de um novo jogador ao Minecraft Pi.
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DESCRIÇÃO DO MÓDULO



• Este recurso guiará o estudante na criação de circuitos 
protótipados simples usando componentes ligados diretamente 
aos pinos GPIO do computador Raspberry Pi. Depois, 
utilizando a linguagem de programação Minecraft Pi e Python, 
o estudante ligará o mundo virtual com o mundo físico.

• Neste recurso encontram dois exercícios “faz tu mesmo”:
• Construir um detonador no Minecraft
• Detetor de ouro no Minecraft

Descrição dos Kits Eletrónicos DIY
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Neste exercício “faz tu mesmo”, irás construir um grande botão detonador 
vermelho. Ao premir o botão, haverá uma contagem decrescente num visor 
de 7 segmentos, para que o jogador tenha tempo de fugir da explosão, e 
depois aparecerá uma enorme cratera no ponto em que o nosso jogador 
estava de pé ao premir o botão.

Este exercício de “faz tu mesmo” introduz um novo tipo de função GPIO, 
chamada input, que deteta quando um botão é premido.

A duração deste exercício é de cerca de 80 a 100 minutos (2 horas de aula).

Para um tutorial completo sobre como construir e usar o detonador, visite o 
seguinte website: https://www.wiley.com/WileyCDA/Section/id-823690.html

Exercício 1 – Fazer um detonador no Minecraft (1/11) 
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Objetivos de aprendizagem:

• Utilizar um visor de 7 segmentos para interagir com o Minecraft Pi.

• Familiarização com circuitos e programas para interagir com pinos GPIO 
de Raspberry Pi.

• Compreender as estruturas básicas da linguagem de programação 
Python.
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Material necessário:

• 1 x 40P Placa de adaptação T-Cobbler Plus GPIO

• 1 x GPIO 40P Cabo de fita arco-íris

• 1 x Visor de 7 segmentos

• 11 x Cabos jumper Macho-Macho

• 1 x Breadboard

• 1 x Botão

• 1 x 10K resistência Ohm

• 8 x 220 resitências Ohm
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Criar o circuito:

• Passo 1: Encaixamos o botão nalgum espaço livre da breadboard. O 
botão que utilizámos tem quatro pinos e encaixa bem no ponto médio da 
breadboard. Premindo o botão juntamos os pinos do lado esquerdo com 
os pinos do lado direito, desde que tenhamos encaixado o botão com os 
pinos que aparecem na parte superior e inferior.

• Passo 2: Precisamos de uma resistência para tornar o input do botão 3,3 
volts. Se não colocarmos uma resistência, o nosso botão irá gerar 
impulsos falsos e o nosso detonador estará sempre a disparar! Encaixe a 
resistência de tração de 10K (com as bandas coloridas: castanho, preto, 
laranja) de modo a que uma perna seja ligada ao pino esquerdo do botão, 
e a outra perna seja ligada à calha de alimentação de 3,3 volts na parte 
superior da breadboard.
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Criar o circuito:

• Passo 3: Ligamos um cabo a partir da junção entre a perna da resistência 
e o botão, e ligamos a outra extremidade do cabo à GPIO número 4.

• Passo 4: Ligamos um cabo a partir do pino inferior direito do botão e 
ligamos a outra extremidade do cabo à calha de alimentação de 0-volts na 
parte inferior da breadboard. Todos os botões são normalmente ligados 
aos computadores desta forma.

O slide seguinte mostra como deve ficar o circuito:
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Figura 1: Circuito do Detonador

(Fonte: Play2Learn Project)



Criar o programa no Python:

Este programa monitorizará o estado do botão de cada vez que se dá a 
volta ao loop do jogo, e quando o botão é premido contará de 5 para 0 no 
visor de 7 segmentos e depois explodirá uma caixa maciça no mundo 
Minecraft.

• Passo 1: Abrir o Thonny Python e criar um novo ficheiro escolhendo:

File  New File.

• Passo 2: Guardar o novo ficheiro como detonator.py

• Passo 3: Podes agora começar a escrever o programa do teu detonador 
seguindo o código que está nos próximos slides:
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Programa do Python:
# Começamos por importar os módulos 
import mcpi.minecraft as minecraft
import mcpi.block as block
import time
import anyio.seg7 as display

# Definimos os GPIO
import RPi.GPIO as GPIO
BUTTON = 4
LED_PINS = [10, 22, 25, 8, 7, 9, 11, 15] #the order is important

# Defininos o GPIO para o botão como input
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(BUTTON, GPIO.IN)
ON = False # False=common-anode, True=common-cathode
display.setup(GPIO, LED_PINS, ON)

MÓDULO 1 – Minecraft Pi
Exercício 1 – Fazer um detonador no Minecraft (8/11) 



Programa do Python:
# Conectamos com o Minecraft
mc = minecraft.Minecraft.create()

# Escrevemos a função para criar um bloco TNT
def bomb(x, y, z):

mc.setBlock(x+1, y, z+1, block.TNT.id)
for t in range(6):

display.write(str(5-t))
time.sleep(1)

mc.postToChat("BANG!")
mc.setBlocks(x-10, y-5, z-10, x+10, y+10, z+10, block.AIR.id)
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Programa do Python:
# Escrevemos o loop principal do jogo
try:

while True:
time.sleep(0.1)
if GPIO.input(BUTTON) == False:

pos = mc.player.getTilePos()
bomb(pos.x, pos.y, pos.z)

finally:
GPIO.cleanup()
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Próximos passos:

• Passo 4: Guarda o teu programa e carrega em F5 para o correres.

• Passo 5: Vai a algum sítio no mundo do Minecraft world, carrega no botão 
e foge. Vais ver a contagem decrescente no visor e quando chegar ao 0, 
vai aparecer uma grande explosão no Minecraft.
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Neste exercício “faz tu mesmo”, vais criar uma 
campainha para descobrir blocos de ouro no 
Minecraft Pi. A campainha irá apitar quando estiver 
perto de blocos de ouro. Vamos ligar o nosso 
circuito eletrónico e apitar! 

Para um tutorial completo sobre como construir e 
usar o detetor de ouro, visite o seguinte website:

 
https://www.raspberrypi.org/magpi-issues/Essential
s_Minecraft_v1.pdf
  

(página 60) 

A duração deste exercício é de cerca de 40 
minutos (1 hora de aula).

Exercício 2 – Detetor de Ouro no Minecraft (1/10) 
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Objetivos de aprendizagem:

• Utilizar uma campaínha para interagir com o Minecraft Pi.

• Familiarização com circuitos e programas para interagir com pinos GPIO 
de Raspberry Pi.

• Compreender as estruturas básicas da linguagem de programação 
Python.
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Material necessário:

• 1 x Breadboard

• 1 x Campaínha

• 1 x LED

• 1 x 220 resistência Ohm

• 3 x cabos jumper macho-fêmea

• 4 x cabos jumper macho-macho
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Exercício 2 – Detetor de Ouro no Minecraft (4/10) 
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O primeiro passo neste exercício 
é criar um circuito eletrónico 
como o que mostramos na figura 
ao lado.



Exercício 2 – Detetor de Ouro no Minecraft (5/10)
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Quando o circuito eletrónico está complete, Podemos começar a escrever 
o código para corrermos o programa. 

Certifica-te que segues as instruções nas imagens e o teu progrmaa 
detector de ouro estará pronto para ser usado.

Passo 1: Inicia o Minecraft carregando Menu > Games > Minecraft e cria um novo 
mundo.

Carrega ESC para voltares ao menu do Minecraft, mas deixa o jogo a 
correr.

Abre o IDLE carregando em Menu > Programming > Python 3.

Carrega em File > New Window para criares um novo programa e guada-o 
com nome findablock.py.

No início do programa escreve o seguinte código para importares os 
módulos do Minecraft que serão necessários:



Passo 2:

Deves ver agora uma mensagem que aparece no ecrã do Minecraft.

Exercício 2 – Detetor de Ouro no Minecraft (6/10)
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Cria a conceção com o Minecraft usando este código:

Escreve a seguinte mensagem na janela de chat:

Corre o programa carregando Run > Run Module



Passo 3: Esconder o bloco de ouro

Exercício 2 – Detetor de Ouro no Minecraft (7/10)

MÓDULO 1 – Minecraft Pi

No início do programa importa a função randint do módulo 
random:

Adiciona o seguinte código no final do programa para 
descobrirmos a posição do jogador:

Gera 3 números aleatórios, que serão as coordenadas do bloco de 
ouro:

Cria um bloco de ouro nessa posição:

Corre o programa clicando Run > Run Module ou clicando em F5.



Passo 4: Ligar a campaínha 

Exercício 2 – Detetor de Ouro no Minecraft (8/10)
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Importar o LED, Buzzer e sleep dos módulos gpiozero e time do 
Python:

Criar o LED, que está ligado ao GPIO 24:

Criar a campainha, que estará ligada ao GPIO 17:

Liga o LED e a campainha, pausa por 1 segundo e depois 
desliga-os:

Corre o programa; o LED e a campainha devem ligar-se durante 1 segundo.



Passo 5: Faz a campaínha soar (1/2)

Exercício 2 – Detetor de Ouro no Minecraft (9/10)
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Para calcular a distância, usaremos função matemática da raiz 
quadrada (sqrt), pelo que precisamos de a importar:

Criar uma variável chamada dist (de distância) e iniciá-la no 0:

Criar uma variável chamada gameover e defini-la como False 
(falso) – tornar-se True (verdade) no final do jogo quando o 
jogador encontrar o bloco.

Criar um ciclo que continuará até o jogo terminar:

Adiciona dentro do loop o seguinte código para encontrares a 
posição do jogador:



Passo 5: Faz a campaínha soar (2/2) 

Exercício 2 – Detetor de Ouro no Minecraft (10/10)
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Descobre a distância entre o jogador e o bloco de ouro:

Se a distância estiver a aumentar, liga a campainha, senão, desliga-a: 

Define a variável dist como dist_now para que possa ser usada 
no próximo loop:

Corre o programa. A campainha deverá soar quando o jogador se 
afastar do bloco de ouro.
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