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Descrição Sumária 

 

Figura 1 – Project  Hunter’s Dream 

 

O meu projeto consiste no desenvolvimento de um jogo de plataforma, cujo objetivo é fazer com 

que a câmara acompanhe a personagem ao longo do nível e do jogo. 
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1. Introdução 
 

Durante toda a minha vida sempre fui entusiasta de videojogos e como estes eram 

construídos. Sempre me interessei nesse assunto, em como as pessoas que faziam os 

mesmos eram capazes de manipular tudo que interagisse com o nosso personagem, como 

faziam para dar movimentos e sons ao jogo. Decidi criar um Indie game (um jogo feito por 

uma ou várias pessoas numa equipa) para entender melhor como eram capazes disso. 

Adoro trabalhar nesta área por ser tão ligada com a nossa imaginação, pois podemos criar 

TUDO o que quisermos. 

1.1 Objetivos 
 

Um dos meus objetivos pessoais ao longo deste percurso é perceber as técnicas de 

desenvolvimento de jogos, bem como adquirir novos conhecimentos e técnicas de 

trabalho. 

1.2 Planeamento do projeto 

 

1ª Etapa – Esta etapa refere-se ao primeiro esboço do projeto e ao estudo e escolha da plataforma 

que iria utilizar 

2ª Etapa – Durante esta etapa, fui aprendendo o modo de funcionamento da plataforma escolhida 

e visualização de tutoriais. 

3ª Etapa – Esta etapa diz respeito à elaboração do guião do jogo 

4ª Etapa – Implementação dos níveis do jogo, bem como o nível de tutorial e menus. 

5ª Etapa – Elaboração do Guião e do PowerPoint de apresentação  
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2. Descrição Técnica 
  

2.1 Recursos 
 

Máquina e Respetivos periféricos (Rato, teclado, etc.); 

Monitor; 

Unity; 

Monodevelop (plataforma de programação em C#, F#, Visual Basic .NET, C/C++ e 

VALA). 

Photoshop. 

 

2.2 Desenvolvimento 
 

Iniciei o meu projeto com um esboço, estudei algumas plataformas de desenvolvimento de jogos 

e escolhi a Unity, devido a ser a mais apelativa, ao vasto suporte que possui e também por já ter 

“trabalhado” um pouco nela. Depois de escolher a engine, vi tutoriais e alguns vídeos para 

principiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Figura 2 – Unity 
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De seguida, após ter visto alguns tutoriais e ter aprendendo os básicos do Unity, fui 

desenvolvendo o guião do meu jogo. Procurei criar uma história que fosse apelativa para todos 

os tipos de idades, mas mais indicada para jovens, visto que o jogo é relativamente simples e 

fácil de se jogar. 

A história do jogo é baseada num homem chamado Hunter, que tinha um sonho de ir para o 

exército mas vê-se confrontado com a realidade devido a um problema físico. Para “ultrapassar” 

esse problema, ele recorre a um VRRPG, ou seja, um jogo de realidade virtual, cujo objetivo é 

recuar no tempo e tentar resolver essa doença. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Hunter 

 

Após a criação do guião, pensado no jogo e da maneira que iria ser, decidi procurar sprites de 

Players e de Chão na Internet. 

Com esses sprites fui criando um cenário que fosse uniforme, sem muitas elevações nem 

detalhes, que fosse o mais simples possível, para conseguir testar todos os objetos.  

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Sprite do chão       

        Figura 5 – Sprite do Player 
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Depois de pôr o chão e o Player na cena, tive que o animar, pô-lo a correr, a saltar e até mesmo 

fazer uma animação para quando estivesse parado. 

Para fazer as animações, utilizei várias imagens e juntei-as, fazendo assim uma sequência e 

criando uma animação. 

Também utilizei colliders em todos os objetos, que servem para criar campos de colisão, ou seja, 

para que esses objetos fiquem sólidos.   

 

Figura 6 – Animação de correr 

 

 
 

 

Figura 7 - Objetos e seus respetivos Colliders 

 

 

 

 

 

 



 

 Abril 2017 
 

Project Hunter’s Dream página 9 

 

 

Após ter animado a personagem, bem como ter programado tudo o que a envolve, 

nomeadamente, a aderência ao chão, a gravidade, o peso, a velocidade, o poder de salto e o duplo 

salto, decidi criar inimigos. Procurei Sprites para uma torre estática e para espinhos que serão 

colocados no chão.  

A personagem, ao deslocar-se no nível, será confrontada com obstáculos. Em primeiro lugar, os 

espinhos. A personagem terá de saltar para uma plataforma que a ajudará a não cair sobre os 

espinhos. De seguida, encontrará uma torre que irá disparar sobre a personagem, causando algum 

dano de cada vez que acerta nele. 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Espinhos  

                   Figura 9 – Torre e respetiva bala 

No fim da criação de todos os níveis (1º nível - menu inicial, 2º nível - tutorial, 3º - primeiro 

nível, 4º nível - fim de jogo), bem como menus e escolher as músicas que passam durante o 

nível, decidi procurar mais um sprite de moedas e, assim, criar um sistema de pontos, que 

contará cada moeda como 1 ponto e, caso a torre seja destruída, contará como 15 pontos. 

Fiz com que, cada vez que a personagem tocasse numa moeda, essa iria desaparecer e contar 

como ponto. 

 

 

 

Figura 10 – Moedas e respetivos Colliders 
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3. Reflexão crítica 
 

A análise que faço da execução do projeto é que, independentemente das adversidades, 

consegui superar grande parte delas. O obstáculo que mais me custou superar foi a parte da 

programação em C#, uma linguagem de programação orientada a objetos, visto que nunca 

tinha programado nela. No início foi complicado, tinha erros na sintaxe do código, não 

conseguia detetar erros no código, etc. mas ao longo do percurso fui aprendendo mais 

sobre a mesma.  

Pretendo vivamente continuar este projeto fora da escola, visto que me dá um gosto 

enorme jogar algo que fui eu que criei.  

Neste Projeto, penso que mereço uma boa nota, visto que me esforcei para concluir parte 

do jogo e que aprendi uma linguagem que para mim era desconhecida. 

De futuro, pretendo continuar a trabalhar neste projeto, criando novos níveis, implementar 

multijogador local, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 11 – Menu Inicial  
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Anexos 
Attack_Cone: 

using UnityEngine; 

using System.Collections; 

public class Attack_Cone : MonoBehaviour { 

   public TurretAI turretAI; 

   public bool isLeft = false; 

   void Awake(){ 

       turretAI = gameObject.GetComponentInParent<TurretAI> (); 

   } 

   void OnTriggerStay2D(Collider2D col){ 

       if (col.CompareTag ("Player"))  

       { 

           if (isLeft) { 

               turretAI.attack (false); 

           }  

           else  

           { 

               turretAI.attack (true); 

   

Algum código desenvolvido 
Como exemplo, coloquei o código Attack_Cone. 

Resumidamente, este script serve para que, quando o nosso player entra no “Cone de ataque” da 

torre, esta possa começar a ataca-lo.  

 

 

 

 
                     

        Figura 12 - Attack_Cone 
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Attack_Trigger: 

using UnityEngine; 

using System.Collections; 

 

public class AttackTrigger : MonoBehaviour { 

 

    public int dmg = 2; 

 

    void OnTriggerEnter2D(Collider2D col) 

    { 

 

        if (col.isTrigger != true )  

        { 

            col.SendMessageUpwards ("Damage", dmg); 

        } 

    } 

} 

 

 

Neste exemplo, coloquei o script Attack_Trigger. 

Neste script, indica-se a quantidade de dano que o jogador dará sobre a torre, e, conforme a 

largura ou comprimento do Collider, variará a distância em que pode dar dano à torre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13 – Attack_Trigger 


