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1. Introdução 

 

 

 

Este jogo vai testar suas habilidades de motorista fazendo você dirigir um ônibus 

por diversas vias esburacadas, com transito pelas ruas circulando normalmente. 

É um jogo de corria estilo rali, mas utilizando um ônibus na cidade. O cenário é uma 

cidade grande que está passando por diversas obras e nisso as ruas acabam sendo 

destruídas ficando inacessíveis ou com vários buracos. 

No jogo você irá controlar um ônibus em terceira pessoa, para controlar o veículo o 

jogador utiliza as teclas convencionais de direção, para abrir a porta do ônibus tem 

que acionar primeiro o freio de mão (tecla espaço), e depois poderá abri as portas 

do ônibus (tecla E). 

O principal objetivo do jogo é levar os passageiros aos pontos de ônibus em menos 

tempo possível. 

O diferencial do jogo é que ele é um rali com ônibus e dentro de uma cidade com 

asfalto destruído pelas obras. 

Este jogo é voltado para fãs de rali e para quem gosta de um desafio novo. 
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2. Visão Geral do Jogo 

 

 

Quanto ao tipo de objetos manipulados 
 

O usuário controla um ônibus pela cidade em toda em obras levando os 

passageiros em menos possível, evitando que o veículo fique atolado ou capote 

durante o percurso. 

 
Quanto aos tipos de desafio do jogo 

 

Neste jogo o objetivo é largar as pessoas em menos tempo possível nos pontos de 

ônibus. Assim se tornando o melhor motorista da cidade. 

 
Quanto ao número de usuários 

 

Single Player 

 

Quanto aos oponentes do jogo 
 

Seus maiores inimigos serão o tempo e as ruas todas esburacadas dificultando seu 

trajeto.  

 
Quanto ao tipo de câmera e visão de jogo 
 

O tipo de visão do jogador é em 3ª pessoa. 

 
Quanto ao tipo de cenários e mundos 
 

O cenário é uma cidade grande que está passando por diversas obras nas ruas. O 

Mapa é constituído por diversos prédios, casas, construções como uma cidade 

normal; 
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3. Outras Questões sobre o Jogo 

 

Que tipo de jogo é este? 

É um jogo de rali, mas utilizando um ônibus na cidade. 

 

Qual é o seu público-alvo? 

Este jogo é voltado para fãs de rali e para quem gosta de um desafio novo. 

 

Qual é o objetivo principal? 

O jogador tem que levar todos os passageiros para seus destinos antes de acabar o 

tempo. 

 

O que leva o jogador a perder o jogo? 

Você Perde o jogo se não levar os passageiros a tempo ou se por algum acaso 

capotar o veículo. 

 

Qual o tempo de duração previsto para o jogo? 

A estimativa de tempo para cada fase varia de acordo com a dificuldade que o 

jogador seleciona fica entre quinze e trinta minutos de duração. E jogo inteiro 

entorno de seis horas. 

 

Quais são os concorrentes, produtos semelhantes? 

Um jogo semelhante é o Crazy Taxi, onde você corre contra o tempo para pegar os 

pedestres nas ruas e leva-los aos seus destinos. 

 

Qual o diferencial? 

O diferencial é que se trata de um jogo de rali onde você dirige um ônibus no meio 

da cidade em obras, levando os passageiros para seus destinos. 
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4. Enredo 
 
 

Uma cidade grande normal como as outras, está passando por diversas obras para 

reformar a cidade. Com isso as ruas acabam sofrendo também com as obras 

ficando cheias de buracos. Como toda cidade grande seu fluxo de veículos é muito 

grande e não pode parar, com esses buracos espalhados pela cidade fica muito 

difícil se locomover no transito. O desafio do jogo é fazer o jogar conduzir um ônibus 

com passageiros dentro e fazer com que ele tenha que leva-los aos seus 

respectivos destinos. 
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5. Recursos do Jogo 
 
 

Motor de Jogo (Game Engine) 
 

O Jogo Rali DaBus será desenvolvido utilizando a ferramenta Unity Free. 

 
Recursos Gerais 

 

Suporte para o uso de shaders; 

Progamação em Boo, C♯ ou JavaScript; 

Suporte ao PhysX, incluindo detector de colisão, soft body e ragdoll; 

Compatibilidade com os navegadores (via o plugin Unity Web Player): Internet 

Explorer, Firefox, Safari, Opera, Google Chrome e Camino; 

Compatibilidade com Blender, 3ds Max, Maya, Cinema 4D, Cheetah 3D, Softimage, 

modo, ZBrush, Lightwave, Photoshop, Fireworks, e Substance. 

 

Características Principais 

 

Lista básica das principais características do jogo: 

Muitas ruas destruídas espalhadas pela cidade. 

Grandes mapas. 

Enormes Edificações 

 

Sistema Mínimo / Recomendado 

 

Pentium 4, 2.2GHz. 

2GB de Memória. 

Placa de Vídeo 128MB. 

1GB de Espaço em disco. 
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6. Gameplay 
 

 

Funcionamento Básico 
 

O Jogo inicia com o ônibus parado em alguma parte da cidade já com os 

passageiros dentro, e o jogador tem que levar os passageiros ao seu destino antes 

de zerar o tempo.  

 

Teclas e controles 
 

W = acelera e vai pra frente. 

S = freia e engata a ré. 

D = vira para a direita. 

A = vira para a esquerda. 

Espaço = puxa o freio de mão. 

E = Abre a porta do ônibus (o freio de mão tem que estar puxado para abrir a porta). 

 
Regras gerais do jogo 

 

Você tem que levar seus passageiros o mais rápido possível para seus destinos. 

Conforme você vai levando os passageiros ruas serão bloqueadas e outras serão 

liberadas. 

Para os passageiros saírem do ônibus precisa que o freio de mão esteja puxado. 

Se o ônibus capotar automaticamente você perde o jogo. 

Para vencer o jogo o ônibus tem ficar sem nenhum passageiro dentro. 

  

Pontuação 
 

Conforme for largando os passageiros você vai ganhando mais tempo. 
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7. Interface de Jogo 
Exemplo 
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8. Menus / Passo a Passo 
 

Menu Principal 

Nome do jogo. 

Imagens de fundo uma cidade e um ônibus. 

Quatro botões. 

1. Iniciar. 

2. Opções. 

3. Créditos. 

4. Sair. 

Exemplo 

 

Se o jogador clicar em sair automaticamente fecha o jogo. 

Se clicar em créditos ira ver o nome de todos as pessoas que ajudaram a 

desenvolver o jogo. 

Clicando em opções abre uma janela onde o jogador seleciona o volume dos 

sons e músicas do jogo. 
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Quando o Jogador clica em iniciar ele abre outro menu onde você coloca seu 

nome e modifica o ônibus e aparece dois botões começar (começa o jogo) e 

voltar (volta pro menu principal). 

Na nova janela tem três opções para clicar (Cor, Rodas, Insulfim), quando o 

clicado automaticamente modifica no ônibus. Depois de modificar o ônibus clica 

e começar que irá iniciar a partida. 

 

Exemplo 
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9. Personagens do Jogo 
 

Exemplo Personagem 

 

 

Exemplo de modificações 
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Player: animações 

 

As animações previstas para o Player são listadas a seguir: 

 

1. Acelerar 2. Andar 3. Frear 

4. Abrir Porta do Ônibus   
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10. Cenários de Jogo 
 

O cenário é uma cidade grande que está passando por diversas obras, assim as 

ruas acabam ficando cheias de buracos, dificultando a locomoção dos veículos nas 

ruas. 

Exemplo: 

 

 

 
O jogador inicia em um ponto aleatório do mapa, já com os passageiros dentro 

do ônibus, a quantidade de passageiros é gerada aleatoriamente, a partir daí o jogador 
tem que levar os personagens para os diversos pontos da cidade. 
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11. Músicas e Sons 
 
  

O jogador vai poder colocar as suas músicas para tocar durante o jogo. 

O ônibus vai ter o som de um motor normal de ônibus, conforme for acelerando o 

som ira aumentando gradativamente e quando for freando o som diminuirá. 

Quando o jogador aciona o freio de mão o ônibus o veículo solta um jato de ar 

causando um som. 

Se bater contra outro veículo ou uma parede em alta velocidade ele vai ter um som 

de batida. 

 
 
 
 


