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editorial
A Olimpíada Brasileira de
Robótica (OBR) é uma iniciativa
criada em 2007 por um grupo
de professores e pesquisadores
de forma voluntária para o desenvolvimento do interesse da
robótica por crianças e jovens
brasileiros. A OBR tem como
princípio básico sua distribuição
geográfica igualitária, abrangendo todos os estados brasileiros com igual oportunidade
de participação para todos os
estudantes. Desde a sua criação,
a quantidade de participantes
só tem aumentado a cada ano
chegando ao número de 70 mil
inscritos na modalidade teórica
e 1.800 equipes na modalidade
prática neste ano de 2014.
Durante estes anos temos
observado o desenvolvimento
qualitativo dos estudantes com
resultados melhores na modalidade teórica a cada ano. Além
disto o aumento de equipes na
modalidade prática é um resultado direto do interesse despertado nos estudantes que realizaram a modalidade teórica e conseguiram começar a participar
de equipes na modalidade prática. Observamos claramente
robôs melhores e mais robustos
a cada ano. Isto tudo demonstra
o grande interesse que a OBR
tem despertado nos estudantes
brasileiros.
O grande benefício desta iniciativa é a capacidade de despertar a curiosidade científica nos
estudantes, permiti-los perceber
que muito do que estudam ou
ainda virão a estudar em sala de
aula está diretamente associado
a fenômenos reais da natureza e
perceber como podem usar este
conhecimento para criar soluções

para problemas importantes da sociedade. Mesmo que
muitos destes jovens
não venham a tornar-se
profissionais da robótica,
certamente terão sua forma de
raciocinar, criar soluções e contribuir para a sociedade fortemente
influenciadas pela sua experiência na OBR.
O segundo objetivo é atrair
mais jovens para as áreas de robótica, em especial a computação/engenharias de forma ampla. Sem diminuir de qualquer
forma as profissões das demais
áreas do conhecimento, sabemos que a força de produção e
crescimento econômico de uma
nação é fortemente dependente
de sua capacidade de inovação
tecnológica, criação de produtos
e soluções. Para isto é essencial
fortalecer as carreiras profissionais da computação e engenharias para que tenhamos bons
profissionais capazes de colocar
o Brasil em condições de igualdade na competição internacional
em inovação tecnológica.
Por fim, o terceiro e não menos importante objetivo é permitir que as crianças e jovens
aprendam enquanto se divertem. Sem dúvida os dias de provas teóricas e práticas da OBR
são um momento lúdico e divertido para todos que participam
do evento. As finais da modalidade prática que acontecem junto com a Competição Brasileira
de Robótica (CBR) permitem
que os estudantes da OBR convivam durante alguns dias com
pesquisadores e estudantes de
nível superior que disputam provas mais avançadas nas diversas

categorias
da CBR. Muitos
estudantes dos primeiros anos
de OBR hoje já são competidores da CBR em suas categorias
RoboCup e IEEE.
Todo este cenário demonstra a importância da OBR para o
desenvolvimento da educação e
ciência no Brasil e cria a expectativa que novos investimentos
tanto do Estado quanto da iniciativa privada brasileira permitam que a OBR possa continuar
crescendo a cada ano tanto em
quantidade quanto em qualidade. Parabéns a todos que participam da OBR – estudantes,
professores, organizadores, voluntários – nós estamos ajudando a construir um futuro melhor
para o Brasil.

Marco A. C. Simões

Professor e Pesquisador do Núcleo
de Arquitetura de Computadores e
Sistemas Operacionais (ACSO/UNEB)
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Olimpíada Brasileira de Robótica
fecha 2014 com final empolgante

4
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O ano de 2014 dos competidores da OBR
foi eletrizante. Recordes absolutos de participantes, robôs cada vez mais inovadores e
equipados, equipes bem preparadas, tudo
isso só podia resultar em uma grande final nacional, como a que foi realizada entre os dias
19 e 23 de outubro em São Carlos, interior do
estado de São Paulo.
Foram mais de 1800 equipes de todos os
estados do Brasil que enfrentaram dias e horas de viagem para participar da competição,
como a galera do Colégio Apolônio Sales de
Miranda, de João Pessoa - PB que viajaram
por quase três dias de estrada para marcar
presença na final. Segundo o capitão da equipe, Paulo Thiago da Silva Ribeiro, pela robótica todo o esforço vale a pena. O competidor
explica que é por meio de todo esse envolvimento com os robôs que se tem acesso a tecnologia e a um aprendizado melhor. “O fato de
ter que ser eu mesmo a programar e montar o
meu robô faz com que pesquisemos mais, busquemos as soluções para os problemas além
de toda essa pressão das competições que nos
ensina a trabalhar em grupo e a lidar com o
tempo”, conta Paulo.
Já o competidor Matheus Bredler Felizardo,
do Colégio Marista Roque – em Cachoeira do
Sul - RS – sabe que a robótica comandará o futuro, por isso decidiu desde já se envolver com
o universo dos robôs, e completa: “Participar
das competições de robótica é importante para
que eu possa me especializar cada vez mais e
quem sabe no futuro eu já ter uma oportunidade
profissional”, falou o visionário Matheus.

As finais da OBR de São Carlos também
trouxeram figurinhas carimbadas da competição, como a galera do Colégio Contato – Maceió - AL, que procuraram aperfeiçoar os robôs para este ano, e deu resultado. A equipe
ficou em segundo lugar na classificação geral.
“Este ano sem dúvida nós viemos mais preparados. Procuramos aperfeiçoar as garras dos
robôs para que ele pegasse a lata e levasse até
a marca da arena sem derrubar, além de ajustar os sensores” explicou o estudante Rafael
Wanderley Persiano Malta.
Estreantes na competição nacional, a
equipe do SESI de Trinchás - Goiás – foi a
única equipe a representar o estado. E como
não poderia ser diferente o nível do desafio pegou a galera de Goiás de surpresa, mas
nada que desanimasse os competidores,
pelo contrário, segundo Igor Gabriel Siqueira, participar da final foi uma oportunidade
para aprender com as outras equipes como
aperfeiçoar os robôs. “Você anda entre as
equipes e começa observar como cada um
monta o seu robô, que peças utilizam, como
programam, conversa com os competidores,
para nós foi um aprendizado e tanto”, comenta Igor.
O Professor Flávio Tonidandel, coordenador da OBR comemora o ano: ”2014 foi sensacional! Tivemos recorde de inscritos, recorde
de medalhas, regionais e o lançamento desta
importante revista. A OBR irá crescer ainda
mais e permitirá que os jovens de hoje se tornem os grandes desenvolvedores e criadores
de tecnologia no futuro”.
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Quais as táticas e os componentes que as
equipes utilizam para que seus robôs tenham
bons desempenhos nas competições ?
6
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O que difere um campeão dos demais competidores é o que ele pode apresentar como
diferencial. Com os robôs da Olimpíada Brasileira de Robótica não é diferente. Cada equipe
procura de alguma forma melhorar seus robôs utilizando componentes diferentes, reforçando
os sensores ou trabalhando a programação. Em um rápido passeio pelos bastidores da final
nacional da OBR em São Carlos podemos conferir como algumas equipes trabalham esses
diferenciais em seus robôs.

foi perfeito, além disso, nós
percebemos também que algumas
equipes não utilizaram o sensor
ultrassônico na direita como nós,
e isso também deu muito certo
porque os desvios dos obstáculos
estão perfeitos”, disse o capitão da
equipe, Matheus Bredler Felizardo.

A galera do Colégio Marista Roque –
Rio Grande do Sul por exemplo, inverteu
a posição da garra do robô Roquetronics
que foi para a parte de trás e não na frente
como os demais. “Nós fizemos vários testes
com a garra na frente e não estava dando
o resultado que queríamos e ai quando
mudamos a posição da garra o resultado

Os sensores foram
prioridade da equipe do
Colégio Santo Agostinho
– Rio de Janeiro. O
robô CSA 1 utilizou três
sensores para as laterais, justamente para ser
mais preciso nos desvios dos obstáculos. “O
nosso motor é como de qualquer outro robô,
mas procuramos melhorar os sensores, porque
era o que mais nos preocupava”, disse Marcelo
Léo Faria.

O pessoal do SESI de Presidente Prudente SP inovou com sensores infravermelhos e com
um acelerômetro para detectar o momento da
descida das rampas, fazendo com que o robô
desça de forma correta. Segundo Gustavo
Campos Lima, integrante da equipe a função
dos novos sensores foram para que o Robobio
pudesse identificar com exatidão o momento
em que a pista deixa de ser reta e também
para identificar a linha preta da pista. “Nós
planejamos essas mudanças desde a regional,
pois eram falhas que o robô apresentou e que
precisávamos mudar, e deu certo”.

Multiplex. Este é o nome da técnica
que a equipe do Colégio Primeiro Mundo
– Espírito Santo - utilizou para otimizar o
RoboterWerk. O capitão da equipe, Pedro
Cassino explica que a plataforma que eles
utilizam na programação dos robôs possui
um número de portas muito limitado para
os sensores, que era de quatro, e como
eles queriam mais precisão no desvio dos
obstáculos necessitavam de mais sensores,
mas para isso era preciso um número
maior de sensores e quanto mais sensores
mais portas são necessários. “Nós também
trabalhamos na distribuição de peso do
robô, porque ele tem que subir rampas e
dependendo de como for o trajeto da pista
ele vai precisar descer, então nós precisamos
equilibrar bem a engenharia do robô, além do
Multiplex”, disse o capitão da equipe.
Sensores também foram trabalhados
pela galera do Colégio Saint Clair – São
Paulo. “Nós instalamos um sensor de ângulo
no robô que consegue identificar e diferenciar
a sala 2 da sala 3 durante as provas”,
explicou Vinicius Eduardo Neres Brito, um
dos construtores do robô Spectron.
Seja qual for o diferencial que cada equipe
adotou para otimizar os robôs, o que vale
destacar é a capacidade de cada equipe em
buscar o melhor, estudando, pesquisando,
testando, e mesmo que o robô não tenha
alcançado uma boa posição na competição
os grandes vencedores foram todos os
competidores que ganharam em sabedoria
e conhecimento. “Além da oportunidade
de crescimento na área da tecnologia que
os competidores adquirem com todo esse
envolvimento com a robótica, essa competição
é uma grande oportunidade que os estudantes
têm de se relacionar com outras culturas do
país, trocar experiências e aprender com outras
equipes todas as técnicas e estratégias que
fazem com que a robótica se torne cada vez
mais presente na vida acadêmica e no futuro
profissional desses jovens, esse é o verdadeiro
troféu que todos eles erguem”, ressaltou o
professor Rodrigo Lira, do Colégio Santo
Agostinho – João Pessoa.
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A robótica cooperativa consiste na utilização
coordenada de um grupo de robôs, ao invés de
um robô individualmente, na execução de diferentes tarefas. É um tema de pesquisa bastante
interessante e que tem sido bastante estudado
nos últimos anos.
A utilização de diversos robôs trabalhando
em conjunto na execução de diferentes tipos de
tarefas pode trazer muitas vantagens quando
comparada ao desempenho de um único robô.
Primeiramente, dependendo da tarefa, há um
ganho significativo de desempenho, uma vez
que o trabalho será dividido por vários agentes.
Além disso, tem-se uma maior tolerância a falhas quando robôs com capacidades redundantes são utilizados. A execução cooperativa também permite o uso de grupos de robôs mais simples ao invés de robôs extremamente especializados. Por fim, existem certos tipos de tarefas
que requerem o uso de múltiplos agentes e em
geral não podem ser executadas por um único
robô. Essas tarefas são chamadas de fortemente acopladas, e requerem que os robôs tenham
informações sobre o estado dos outros e sincronizem precisamente as suas ações. Nesse tipo
de cooperação, normalmente é fundamental a
comunicação entre os robôs, e cada membro do
time é crítico na execução da tarefa. Por outro
lado, existem tarefas chamadas de fracamente
acopladas que podem ser executadas por um
único robô mas possuem ganhos, em termos de
desempenho e tolerância a falhas, quando múltiplos agentes são utilizados. Em geral, tarefas
fracamente acopladas não exigem um alto nível de coordenação entre os membros do time.
Cada robô pode agir de forma mais independente e uma falha de um dos membros não implica
na falha da tarefa como um todo [1].

Um exemplo de tarefa fortemente acoplada é
o futebol de robôs da Robocup [2], onde um time
de robôs deve atuar cooperativamente de forma
a derrotar o adversário. Nesse caso, a coordenação e sincronização das ações é de fundamental
importância no desempenho do time. Por outro
lado, a limpeza de um ambiente por um grupo de
aspiradores de pó robóticos como o Roomba [3]
pode ser considerada uma tarefa fracamente acoplada, uma vez que os robôs podem agir de forma
mais independente um do outro, mas o seu uso
em conjunto melhora o desempenho da tarefa.
Dentro da robótica cooperativa, uma área
que tem atraído bastante interesse recentemente é a utilização de grupos compostos por
um grande número de robôs mais simples, que
individualmente não possuem muita capacidade, mas em conjunto podem realizar diversos
tipos de tarefas. Esses grupos são genericamente chamados de “enxames” de robôs (swarms).
O uso de enxames tem uma forte inspiração
biológica uma vez que diversas sociedades de
animais e insetos requerem, de uma forma ou
de outra, a coordenação de múltiplos agentes.
Por exemplo, a forma com que abelhas e formigas buscam alimento e constroem seus habitats,
ou a migração de pássaros normalmente requer
a coordenação eficiente de um grande número
de indivíduos. Um dos principais desafios nessa
área é o desenvolvimento de mecanismos que
sejam escaláveis de acordo com o número de
agentes de forma que grupos com 50, 100 ou
1000 robôs possam ser controlados eficientemente. Os robôs devem trabalhar na maior parte do tempo de forma assíncrona e depender
apenas de informações locais, pois é impraticável manter informações sobre o estado global
do sistema. Muitas vezes, a comunicação entre

os agentes não é feita explicitamente, e sim
através do ambiente, num processo chamado
Estigmergia (Stigmergy). Além disso, os enxames devem ser adaptáveis à adição e remoção
de novos membros e robustos a falhas individuais. Para isso, os agentes devem ser anônimos,
ou seja, preferencialmente os algoritmos não
podem depender da identificação de robôs específicos no meio do grupo. Dessa forma, enxames de robôs possuem um alto nível de redundância pois os robôs são facilmente intercambiáveis. Um exemplo de enxame de robôs é o

projeto Kilobots desenvolvido na Universidade
de Stanford [4] e mostrado na Figura 1.
Concluindo, da mesma forma que é impossível imaginar hoje a computação sem as redes
de computadores, processamento distribuído e
internet, a robótica cooperativa vai ter um papel fundamental em um futuro próximo, principalmente quando considerarmos a execução
de tarefas complexas, em larga escala, que necessitam de atuação e sensoriamento espacialmente distribuídos.
REFERÊNCIAS
[1] Chaimowicz, L., Pereira, G. A S, Campos, M. F. M. . Robótica Cooperativa. In: Roseli Romero, Edson Prestes, Fernando Osório, Denis Wolf.
(Org.). Robótica Móvel. 1ed.: LTC Editora, 2014, p. 242-255.
[2] Robocup. http://www.robocup.org/. Acessado em 29/11/2014.
[3] iRobot Roomba Vacuum Cleaning Robot. http://www.irobot.
com/For-the-Home/Vacuum-Cleaning/Roomba. Acessado em
29/11/2014.
[4] Rubenstein, M., Ahler C., Nagpal, R. Kilobot: “Kilobot: A low cost
scalable robot system for collective behaviors,” 2012 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), pp.32933298, 2012.
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Figura 1: Projeto Kilobots – Universidade de Stanford.

Luiz Chaimowicz (Depto. de Ciência da Computação – UFMG)
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Na segunda edição, nós mostramos como
fazer estruturas para robôs usando placas paralelas de acrílico (ou outro material). Estas
placas são fixadas umas nas outras por meio
de parafusos, arruelas e porcas.
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Agora vamos mostrar como construir o primeiro robô, o UAI-LE. Você vai precisar de:
3 1 kit Tamiya com dois motores e caixa de
redução 70097;
3 1 par de rodas Tamiya offroad 700096;
3 1 esfera deslizante Polulu 3/8”;
3 3 parafusos com comprimento mínimo de
40 cm e diâmetro qualquer;
3 3 porcas;
3 3 arruelas de pressão;
3 6 arruelas comuns.
Obs. 1: Os motores, rodas e a esfera
podem ser encontrados nas lojas de
robótica do país ou serem comprados em
sites do exterior.

Figura 1: Estrutura do robô UAI-LE contendo
duas bases, duas rodas, uma esfera e um
conjunto de motor com caixa de redução.
Para começar o seu projeto, corte duas peças para formar a base do robô nas medidas
indicadas na Figura 2.

Obs. 2: O diâmetro dos parafusos não é
importante. Pode-se usar aquele que você
encontrar na loja da sua cidade, mas os
furos nos acrílicos precisam ser feitos de
modo que caibam o parafuso. As arruelas
e porcas também devem ser próprias
para o parafuso que você escolheu. Basta
pedir ao dono da loja de parafusos que
lhe informe as medidas certas.
No final, a estrutura montada deverá ficar
como a Figura 1.
No nosso robô UAI-LE, nós usamos um parafuso de 80 cm de comprimento por 4 de diâmetro. Deixar o parafuso sobrando para cima
é importante para prendermos as estruturas
que irão suportar a parte eletrônica do robô.

Figura 2: Dimensões da placa de acrílico que
forma a base do UAI-LE.

Importante: Se a sua peça for de acrílico
peça a um adulto para cortá-la para
você. Para cortar as nossas peças nós
utilizamos um arco de serra e uma lixa
para tirar as imperfeições das beiradas.
Se você for utilizar capa de caderno ou
outro material mais macio você pode
cortá-lo utilizando uma tesoura ou
estilete. Cuidado para não se machucar
e sempre peça a ajuda de um adulto se
necessário. Os furos devem ser feitos
utilizando uma microretífica, furadeira
ou instrumento com ponto que permita
furar o acrílico. Esta parte também deve
ser feita por um adulto.

formos fixar os componentes eletrônicos de
nosso robô. As figuras abaixo mostram a furação das duas placas. Fique atendo pois alguns furos são diferentes de uma base para a
outra. O furo para prender a roda livre tem 3
mm de diâmetro. Já os furos para prender os
parafusos que fixam uma base na outra tem
5 mm (para o parafuso que nós usamos que é
de 4 mm de diâmetro) - Figura 4.

A Figura 3 abaixo mostra o kit de motores
que será utilizado. As setas em vermelho indicam o local onde os parafusos serão fixados
prendendo o motor a primeira peça de acrílico. Os parafusos e porcas que prendem o motor vem junto com o kit.
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Figura 4: Posição dos furos dos parafusos da
base e da esfera.
A Figura 5 mostra a furação para a conexão
do conjunto motor e do furo que irá passar os
fios de ligação dos motores. A base 2 é exatamente igual a base 1 em termos de dimensões. Porém, na base 2 são necessários fazer
apenas 4 furos: os 3 furos dos parafusos de
fixação das bases e o furo para passar os fios
dos motores.
Figura 3: Conexão do conjunto de motores na
primeira base de acrílico.
Basta então fixar as rodas diretamente no
eixo do motor. Em seguida basta prender a
esfera deslizante. A esfera funciona como
uma roda livre que diminui o atrito do robô
com o solo. As duas rodas ligadas aos motores
movem o robô para frente, para trás e para os
lados dependendo de como os motores são
ligados.
Agora vamos mostrar a localização e a dimensão dos furos que devem ser feitos. Alguns furos serão utilizados somente quando

Figura 5: Localização dos furos de fixação do
motor e do furo para passar os fios de ligação
do motor.

Obs.: A distância entre os furos de fixação
do conjunto motor e a extremidade da
base de acrílico é de 2 mm. Porém, para
que não haja erros, é melhor fazer estes
furos com o diâmetro de 2,5 mm para
que ajustes possam ser feitos.
Dica para o professor: O kit vem
desmontado e sua montagem por si só
pode ser uma tarefa estimulante para
os alunos dos anos iniciais do ensino
fundamental.
Figura 6: Vista da primeira base de acrílico.

Na próxima edição, começaremos a falar
da parte eletrônica do UAI-LE. Mostraremos
como soldar os fios no motor e nos sensores.

Obs.: Um robô como este pode ser
montando com vários kits de motores
e rodas diferentes incluindo com
sucatas. Ao utilizar outro motor e roda é
necessário pensar em um formato para o
robô que se encaixe nos novos motores.
Prof. Eduardo Bento
Universidade Federal de São João del Rei

anúncio publicitário
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Após fixar todos os componentes da primeira base de acrílico, podemos passar para
a segunda. Primeiramente fixe os 3 parafusos
que irão sustentar a segunda base na ordem
que foi mostrado na segunda edição da revista. Em seguida, ajuste as porcas que irão fixar
a segunda base na altura que você desejar
como mostramos na edição anterior.

BALANÇO GERAL E ESTATÍSTICAS DA OBR 2014
A OBR 2014 bateu recorde de inscritos. Foram aproximadamente 70
mil inscrições de TODOS os estados brasileiros. Na modalidade prática,
foram mais de 1800 equipes inscritas, com mais de 6500 competidores
por todo o Brasil. Apenas o estado de Roraima não teve equipes
inscritas na modalidade prática, somente na modalidade teórica.
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ESTADOS COM MAIORES PARTICIPAÇÕES EM 2014
MODALIDADE TEÓRICA
ESTADO

14
14

MODALIDADE PRÁTICA

ALUNOS

ESTADO

EQUIPES

1

Ceará

16.135

1

São Paulo

354

2

São Paulo

12.553

2

Paraíba

289

3

Mato Grosso do Sul

4.120

3

Pernambuco

177

4

Paraíba

4.075

4

Distrito Federal

104

5

Minas Gerais

3.326

5

Rio Grande do Norte

101

6

Rio Grande do Sul

3.103

6

Rio Grande do Sul

100

7

Pernambuco

2.811

7

Minas Gerais

99

8

Bahia

2.597

8

Paraná

97

9

Goiás

2.335

9

Amazonas

87

2.113

10 Rio de Janeiro

74

10 Distrito Federal

NÚMEROS APROXIMADOS
4.700 medalhas na modalidade teórica
2.000 medalhas na modalidade prática
27 estados participantes (inclui Distrito Federal)
80 equipes na final nacional
1.300 escolas inscritas
6 níveis de provas teóricas
A OBR está crescendo e atingindo seu objetivo de fomentar e espalhar o
conhecimento de robótica pelo país. Os professores envolvidos na organização
e coordenação, por todo país, por seus trabalhos voluntários, estão de
parabéns por ajudarem a desenvolver o Brasil nesta importante tecnologia.

Resposta: 1. Roda | 2. Motor | 3. Braço | 4. Tela | 5. Eixo | 6. Computador | 7. Garra | 8. Sensor

NÍVEL 0
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Palavra cruzada: preencha com 8 palavras relacionadas com partes de um robô.

NÍVEL 1

A. Chute a bola
B. Cante e ande
C. Corra e pule
D. Pegue o dado
E. Pegue a bola

Um robô de segurança realiza sua ronda percorrendo todo o perímetro de um prédio.
Uma volta completa corresponde a 100 metros de distância percorrida. A sua bateria
tem autonomia para deslocamento de 1,5 km por carga.
Quantas voltas o robô conseguirá dar se tiver 90% de carga na bateria?
A. 13 voltas
B. 13,5 voltas
C. 15 voltas
D. 14,5 voltas

Resposta correta: B. 13,5 voltas

NÍVEL 2

NÍVEL 5
Um robô móvel terrestre é dotado de um sensor de velocidade que não apresenta erro
de medição quando o robô se move com velocidade constante. No entanto, quando o
robô se move com aceleração constante, o sensor apresenta um erro de +1% sobre a
velocidade real. Partindo do zero, se o robô se mover com uma aceleração constante
de 0,5 metros por segundo ao quadrado, qual será o erro na velocidade indicada pelo
sensor após 2 segundos?
A. + 0,01 m/s
B. - 2 m/s
C. - 0,01 m/s
D. + 0,02 m/s
E. + 1 m/s

Resposta correta: A. + 0,01 m/s
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Resposta correta: E. PEGUE A BOLA

Um robô entende o seguinte código:

NÍVEL 3

Respostas corretas: A e C

Fonte do texto: http://www.amazon.com/b?node=8037720011 | Foto: Amazon

Amazon Prime Air
We’re excited to share Prime Air — something the team has been working on in our
next generation R&D lab. The goal of this new delivery system is to get packages into
customers’ hands in 30 minutes or less using unmanned aerial vehicles.
Putting Prime Air into commercial use will take some number of years as we advance the
technology and wait for the necessary FAA rules and regulations.
Com relação ao texto acima, pode-se afirmar:
a)
b)
c)
d)

O Prime Air entrega pacotes nas mãos dos clientes em até 30 minutos.
O Prime Air já está funcionando há vários anos.
O Prime Air só vai estar em uso comercial após regulamentação da FAA.
O Prime Air faz entregas usando caminhões, carteiros e veículos aéreos não
tripulados.

NÍVEL 4
O robô da figura abaixo é um manipulador de dois elos. Sabe-se que o ângulo da junta 1,
θ1, é de 15 graus e o ângulo da junta 2, θ2, é de 30 graus. Pergunta-se, qual é o ângulo
de orientação da ponta do robô manipulador.

A. 0 graus
B. 15 graus
C. 25 graus
D. 30 graus
E. 45 graus

Resposta correta: E. 45 graus

Ponta do Robô
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Para você e sua turma,
que quer montar uma equipe
de robótica, criar um robô e
competir na modalidade prática da OBR, seguem algumas
dicas importantes.
Em primeiro lugar, você e
seus amigos devem encontrar
um professor tutor, que possa
orientá-los na condução dos
trabalhos.
Monte uma equipe ou várias de até 4 alunos. E passem
a estudar robótica. Vocês devem pesquisar sobre robótica
e entender o funcionamento
dos diversos sensores existentes, motores e estrutura
física de um robô. Devem
ainda aprofundar conhecimentos de física
e matemática e o principal: programação. O
site da OBR e as revistas (1ª e 2ª edições)
possuem bastante
informação para

estudo e criação de um robô.
Existem kits de robótica
que facilitam muito a vida de
quem está começando. Kit
como o LEGO® Mindstorms®
Education EV3, ele possui um
comando programável, motores, sensores, rodas e diversas peças fáceis de encaixar
para montagem de um robô.
A programação deste robô
em LEGO® é feita com um
p ro g r a m a
específico
que

também se parece com montagem de blocos. Muitas equipes usam estes kits da LEGO®
para competir na OBR.
Outro kit bem legal de robótica é o da VEX Robotics,
que também vem com motores, rodas e muitas peças para
facilmente projetar, criar e
programar um robô.
Existe ainda um kit genuinamente brasileiro, da pETe.
Empresa do interior de São
Paulo que produz um kit que
foi muito usado por equipes
na OBR 2014.
Caso não queira usar kit,
pode partir para o projeto completo do robô,
usando eletrônica Arduíno, peças de sucata, usinadas ou produzidas em uma impressora 3D, motores
e sensores eletrônicos.
Robô feito a partir do

zero, sem uso de kit, fica bem
legal e o aprendizado é muito
maior. Isto porque o desafio
também é muito maior.

anúncio publicitário

Com o kit em mãos ou a
ideia de construir um robô
com Arduíno, inicia-se o projeto. Um robô deve ser projetado
e discutido por toda a equipe.
Inicialmente, deve-se criar um
robô que consiga seguir uma
linha preta. Depois, incrementá-lo para desviar de obstáculos. Aprimore-o fazendo-o subir rampas e depois para que
possa resgatar a vítima do desafio da OBR. Cada um desses
passos, exigirá estudo, tempo
de projeto, muitos desenhos,
tempo de programação, muitos testes e muito aprendizado. Você verá que seu robô irá
mudar muito desde o início do
projeto. Isso porque você e sua

equipe começarão a ficar mais
experientes com a robótica
com o passar dos dias dedicados ao projeto.

Com o avanço do projeto, peça a seu professor que
cadastre sua equipe na OBR
2015.

Participe das regionais do seu estado
e perceba o quanto é legal projetar
e desenvolver robôs.

MATERIAL PARA ROBÔS
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