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EDITORIAL

E

m 10 anos muita coisa aconteceu no mundo... surgiram o
iPhone e o Netflix, os Estados Unidos elegeram o primeiro
presidente negro, o Brasil sediou uma Copa e levou uma
goleada da Alemanha em casa, o Facebook ocupou o espaço do
Orkut, a temperatura do planeta subiu, o robô Spirit chegou a
Marte, a Marvel e a DC geraram inúmeros sucessos de bilheteria... e até tivemos uma mulher como Jedi...
E para nós... algo muito especial aconteceu desde que a primeira semente da OBR foi plantada em 2006 na Competição Brasileira de Robótica: mais de 330.000 jovens de todos os lugares do
país se interessaram pela robótica através da Olimpíada Brasileira de Robótica.
Profa. Dra. Esther Luna Colombini

Nosso logo mudou, o resgate substituiu a prova de sumô e pasCoordenadora Geral da OBR
samos a ter seis níveis na modalidade teórica. Rodamos o Brasil...
de Florianópolis a Fortaleza... de Campo Grande a São João del-Rei. Passamos a ter etapas estaduais, regionais... Fizemos amigos e nos emocionamos com as inúmeras histórias de superação
e comprometimento dos nossos queridos alunos e alunas, de seus mentores, professores e familiares. Vimos muitos transformarem dificuldade em casos de sucesso. Crescemos juntos com os
alunos. Saímos do fundamental, fomos para o ensino médio e chegamos na universidade certos de
nossas escolhas. Vimos surgirem novos professores daqueles que há pouco eram alunos. Acompanhamos de perto a transformação que só a educação pode promover... vimos o país se tornar um
dos maiores expoentes mundiais no trabalho com robótica educacional. Vimos muitos viajarem de
avião pela primeira vez para outros continentes nos representar internacionalmente. Vimos nossos alunos conquistarem o mundial e diversos outros prêmios de mérito acadêmico... até sediamos
um mundial da RoboCup no nosso país.
Mas nada disso foi fruto de trabalho individual. Por natureza, a robótica é interdisciplinar, multidisciplinar...requer muitos para que o sonho saia do papel. Exige cooperação e demanda obstinação.
De professores de português a especialistas em robôs, a OBR conta com professores dedicados que
doam seu tempo para levar a seus alunos a experiência lúdica de “brincar” de robótica.
Dos professores das escolas, fiscais de prova, organizadores locais, juízes,
elaboradores de questões, membros do comitê pedagógico, conselhos estaduais, coordenadores, secretarias e administradores até os membros do
Conselho Superior... todos que ajudam a OBR a existir o fazem de forma voluntária, por acreditar na importância da disseminação da
Educação, Ciência e Tecnologia no país.
Tive o prazer de participar de todas as edições da Olimpíada e guardo com muito carinho todas as lembranças destes anos. A OBR
tem sido uma escola para nós!
Em nome do Conselho Superior da OBR e
da Coordenação Geral da OBR 2016, gostaria
de agradecer todos aqueles que, de alguma forma, cooperaram com a OBR nesta jornada.
Que venham mais 10 edições!
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OBR completa uma década de existência de um projeto que já nasceu grande

N

em parece, mas lá se vão dez anos
de OBR. Isso mesmo, uma década
desde que um grupo de crianças e
adolescentes, estudantes do ensino médio
e fundamental de diversas escolas do país
participaram da PRIMEIRA ROBOCUP JÚNIOR,
em 2006, na cidade de Campo Grande - MS
durante a CBR (Competição Brasileira de
Robótica). O sucesso da competição júnior e
o entusiasmo dos participantes foi tão grande
que os organizadores da CBR decidiram que
era necessário criar uma competição exclusiva
para este público infanto-juvenil, nascendo
então a Olimpíada Brasileira de Robótica,
uma iniciativa que também ia ao encontro de
várias diretrizes do MEC e da UNICEF, que era
proporcionar uma oportunidade às crianças e
jovens de vislumbrarem um mundo até então
desconhecido, o da Robótica.
A primeira OBR ocorreu em 2007, em
conjunto com a CBR e o Simpósio da SBAI, em
Florianópolis - SC, o que permitiu uma forte
interação dos jovens com os participantes

de maior nível de escolaridade (graduação e
pós-graduação), além de alguns dos maiores
pesquisadores do país. Esta interação permitiu
expor aos jovens a ciência e tecnologia
desenvolvidas no Brasil, atendendo de forma
surpreendente os objetivos da olimpíada.
Objetivos estes mantidos até hoje.
Já na primeira edição, a OBR contou com
a participação de cerca de 360 escolas e
aproximadamente 6.500 alunos de 25 estados
do Brasil. Sem nenhum tipo de financiamento
oficial, a competição foi coordenada pelo
professor Jackson Paul Matsuura
(ITA), apoiado por um conjunto de docentes
que tradicionalmente trabalhavam para
os eventos de robótica crescerem no país.
“Tenho muito orgulho da primeira OBR e em
particular das finais da Duathlon, onde alunos
de diversos lugares do Brasil mostraram um
espírito de cooperação que dificilmente vemos
em competições. Enquanto na modalidade
prática tinha ‘briga’ e até pressão de ‘pais’,
no Duatlhon tinha um competidor ajudando
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1ª OBR EM 2007
e dando dicas para outro e torcendo para que
seus ‘adversários’ fossem capazes de completar
a prova, não importando se fossem melhores
do que eles. Tenho certeza de que mudamos a
vida de alguns alunos, professores e até pais”,
destaca o professor Jackson.
Contando sempre com a colaboração de
docentes de todo o país, a OBR possui uma
política de alternância em coordenação da
OBR, e em 2008 passou a ser coordenada
pelo professor Luiz Marcos Garcia
Gonçalves (UFRN), que pela primeira
vez também teve o apoio do CNPq/MCTI. Na
edição de 2008 foram aproximadamente 350
escolas e mais de 10 mil alunos participantes.
Já a partir desta edição, os alunos mais bem
qualificados na fase final participaram da
RoboCup Junior Internacional, competição
promovida pela RoboCup Federation, a mais
importante competição de robótica do
mundo, realizada em Graz, Áustria, em 2009.
Em 2009, apenas 2 anos depois de seu

nascimento, já sob a coordenação do
professor Alexandre da Silva Simões
(UNESP), estava claro para a comissão
organizadora que a OBR atingiria números
muito grandes em pouco tempo. As curvas
apontavam uma OBR com dezenas de
milhares de participantes distribuídos em
praticamente todos os estados nos próximos
anos. Neste ano, a OBR passava por dois
anos de grandes avanços para a olimpíada
em pelo menos três aspectos: o crescimento
do número de participantes da olimpíada; a
criação do Sistema OLIMPO para gerenciar
toda a OBR; e a implementação da primeira
matriz de referência para as provas teóricas,
com importante colaboração da professora
Léa da Cruz Fagundes (UFRGS), permitindo
uma estruturação melhor das provas teóricas
aplicadas nas escolas de todo o país.
O professor Alexandre lembra que no
aspecto quantitativo, o número de escolas
atingidas passou para 675 em 2009 e para
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mais de 800 em 2010. No mesmo
ano a OBR também migrou da prova
de sumô de robôs para a prova de
resgate da RoboCup Federation. As
equipes passaram a construir robôs
mais precisos, habilidosos e menos
dependentes da qualidade dos
motores utilizados, o que permitiu
maior aprendizado dos estudantes
no desenvolvimento do hardware,
software e estratégia aplicada ao robô.
Como fruto desta mudança, em 2011 o Brasil
conquistou o título mundial na categoria
Resgate da RoboCup Mundial. “Foram 2 anos
de trabalho intenso, mas, ao final, a OBR havia
triplicado o número de participantes/ano,
saltando de 10.000 para 30.000 alunos/ano,
e ter participado da OBR desde seus primeiros
passos é um dos maiores orgulhos que trago
comigo em minha carreira”, orgulha-se o
professor Alexandre.
Em 2011 o professor Alexandre passou
o bastão da OBR para o professor Luiz
Marcos Garcia Gonçalves que contou
com a coordenação executiva do professor
Aquiles Medeiros Filgueira Burlamaqui,
ambos da UFRN. Nesse ano, com o
surgimento da MNR (Mostra Nacional de
Robótica), evento apoiado pelo CNPq, ficou
decidido que a CBR, as finais da OBR e fase
presencial da MNR seriam realizadas no
mesmo evento.
Em 2012, o professor Aquiles
assumiu a coordenação geral da OBR com
suporte de diversos professores de várias
Universidades (FEI, UNESP, UFES, UFRGS
e UFSJ) no Conselho Superior da OBR.
Segundo o professor Aquiles os projetos de
robótica educacional são de longe os que
mais possuem o efeito TRANSFORMADOR.
Para ele, com a robótica educacional é
possível transformar mentes, mudar vidas

HISTÓRICO

Robocup Júnior
Campo Grande – MS

• Florianópolis – SC
• Coordenador – Jackson
Paul Matsuura (ITA)
• @ 360 escolas
• 6500 alunos

• Salvador – BA
• Coordenador – Luiz Marcos
G. Gonçalves (UFRN)
• @ 350 escolas
• mais de 10 mil alunos

• Brasília - DF
• Coordenador – Alexandre
S. Simões (UNESP)
• @ 675 escolas
• 20.544 alunos

• São Bernardo do Campo – SP
• Coordenador – Alexandre S.
Simões (UNESP)
• + de 800 escolas
• 30.622 alunos

• São João Del-Rei – MG
• Coordenador – Luiz Marcos
G. Gonçalves (UFRN)
• + de 800 escolas
• 23.704 alunos

• Fortaleza – CE
• Coordenador – Aquiles M.
F. Burlamaqui (UFRN)
• + de 800 escolas
• 29.086 alunos

• João Pessoa – PA
• Coordenador – Flavio
Tonidandel (FEI)
• 814 escolas
• 50.900 alunos

• São Carlos – SP
• Coordenador – Flavio
Tonidandel (FEI)
• 1348 escolas
• 68.310 alunos

• Uberlândia – MG
• Coordenador – Esther
Colombini (Unicamp)
• 1577 escolas
• 91.574 alunos
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e consequentemente o pais. “A OBR tem papel
fundamental nesse sentido. Os seus números
mostram sua força a nível nacional e para mim,
que desenvolvo pesquisa aqui no Nordeste, isso
é ainda mais perceptível. Hoje o Rio Grande
do Norte está entre os 5 estados com maior
número de participantes. São mais de 10 anos
trabalhando com robótica educacional e já
conseguimos ver alunos, que participaram
da primeira OBR, hoje trabalhando dentro da
universidade com pesquisa de ponta na área
de robótica. Isso é muito gratificante. Além
de pesquisas, podemos ver também diversas
startups surgindo e conquistando mercado
dentro desse universo, gerando emprego e
fazendo a robótica educacional ainda mais
forte”, declara o professor Aquiles.
Já sob coordenação do professor
Flavio Tonidandel (FEI), em 2013 a
OBR passou por uma reestruturação das
representações estaduais, que passaram
a contar com professores doutores de

Universidades locais. Além disso, uma nova
organização geral, com manuais, apostilas e
orientações permitiu o avanço em número de
participantes. Segundo o professor, nos anos
em que esteve à frente da OBR o número
de participantes disparou graças ao apoio e
ao voluntarismo de diversos professores em
todo o país, que possibilitaram a realização
da Olimpíada com sucesso e montar uma
infraestrutura adequada para que ela pudesse
continuar crescendo nos anos posteriores.
O professor reforça ainda que a OBR
vem tendo sucesso no fomento, incentivo e
motivação dos estudantes para trabalharem
com robótica, e acredita que nos próximos
anos o Brasil comece a mostrar ao mundo seu
conhecimento e sua capacidade de inovação
em robótica, e muito disso será graças a
OBR. “É importante mencionar que desde o
mundial de 2011 as equipes brasileiras vêm
tendo destaque na competição mundial com
diversos títulos (campeão, melhor robô, melhor
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trabalho científico) e a seletiva da categoria de
resgate no Brasil se tornou a mais concorrida no
mundo. A OBR é feita pela paixão, voluntarismo
e dedicação de vários professores de robótica
e tecnologia em todos os estados brasileiros.
Instituições importantes, como SESI, Institutos
Federais e diversas Universidades foram
essenciais para o crescimento e sobrevivência
da OBR nos últimos anos”, destaca o professor
Flávio que coordenou a OBR nos anos
de 2013 e 2014.

falassem sobre as disciplinas que vemos na
escola. “A OBR tem muito orgulho de ter se
tornado um importante veículo para promover
essa nova visão de mundo, de relacionamento
e de aprendizado. Só no ano de 2015 mais de
91 mil jovens de todos os estados brasileiros
decidiram desenvolver suas aptidões para as
ciências através da robótica”.

Desde o início de 2015, a professora
Esther Colombini (Unicamp) coordena
a OBR e, segundo ela o crescimento da
OBR ao longo desses dez anos se deve ao

nova forma de pensar e agir, capaz de lidar

empenho de todos que, de uma forma direta
ou indireta contribuem para que a Robótica
seja disseminada cada vez mais no país, e isso
inclui alunos, pais e professores trabalhando
juntos, discutindo circuitos, programação,
desafios, novidades e inovação, como se

transformação e ética. “Como organizadores,

A professora destaca ainda que embora
não se perceba, os participantes da OBR estão
construindo uma geração diferente, com uma
com os novos desafios da nossa sociedade.
E desenvolver essas competências requer
dedicação, superação, paixão, capacidade de
temos

testemunhado

essa

mudança

no

processo de aprendizado e a importância que
isso tem na formação dos indivíduos e de uma
sociedade melhor. Que em 2016 possamos
multiplicar cada vez mais esta experiência,
divulgar cada vez mais a ciência e tecnologia
como elementos transformadores da vida e
contribuir, juntos, para um mundo mais justo,
igual e inclusivo”, destaca a professora.

Testemunhas
“A robótica me proporcionou muita coisa boa,
excelentes notas na escola, a visão do que eu quero
ser como profissional, experiências competitivas
que vão desde como lidar com pressão, trabalho
em equipe; mas a maior conquista mesmo foram as
amizades. Os meus melhores amigos eu conheci na
robótica, fora os que fiz em competições pelo país
que até hoje eu faço questão de manter”, se orgulha
João Vitor, aluno do Colégio Santo Martelo Maia,
em Macapá - AP

Veterano nas competições da OBR,
Pedro Henrique Carvalho, estudante do
Colégio Etapa de São Paulo, explica que
desde que começou a participar das
competições da OBR é visível perceber
como a competição tem evoluído a
cada etapa, o que fez com que os
competidores também evoluíssem em
nível de conhecimento de programação
e mecânica dos robôs. Desde 2012
competindo na OBR, Pedro explica que
a robótica passou de brincadeira para
objetivo profissional. “A robótica foi
sem dúvida uma das forças motrizes que
me ajudou a descobrir que a Engenharia
Mecânica é a profissão que eu quero seguir”.
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A OBR já atingiu ao longo de nove edições mais de 330 mil alunos em 45% dos municípios do país. Cerca
de 1.600 instituições participam da OBR a cada ano. Na final de 2015 foram 88 equipes do país na modalidade
prática e 27 alunos da modalidade teórica, num total de 494 participantes.

Como o envolvimento com a robótica contribui para o aprendizado
acadêmico em diversas disciplinas
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ão é de hoje que sabemos o quanto a
Robótica tem se tornado um poderoso
instrumento de ensino nas escolas,
que vai além do aprendizado dos conceitos
de eletrônica, física e construção de robôs.
Do momento em que o aluno observa as
instruções de como montar um robô até
a programação do mesmo, ele é levado a
um ambiente onde a sua participação é
ativa em todo o processo, ampliando seus
conhecimentos através da prática, por meio
de simulações, experimentos e testes. Entre os
diversos benefícios de aprendizado, a Robótica
proporciona a aplicação real de fórmulas e
cálculos aprendidos em sala de aula.

Mas em que demais disciplinas essa
evolução no aprendizado escolar é mais
observada? E por quê?
Segundo a professora Daniele Ortiz (SESI
SP) – Coordenadora da Modalidade Prática,
mesmo com a robótica sendo algo recente dentro do ambiente escolar, é possível perceber
uma evolução grande nas disciplinas de Ciências, Matemática, Física e Língua Portuguesa, as
três primeiras por conta da proximidade entre
as áreas. A professora explica também que muitos conteúdos aprendidos de maneira sistematizada em sala de aula podem ser facilmente vivenciados, testados e comprovados com a robótica como trigonometria, logaritmo, conjuntos,
força, peso, velocidade, medidas, entre outros.
“Já a Língua Portuguesa observa-se uma grande
evolução devido a necessidade do planejamento,
pesquisa, estudos e relatos para a elaboração e
sucesso do seu projeto robótico”, completa.

A Robótica possui um grande potencial
como recurso pedagógico, mas ainda é um desafio no ambiente escolar, pois nem todos os
professores foram ou estão preparados para
isso, devido que em seus cursos de formação
na maioria das vezes não possui uma disciplina ligada a familiarização dos conteúdos de
tecnologia voltada para o ensino de sala de
aula. De qualquer maneira o professor não
precisa ser especialista em robótica para aliá
la em sua prática pedagógica.
Segundo a professora Daniele, cabe a ele
ter claro o seu objetivo didático e viabilizar a
incorporação de desafios que proporcionem
aos estudantes o desenvolvimento do raciocínio lógico, resoluções de problemas através
da robótica para atingir suas expectativas
didáticas, favorecendo assim o crescimento
do aluno sempre utilizando planejamento,
análise, observação, experimentação e construção. “Com a construção de um protótipo o
aluno é imerso num ambiente que possibilita
a interação do conhecimento abstrato com
o concreto, proporcionando um ambiente de
aprendizagem dinâmico, favorecendo entre os
alunos a expressão de diferentes ideias, opiniões e soluções para o mesmo desafio proposto,
proporcionando assim um efeito positivo no
processo do ensino da sua disciplina”, indica
a professora.
Mais do que vencer competições, ganhar
medalhas e troféus o principal prêmio de todos os estudantes que se envolvem com a robótica é o aprendizado adquirido, não é professor Bruno? “A robótica é uma área importante nas escolas, pois proporciona aos alunos
a oportunidade de pesquisar, pensar e aprender coisas novas. Eu acredito e comprovei isso
juntamente com outro professor de matemática da nossa escola, que os alunos que mexem
com a programação de robôs, por exemplo,
possui um raciocínio mais avançado que os de-

mais, ou seja, a robótica no meio educacional
só tem a somar”, disse o professor do Colégio
Cidade Jardim Cumbica, em São Paulo, Bruno
de Almeida Médici.
O Coordenador Regional da OBR em São
Paulo, professor Flávio Tonidandel assina embaixo, e acrescenta: “A robótica é uma área
estratégica para o desenvolvimento do Brasil e
tem sido utilizada como ferramenta de ensino
de conteúdos como ciências, física, matemática, geografia, história e português. O País vem
se destacando nessa área”.
A robótica pode estar presente em qualquer experimento de qualquer disciplina,
basta o professor ter consciência do seu objetivo didático. Conheça alguns exemplos de
experimentos já realizados e que favoreceram o entendimento dos conteúdos trazendo
assim benefícios didáticos aos alunos:
Experimento Sismógrafo
Possibilitou o estudo dos logaritmos
em matemática, pois a magnitude
dos terremotos é calculada por esta
função que utiliza dados que podem ser
coletados por sismógrafos.

Experimento Calculadora de
Densidade Demográfica
Para estudo de densidade demográfica
na disciplina de Biologia.

Experimento Simulação da
Síntese Proteica
Para o estudo do RNA e DNA na disciplina
de Biologia.
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3 Experimento
Gerador
Eólico
Para o estudo
de fontes
de energias
alternativas em
Geografia.
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Mais do que vencer competições,
ganhar medalhas e troféus o
principal prêmio de todos os
estudantes que se envolvem com a
robótica é o aprendizado adquirido.
3 Bobina de Tesla

3 Experimento
Mendel

Primeira

Lei

de

Protótipo para estudo dos cruzamentos
das ervilhas amarelas e verdes,
através de botões que correspondem
aos cruzamentos dos genótipos, e
os resultados são exibidos na tela
do computador ou display e os led´s
amarelos e verdes mostram o resultado
do cruzamento.
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Robótica mergulha fundo e mostra sua contribuição para descobertas
do universo marinho
Imagine as dificuldades impostas para realização de trabalhos em ambientes subaquáticos
desconhecidos, contaminados e em profundidades de difícil acesso ao ser humano. A
Robótica, tecnologia que cresce e inova a
cada dia também está mergulhando fundo
no universo subaquático e já há algum tempo
tem dado apoio às atividades dos mergulhadores, principalmente na realização de tarefas pesadas e de alto risco à vida humana.
Uma área estratégica em crescente desenvolvimento de tecnologias é a subaquática,
uma vez que cerca de 70% da superfície da
terra e, aproximadamente, 97% do habitat de
vida encontram-se nos oceanos. Além disso, o
ambiente marinho é rico em metais e pedras
preciosas, como o ouro e o diamante, possuindo ainda grandes reservas de petróleo.
Assim, a exploração desse ambiente torna-se
extremamente relevante e atrativa. Nos últimos anos, os veículos subaquáticos não tri-

pulados (UUV) estão sendo muito utilizados
para tarefas de exploração e inspeção.
Considerada um conjunto de tecnologias
capazes de propiciar a existência de máquinas
inteligentes que operam de forma autônoma
embaixo da água, a Robótica Subaquática
também pode ser considerada uma inteligência e autonomia que tem capacidade de percepção, tomada de decisão e atuação no ambiente sem interferência humana. Utilizando
diferentes tipos de materiais e programações,
os robôs devem atender questões relativas a
presença de fluído, pressão da coluna d’agua
e dificuldade de abastecimento de energia e
comunicação com a superfície. Ou seja, materiais que vedem os componentes sensíveis a
água, dispositivos eletrônicos de baixo consumo, processamento em tempo real, sistemas
acústicos de comunicação, dentre outros são
tecnologias bastantes empregadas.
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Mas qual a diferença da Robótica Subaquática para as demais modalidades? Segundo a
professora Silvia Botelho (FURG), especialista
na área, a presença da água e sua dinâmica (correntes), dificultando a percepção do ambiente,
a movimentação do robô e a interferência humana e com a superfície, são algumas das diferenças. Segundo a professora Silvia a robótica
subaquática constitui-se de uma das principais
modalidades da robótica, pela insalubridade do meio aquático, o que impede a atuação
humana. Assim, ela nasce com a robótica, entretanto, recentemente teve uma importância
maior, pelo avanço tecnológico em materiais,
comunicação e sistemas embarcados. “É crescente a sua utilização, sobretudo associada ao
monitoramento da bio-diversidade e a exploração de recursos naturais”, explica a professora.
Dentre os tipos de UUV, os mais utilizados
são os chamados veículos operados remotamente (ROV), onde um operador remoto controla o veículo a partir de um cabo, também

conhecido como cordão umbilical. Este cabo
pode ser afetado por correntes subaquáticas, dificultando o controle do movimento do
robô. Outro tipo de UUV que vem sendo muito
pesquisado, é o chamado veículo autônomo
subaquático (AUV). Este tipo de robô toma
suas próprias decisões a partir da leitura de
seus sensores e da arquitetura de controle,
sem a necessidade de um operador humano.
Tais robôs podem ser utilizados para diversos
tipos de aplicações, como inspeção de estruturas submersas, exploração do fundo do oceano, medida de colunas de água e inspeção de
cabos e canos.
Para quem deseja começar a estudar e praticar a Robótica Subaquática a professora Silvia explica: “O desenvolvimento de tecnologias
associadas à robótica subaquática envolve um
conjunto de áreas multidisciplinares que passam pelo estudo da ciência dos materiais, engenharia mecânica, naval e eletrônica, incluindo computação e mecatrônica”, indica.

CURIOSIDADES

A Marinha dos Estados Unidos criou um
pequeno robô submarino que se parece com um
atum.
Trata-se de um kit de espionagem, batizado de
GhostSwimmer (Nadador Fantasma), mede 1,5 m
de comprimento, pesa 45 kg e pode operar em
profundidade que vai desde 25cm até 91 metros.
Ele é capaz de inspecionar cascos de navio,
detectar minas e entregar pacotes.
Fonte: BBC (jan/2015)

TTR-SB Seawolf, um ROV – veículo submarino
operado remotamente – projetado para carregar
uma câmera sob a água.
Com 70 centímetros de comprimento, o
Seawolf pode mergulhar a uma profundidade de
até 10 metros, equipado com uma câmera. Possui
construção à prova de impacto e uma bateria que
lhe dá autonomia de até 50 minutos, alcançando
uma velocidade máxima de 1,8 nós (3,5 km/h).
Fonte: http://bit.ly/1BkDyHL

Competição Roboágua

A sigla ROV significam REMOTELY OPERATED UNDERWATER
VEHICLE
O ROV, é um robot submarino, com capacidade de atingir
profundidades que seriam impossíveis pelo homem, assim
obtendo informações e realizando tarefas que não seriam
possíveis pela mão humana.

Veículo Operado Remotamente (ROV)
ROV inspecionando no fundo do mar

ROV sendo lançado na água

Veículo Autônomo Subaquático (AUV)
Pirajuba, protótipo de veículo subaquático não tripulado
desenvolvido por pesquisadores do Depto. de Engenharia
Mecatrônica e Sistemas Mecânicos (PMR) da POLI-USP.
O objetivo é que o AUV possa, no futuro, facilitar o
mapeamento do solo marinho, além de ser usado em
trabalhos de inspeção de instalações submersas, como
oleodutos, gasodutos e emissários submarinos.
Fonte: http://revistapesquisa.fapesp.br/2013/04/25/poli-uspdesenvolve-veiculo-autonomo-subaquatico-2/
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