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OBR encerra ano comemorativo com
festa em Recife
A etapa nacional da competição mais
eletrizante do Brasil fechou com chave
de ouro o ano em que a OBR comemorou
10 anos de existência.
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O criador

Saiba quem é o “cara” que desenvolveu
o programa que revolucionou o sistema
de pontuação da OBR.
Como começar?

Essa

revolução

Conheça mais sobre os conceitos
que envolvem essa novidade que
precisa urgentemente de profissionais
especializados em tecnologia.
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2016
UM ANO INESQUECÍVEL PELOS
MAIS DIVERSOS MOTIVOS
Para começar, como não destacar o sucesso da
nossa recente 10ª edição da OBR, realizada em
Recife. A felicidade de agregar à família OBR cada
vez mais pessoas dos lugares mais longínquos do
país. Só em 2016 foram 112.000 participantes e
ao longo da nossa jornada de 10 anos, 441.027.
Quase meio milhão de brasileiros envolvidos diretamente com a robótica através da OBR. Sem
contar os que nos viram nos jornais, na Internet
e nas TVs. Mais de 8.000 instituições (54% públicas/46% privadas), 9.000 professores e cerca de
7.000 equipes nos acompanharam nessa jornada
que se espalha pelo país em suas diversas fases.
Em 2016 foram 47 etapas regionais e estaduais da modalidade prática e cerca de 1.600
locais de aplicação da modalidade teórica na
fase 1. Inauguramos a fase 2 para o nível 5 e
contamos com a ajuda de mais de 60 universidades do país na execução desta segunda fase.
Fomos para Recife na final nacional. Aliás, conhecemos nove cidades diferentes do país que
sediaram nossa etapa final (Florianópolis, Salvador, Brasília, São Bernardo do Campo, São
João Del-Rei, Fortaleza, São Carlos, Uberlândia
e Recife) e de cada uma delas trazemos lembranças inesquecíveis.
Mas... a OBR não é só uma coleção de números
de dar orgulho. A OBR é uma iniciativa que tem
como maior objetivo promover a ciência e a tecnologia para melhorar a educação e a vida das
pessoas no nosso entorno. É um integrador curricular que mostra que
Ciência não tem, ou não deveria ter,
idade, gênero ou grupo social: o que a
ciência precisa é de uma oportunidade. Essa oportunidade é o que a OBR,
com a ajuda de todos os voluntários
que a mantém, tem a oferecer.
Nesses 10 anos tive a chance de
ver a OBR se tornar este evento maravilhoso. De acompanhar a paixão

e a dedicação de todos. Particularmente, nos
últimos 2 anos, tive a chance de coordenar e
trabalhar em conjunto com uma equipe incrível
que, com imensa disposição e talento, me ajudaram a entregar uma OBR mais madura e cada
vez mais abrangente e inclusiva.
Ao Rafael, Tatiana, Daniele, Luciana, Susana, Fabrício e Silvana, meu muito obrigada e
meu desejo de sucesso nessa nova jornada que,
dando continuidade à política de rotatividade
da coordenação nacional da OBR, se inicia com
a gestão 2017-2018.
Aos queridos conselheiros, representantes
estaduais e coordenadores locais... nossa imensa gratidão por toda ajuda nessa caminhada. A
OBR não existiria não fosse o trabalho árduo e
voluntário que vocês realizam.
Aos professores, pais e tutores de todo País,
meus parabéns. O futuro se constrói de pequenas grandes ações, e o trabalho de vocês é a
prova disso.
Aos queridos alunos... obrigada pela companhia nessa intensa jornada e muito sucesso em
seus caminhos. Tenho certeza de que o mundo
que se abriu para vocês através da robótica vai
ajudá-los a serem profissionais mais completos,
pessoas mais realizadas nas suas escolhas e cidadãos mais conscientes do seu papel na sociedade.
À OBR, meu eterno obrigada.
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A etapa nacional da competição mais eletrizante do Brasil fechou com chave
de ouro o ano em que a OBR comemorou dez anos de existência
Recife, uma das capitais
mais belas do Brasil, conheci
da pelas praias paradisíacas,
durante quatro dias se rendeu
ao universo da robótica, essa
tecnologia que cresce a cada
dia não apenas na indústria,
mas também nas escolas. Foi
uma festa, onde os protago
nistas foram os robôs e seus
comandantes – quer dizer –
estudantes do ensino médio e

fundamental de escolas públi
cas e privadas de todo o Brasil
que deram um show de inte
ligência, estratégia, trabalho
em equipe e confraternização.
No ano em que a Olim
píada Brasileira de Ro
bó
tica
completou dez anos de exis
tência a maior comemoração
foi justamente o número re
corde de competidores nesta

final nacional. Foram mais de
370, divididos em 90 equipes
que entre os dias 9 e 12 de
outubro deram o máximo para
conseguir vencer as provas
que a cada ano apresentam
um grau de dificuldade maior,
justamente para que os com
petidores estudem e se dedi
quem mais, afinal, é isso que
acontece na vida profissional.

Anfitriã da edição nacional
da OBR este ano, Recife fez
questão de ser gentil apenas
no acolhimento das demais
equipes, porque dentro das
arenas a história foi outra. Das
cinco equipes da rede muni
cipal de ensino da cidade que
participaram da competição,
todas subiram ao pódio.

Nós praticamente dominamos a competição conquistando os primeiros lugares
nas duas categorias a frente
de escolas privadas e públicas, e não que isso seja um
demérito para as demais instituições, mas para nós significa muito essas conquistas”,
se orgulhou o Secretário.

No Nível 1, voltado para os
alunos do Ensino Fundamen
tal, a rede conquistou as três
primeiras colocações, com a
Escola Municipal Rodolfo Au
reliano (Bicampeã), a Escola
Municipal da Iputinga (20) e
a Escola Municipal de Tejipió
(30), além do quarto lugar
com a Paulo VI. Já no Nível 2,
que inclui os estudantes do
Ensino Médio, o título foi con
quistado pela Equipe da Uni
dade de Tecnologia na Educa
ção (UTEC) Gregório Bezerra,
também de Recife.

“Estou muito feliz de ter
chegado até aqui. Estudamos
muito e nos dedicamos. A Robótica é algo que mudou a minha vida, pois é isso que quero
como carreira profissional”,
destacou Maria Eduarda Barbosa, aluna da Escola Municipal Rodolfo Aureliano.

O Secretário de Educação de Recife, Jorge Vieira,
celebrou o sucesso do even
to, mas também comemorou
o resultado expressivo dos
alunos de sua cidade, princi
palmente por serem da rede
pública. ”Recife fez história.

Os atuais campeões se
espelharam em seus ami
gos que conquistaram o tí
tulo em 2015, e que fizeram
questão de repassar todo o
conhecimento com os nova
tos. “Eu me identifiquei com
essa área da Robótica desde
o início e pretendo continuar,
vou fazer Engenharia Mecatrônica. Repassar o que eu
aprendi é muito gratificante
porque quem chega quer se
espelhar em nós, que já fomos campeões”, se orgulha

Ryan Vinícius dos Santos,
ex-aluno da escola campeã
em 2015.
“Essa etapa nacional coroou um ano de sucesso da
OBR. Foram 47 etapas regionais e estaduais da modalidade prática e cerca de
1.600 locais de aplicação da
modalidade teórica na fase,
um total de 112.000 participantes. E se olharmos ao
longo da nossa jornada de
10 anos, são 441.027. Quase
meio milhão de brasileiros se
envolveu diretamente com a
robótica através da OBR. São
números a comemorar, só que
mais do que isso, celebramos
também o alcance do principal objetivo da OBR que é
promover a ciência e a tecnologia para melhorar a educação e a vida das pessoas no
nosso entorno, esse é o nosso
maior orgulho”, destaca a Esther Colombini, coordenadora nacional da Olimpíada
Brasileira de Robótica.
As equipes campeãs se
prepararam agora para a
competição mundial que
acontecerá em Nagoya, no
Japão em 2017.
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Outro importante evento que fez
parte da Robótica 2016 foi a
6ª Mostra Nacional de
Robótica (MNR).
Considerada a
maior mostra
de trabalhos
em robótica
do país, o
evento bus
ca a valori
za
ção do co
nhecimento
interdisciplinar
e integrado, estimu
lando a submissão de tra
ba
lhos na fronteira entre a robótica e
diversas outras áreas do conhecimento, tais
como: artes, humanidades, ensino, ciências
e inovação, além das áreas tradicionais,
como elétrica, mecânica e computação.
Este ano foram mais de 250 trabalhos
apresentados na mostra que contemplavam
projetos como Residência Automatizada
até um Robô Mosquito, desenvolvido
para sobrevoar áreas de risco e identificar
possíveis focos de dengue.
Segundo o
coordenador
da Mostra
Prof.
Alexandre
Simões,
“cada vez
mais a
robótica
tem entrado
na vida
cotidiana das
pessoas e ter esses
jovens e adolescentes se envolvendo
com esse universo cada vez mais cedo
é fundamental, pois essa tecnologia é o
que dominará o mundo”.

DIVERSIDADE NO UNIVERSO DA
COMPETIÇÃO DE ROBÓTICA
O evento de Recife também
contou com outras mo
dalidades de com
petição, entre elas
Latin
American
Robotics Compe
tition (LARC) e a
Competição Bra
sileira de Robótica
(CBR), destinados
aos alunos do en
sino fundamental até
a pós‑graduação, além de
pesquisadores da América Latina.
As competições envolveram categorias
da RoboCup e do IEEE, contemplando ta
refas como: o futebol de robôs em forma
to semelhante aos humanos (como o robô
Nao, por exemplo) e como robôs de rodas;
a simulação de futebol de robôs 2D e 3D;
o resgate de vítimas; robôs de serviço para
auxiliar em atividades domésticas; robôs
para auxiliar em tarefas logísticas; robôs
aquáticos; além dos robôs que dançam.
Todos os robôs da OBR e CBR/LARC são to
talmente autônomos, ou seja, operam sem
a interferência de humanos. O campeão de
cada categoria também garantiu vaga na
competição internacional RoboCup, que
será realizada em 2017 em Nagoya, Japão
Todos os eventos contam com o apoio
da Sociedade Brasileira de Automação
(SBA) e da Sociedade Brasileira de Com
putação (SBC), além de suporte financei
ro do Conselho Nacional
de Desenvolvimento
Científico e Tecno
lógico (CNPq) e da
Coordenação de
Aperfeiçoamen
to de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES).

MAIS DA ROBÓTICA 2016
Em uma competição nacional como a Robótica 2016, que envolve inclusive participação de
competidores de outros países, é normal que inúmeras cenas, situações e outras peculiaridades
ocorram, por exemplo:

EU ME ORGANIZO NESSA BAGUNÇA

SÓ O PÓ

Como é possível conseguir en
contrar circuitos, pi
lhas,
baterias, e outras pe
ças eletrônicas que
muitas vezes são
menores que uma
agulha? Pois é,
por incrível que
pareça eles con
seguem se encon
trar. Segundo mui
tos desses “bagun
ceiros” o caos signifi
ca ordem! Vai entender!!!

Não adianta. Por
mais empolgado
e entusiasmado
que se chegue
em uma com
petição como a
Robótica, chega a
hora em que o cansa
ço bate, e aí não adianta
energético, café... onde tiver um
lugar para se encostar, é ali mesmo que
se fica. E nada como um soninho bom
para renovar as energias!

UMACOMPETIÇÃOEMVÁRIASLÍNGUAS

TORCIDA, QUEM NÃO PRECISA?

Um sotaque diferente, outro tipo de
comida, de aparência; mui
tos detalhes que são
facilmente perce
bidos nos muitos
c o mp e t i d o r e s
estrangeiros
que participam
das eta
pas na
cionais da Ro
bótica. Porém, um
simples detalhe os
tornam iguais a qual
quer outro brasileiro pre
sente ali: A paixão pelos robôs.
E eles não eram poucos. Competidores
do Peru, Venezuela, Colômbia, México e até
do Japão. Todos estavam divididos em di
versas modalidades de competição, e mes
mo com a dificuldade de se comunicar com
outros competidores, a vontade de ganhar,
de mostrar que a robótica é uma tecnolo
gia universal e que não carrega bandeira
era totalmente compreensível.

Não importa onde seja a
competição. Eles sem
pre estarão lá para
torcer, dar suporte,
trazer lanche, o
toddynho, gritar,
brigar com os ju
ízes, consolar...e
tudo mais. Eles são
pais, professores,
irmãos, amigos... é
a torcida que move os
competidores e que faz
com que eles continuem mesmo e m
meio a adversidades e imprevistos que
ocorrem em toda competição. Eles são
essenciais e fazem a diferença sim, mes
mo que os robôs não escutem e nem se
importem com o que eles estão gritando
na arquibancada!
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Saiba quem é o “cara” que desenvolveu o programa que revolucionou
o sistema de pontuação da OBR e como a Robótica se tornou
um universo de oportunidades para ele
Você, competidor assíduo da OBR, pro
vavelmente já deve ter ficado plantado em
frente as telas esperando apreensivo a nota
do seu teste e a classificação geral da com
petição. Mas é uma espera curta, graças a
um capixaba de 22 anos, aluno de engenha
ria da Universidade Federal do ABC, que de
senvolveu um sistema de pontuação da OBR
que permite saber os resultados das provas e
classificação das equipes instantaneamente.
Ivan Seidel Gomes, nasceu em Vitória ES, e o seu envolvimento com o universo da
Robótica se deu muito cedo, aos dez anos.
Sempre fascinado em saber como as coisas
funcionam, a curiosidade o levou a conhecer
a robótica, algo ainda muito surreal para o
menino, já que programação era um mundo
completamente diferente de apenas acender
lampadinhas e fazer motorzinhos girarem.
Passados mais de dez anos do dia em que
entrou para o universo da robótica, hoje Ivan
é um cara fascinado por essa tecnologia. “Sa
ber que para tudo tem uma explicação lógica,
e que qualquer pessoa pode chegar em uma
solução para problemas; isso tudo me fascina.
Os problemas que ainda não são 100% com

preendidos, como por exemplo nosso cére
bro, codificação do DNA, a própria evolução e
entrelaçamento quântico; são faces da ciência
que de vez em quando me vejo refletindo e
aprendendo mais sobre”, conta Ivan.
Sobre o aprendizado e os benefícios aca
dêmicos que o envolvimento com a robótica
traz a todos que se envolvem com esse uni
verso da tecnologia, Ivan tem uma explicação.
“Vejo que o aprendizado é desconectado de
qualquer local ou pessoa. Ele pode acontecer
em diversos lugares, seja sozinho em casa en
quanto tenta aprender a fazer um website, na
escola quando se resolvem exercícios, na vida
ao observar padrões da natureza e até mesmo
da engenharia como pontes, aviões, constru
ções. Qualquer pessoa tem a capacidade de
observar, mas sinto que minha capacidade de
observar e ver padrões são mais aguçados por
ter uma visão mais lógica e criativa ao mesmo
tempo”.
Ao longo desses anos, a Robótica propor
cionou inúmeras oportunidades que trouxe
ram aprendizados e experiências profissio
nais também, como por exemplo ser respon
sável pela coordenação de Mídias Digitais na

RoboCup, mundial que ocorreu no Brasil em
2014. Ivan também desenvolveu um sistema
de pontuação que além de ter sido usado por
todas as ligas da RoboCup, até hoje é usado
em torneios da OBR regionais e nacionais. “Ti
ramos o papel e trocamos tudo para o mundo
digital. Com o tempo de voluntário fui de Juiz a
chefe de avaliação em torneios da FLL, sempre
com a vontade de melhorar o que eu achava
que poderia fazer melhor quando competidor.
Mais adiante, trabalhei na ZOOM Education
for Life na área de desenvolvimento e com o
SESI-SP treinando professores e alunos para
torneios. Outra oportunidade que tive foi a de
competir em 4 campeonatos mundiais, e co
nhecer pessoas do mundo todo. Tenho amigos
acredito que de todos os cantos do mundo”,
compartilha Ivan.
E foi exatamente participando como volun
tário e juiz da FLL, aos quinze anos, que Ivan
teve a ideia de desenvolver um software que
otimizasse o sistema de pontuação da OBR.
Segundo ele, desde que competia, sentia uma
grande vontade de saber as pontuações da
mesa o quanto antes, mas era sempre um pro
cesso demorado e lento. “Depois de 3 versões
distintas para diferentes categorias e compe
tições, surgiu a ideia de unificar em um único
sistema; com toda a gestão e controle de telas
para que fosse simples de gerenciar tudo em
um torneio. O Tournamenter (nome dado ao

EROS
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sistema), con
templa desde o
gerenciamento
de equipes até
o controle de
múltiplas telas
(TV’s e projeto
res) que podem
ser
controla
dos a distância
e automatica
mente pelo sis
tema”, conta o
idealizador.
Hoje, Ivan possui um canal no YouTube
(youtube.com/ivanseidel), em que a sua filo
sofia de conteúdos publicados é bem diferen
te. “Apenas publico o que foi difícil aprender e
que seria útil a mim mesmo se pudesse enviar
o vídeo para o passado”.
Mas do que falar sobre a invenção de Ivan, o
que a Mundo Robótica gostaria de mostrar nes
ta matéria é de como é possível a qualquer um
de vocês, leitores e apaixonados pela Robótica,
se tornar um jovem promissor no universo da
tecnologia e começar desde cedo a traçar um
caminho profissional de sucesso, não é Ivan?
Diz aí: “A única dica que dou, é uma dica de
ouro que tenho comigo desde sempre: Nunca
espere para aprender algo que sente vontade.
Corre atrás, e aprenda. Você consegue”.
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Nesta edição vamos começar com a ampliação de alguns conceitos de
eletrônica trabalhados no Desafio 1 na edição anterior
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Na edição passada escrevemos sobre a Robótica
Educacional Livre – As inúmeras possibilidades
de uma robótica cada vez mais eficaz nas salas
de aula (Leia as páginas 10-12 da Revista Mundo
Robótica do Ano 3 nº 8). Trabalhamos o conceito
de software livre e alguns softwares utilizados
para a introdução à Robótica, tais como: Gcompris,
simulador PHET, Fritzing, Arduino e APPinvento.

cores, não existem polos positivos ou negativos, e
cada lado/perninha, é chamado de terminal.

Nesta edição, vamos começar com a ampliação
de alguns conceitos de eletrônica trabalhados no
Desafio 1 na edição anterior. Para ajudar nesta tarefa
assista a vídeo aula em http://migre.me/vHlSd
A partir da utilização do software Gcompris,
cabo de rede, interruptores e leds construímos
um “mão na massa” com ligação treeway. Se você
realizou, socialize conosco na seção de cartas,
caso queira realizar o Desafio 1 acesse a vídeo
aula: http://migre.me/vHlU7
DESAFIO 2

APRENDER A RECONHECER OS RESISTORES E
CALCULAR OS VALORES DOS MESMOS
Como o próprio nome já diz: resistor “é um
componente eletrônico que é capaz de limitar a
corrente elétrica”. Os resistores são geralmente
marcados com faixas coloridas. O software para
calcular os resistores tem o nome gResistor, é
fácil de usar, basta que você selecione as cores
que aparecem no resistor e ele fornecerá sua
medida. Existem vários textos, para que você
possa aprofundar o que são resistores e para que
servem. Também preparamos uma vídeo aula:
http://migre.me/vHlWN
Para este início, principalmente com crianças e
jovens, utilizaremos apenas esta noção básica. Os
resistores possuem medidas de acordo com suas

PROTOBOARD: O QUE É? PARA QUE SERVE?
COMO FUNCIONA?
Também chamada de “Matriz de Contato”, ser
ve para testar ligações provisórias sem a necessi
dade de utilizar solda, fita isolante para realização
de seus projetos. Ela é uma placa de plástico com
orifícios interligados internamente, formando li
nhas ou colunas. Assim você pode determinar se
uma linha ou coluna será positiva ou negativa em

suas ligações. Nas extremidades, os orifícios são
interligados horizontalmente, formando duas li
nhas eletricamente independentes, podendo ser
cada linha negativa ou positiva. Na parte central
da Protoboard temos os orifícios interligados ver
ticalmente, formando colunas eletricamente inde
pendentes, podendo ser cada coluna negativa ou
positiva. Observe a figura abaixo.

USANDO O SOFTWARE FRITZING
É usado para montar graficamente as ligações/
projetos que serão desenvolvidos. Serve para
estudo, orientação, documentação e registro. Ele
possui diversos componentes, através de imagens e
símbolos, inclusive o Arduino. Na versão: 0.9.3, pode
ser usado nos modos:
•

Protoboard - com imagens ou no modelo;

•

Esquemático – profissional, com símbolos de
esquema elétrico/eletrônico.

•

PCB visualizando o desenho da placa.

•

<>Código visualizando os códigos utilizados.

Instale o programa, inicie seus estudos visualizan
do alguns exemplos disponíveis no aplicativo: Arqui
vo> Abrir exemplos>digitais>output>blink. Explore
outras possibilidades usando a Ajuda do programa.

FAÇA VOCÊ MESMO
Pegue fios, leds, pilha e Protoboard e faça as
ligações de 1 led, conforme fizemos virtualmente
no GCompris. Led: polo positivo terminal maior e
polo negativo terminal menor. Polo positivo = fio
vermelho e polo negativo = fio preto.
Usaremos está denominação de cores confor
me o padrão, porém é importante que você saiba
que as cores dos fios não interferem em sua po
larização: positiva ou negativa. Visualmente po
demos escolher as cores para facilitar a conferên
cia das ligações que criaremos. Assista ao vídeo:
Como funciona a Protoboard? http://migre.me/
vHm3b

LIGAR LEDS USANDO A PROTOBOARD
E O ARDUINO
Criar uma ligação física de 1 LED com a utilização
do hardware Arduino, controlado através do softwa
re Arduino. Você precisará dos seguintes materiais.
Uma placa Arduino, protoboard, fios, computador e
LED. Existem vários modelos de placa Arduino, uti
lizamos a Duemilanove ou a UNO. É preciso muito
cuidado nas ligações que serão feitas, pois, se inver
termos Polo positivo com o negativo, a placa poderá
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queimar! Confira toda ligação antes de conectar o
Arduino a uma fonte de alimentação:

CRIAR A PROGRAMAÇÃO PARA ACENDER 1 LED, 2
LEDS E 5 LEDS

• Regra 1: Para modificar alguma ligação na par
te física, desconecte a placa, realize as modifi
cações e confira as ligações.

Agora vamos conhecer um pouco sobre os con
ceitos básicos do software Arduino. No início ire
mos apenas identificar as características do aplica
tivo, funções básicas e entender uma programação
simples chamada de Blink para acender o LED que
estará conectado ao pino 13 da placa. Observe
a tela a seguir: O programa, além de botões ou
funções já conhecidas (Novo, Abrir, Salvar e Ajuda),
possui compilar/verificar programação e enviar
programação para a placa.

• Regra 2: Para modificar a parte da programação
não é necessário desconectar a placa, apenas
enviar o código novo para o Arduino.
Esta tarefa será a base de todo trabalho com
a Robótica, utilizaremos algumas telas criadas no
Fritzing.
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Na placa Arduino, temos as portas ou pinos: Di
gitais (D) e Analógicos (A), GND = Negativo, 5Volts e
utiliza cabo de impressora com saída USB para trans
missão de dados e/ou fonte de alimentação. Utiliza
remos a porta Digital ou pino 13 para ligar o Polo
positivo do LED. Na figura abaixo observe a ligação:

Na área de Status, você receberá informações
sobre possíveis erros e/ ou se está tudo certo. Para
começar a utilizar o programa, selecione o modelo
da placa Arduino que você está utilizando:

Abra o exemplo Blink, que serve para testar a
placa, pois o Arduino possui um led na placa pe
queno conectado ao pino 13. Envie o código para
a placa. Se você fez tudo correto, o LED piscará.
Observe a figura abaixo:
Nossa proposta é que você seja capaz de
comparar sua ligação com as das imagens acima e
verificar a possibilidade de diminuir a quantidade
de fios. Com esta atividade, vamos verificando se
os conceitos polos positivos e negativos estão
corretos, a utilização da protoboard em colunas e
linhas. Disponibilizamos uma vídeo aula sobre o
assunto: https://youtu.be/IrAlXb28oEE

Quando quiser escrever algum comentário no
código do programa, basta inserir // e digitar suas
observações. Tudo que estiver depois de // não
será executado. Para interagirmos com o compu
tador, temos que definir alguma forma através da
criação de variáveis. No exemplo abaixo, estamos
criando uma variável inteira int “espaço nome da
variável” ledPin = 13; //significa que o pino 13 será
chamado na programação de ledPin. Além das va
riáveis, temos o programa dividido em void setup()
abre a função setup{ pinMode (ledPin, OUTPUT); //
habilita ledPin como pino de saída. } Fecha a fun
ção setup.
void loop ( ) { // abre a função
digitalWrite(ledPin, HIGH);

// ledPin = pino 13 ligado

delay(1000); 			

// espera 1 segundo

digitalWrite (ledPin, LOW); // ledPin = pino 13 desligado
delay(1000); 			

// espera 1 segundo

// toda linha de código termina com; (ponto e vírgula)
} 		

// fecha função”

Exemplo com 2 LEDs:

// Aqui estou dizendo para o computador os pinos
// que vou usar e dando um nome a cada um deles
int luz13 = 13;
int luz11 = 11;
void setup( ) {
// Aqui eu digo que os pinos escolhidos são de saída.
pinMode (luz13, OUTPUT);
pinMode (luz11, OUTPUT);
}
void loop ( ) {
digitalWrite (luz13, HIGH); // aqui eu acendo o pino 13.
digitalWrite (luz11, HIGH); // aqui eu acendo o pino 11.
delay (1000);
// Aqui diz esperar 1 segundo (1000=1s).
digitalWrite (luz13, LOW); // aqui eu apago o pino 13.
digitalWrite (luz11, LOW); // aqui eu apago o pino 11.
delay (1000);
// Aqui diz esperar 1 segundo (1000=1s).
}

Para assistir a essa aula:
IrAlXb28oEE
Ou seja, nosso LED fica aceso ou ligado por
1 segundo, e desligado 1 segundo. Sendo assim
você pode alterar apenas o tempo para mais rápi
do <1000 ou mais lento >1000. Assim, trocando o
tempo do delay você altera a velocidade que ele
piscará. Terminado as mudanças, envie a nova pro
gramação e veja o resultado.
Você já é capaz de alterar o tempo e se quisesse
inserir mais 1, 2 ou 3 LEDS?
•
•
•

•
•
•

Desconecte o cabo USB do computador;
Acrescente 1, 2, 3... leds;
Verifique os pólos + ou – estão corretos na figu
ra? Estamos usando uma linha como negativo
de todos os LEDs e para cada terminal + os pi
nos 11 e 13;
Reconecte o cabo USB no computador;
Verifique em Tools se a placa está correta;
Modifique a programação – para cada LED inse
rido terá que ter uma variável;

https://youtu.be/

Para finalizar este Desafio 2, que tal começar
mos a criar o nosso cantinho de materiais para
reaproveitamento? Peça colaboração dos vizinhos
e familiares, faça uma campanha na escola para
aquisição destes materiais: motores, LEDs, senso
res etc. Vamos começar desmontando um drive de
disquete o CDRom para utilizarmos o motor para
os próximos desafios. Recorra ao site para ver as
imagens e vídeo aula para facilitar este trabalho.
http://migre.me/vHmxd
No próximo número da revista, estaremos pro
pondo algumas atividades e desafios para que
você embarque nesta jornada.
GIANY ABREU - Atuando na Educação desde 1986; Coordenadora
Pedagógica do NTM de Volta Redonda; Colaboradora do Projeto
GNU/Linux VRlivre; Administradora do Portal IAESMEVR; Colaboradora do MEC/FNDE ministrando oficinas do Linux Educacional.
SERGIO GRAÇAS – Atuando na Educação há mais de 15 anos; Coordenador Técnico do NTM de Volta Redonda; Desenvolvedor do
Projeto GNU/Linux VRlivre; Administrador do Portal IAESMEVR; Administrador do Blog do Técnico Linux; Administrador do Blog dos
Implementadores; Técnico de Informática SMEVR.
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Conheça mais sobre os conceitos que envolvem essa novidade que precisa
urgentemente de profissionais especializados em tecnologia
Com certeza você já deve ter ouvido falar
que as máquinas ainda dominarão o mundo.
Bem, se dominarão o mundo ainda não sabe
mos, mas que na Indústria isso tem começado
a ser uma realidade, isso sim. E essa invasão
das maquinas é resultado do universo digi
tal que começou a tomar conta das linhas de
produção em países como Alemanha e Esta
dos Unidos, abrindo espaço para uma nova
revolução industrial, a Quarta Revolução In
dustrial ou Indústria 4.0, como ficou popular
mente conhecida.
Esse fenômeno é uma realidade mundial
que afetará não somente as organizações,
onde as máquinas serão mais autônomas e se

comunicarão entre si, mas os postos de tra
balho tradicionais que dependerá de profis
sionais capacitados que enfrentem desafios
tecnológicos e organizacionais complexos.
Mas afinal, o que é a Indústria 4.0?
É um conceito de indústria proposto recen
temente e que engloba as principais inova
ções tecnológicas dos campos de automação,
controle e tecnologia da informação, aplica
das aos processos de manufatura. A partir de
Sistemas Cyber-Físicos, Internet das Coisas e
Internet dos Serviços, os processos de produ
ção tendem a se tornar cada vez mais eficien
tes, autônomos e customizáveis. Isso significa
um novo período no contexto das grandes

revoluções industriais. Com as fábricas inteli
gentes, ocorrerão mudanças na forma em que
os produtos serão manufaturados, causando
impactos em diversos setores do mercado.
Seu fundamento básico implica que co
nectando máquinas, sistemas e ativos, as
empresas poderão criar redes inteligentes ao
longo de toda a cadeia de valor que podem
controlar os módulos da produção de forma
autônoma. Ou seja, as fábricas inteligentes
terão a capacidade e autonomia para agendar
manutenções, prever falhas nos processos
e se adaptar aos requisitos e mudanças não
planejadas na produção.
Mas por que você, leitor da Mundo Ro
bótica, que provavelmente ainda está no
ensino médio, precisa saber de tudo isso? É
que essa revolução industrial depende exa
tamente de você, que de alguma forma está
envolvido com a tecnologia ou mais precisa
mente com a Robótica.
Só na Alemanha, até 2025, a quarta re
volução industrial irá incrementar 350 mil
novos postos de trabalho. O aumento na
utilização da robótica e informatização irá
reduzir o número de postos de trabalho na
montagem e produção em cerca de 610 mil.
Entretanto, essa queda será compensada
pela criação de cerca de 960 mil novos pos
tos de trabalho, especialmente nas áreas de
TI e ciência de dados. Tal área irá superar a
oferta de empregos até 2019.
Segundo o estudo The Network Skills in La
tin America, encomendado pela Cisco à IDC,
faltarão 449 mil profissionais de Tecnologia
da Informação para preencher vagas abertas
na região até o fim da década. Somente em
2015, o país teve um déficit de 195 mil profis
sionais capacitados e empregados em tempo
integral, um número que deve diminuir para
161 mil até 2019. “Precisaremos de profissio
nais para suprir a demanda industrial e eco
nômica do país e, para isso, é fundamental
pensar o futuro hoje”, quem alerta é o Profes
sor do curso de Engenharia de Produção do
Centro Universitário FEI, Fábio Lima.

MAS QUAL SERÁ O PERFIL DO PROFISSIONAL
QUE ATUARÁ NA INDÚSTRIA 4.0?
PROFISSIONAL MULTIDISCIPLINAR – Para diversos
especialistas, esse profissional terá que ser capaz de
conhecer de tudo um pouco, curioso. Ser especializado é fundamental, porque é um modelo industrial
que exige pessoas qualificadas e com formações específicas. O setor exigirá que esse profissional lide
com áreas diferenciadas daquelas abordadas e estudadas durante a graduação.
ADAPTAÇÃO ÀS NOVAS TECNOLOGIAS – Com os
equipamentos sendo programados para obedecer
e enviar ordens através de um software e emitindo informações sobre seu próprio ciclo de vida, os
profissionais que operarão esses sistemas, deverão
adaptar seus conhecimentos constantemente. Buscando sempre os conceitos e funcionalidades que se
encaixam em cada local de trabalho.
RELACIONAMENTO INTERPESSOAL E FLEXIBILIDADE – O profissional da indústria 4.0 precisa ter um
excelente relacionamento com as pessoas de seu trabalho, pois, cada um terá uma competência diferente.
São diferentes áreas de estudo e formação trabalhando juntas. Profissionais que saibam se comunicar e
que tenham um bom relacionamento com os colegas
ganham força em um ambiente digitalizado e capacidade de se adaptar às mudanças e às novas tecnologias também contam muitos pontos.
CONECTADO – Como o sistema industrial é digitalizado, o profissional da indústria 4.0 terá acesso ao
sistema de diferentes locais. Acessar essas informações de casa, em uma reunião externa ou em outro
país será possível, logo saber utilizar os aplicativos e
serviços já disponíveis, é mais um ponto a favor.
É isso aí. Agora que você já conhece um pouco mais
sobre essa nova revolução na Industria e de como
ela dependerá de profissionais especializados na
área, mãos à obra. Estudem, dediquem-se e procurem saber mais sobre o assunto.
Fontes: Centro Universitário FEI
http://www.rgm.com.br | www.citisystems.com.br
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Com o objetivo de tornar a
OBR mais dinâmica e inovar
sempre, uma das políticas do
conselho superior da OBR consiste em designar um novo coordenador geral a cada dois anos.
Dessa forma, as várias visões e
formas de trabalhar somam na
melhoria contínua da OBR.
Desde o início da OBR, cada
coordenador deixa um legado
com ideias, estruturas, sistemas,
manuais, documentação, identidade visual, regras, e muitas
outras coisas. Assim, cada coordenador novo pode aproveitar
tudo que já foi feito anteriormente, aproveitando para trazer novos avanços para a OBR.
Assumo a OBR 2017 com
muito prazer, honra e um pouco de medo. Prazer por estar
diretamente envolvido na OBR
desde 2010, graças ao Prof. Luiz
Marcos da UFRN, que foi meu

orientador de doutorado e um
dos criadores da OBR, evidentemente, membro do conselho superior; fazendo doutorado na
área de robótica educacional.
Prazer de ter sido coordenador da modalidade teórica
quando o Prof. Flávio Tonidandel foi coordenador geral e prazer de ter sido vice-coordenador
geral quando a Profa. Esther Colombini foi coordenadora. Nas
mãos do Prof. Flávio e da Profa.
Esther, a OBR cresceu muito.
Cresceu de forma exponencial,
como pode ser demonstrado
matematicamente! Daí vem o
medo: a cada ano a OBR vem recebendo menos recursos do governo, porém temos conseguido
manter sua alta qualidade.
Faremos todo possível para
continuar neste caminho, melhorando sempre, mesmo com poucos recursos. O que me tranqui-

liza é a maravilhosa equipe que
aceitou o desafio de trabalhar na
coordenação da OBR em 2017:
A Profa. Tatiana Pazelli, a Profa.
Cintia Aihara, a Prof. Daniele Ortiz, a Profa. Sarah Thomaz, a Luciana Piccinini, a Susana da Rocha, a própria Esther, e centenas
de voluntários sempre animados
e dispostos a colaborar.
Em 2017 teremos diversas
novidades, incluindo novas regras, nova modalidade e uma
ampla parceria com a Mostra
Nacional de Robótica (MNR).
Estaremos empenhados em fazer a OBR melhorar a cada dia,
e deixamos o canal aberto para
críticas, sugestões e comentários a qualquer momento.
Desejamos assim, um ótimo
ano de 2017 para a OBR e para
Robótica!
Boa OBR a todos em 2017.
Prof. Rafael Aroca

