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CRIATIVIDADE ADORA RESTRIÇÕES
Esta é uma frase que virou marca registrada da executiva Marissa Mayer,
considerada uma “geek” que trabalhou no Google, desenvolvendo
produtos por vários anos (hoje ela é presidente do Yahoo).
Esta frase descreve bem a realidade do Brasil e da OBR. Cada robô
que é feito para a OBR, tem um pouco de improviso, um pouco de
criatividade, um pouco do “Jeitinho Brasileiro”, no melhor dos sentidos.
Isto mostra a capacidade do povo Brasileiro para improvisar, resolver
problemas de forma criativa, e de fazer muito com poucos recursos.
Somos exemplos vivos de que a criatividade adora restrições!
A OBR não é exceção. Não temos muitos recursos financeiros,
mas temos uma equipe muito animada, e em cada canto deste
país os membros da equipe OBR estão prontos para criar, inovar
e promover a robótica no Brasil.
Este ano a OBR vem cheia de novidades, melhorando com
base no sucesso e aprendizado dos anos anteriores.
Aproveite a leitura desta edição, que descreve um
pouco sobre as novidades da OBR!
Boa leitura!
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Este ano a OBR vem com muitas novidades e algumas alterações
nas regras que precisam da sua atenção
Todo ano a OBR procura desafiar seus competidores com provas novas e cada vez mais difíceis,
pois este é um dos objetivos da Olimpíada: desafiar você a superar seus limites. E este ano não
poderia ser diferente. A coordenadora da Modalidade Prática da OBR, Profa. Daniele Ortiz, contou à Mundo Robótica quais serão essas mudanças.
A PRIMEIRA dessas mudanças é em relação ao
MARCADOR DE PERCURSO, que é o sinalizador
laranja que indica o início/fim de um percurso.
No início de cada rodada,
o juiz perguntará ao capitão o local para a colocação do marcador
de percurso, e é aí onde vem a mudança. O
marcador não poderá ser colocado na primeira reta de saída do robô e caso tenha
mais de um marcador, eles devem estar a
uma distância linear mínima de mais de 50
cm de trajeto entre si. O Juiz perguntará ao
capitão se ele está satisfeito com a posição dos marcadores, e em seguida a rodada começa. Uma vez iniciada, a posição dos

marcadores de percurso não podem ser alteradas. “O marcador de percurso só é considerado superado quando o robô passar completamente do local que foi posicionado”.

A SEGUNDA alteração na
regra é em relação ao POSICIONAMENTO
INICIAL
DOS OBSTÁCULOS, que
são barreiras intransponíveis que forçam o robô
a desviar saindo do cami-

nho traçado pela linha preta durante alguns
instantes. Eles estarão localizados na região interna da área de percurso, alocados
em linhas pretas retas que tenham, pelo
menos, 10 cm de comprimento reto antes
e depois do obstáculo e distante 30cm de
qualquer borda.

Umas das NOVIDADES DE
2017 também é o DESAFIO SURPRESA que consiste em uma programação
e mudança no comportamento do robô com nível
de dificuldade compatível
com o tempo proposto e
que deverá ser demonstrado durante a rodada. A equipe se apresentará a um juiz 20
minutos antes do 2º e 3º rounds e o desafio será sorteado através de um aplicativo
disponível em um tablet. De posse do desafio a equipe deve resolver antes de entrar na arena no horário marcado, a fim de
obter uma pontuação adicional de 60 pontos, que será somada na pontuação obtida
na arena para a rodada.

opcional, cabendo ao organizador de cada
regional decidir pela sua adoção ou não.
Para as estaduais, sempre existirá o desafio
surpresa. O desafio surpresa é opcional para
as equipes, tanto nas regionais quanto estaduais. Ou seja, cada equipe pode optar por
executar o desafio surpresa ou não”.

“Nas etapas regionais o desafio surpresa é

Para cumprir o desafio surpresa, os robôs
podem precisar de um dispositivo de sinalização extra como: um sinal sonoro (buzzer),
um display, alguma forma de movimento
diferente do movimento das rodas de locomoção ou algum outro sistema que permita
ao robô sinalizar a condição aos juízes. Todos estes dispositivos de sinalização citados devem ter seu estado modificado pela
programação do robô. Caso a equipe não
tenha o componente, ela não poderá participar do desafio surpresa.

Outra NOVIDADE é que ao
cadastrar sua equipe, O
TÉCNICO PODERÁ INFORMAR UM ENDEREÇO WEB
(URL) PELO SISTEMA OLIMPO, com o endereço de
uma página pública, preferencialmente no Facebook, com fotos, dicas, depoimentos; como

se fosse um diário da equipe. Dessa forma,
as equipes serão automaticamente listadas na página da OBR, com links para suas
páginas e poderão divulgar suas histórias
e trocar experiências com outras equipes.
“Neste ano, a página da equipe é opcional e
experimental para as equipes, mas a partir
de 2018, a página poderá ser avaliada por
juízes para distribuição de prêmios extras”.

CLIQUE AQUI E CONFIRA A EXPLICAÇÃO DETALHADA DAS NOVAS REGRAS: http://bit.ly/2oMJ8NE

É isso aí, pessoal!!! Essas são as novas regras!!! Agora é com vocês!!!
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A coordenadora da Modalidade Teórica da OBR, Profa. Dra. Cintia Kimie
Aihara Nicoletti, preparou alguns exercícios que serão similares aos que você,
competidor, irá encontrar nas provas da modalidade teórica. Confira!
Nivel 1 1
NÍVEL

(A)		
(B)		
(C)		
(D)
(E)		

Chutar uma bola
Subir escada		
Virar para o lado
Pular corda		
Todas

Respostas corretas: A, B e D

O robô ASIMO® é um robô que anda com duas pernas, como as pessoas.
A robô Rosie® é um robô que anda com rodas, como os carros.
Marque as ações que o robô com duas pernas consegue fazer melhor do que o robô com
rodas. Marque quantas alternativas quiser.

NÍVEL 2

(A)		
(B)		
(C)		
(D)
(E)		

Círculo		
Retângulo
Quadrado
Triângulo
Losango

Respostas corretas: A, B e D

Robonildo é um robô que gosta muito de ajudar as pessoas. Ele foi desmontado pelo seu
construtor para que suas peças fossem limpas e lubrificadas, mas algumas não estão se
encaixando para sua remontagem. Ajude o Robonildo a ser remontado assinalando para o
construtor as figuras geométricas que fazem parte de sua montagem:

NÍVEL 3
Robôs pequenos podem se unir para formar robôs maiores. Se cada quadrado na figura é um
robô de tamanho 1cm, de quantos deles precisamos para alcançar uma lata de óleo que está
em cima de um armário de 2m de altura? Marque todas as respostas certas.

(A)		
(B)		
(C)		
(D)
(E)		

Um grupo de 20 dezenas de robozinhos
Um grupo de 2 centenas de robozinhos
Um grupo de 1 centena de robozinhos
Um grupo de 1 dezena de robozinhos		
Um grupo de 2 dezenas de robozinhos

Respostas corretas: A, B

esta figura está fora da escala
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NÍVEL 4
Um robô com duas rodas inicia sua operação no ponto indicado, com sua frente voltada
para a posição +90º. Deseja-se que o robô se desloque até a região marcada com a letra
“D”. Quais dos programas abaixo o levam até lá? Assinale todas as alternativas corretas.

Resposta correta: B e C.
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NÍVEL 5
Digamos que as equações do movimento de um robô móvel sejam definidas pelas seguintes
equações:
x’=x+v.dt.cosseno(theta)
y’=y+v.dt.seno(theta)

(A)		
(B)		
(C)		
(D)
(E)		

X’=12 , Y’=12
X’=11 , Y’=10
X’=11 , Y’=9
X’=12 , Y’=10		
X’=11 , Y’=11

Resposta correta: B

Onde x e y representam as coordenadas no espaço cartesiano e theta o ângulo em relação
à coordenada x. Determine os valores das coordenadas x’ e y’ após o robô executar um
movimento com velocidade v=0.5 metros/segundo durante um tempo (dt) de 2 segundos.
Considere a seguinte posição e orientação inicial do robô: x=10, y=10, theta=0.

NÍVEL 0

(Fonte:http://www.tudodesenhos.com/uploads/images/15811/robo-sorrindo.jpg)

Resposta correta:

Laura pediu ao robô Juca para trazer seu caderno para que pudesse terminar sua lição de
casa. Para isso, Juca deve executar três ações:
1 - Encontrar o caderno.
2 - Pegar o caderno.
3 - Levar o caderno até a Laura.
Circule na imagem qual parte de seu corpo Juca irá utilizar para realizar cada ação.
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Uma tecnologia em prol de uma qualidade de vida melhor
aos portadores de necessidades especiais
A Copa do Mundo de futebol realizada no
Brasil em 2014 não foi marcada apenas pelo
trauma dos 7x1 da Alemanha sobre a nossa
seleção. Logo na abertura do evento, o que se
viu merecia uma comemoração tão grandiosa
como a conquista de uma Copa: um jovem de
29 anos, com deficiência física, deu o chute
inicial na bola da Copa do Brasil. Como?
Usando um Exoesqueleto.

de movimentos. Essa tecnologia, que embora
pareça ser do século 21, na verdade existe
desde a década de 1960, quando os primeiros
modelos Hardiman foram desenvolvidos para
aumento de força. Já no início deste século
foram surgindo os modelos mais modernos
com apoio da DARPA (Agência de Projetos de
Pesquisa Avançada de Defesa dos EUA) para
fins militares.

Fonte: G1 - Globo.com

Esses dispositivos robóticos (Exoesqueletos)
como o que Juliano Pinto usou para dar o
pontapé inicial da Copa, são desenvolvidos
para serem acoplados aos membros
inferiores e superiores dos humanos para
promover aumento de força ou recuperação

Fonte: www.google.com.br/search?exoesqueletomilitar

Na mesma época, começaram a surgir
exoesqueletos para reabilitação de pessoas
com deficiência decorrentes de AVC-Acidente
Vascular Cerebral ou lesão medular e para
assistência a pessoas com outros tipos de
deficiência física.

No caso do exoesqueleto do projeto “Andar
de Novo”, utilizado por Juliano Pinto, uma
touca especial captava as atividades elétricas
do cérebro por eletroencefalografia. Quando
o voluntário se imaginava caminhando por
conta própria, os sinais produzidos por
seu cérebro eram coletados pela touca e
enviados a um computador que fica nas
costas da veste robótica. O computador
decodificava essa mensagem e enviava a
ordem aos membros artificiais, que passaram
a executar os movimentos imaginados por
Juliano. Ao mesmo tempo, sensores nos pés
do voluntário enviavam sinais para a roupa
especial. Ele, então, sentia uma vibração nos
braços toda vez que o robô tocava o chão. É
como se o tato dos pés fosse transferido para
os braços, naquilo que Nicolelis chama de
“pele artificial”.

Imagem: Ekso Bionics

MAS QUAIS SÃO AS TECNOLOGIAS
APLICADAS NOS EXOESQUELETOS
E COMO FUNCIONAM?
Segundo o professor Adriano Siqueira, do
Laboratório de Reabilitação da Escola de
Engenharia de São Carlos – USP, exoesqueletos
são dispositivos robóticos e, portanto, possuem
as mesmas tecnologias destes sistemas. Os
principais elementos são os atuadores, podendo
ser motores elétricos, atuadores pneumáticos
ou hidráulicos. “Muita pesquisa tem sido
feita para reduzir a dimensão dos atuadores,
aumentando a relação potência/peso. Sensores,
materiais flexíveis e algoritmos de controle da
interação homem/máquina também são tópicos
de estudo”, explica o professor.
Uma das estratégias mais interessantes de
acionamento envolvidas no funcionamento
do exoesqueleto é a chamada “interface
cérebro-máquina”, que vem sendo explorada
por Nicolelis desde 1999. Esse tipo de
conexão prevê que a “força do pensamento”
seja capaz de controlar de maneira direta um
equipamento externo ao corpo humano.

O exoesqueleto é acionado por eletroencefalograma, um método
não invasivo que registra a atividade elétrica dos neurônios.
Fonte: Projeto Andar de Novo/Big Bonsai e Lente Viva Filmes

Para nós, leitores da Mundo Robótica, e
aficionados pelo universo robótico, a grande
pergunta é: Como podemos associar a robótica
com essa tecnologia? A principal diferença
entre exoesqueletos e robôs industriais (muito
utilizados na indústria automobilística) por
exemplo, está no contato físico do robô com
o ser humano. O professor Adriano explica
que “no exoesqueleto é necessário garantir a
segurança do usuário, por meio de sistemas
que identifiquem a intensidade do contato e
ajustem a movimentação do exoesqueleto”.
No Brasil já existem pesquisas e projetos
com resultados sobre Exoesqueleto. “Temos
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pesquisas sendo feitas voltadas para a
reabilitação de pacientes que sofreram
AVC ou lesão medular. Já desenvolvemos e
testamos exoesqueletos para recuperação dos
movimentos das articulações do joelho e do
tornozelo. Atualmente, estamos finalizando
um exoesqueleto que atuará em todas as
articulações”, comenta o professor Adriano,
que ainda destacou outras pesquisas também
realizadas na Escola Politécnica, USP, na
Universidade Federal do Espírito Santo e
Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
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As perspectivas futuras para o crescimento e
disseminação da tecnologia do exoesqueleto
são muito boas. As agências de regulação
de saúde nos EUA e Europa já autorizaram a
utilização de exoesqueletos em ambientes
controlados (residência, hospital) para fins
de assistência.

Imagem: Exoesqueleto Indego

Com o avanço das pesquisas e garantindo a
segurança de utilização, os exoesqueletos de
assistência poderão ser utilizados nas ruas.
Steve Collins, membro sênior do IEEE – Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos – e professor de engenharia biomecânica
da Universidade Carnegie Mellon, na cidade
de Pittsburgh, na Pensilvânia - EUA, apresentou recentemente um novo protótipo de engrenagem que, aplicado a um exoesqueleto,
aumenta a mobilidade de portadores de deficiência física. A inovação, batizada de Electroadhesive Clutch, é baseado em adesão ele-

trostática, e consiste em dois eletrodos (duas
folhas de metal finas), cobertos por um material isolante que, ao receberem uma carga
elétrica, aderem uma à outra. O funcionamento é similar ao de um capacitor. Essa versão
aprimorada é mais leve (cada par de eletrodos pesa em média 1,5 g), mais fina, e com
menor consumo energético, proporcionando
maior mobilidade para o usuário.

Fonte: Carnegie Mellon University Engenharia Mecânica

O Electroadhesive Clutch tem permitido que
pacientes com deficiência física ou com
baixa mobilidade devido a lesões, lidem
cada vez mais com tarefas de rotina por conta
própria, como levantar e transportar objetos
mais pesados, por exemplo, já que cada par
de eletrodos consegue aguentar uma força
de até 100 N (ou 10 Kg), e as engrenagens
podem ser utilizadas em conjunto. Segundo
o pesquisador “é possível usar centenas de
engrenagens controladas individualmente.
Isso vai mudar completamente a forma como
concebemos os sistemas robóticos no futuro”,
comemora Collins. (Fonte: Ivi Piotto - Instituto de Engenheiros
Eletricistas Eletrônicos)
“Principalmente aos envolvidos com a
robótica, que se interessaram por essa
tecnologia e queiram seguir na área, é preciso
saber que essa é uma área multidisciplinar,
pois envolve, além dos engenheiros e
roboticistas, profissionais da saúde (médicos,
fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais).
Além disso, os estudantes devem ter uma
visão abrangente dos problemas envolvidos
na reabilitação e assistência de pessoas com
deficiência”, aconselha professor Adriano.

Competidores, coordenadores e professores explicam como a OBR tem
contribuído não só para a disseminação da tecnologia no país, mas também o
crescimento intelectual dos envolvidos com os robôs
Há dez anos a Olimpíada Brasileira de Robótica tem cumprido sua missão que é disseminar a
tecnologia pelo país de forma lúdica, porém inteligente, pois tem feito com que crianças, adolescentes e jovens desenvolvam habilidades no campo do conhecimento acadêmico e também
o interesse pela tecnologia.
A seguir, os leitores poderão conferir três importantes relatos de como a robótica tem avançado
no país.
“A OBR – Olimpíada Brasileira de Robótica no Estado da Bahia, nos últimos três anos
(2014/2015/2016) vem mantendo um crescimento médio de 29% no número de alunos
e equipes na modalidade prática N1 e N2. Também podemos perceber um crescimento em
outros indicadores importantes para disseminar a cultura da robótica entre as escolas, são
eles: Nº de Municípios e Nº de Técnicos.
Com esse cenário de expansão e com a oportunidade de realizar a edição da OBR 2017 dentro
do evento Campus Party Bahia 2017, pretendemos aumentar o percentual de crescimento
para 40% e, principalmente, iniciar um trabalho de articulação com a Secretaria de Educação
do Estado e Municípios.
Outra proposta que será lançada é a realização, a partir de 2018, de etapas regionais em
cidades estratégicas do interior do Estado”.
Fernando Didier – Serviço Social da Indústria – SESI – Bahia, Coordenador Estadual da OBR na Bahia

13
13

14
14

“A inserção da robótica
nas escolas, desde o ensino fundamental, se tornou
nos últimos anos uma ferramenta de auxílio importante no ensino de disciplinas do eixo das ciências
exatas que, comumente
apresentam grande resistência e dificuldade de aprendizado entre os alunos. Com o
objetivo de inovar nas técnicas de ensino, a
Secretaria de Educação de Alagoas, desde o
ano de 2015, vem investindo continuamente na inclusão da robótica em seu currículo
nas escolas do estado, que já contam com
50 instituições com laboratórios instalados
e professores capacitados e
em fase de ampliação para
quase o dobro de escolas.
Esta iniciativa resulta de
experiências de sucesso
com a robótica em instituições como: a Escola Estadual Edmilson Pontes, na
cidade de Maceió e a Escola Estadual Ana Lins, na cidade de São Miguel. Estas escolas podem ser consideradas
as precursoras da robótica como ferramenta
de apoio no ensino de ciências exatas; e que
em conjunto com outras instituições públicas e privadas de ensino alagoanas colecionam vitórias em eventos de robótica no estado de Alagoas, outros estados brasileiros
e até fora do país.
Esta inserção da robótica
nas instituições de ensino
da rede pública tem contado com o apoio de instituições de apoio à pesquisa,
como a FAPEAL, através do
financiamento de bolsas de
iniciação científica nas escolas e em grupos de instituições de ensino
superior, bem como o Instituto de Computação da UFAL (IC) e através de parcerias nas
atividades de extensão e eventos de ciência e
tecnologia, como o Congresso Alagoano Inte-

grado de Inovação e Tecnologia – CAIITE, onde os alunos do curso de engenharia
mecatrônica da UNIT-AL
tem apresentado seus projetos de robótica, entre eles,
o da oficina de Robótica Eco
sustentável e protótipos de
robôs nos anos de 2015 e 2016, inserindo
as instituições de nível técnico e superior nos
eventos de robótica.
Esses eventos e parcerias tem possibilitado
capacitar professores e disseminar a robótica entre os jovens alagoanos, despertando a
curiosidade e a vontade de aprender, especialmente quando veem a possibilidade de
aplicar conceitos abstratos
da física, matemática, entre outras ciências em seus
projetos e protótipos; além
do e estímulo ao profissionalismo destes desde as
fases iniciais de sua vida
estudantil, potencializando valores de cooperação e
pesquisa em suas vivências educacionais e
os tornando mais participativos no processo
de aprendizado. Prova disso é o número expressivo de projetos com foco na sustentabilidade e na melhoria da qualidade de vida
das cidades e pessoas, expostos e premiados
nos eventos de ciência e tecnologia.
Participação em competições e a conquista
de títulos de nível internacional também constam
no currículo de equipes de
alunos alagoanos, como os
da equipe do colégio COC
no torneio Internacional
da Robocup na China, premiada na categoria Super
Team em 2014. As escolas
do sistema SESI também tem ocupado um
papel de destaque nas competições de robótica, tanto no estado de Alagoas como em
outros estados brasileiros que levaram em
2016 a equipe TecMade Robótica a partici-

par como representante alagoana. Entre outros eventos, participou do First Lego League
– Open European Championship – OEC 2016
- nas Ilhas Canárias, Espanha e recentemente
se classificou para participar novamente do
torneio internacional da First Lego League –
Open European Championship - OEC 2017
na Dinamarca, em maio de 2017.
A participação e notório sucesso das equipes de Alagoas nos eventos de robótica nos
âmbitos locais, estaduais e até mesmo internacionais apontam para um talento a ser
cada vez mais incentivado e trabalhado nas

Posso dizer que minha história está ligada a dois estados: Amapá e Pará.
Tudo teve início em 2010
na OBR de São Bernardo do
Campo-SP, após um aluno do
Amapá ter sido contemplado
com um curso da olimpíada
pelo Nível 5 e eu participado
do WRE-2010. Após ter observado a
motivação e compromisso dos jovens com as
tarefas propostas e ter assistido as experiên
cias de professores como,
João Vilhete Viegas d’Abreu
da Unicamp e da equipe da
Natalnet-UFRN, não tinha
como retornar ao Amapá
sem uma proposta de
incentivo aos nossos alunos.
Com o apoio do Núcleo de
Atividades Altas Habilidades/ Superdotado-NAAH/S- AP, iniciamos
um trabalho nas escolas estaduais, identificando talentos.
Em 2012 a Universidade
Federal do Amapá participou na organização da OBR
e desde então a professora
Simone Delphim tem buscado parcerias com UFSJ e
recursos do MEC para aquisição de materiais, afim de
fomentar a formação dos

instituições de apoio a pesquisa e de ensino
de Alagoas. A busca de melhores índices de
desenvolvimento e aprendizado de seus alunos nas ciências exatas, com a promoção de
ações e eventos onde a cooperação e a competição saudável entre as equipes têm o poder de transformar os jovens alagoanos em
futuros profissionais de excelência e talentosos pesquisadores em busca das inovações a
serviço de uma sociedade melhor”.
Prof. Esp. Edilson Ponciano de Lima
Centro Universitário Tiradentes
Coordenador Estadual da OBR em Alagoas

professores da rede estadual e municipais.
Os resultados dos trabalhos foram recompensados
quando mais instituições
como: Instituto Federal
do Amapá e Secretaria de
Ciência e Tecnologia do
Estado, deram apoio participando com projetos de extensão, organização de palestras e organização na OBR.
É um prazer ver a aprendizagem de professores e alunos através da
robótica educacional.
Em 2012, comecei a realizar viagens ao Pará para
dar início a OBR no estado,
então fui convidado pelo
professor Gilberto Silva
a percorrer as cidades de
Igarapé-Miri, Moju, Abaetetuba, Barcarena e Belém, assim promovendo a 1ª OBR e seguindo para nacional
em Fortaleza com o resultado de 2º lugar
nacional pela equipe de
Igarapé-Miri. Foi um prazer
participar dessa extensão
pelo Estado.
Prof. Dimitri Alli Mahmud
Instituto Federal do Amapá
Coordenador Estadual da OBR
no Amapá
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