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Revolução tecnológica
na educação
A OBR contribui para a construção do
conhecimento e a inclusão dos jovens nessa evolução!
OBR 2018 traz
novidades para
ninguém ficar fora
dessa competição!

Segredos de um vencedor:
Equipe campeã de 2017
conta suas estratégias e
os preparativos para Etapa
Mundial de 2018

Quer se preparar?
A Revista OBR traz
dicas imperdíveis
para você!

Conheça o Dex-Net,
um robô com muita
habilidade
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olaborar na organização da
Olimpíada Brasileira de Robótica
tem sido para mim, desde 2015, a
realização de um sonho que eu
nem ousava sonhar quando era
criança, tamanha a distância entre os “robôs” e
minha realidade naquela época...
A Olimpíada tem nos permitido motivar
professores, crianças e jovens de todo o país
a colocar a mão na massa (ou na graxa...rs) e
construir robôs de verdade pra salvar gente, a
entender de lógica e de bits, a perceber que o
conteúdo aprendido em sala de aula é
ferramenta para automatizar um processo
chato ou para entender como funciona o
celular que eles têm em mãos... a sonhar que
podem sim desenvolver a tecnologia que eles
veem na TV, nos filmes, no youtube ou que
seus filhos vão usar no futuro... Não importa se
moram no interior ou na capital... Eles podem!
Nossa revista, remodelada, de cara nova, com
frescor de site novo e cheirinho de Nível 0 na
Modalidade Prática, traz as novidades dessa
edição 2018 da OBR! A revolução tecnológica
pela qual vem passando a educação, nossa
matéria de capa, tem na OBR a possibilidade
de “gamificar” essa nova estratégia de ensino.
Dicas para participar na Modalidade Teórica e
na Modalidade Prática, entrevistas com gente
importante...Convidamos você a (re)conhecer
o Mundo Robótica!!!
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Tem novidade por aí!
2018 traz algumas mudanças na Modalidade Prática. Não deixe de se
informar e melhorar ainda mais seu desempenho!
A OBR sempre quer buscar novidades em suas
regras. É uma maneira de levar os participantes
a superarem ainda mais desafios.
E em 2018 não poderia ser diferente! Temos um
novo nível e espaço para equipes sem vínculo a
uma Instituição, meios para incluir ainda mais
jovens na OBR, um desafio para todos! E, é
claro, temos algumas mudanças dentro das
provas!

cada lado da linha (como na imagem abaixo).
Quando se deparar com essa marcação, o robô
deve virar e voltar a seguir a linha no sentido
contrário. Para cada beco sem saída superado
com sucesso o robô ganhará 10 pontos.

VAMOS VER O QUE MUDA EM 2018?
BECO SEM SAÍDA
O BECO SEM SAÍDA é representado por duas
marcas verdes antes de um cruzamento, uma em
Beco sem saída

VÍTIMAS MORTAS
Outra novidade para a Modalidade Prática da
OBR 2018 são as VÍTIMAS MORTAS. Existem
dois tipos de vítimas, ambas feitas de bolas de
isopor de dimensões entre 4 e 5 cm de
diâmetro:
• Vítimas mortas - são bolas de isopor pintadas
de preto fosco e não eletricamente condutoras.
Para as vítimas mortas, serão pontuados 50
pontos para as salvas na 1ª tentativa, 30 pontos
para 2ª tentativa e 10 pontos para 3ª tentativa.
• Vítimas vivas - são bolas de isopor
encapadas de papel alumínio prata, refletem luz
e são eletricamente condutoras.
As pontuações para as vítimas vivas serão 60
pontos na 1ª tentativa, 40 pontos na 2ª
tentativa, e 20 pontos na 3ª tentativa.
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CADA UM COM SEU ROBÔ!
ATENÇÃO
PARTICIPANTE!
Cada equipe deve ter
seu próprio robô. Não é
permitido o
compartilhamento de
robôs entre equipes,
uma vez que a
montagem e estrutura
de hardware do robô
também são parte da
estratégia.
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Todos Participando
NÍVEL 0 É NOVIDADE NA MODALIDADE PRÁTICA E VEM INCENTIVAR
AS PARTICIPAÇÕES DOS MAIS JOVENS
Aprender e se divertir com a robótica são
atividades que chamam a atenção de todas as
faixas etárias, não é mesmo?

arena da OBR.

Para expandir e incentivar a presença dos
estudantes mais novos, a partir de 2018, a OBR
apresenta o Nível 0 em sua Modalidade Prática.

Cada equipe participará de 3 rodadas e a cada
uma terá um desafio diferente para o robô, como:
seguir a linha por 15 segundos sem se perder,
subir a rampa completamente, reconhecer um
obstáculo e emitir um sinal, entre outros desafios.

O QUE É NÍVEL 0?

PREMIAÇÃO

As equipes de estudantes do 1º ao 3º ano do
Ensino Fundamental poderão optar em participar
no Nível 0 ou Nível 1. No Nível 0 todos ganham,
não há um único vencedor!

A cada desafio realizado com sucesso, os
membros das equipes do Nível 0 receberão, do
próprio juiz de arena, um botton personalizado da
OBR.

As equipes desse Nível deverão ser formadas por
até 4 alunos, que participarão apenas da Etapa
Regional/Estadual, realizadas de junho a
setembro, com locais e datas a definir
definir.

Durante a Cerimônia de Premiação, participantes
do Nível 0 recebem a medalha de
Honra ao Mérito. Sua participação é
muito importante para a OBR!

O robô da equipe deverá ser autônomo e
totalmente construído e programado pelos
estudantes. O robô deverá ser capaz de completar
os desafios baseados nas tarefas e componentes
da modalidade de resgate da OBR,na própria

A
Organização
Local
e
os
Patrocinadores
podem
oferecer
prêmios especiais para esse nível.

Não tem como ficar fora desse desafio!
A Olimpíada Brasileira de Robótica é para todo mundo.
Escolha seu Nível e boa sorte!
Mundo Robótica - Revista Oficial da Olimpíada Brasileira de Robótica • 5
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Equipes

de Garagem
Quer participar da Olimpíada Brasileira de
Robótica, mas a sua equipe não está vinculada
formalmente com uma Instituição?

A partir de 2018, a Modalidade Prática da
OBR terá suas “Equipes de Garagem”,
mais uma maneira de incentivar e
expandir as participações no maior evento
de robótica da América Latina.
Monte sua equipe, com até 4 pessoas,
escolha um Nível (0, 1 ou 2) e tenha um
professor/tutor responsável. Equipe e
responsável não precisam estar
formalmente vinculados a uma Instituição
de Ensino.
Para realizar a inscrição da equipe o
professor/tutor responsável deverá se
vincular à “instituição” Equipe de Garagem
no Sistema Olimpo.

O que é preciso para a inscrição?
Nome, ano escolar, data de nascimento
dos estudantes e nome da equipe. A
inscrição é gratuita.

Chame os amigos, se reúna
com seus pais e não fique
fora da OBR, onde todos podem participar!
6 • Mundo Robótica - Revista Oficial da Olimpíada Brasileira de Robótica
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Você pode e deve participar!
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PALAVRA DE
CAMPEÕES

Os vencedores da Modalidade
Prática da OBR em 2017 se
preparam para representar o Brasil
na RoboCupJr 2018.

DE BIRIGUI (SP), A EQUIPE SESI BIG BANG 2 CONTA COM DETALHES COMO
SUPERAR OS DESAFIOS DA OBR E O QUE ESPERAM ENFRENTAR NO CANADÁ.
Equipe SESI Big Bang 2, de Birigui,
foi formada em 2015 por alunos do
Ensino Médio. Coordenada pelo
professor Valter Moreno, em 2016
conquistou a classificação para a
Etapa Estadual, realizada em São
Bernardo do Campo. Para a etapa
2017 /2018, a equipe investiu em novas tecnologias
e está pronta para enfrentar os competidores de todo
o mundo, como explica o prof. Valter:
“Temos incentivo do SESI-SP para o uso de novas
tecnologias. Uma delas é o Arduino como
microcontrolador, o que abriu novas possibilidades
para a construção de um robô inovador, pois
percebemos que os sensores existentes não
permitiam a constituição do nosso código como
gostaríamos.

ampliando o número de sensores e trabalhando para
melhorar cada vez mais a programação, com
condições para que ele se adapte aos circuitos
disponíveis
em
cada
competição.
Esses
aperfeiçoamentos tornam o robô mais autônomo.
Para a Etapa da ROBOCUPJR, que acontece de 18
a 22 de junho em Montreal (Canadá), construímos
uma nova garra que permite resgatar mais vítimas
em cada varredura, permitindo assim diminuir o
tempo do resgate. Outros pontos ainda estão em
melhoria, para que possamos representar bem o
nosso país e conseguir um excelente resultado. ”

Assim, iniciamos a construção dos nossos próprios
sensores para seguir linha e fazer a identificação das
intersecções. Aprendemos a soldar e a criar
circuitos, ampliamos nosso conhecimento e
conseguimos criar outros sensores, como de toque,
inclinação e regulador de tensão. Em 2016,
utilizamos o Fab Lab Escola, onde conseguimos
criar novas estruturas para o nosso robô, com a
utilização da máquina de corte a laser e a
impressora 3D.
Para a temporada 2017/2018, evoluímos o robô das
temporadas anteriores, aprimorando aspectos,
Mundo Robótica - Revista Oficial da Olimpíada Brasileira de Robótica • 7
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PARCERIA
O coordenador Valter Moreno ainda conta que não é
só de tecnologia que se faz uma equipe campeã. A
SESI Big Bang 2 reforça a importância da parceria e
união para bons resultados:
“Em nossos treinos, ouvimos a opinião de todos os
membros, através de momentos de troca de ideias.
Essas ocasiões são muito produtivas, pois permitem
a construção de novas estratégias e a inclusão de
novas lógicas na programação, permitindo resolver
problemas que apareceram durante os torneios e
treinamentos.
Sempre procuramos auxiliar nosso amigo. Não se

trata apenas de uma competição, mas sim de se
importar com o próximo e trabalhar em equipe para
que todos alcancem o mesmo objetivo.
Nossa preparação envolve união, esforço, dedicação
e fé. Somente assim conseguimos vencer os desafios
que surgem em cada treino. Para a Etapa Estadual,
tivemos um problema na detecção da entrada na sala
de resgate, mas com o conhecimento adquirido em
programação
conseguimos
implantar
outra
verificação para que o robô, de forma autônoma,
soubesse que estava na sala de resgate. ”

E por falar em parceria, vamos ver
o que essa turma campeã tem para
contar sobre a OBR:
“A OBR foi uma grande oportunidade para
aumentar o meu conhecimento, já que sempre fui
ligada à área de exatas, ligação que aumentou com
a Olimpíada. Quando entrei para a equipe, conheci
uma categoria muito diferente, que fez com que
conhecesse novos meios e me adaptasse a eles.
Participar do desafio me ajudou em conteúdos da
escola que ainda não estudei, mas que já conheço
por fazer parte do time. Além de efetivar a
dedicação, trabalho em equipe, responsabilidade e
disciplina, consigo ter o futuro que penso mais
organizado. Isso tem um grande peso para a
profissão que vou escolher! Agradeço ao SESI-SP
pela oportunidade de viajar para competir na
ROBOCUP, pois colocarei em prática todos os anos
de inglês que estudei e conhecerei outras culturas.
É uma oportunidade incrível”.
Laura Januário Genaro – Equipe SESI Big Bang 2
“A Olimpíada Brasileira de Robótica foi, sem
dúvida, uma das melhores experiências da minha
vida. Com ela foi possível aprender conceitos
novos sobre eletrônica, programação e engenharia,
práticas que irei levar para sempre”.
Andrey Marques Mendonça
- Equipe SESI Big Bang 2
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“Participar da OBR mudou a minha vida! Aprendi a
competir de forma amigável, a fazer novas
amizades, além de grandes conhecimentos que
giram em torno de bases de engenharia, como a
elétrica e a mecânica. Os conteúdos que adquiri no
SESI-SP me ajudaram no desenvolvimento do robô
e na realização de cálculos para a construção da
programação. A dinâmica do torneio é algo
fantástico! A tensão antes de cada round, ficará
guardada para sempre na minha mente”.
Pedro Henrique Canassa Garcia
- Equipe SESI Big Bang 2
“Durante as temporadas da OBR, descobri
conhecimentos de eletrônica e programação que
contribuíram para a minha decisão sobre o que
cursar na faculdade. Atualmente, sou estudante de
engenharia elétrica e pretendo continuar
participando de torneios de robótica, pois é uma
experiência que muda vidas e decide o futuro de
milhares de pessoas. Nesses anos de torneio, fiz
diversos amigos. Junto com minha equipe entendi
que o trabalho em parceria deixa tudo mais
simples. Agradeço ao SESI-SP pelos conteúdos
que aprendi em sala de aula e que ajudaram a
desenvolver meu potencial dentro da equipe.
Entony Kampara Collangelli
- Equipe SESI Big Bang 2
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Revolução tecnológica na educação.
O que a OBR tem a ver com isso?

As máquinas estão invadindo
também as grandes indústrias. Os
processos de produção tendem a se
tornar cada vez mais eficientes,
autônomos e customizáveis, exigindo
profissionais
capacitados
em
tecnologia. É essencial pensar hoje
no futuro e habilitar nossos jovens
para
que
acompanhem
essa
revolução tecnológica industrial.
A Olimpíada Brasileira de Robótica
vem estimular estudantes de ensino
fundamental, médio e técnico no
desenvolvimento de projetos que
atraem outros jovens, além de
incentivar o interesse pelas carreiras
científico-tecnológicas. É a revolução
tecnológica
na
educação,
acompanhando o desenvolvimento e

preparando profissionais qualificados
e competentes.
Considerada o maior evento de
robótica da América Latina, a OBR
acontece desde 2006 e reúne
participantes de todo o país. Em
2017, foram mais de 140 mil
estudantes em busca de ainda mais
conhecimentos e aventuras. Não é
apenas uma competição – é
integração, informação e expansão
de horizontes.
O incentivo da OBR à aproximação
dos estudantes com a robótica é uma
inovação na educação brasileira,
importante veículo para promover
uma nova visão de mundo,
aprendizado e relacionamento. A
robótica é uma área relevante nas
escolas, principalmente no eixo das
disciplinas das ciências exatas, que
costuma apresentar resistência de
aprendizado entre os alunos. A
inserção da robótica é uma nova
estratégica para o desenvolvimento
do país, utilizada como ferramenta de
ensino e de inclusão dos jovens em
uma nova era da educação.

carreira científica que antes parecia
distante e impossível. Com a
proposta
educacional
de
aproximação
do
conhecimento,
incitando novas práticas, construímos
um futuro ainda mais promissor.
Mas não é apenas para a construção
de conhecimento em sala de aula e
estímulo de mercado de tecnologia
que a OBR atua:
atenta às
constantes mudanças mundiais, a
Olimpíada Brasileira de Robótica
contribui também na formação de
bons cidadãos e profissionais.

São comuns os depoimentos de
professores e alunos que comprovam
a contribuição da robótica no ensino.
Jovens acenam para a promissora
Mundo Robótica - Revista Oficial da Olimpíada Brasileira de Robótica • 9
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Ao acordar, o café está fresco e
ninguém levantou mais cedo para
prepará-lo. A cafeteira foi programada
na noite anterior. Enquanto o toma,
sentado
confortavelmente,
você
recolhe os brinquedos de seu
cachorro no quintal usando o braço
robótico de um drone. É a tecnologia
inserida em nosso dia a dia, de forma
cada vez mais natural e rápida. Até o
próximo ano, serão 31 milhões de
robôs
domésticos
no
mundo,
segundo a Federação Internacional
de Robótica.
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FALA REPRESENTANTE!
De norte a sul do Brasil, a Olimpíada Brasileira de Robótica
é organizada com muito carinho e atenção.
Cada um deles compartilha desafios e vitórias, dentro e fora da OBR.
Nesta edição, coordenadores e professores dos estados do Paraná e Sergipe
compartilham com os leitores da Revista OBR suas experiências!
Tem muita coisa boa acontecendo no país devido à OBR. Não deixe de acompanhar.

Com responsabilidade e espírito de equipe, o
estado de Sergipe deve ter aumento no número
de participantes e já está esperando
a OBR 2018!

“A OBR traz a possibilidade de uma
formação mais completa do estudante e
melhor preparação para os desafios, seja
na vida profissional ou acadêmica. O
rendimento dos participantes da OBR
costuma ser superior à média das turmas.
Observamos que nossos alunos participantes
da OBR têm mais facilidade para o trabalho
em equipe. Eles também desenvolvem maior
senso de responsabilidade, o que acreditamos
acontecer devido à grande liberdade durante o
processo de treinamento e desenvolvimento
do robô, fazendo com que eles mesmos
determinem seus prazos e busquem os
conteúdos e materiais necessários para os
projetos. O Instituto Federal de Sergipe (IFS),
por exemplo, não possui disciplinas
especificas de robótica. Mas, notamos o
engajamento dos alunos em busca de
conhecimento
e
resolução
dos
impasses. Afinal, a OBR estimula a
capacidade em resolver problemas,
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quando os participantes se
veem expostos aos desafios
da olimpíada e à necessidade de
programação das soluções.
Aqui em Sergipe, já estamos
esperando a OBR 2018! A prova deve
ser realizada no ginásio de esportes do
Instituto Federal de Sergipe (mesmo local
que ocorre desde 2015). Este ano, a
expectativa é de aumento dos participantes,
em ambas as Modalidades, comportamento
que acontece todos os anos. Além disso,
com as mudanças nas regras, esperamos
que as equipes apresentem soluções mais
interessantes e que a disputa seja acirrada,
como nas edições passadas. O IFS estará
presente com 3 equipes, que estão
desenvolvendo seus robôs desde o início do
ano”.
Profa. MSc. Nara Strappa Facchinetti
Doria e Prof. MSc. Renan Silva
– Instituto Federal do Sergipe
- Coordenadores Estaduais
da OBR no Sergipe
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“Como professor de robótica
no
Colégio
Módulo
em
Aracaju-SE, posso acompanhar o
desenvolvimento dos alunos em
vários aspectos. Essa evolução foi
ainda mais evidente nos participantes do
Clube de Robótica. Foi ali que muitos se
interessaram e se prepararam para a
competição da OBR. A preparação para a
competição permite o desenvolvimento de
práticas e valores que dificilmente são tratados
no curto tempo da grade escolar. O trabalho em
equipe é um dos maiores exemplos: os
participantes aprendem que, mesmo tarefas que
pareçam impossíveis individualmente, têm
solução
através
da
cooperação.
A
responsabilidade de enfrentarem os desafios até
o fim, o comprometimento em dar o melhor de
si, apesar das dificuldades, a capacidade de
inovar e superar as provas, expandindo a
paciência e a persistência também são
visíveis no comportamento dos

“A proposta de uma
competição com caráter científico e
educacional, na qual, alunos são
desafiados a estruturarem um robô
programado de forma autônoma, tem
proporcionado
inúmeras
situações
de
ensino-aprendizagem, que além de contemplar
várias competências, habilidades práticas e
conteúdos STEM (Science, Technology, Engineering
e Mathematics - Ciência, Tecnologia, Engenharia e
Matemática, em português. A ideia original é unir
conhecimentos dessas quatro áreas em torno da
construção de algo que resolve o desafio proposto),
desperta talentos e vocações para os cursos de
Engenharias e Computação. Os alunos participantes
se encantam com o planejamento, criação e
desenvolvimento dos robôs. O ponto alto desse
processo acontece quando eles colocam seus robôs
na Arena para competição! Os estudantes se
emocionam e se deparam com situações
adversas,
onde
precisam
mobilizar
conhecimentos para avançar mais ainda.

participantes da OBR. E ainda, o
destaque dos participantes da OBR na
escola incentiva novos alunos a
participarem e se interessarem pela robótica. É
um círculo virtuoso com potencial de trazer
benefícios futuros para estes cidadãos em suas
vidas profissional e pessoal e para o nosso país.
A competição deixa uma grande satisfação ao final
de cada etapa superada. Os alunos terminam a
OBR sabendo que fizeram o seu melhor,
aprendendo com suas falhas e acertos e animados
para tentarem novamente no ano seguinte. Na OBR,
o ganho real não é ficar em primeiro lugar e sim o
exercício desses valores e virtudes nutridos e
aplicados.”
Prof. Matheus Lisboa de Melo
Andrade Alves - Colégio Módulo
- Aracaju-SE

O envolvimento dos alunos em
todos os processos e a autoria no
processo
ensino-aprendizagem
enriquecem a autoestima e identidade
dos participantes da OBR, valorizando a
importância de trabalhar em equipe e de
precisar se esforçar para consecução dos
objetivos. É notório o diferencial encontrado nos
alunos participantes da OBR, marcando suas
trajetórias escolares, seus projetos de vida, suas
vocações, inclusive, ajudando a amadurecer,
quando se deparam com frustrações no sistema
eletrônico-mecânico-programado, que nem sempre
corresponde às suas expectativas.
Sou privilegiado por participar de várias edições
estaduais, e acompanhar também as nacionais, me
encantando além dos bastidores, com o
envolvimento,
estratégias
e
conhecimentos
adquiridos pelos alunos ao longo de sua
participação na OBR, sendo testemunha de todo
compromisso de professores, coordenadores e
voluntários responsáveis pela realização da OBR
em Sergipe”.

Prof. Me. Flávio Gilberto B. S. Araújo
– Colégio Estadual Secretário Francisco Rosa Santos
– Aracaju - SE
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NO PARANÁ, OS ESTUDANTES SUPERAM
DESAFIOS PARA ESTAR NA OBR, QUE
CONTRIBUI NA MUDANÇA DE VIDA DE MUITOS
DOS SEUS PARTICIPANTES.

Profa. MSc. Thalita Scharr Rodrigues
Pimenta - Instituto Federal do Paraná Irati
(IFPR) – Coordenadora Estadual
da OBR no Paraná

Crédito - equipes do IFPR Irati-PR, técnico Adilson Pimenta Jr.

“Como treinadora e professora de Robótica,
desde
2014
pude
acompanhar
o
desenvolvimento dos alunos envolvidos na
OBR em vários aspectos e habilidades:
trabalho em equipe, desenvolvimento do
raciocínio lógico e da programação e
enfrentamento de novos desafios.
Além disso, estive em contato com alunos
que tiveram suas vidas transformadas por
causa da robótica, influenciados pelas
competições, por novas amizades, trocas de
experiências e aprendizados com outros
alunos e equipes em desafios regionais,
estaduais e nacionais. Vi ex-alunos que se
formaram e buscaram carreiras da área de
tecnologia e engenharia, estimulados pelo
amor despertado através do contato com a
robótica nos ensinos fundamental e médio.
A partir de 2017, como representante da OBR
do Estado do Paraná, deixei de treinar
equipes. No entanto, pude acompanhar
alunos estreantes e veteranos, de vários
níveis, em provas teóricas e práticas. Cada

olimpíada
traz
novos
desafios
e
aprendizados. Na etapa Nacional, realizada
em Curitiba, fui parte da banca avaliadora dos
prêmios extras e pude entrevistar grande
número de equipes, de todo país. Foi
interessante acompanhar a dedicação diária
de cada participante à OBR e perceber que o
empenho não é diferente do que acontece
com os competidores do Paraná.
Infelizmente, o que faz falta aos alunos de
escolas públicas é maior investimento para
aquisição de kits de robótica, além de
escassez de patrocínio para viagens e
participação de eventos, o que pode
desestimular pequenas escolas e equipes a
participarem de regionais/estaduais, ou até
da Fase Nacional, quando muito longe de
casa. Finalizo ressaltando o quanto
acompanhar a evolução das crianças e
adolescentes a cada ano faz cada desafio
valer a pena.”
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“ Os alunos do ensino fundamental do Colégio Mãe de Deus,
em Londrina, iniciaram as atividades da oficina de robótica
em 2017, sempre demonstrando grande interesse pela área.
Como estreantes na OBR, os alunos conquistaram os
prêmios de Design, Inovação e Melhor Estreante. A partir daí,
o interesse e procura pela robótica cresceu ainda mais. Esse
aumento é perceptível pelo número de alunos participantes
da oficina, que quase triplicou em um ano. Foi necessária a
criação de uma oficina voltada apenas para este evento.
Em 2018, nossos alunos querem focar tanto na competição
quanto na pesquisa, pois além da oficina preparatória para a
OBR, eles participam também de outra atividade voltada para
projetos de pesquisa e criação de protótipos, além das aulas
de robótica na grade curricular do colégio. ”
Prof. Gabriel Lima Pereira - Colégio Mãe de Deus
– Londrina - PR
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Um robÔ
com muita
habilidade
A máquina coleta objetos quase com a
mesma velocidade que o ser humano. O
Dex-Net poderá ser útil em serviços de
hospitais, indústrias e até mesmo na
ajuda em casa.
m dos maiores
d e s a f i o s
enfrentados pelos
roboticistas
é
tornar máquinas
capazes
de
agarrar
e
manipular objetos
com
precisão.
Quando
descobertos, esses robôs se
tornam
pequenos
astros
e
estimulam a tecnologia para a
aproximação entre humano e
robótica.
O personagem principal desta
matéria
é
conhecido
como
Dex-Net. Criado na Universidade
da Califórnia em Berkeley (UC
Berkeley), pelo professor Ken
Goldberg e um de seus alunos de
pós-graduação, Jeff Mahle, o robô
foi recentemente apresentado no
EmTech Digital 2018, um evento
organizado pelo Massachusetts
Institute of Technology (MIT), e
surpreendeu o mundo com suas
capacidades.
O modelo é equipado com dois
braços, cada um deles controlado
por uma rede neural diferente.
Enquanto um dos braços é
equipado
com
uma
garra
convencional, o outro possui um
inovador sistema de sucção. Mas
não são os braços do Dex-Net o
trunfo desta criação. É seu
“cérebro”, sua inteligência artificial.

O software usado por esta
novidade é capaz de criar
ambientes virtuais para que treine
e aprenda como aprimorar a coleta
de objetos. Com base na
experiência
prévia,
o
robô
consegue supor qual a melhor
forma de recolher um item, por
mais estranho que seja, mesmo
sem contato anteriormente. Para
conseguir pegar objetos na vida
real, o software concluiu centenas
de simulações em um ambiente
virtual, por meio de tentativa e
erro.
A inteligência artificial do Dex-Net
permite que ele tome decisões
rápidas e aprimoradas. Mais do
que o tipo de material e de engates
equipados no robô, sua relevância
no meio da robótica é a tecnologia
de redes neurais criadas pelos
cientistas.
AGINDO QUASE COMO
UM HUMANO
Um ser humano realiza, em média,
de 400 a 600 coletas em um
intervalo de 60 minutos. O robô de
Berkeley foi capaz de realizar de
200 a 300 coletas no mesmo
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Dex-Net 4.0 é equipado com Machine Learning (Crédito AutoLab)

intervalo de tempo - resultado
bastante significativo.
Essa proximidade foi constatada a
partir de uma unidade de medida
específica desenvolvida pelos
cientistas com a finalidade de
mensurar o desempenho do robô:
a métrica chamada mean picks per
hour (mpph). Os melhores robôs
de uma competição organizada
recentemente
pela
Amazon
realizavam de 70 a 95 mpph.
Temos mais uma máquina para
imaginar realizando tarefas em
nossa casa, dentro de um futuro
próximo. Afinal, robôs como o
criado em Berkeley podem ser
úteis em atividades simples em um
ambiente doméstico. Mas, não
podemos esquecer sua utilidade
especialmente na indústria e em
armazéns,
manipulando,
por
exemplo,
encomendas
ou
separando peças em uma linha de
produção.
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Quer se preparar ainda mais?
Crédito: divulgação OBR

A Revista OBR ajuda você!

A Coordenadora da
Modalidade Prática da
OBR 2018, Profa. Daniele
Ortiz Hoffmann Bonicio,
tem dicas importantes
para as equipes:

MODALIDADE PRÁTICA

Conte com as nossas dicas para
dar um show de conhecimento e
prática nos desafios na OBR 2018
Anote as dicas dos coordenadores
e boa sorte!

dispositivos de sinalização devem
ter seu estado modificado pela
programação do robô. Caso a
equipe não tenha o componente,
ela não poderá participar do
desafio surpresa.

“É com muita empolgação que
começamos mais um ano de
Olimpíada Brasileira de Robótica,
cheia de desafios! Entre eles, os
Humanos distantes
desafios surpresas que continuam
como uma emoção a mais na OBR! É preciso atenção também para
não mover seu robô sem
O desafio surpresa consiste em autorização! Humanos podem
uma programação que altera um mover seus robôs apenas quando
comportamento do robô com nível autorizados e solicitados pelos
de dificuldade compatível com o juízes. Antes do início de cada
tempo proposto. Ele deverá ser rodada, cada equipe deve designar
demonstrado durante a rodada. A um humano que atuará como
equipe recebe o desafio surpresa capitão e será o único responsável
através de um sorteio, feito em um pelo movimento do robô na arena.
tablet, 20 minutos antes da 2º ou
3º rodadas. Ao cumprir o desafio, a Os outros membros da equipe ou
equipe ganha mais 60 pontos, que qualquer espectador que esteja
serão somados à pontuação obtida nas proximidades da arena
na arena para a rodada!
deverão estar pelo menos 1,5m da
arena sempre que qualquer robô
E atenção: Para cumprir o desafio estiver ligado, exceto quando
surpresa, os robôs podem precisar autorizado pelos juízes.
de um dispositivo de sinalização
extra como: um sinal sonoro
Outras boas dicas:
(buzzer), um display, alguma forma
de
movimento
diferente
do - Fiquem atentos ao tamanho do
movimento
das
rodas
de robô - o portal e entrada da sala de
locomoção, ou algum outro sistema resgate limitam o tamanho para um
que permita ao robô sinalizar a robô de no máximo 25 cm x25 cm;
condição aos juízes. Todos estes - Treinem o redutor de modo que a

fita isolante esteja por cima dele neste ano, a fita isolante deve
passar por cima do redutor;
- Treinem os obstáculos com
diversos tamanhos, alternando
entre o tamanho mínimo e o
máximo;
- Utilizem várias tonalidades de
verde, de diferentes materiais nas
encruzilhadas! Tenham o cuidado
de calibrar o verde antes de iniciar
a partida;
- Treinem o salvamento de vítimas,
tanto as vivas quanto as mortas,
lembrando que uma conduz
eletricidade e a outra não.
Compartilhem!
O melhor ensinamento que pode
ser dado à equipe é dotá-la do
espírito de cooperação para com
os colegas. A OBR incentiva a
divisão de informações entre as
equipes, através da possibilidade
da inserção do endereço de uma
página pública, com fotos, dicas,
depoimentos, como um diário da
equipe.
Treinem, compartilhem
e boa sorte!”
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DICAS MODALIDADE
TEÓRICA
As provas teóricas da OBR
oferecem
aos
seus
participantes
novas
possibilidades e estímulos
para
o
aprendizado,
utilizando a tecnologia como
ferramenta para ampliar o
pensamento. Para que esse
processo seja ainda mais
produtivo, a coordenadora
da Modalidade Teórica da
OBR em 2018, Profa. Dra. Cintia Kimie Aihara
Nicoletti, passou para a Revista Mundo Robótica dicas
importantes que vão estimular os novos mecanismos
de aprendizagem:

preparação física e psicológica dos participantes é
importante para o cumprimento dos exercícios! Estar
tranquilo e lidar com o prazo estabelecido é um
amadurecimento para muitos estudantes.

“O conteúdo de conhecimento para cada nível da
Modalidade Teórica da OBR 2018 aumenta, seguindo
a faixa etária que também cresce. Para escolher os
conteúdos, acompanhamos a Base Nacional Comum
Curricular (BNCC), documento de caráter normativo
que define o conjunto orgânico e progressivo de
aprendizagens essenciais que todos os alunos devem
desenvolver ao longo das etapas e modalidades da
Educação Básica.

É importante ressaltar que, A OBR não indica ou
sugere a utilização de qualquer material específico. A
escolha das ferramentas e tecnologias a ser
empregada nos estudos é livre e feita pelas equipes e
seus tutores. A página oficial da OBR na internet traz o
Material de Estudos oficial que, com certeza, vai
contribuir com o preparo específico dos participantes
para que se engajem e criem gosto pela robótica e
tecnologias.

O tempo de duração das provas da Modalidade
Teórica varia de acordo com o Nível da equipe: o Nível
0 terá 1 hora para a conclusão do desafio; Níveis 1,2,3
e 4 terão 2 horas e o Nível 5, 4 horas de prova. A

Para que aqueçam o raciocínio, separei alguns
exercícios para cada Nível da Modalidade Teórica.
Estudem, divirtam-se e boa sorte!”

Engana-se quem pensa que, para estar em uma
Olimpíada de Robótica, é preciso apenas
conhecimentos da área de exatas. Boa interpretação
de textos e conhecimentos gerais são essenciais para
um bom desempenho! Todos os níveis deverão estar
por dentro de conteúdos de Matemática, Linguagem,
Ciências Humanas e da Natureza e Robótica. As
dificuldades aumentam a cada nível, que passam a ter
conteúdos mais desafiadores, como conhecimento em
Física, Química, Biologia e Língua Inglesa.

NÍVEL 0

Resposta: ROBÓTICA

Complete os quadrados com os nomes das figuras, e encontre a palavra escondida.
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NÍVEL 1
Para chegar à escola, o robô RJ256 caminha por 15 minutos da sua casa até o ponto
de ônibus, depois viaja por 1 hora no ônibus. Quando ele desce do ônibus, RJ256
caminha por mais 15 minutos até chegar ao portão da escola. Se RJ256 precisa estar
na escola às 14h, que horas ele precisa sair de casa?

Resposta: B

a. 12h
b. 12h30
c. 11h30
d. 12h1
e. 13h

NÍVEL 2
Os robôs RobOne e RobTwo possuem uma lâmpada em sua cabeça. RobOne faz
a lâmpada piscar a cada 4 segundos e RobTwo a cada 6 segundos. Quantos
segundos após os dois robôs serem ligados ao mesmo tempo as suas lâmpadas
piscarão ao mesmo tempo?

Resposta: C

a. 8 segundos
b. 10 segundos
c. 12 segundos
d. 14 segundos
e. 17 segundos

NÍVEL 3
Os sensores de um robô são responsáveis por captar as informações do ambiente e
traduzí-las para uma linguagem que o robô entenda. A partir destas informações, o
robô pode determinar qual ação ele deve desempenhar de acordo com cada caso.
Um robô precisa realizar 5 tarefas:
1
2
3
4
5

- Identificar as bolas azuis dentre outras bolas coloridas.
- Acender um sinal luminoso quando a banheira estiver cheia de água.
- Emitir um sinal sonoro quando o forno atingir a temperatura desejada.
- Ligar o ar condicionado do cômodo quando a luz do mesmo estiver acesa.
- Emitir um sinal sonoro quando a porta da geladeira ficar aberta.

a. Cor, temperatura, luz, toque, nível.
b. Toque, luz, cor, temperatura, nível.
c. Toque nível, luz, temperatura, cor.
d. Cor, nível, temperatura, luz, toque.
e. Nível, luz, temperatura, cor, toque.

Resposta: D

Considerando que cada sensor seja utilizado em uma única tarefa, indique a
sequência de sensores que auxiliariam na condução das tarefas 1, 2, 3, 4, 5,
respectivamente.
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NÍVEL 4
Robian é um robô desenvolvido para controlar o acesso de funcionários à sala de
calibração da empresa em que foi instalado. Para acessar a sala, cada funcionário
cadastrou uma senha formada por quatro símbolos cujo padrão segue na figura abaixo.
Sendo assim, o funcionário Ian criou uma senha para o seu acesso: 3 – N – 9 – N. Se a
senha não seguir o padrão, o robô solicita que uma nova senha seja cadastrada, até que o
padrão descrito seja atendido. Sabendo que na empresa existem também as funcionárias
Ana, Daniela, Clara e Júlia, podemos afirmar que:
a. Ana pode cadastrar duas senhas diferentes para acessar a sala de calibração;
b. Daniela pode cadastrar a senha 7 – A – 4 – A para acessar a sala de calibração;
c. Júlia pode cadastrar duas senhas diferentes para acessar a sala de calibração;
d. A senha 5 – L – 3 – A dá acesso à Júlia para a sala de calibração;
e. Daniela pode cadastrar quatro senhas diferentes para acessar a sala de calibração.
O número da
posição da
primeira letra
do nome
do funcionário no
alfabeto

Última letra
do nome
do funcionário
Resposta: C

Número de letras
do nome do
funcionário

Uma consoante
que esteja no
nome do
funcionário

NÍVEL 5
Estruturas mecânicas podem ser utilizadas na robótica para transmissão de movimento.
Estruturas como da figura abaixo podem ser utilizadas na robótica para tal finalidade.
Considerando que uma força P de 30 N seja aplicado no ponto A, determine o momento P
em relação a O, utilizando as componentes horizontais e verticais.

Resposta: A

a. 2052,12 Nm
b. 1031,13 Nm
c. 3245,11 Nm
d. 852,46 Nm
e. 2867, 35 Nm

A Coordenação Geral da OBR 2018 agradece a todos os professores e pesquisadores que
dedicaram voluntariamente seu tempo e conhecimento para sugerir questões e assuntos a
serem discutidos nas provas da OBR, além daqueles que atuaram na avaliação pedagógica e
na elaboração final das provas. O sucesso da OBR é graças somente à cooperação e colaboração dessa equipe fantástica em prol de um mesmo objetivo: levar a educação tecnológica a
todos os estudantes do país!
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