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a pesquisadora que
“pilota” veículos robôs
Kalinka Castelo Branco mostra o universo dos veículos
aéreos e terrestres autônomos

A OBR 2019 VEM AÍ
Dicas especiais para
participar nas duas
modalidades

Rumo à Austrália
Equipe Campeã da OBR 2018
mostra os preparativos para
a RoboCup Junior

Fala Representante
As conquistas e desafios dos
estudantes do Amazonas e do
Espírito Santo

CODE IoT
Conheça a plataforma online com
cursos que vão dar aquele “up”
em seus estudos
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EDITORIAL
O ano de 2019
já está marcado
por termos visto,
enfim, o invisível.
Um buraco negro.
Uma singularidade
gravitacional tão
intensa que atrai
para si até a luz. E
por atraí-la assim
tão acintosamente,
não permite que ela chegue até nossos olhos.
Mas nós pudemos, em 2019, “ver” um buraco
negro.
Nesse contexto histórico da ciência e tecnologia,
trazemos à luz na Revista Mundo Robótica,
lampejos do trabalho de pesquisadoras brasileiras
que pesquisam, desenvolvem e ensinam robótica
em todos os níveis de entendimento e aplicação.

Sua contribuição escapa ao horizonte de eventos
e ilumina o caminho das meninas que antes
demandavam modelos na tecnologia.
A OBR 2019, por sua vez, traz um ultimato para
resgatar as vítimas de um desastre no universo.
Vamos reunir nossas joias em cada etapa
regional e em cada sala de aplicação de prova.
Com as seis joias do infinito: criatividade/
realidade,
conhecimento/mente,
inovação/
espaço, superação/poder,
dedicação/tempo
e cooperação/alma vamos lutar até o fim para
ampliar o alcance da transformação provocada
pela educação tecnológica. Que seja uma
experiência incrível!
Tatiana de Figueiredo
Pereira Alves Taveira Pazelli
Coordenadora OBR
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AQUECENDO OS ROBÔS
ESTUDANTES DE TODO O BRASIL JÁ ESTÃO SE PREPARANDO PARA A OBR 2019.
A REVISTA MUNDO ROBÓTICA TRAZ DICAS IMPORTANTES PARA AS
MODALIDADES PRÁTICA E TEÓRICA.

MODALIDADE PRÁTICA
A Modalidade Prática da OBR sempre traz muita
emoção! Neste ano, algumas mudanças exigem
atenção extra dos participantes. A coordenadora da
Modalidade Prática, a professora Daniele Ortiz
Hoffmann Bonício, separou algumas dicas para
nossos leitores:

PASSAGENS

As passagens existentes na área de
percurso passarão a ser presas na arena.
Caso o robô derrube, ou não consiga
atravessar a passagem, será declarada
FALHA DE PROGRESSO.

“Olá equipes, já estão se
preparando para os desafios da
OBR 2019?
Nós estamos com saudades e
muito ansiosos para que os
torneios da OBR recomecem. Em
2018, o Nível 0 da Modalidade Prática teve mais de
70 equipes participantes espalhadas por todo o
Brasil e foi um grande sucesso! Esperamos encontrar
novamente muitas equipes do Nível 0, com alunos tão
pequenos em idade e tamanho, mas brilho nos olhos,
nos oferecendo uma grande lição de trabalho em
equipe, alegria e persistência.
Para 2019, temos algumas alterações nas regras da
Modalidade Prática e dicas legais que compartilho
com vocês:

REGRAS DAS ENCRUZILHADAS

Uma das alterações para esse ano foi na
regra das encruzilhadas. Com ou sem a
presença da marca verde, será declarada
FALHA DE PROGRESSO, caso o robô siga
no caminho errado, forçando o robô a
reiniciar o percurso.

SALAS DE RESGATE

As salas de resgate poderão conter ou não
uma porta de entrada de 25 cm de largura
x 25 cm de comprimento. Lembre-se que,
apesar das regras não limitarem o tamanho
máximo do robô, as passagens e a entrada
da sala de resgate são desafios que
limitarão o seu tamanho.

Dicas
Marcador de percurso
Apesar do item de pontuação “marcador de
percurso” não precisar de programação específica
em seu robô, você e sua equipe devem simular a
utilização deles durante os treinos. O marcador de
percurso - sinalizador laranja que indica o início/fim
de um percurso - faz toda a diferença na estratégia
que sua equipe utilizará no dia da competição.
O marcador de percurso deve ser um aliado para
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pontuações maiores. Lembre-se: ele não poderá ser
colocado na primeira reta de saída do robô. Caso
tenha mais de um marcador, eles deverão ter a
distância linear maior que 50 centímetros entre si. A
marca só será considerada superada quando o robô
passar completamente pelo local.
Desafio Surpresa
O Desafio Surpresa, presente pelo 3º ano na
Modalidade Prática da OBR, é um desafio de
programação e mudança no comportamento do robô,
que deverá ser demonstrado durante a rodada.
Vinte minutos antes dos 2º e 3º rounds, um membro da
equipe se apresenta ao juiz do desafio, que realizará
o sorteio através de um aplicativo disponível em um
tablet. Com o desafio em mãos, a equipe deverá
resolvê-lo antes do horário definido para entrada na
arena, a fim de obter pontuação adicional de 60
pontos, que será somada à pontuação obtida na
rodada.
Para cumprir o Desafio Surpresa, os robôs
precisarão de um dispositivo de sinalização extra
como: um sinal sonoro (buzzer), um display, algum
movimento diferente nas rodas de locomoção ou
outro sistema que permita ao robô sinalizar a
condição aos juízes.
O Desafio Surpresa é opcional para as equipes, tanto
na etapa regional quanto na estadual. Mas, tenho
certeza que vale a pena os participantes conhecerem
o desafio e então decidirem se irão realizá-lo, ou
não!
Estamos ansiosos para o início das competições. Nos
vemos nos torneios!”

PLATAFORMA CODE IoT
Para contribuir ainda mais no preparo das
equipes da Modalidade Prática da OBR, e
também incentivar quem ainda não conhece o
universo da robótica, a Revista Mundo
Robótica traz nesta reportagem uma
plataforma online com cursos de programação,
eletrônica básica, robótica e desenvolvimento
de aplicativos Android gratuitos, destinados a
estudantes e professores dos ensinos
fundamental e médio. Qualquer interessado
em robótica pode se inscrever, mesmo sem
participar do curso. É a Plataforma Code IoT.
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IoT – Internet das Coisas é um tema cada vez mais
presente em nossas vidas. Já não devemos apenas
conectar grupos, mas também pessoas com seus
objetos. Essas tecnologias permitem a otimização de
diversos aspectos da vida cotidiana. Nas próximas
décadas, espera-se que dispositivos inteligentes
estejam interconectados, interpretando informações
do ambiente e interagindo com o mundo.
Para incentivar e reforçar os estudos sobre robótica,
surgiu a plataforma Code IoT, em 2015, através de
uma parceria entre o Laboratório de Sistemas
Integráveis Tecnológico (LSI-TEC) e a Samsung,
como conta a Coordenadora Científica do Projeto,
Roseli de Deus Lopes:

Os cursos incluem dicas e planos de aula, para que os
professores apliquem os conceitos aos alunos. “Além
disso, promovemos formações presenciais de um dia
para professores. Eles são incentivados a aplicar os
conteúdos com seus alunos e nos enviar os relatos de
prática. Os melhores relatos são disponibilizados em
nossa página, como forma de compartilhar as
experiências e incentivar outros professores”,
explica Roseli.
A plataforma auxilia ainda os interessados a
encontrarem produtos para o desenvolvimento das
atividades sugeridas. “Indicamos algumas lojas onde
podem ser adquiridos componentes eletrônicos
online, além de listar o conteúdo de um kit para
atividades básicas e outro para atividades
avançadas”, aponta a coordenadora.
Muitas escolas têm pouco, ou nenhum apoio ao
ensino da robótica e à sua difusão. O projeto
incentiva o aprendizado e sugere que os professores
trabalhem com seus alunos a partir de problemas
reais que eles observam no seu dia-dia, como
complementa Roseli: “Desta forma, os estudantes
buscam soluções e implementam protótipos que
comprovam a possibilidade de implementação das
soluções propostas”.
CURSOS OFERECIDOS PELO CODE IoT
1. Introdução à Internet das Coisas (conceitos básicos)
2. Aprendendo a Programar
3. Eletrônica: componentes e conceitos básicos
4. Programação física
5. Aplicativos para dispositivos móveis
6. Objetos inteligentes conectados
Os cursos 2, 3, 4 e 6 abordam diferentes aspectos de robótica.
ACESSE OS QRCODES ABAIXO PARA SABER
MAIS SOBRE A PLATAFORMA CODE IOT

“A partir de uma oficina que ministramos sobre o
tema de Internet das Coisas, aos alunos do ensino
médio de escolas públicas de São Paulo,
identificamos a necessidade de ampliar o acesso a
este tipo de atividade. Então, com apoio do
departamento de Responsabilidade Social da
Samsung, desenvolvemos a plataforma Code IoT,
com cursos online e gratuitos sobre a Internet das
Coisas”.
São seis cursos na plataforma, com temas que
abordam aspectos diferentes e complementares da
IoT. Os cursos têm duração de 6 semanas e os
participantes que cumprirem as tarefas propostas
recebem um atestado de conclusão para cada curso.
Mesmo que você não conclua as tarefas, o importante
é participar!
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Plataforma Code IoT
http://bit.ly/2uKr508

Relatos de melhores práticas nas escolas
http://bit.ly/2UsdZTA

Materiais para professores
http://bit.ly/2Uvs96k

Dicas de materiais
http://bit.ly/2FYO4uI
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MODALIDADE TEÓRICA
A prova da Modalidade Teórica da OBR é aplicada em
cada escola, pelos professores responsáveis, e reúne
conteúdos de ciências, matemática, geografia,
português, entre outros. Incentivamos a testar seus
conhecimentos e ainda participar de uma olimpíada
inesquecível.
A coordenadora da Modalidade Teórica, a Profa. Dra.
Sarah Thomaz de Lima Sá, sempre foi uma admiradora
da robótica. Com números motivadores, a modalidade
promete grandes desafios em 2019. Para se preparar
ainda mais, confira as dicas da coordenadora:

“Quando ainda muito nova, brincava com blocos de
encaixe e queimava os dedos em ligações diretas
entre LEDs e baterias de 12v. Jamais imaginaria que
aquela brincadeira um dia seria coisa de gente
grande. Os anos se passaram e, já no primeiro
semestre de faculdade, conheci o Prof. Luiz Marcos um dos idealizadores da Olimpíada Brasileira de
Robótica - que me apresentou um universo de
possibilidades, e a própria OBR. Não demorou para
que a robótica fizesse parte do meu dia-a-dia e a
Olimpíada se tornasse uma paixão: me vejo em cada
jovem competidor lutando para encaixar as peças,
para programar corretamente o seu robô, se
esforçando para fazer as devidas conexões e
aprendendo, através dos estudos para a prova
teórica, que na robótica os conceitos passados em
sala de aula são aplicáveis na solução de diversos
problemas.
Hoje, é com grande satisfação e alegria que encaro o
desafio de assumir a Modalidade Teórica (com a
confiança da Profa. Tatiana Pazelli) e de levar a

vocês, jovens de todo o país, a possibilidade de
desvendar os mistérios, desafios e aplicações da
robótica. Tenho uma grande expectativa para a
realização da etapa teórica da OBR em 2019 - os
números são motivantes e desafiadores. Cada vez
mais jovens se interessam pela área e isso nos dá a
convicção de que novamente bateremos recordes de
participação na modalidade. Estudem, pensem “fora
da caixa”, afinal, aprenderemos em todos os níveis
da prova teórica deste ano que a robótica pode ser
encontrada em todos os lugares.
Fica aqui uma dica para quem quer se preparar bem
para a etapa teórica da OBR: pesquisem sobre as
aplicações da robótica no cotidiano, seu uso na
medicina, nas tarefas do lar, no trânsito, nos
brinquedos e filmes. Procurem novidades em jornais
e revistas da área, em sites seguros. Questionem seus
professores, as aplicações práticas vistas na robótica
e abordadas na prova vão sempre contemplar a
teoria vista em sala de aula.”
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COMPARTILHANDO CONHECIMENTO
A partir deste volume da Revista Mundo Robótica, você vai acompanhar
contribuições mais que especiais enviadas por professores e pesquisadores de
todo o país e selecionadas pela equipe da Olimpíada Brasileira de Robótica. A
partir destes materiais, será possível enriquecer ainda mais sua base de
conhecimento para as provas e para toda a sua vida. Compartilhar é aprender!

CLASSIFICANDO GATOS E CACHORROS COM MACHINE LEARNING
Autora: Professora Suzana Viana Mota (IFNMG – Campus Januária)
Machine Learning é uma técnica de Inteligência
Artificial que permite que os robôs aprendam através
de exemplos, exatamente como os seres humanos.
Pouca gente percebe, mas a Inteligência Artificial já
faz parte do nosso dia a dia há algum tempo:
- Os seus e-mails já são classificados automaticamente
como spam ou não spam, através de técnicas de
Machine Learning que aprendem os padrões dos
e-mails que você realmente lê e aqueles que você
ignora;
- As redes sociais já são capazes de identificar o rosto
de cada um de seus amigos e marcá-los
automaticamente nas fotos do passeio do final de
semana;
- Quando você faz uma compra online e recebe
sugestões de produtos, um algoritmo baseado em
Machine Learning observou o padrão de
comportamento de outras pessoas que compraram
aquele mesmo produto, para te indicar novas opções
de compra.
Para entender melhor pense se você sabe definir o que
é um gato? E o que é um cachorro? Se você é um
humano seria muito simples responder a estas
questões, provavelmente desde criança você viu uma
série de exemplos de gatos e cachorros e, sem
perceber, estava sendo treinado para realizar esta
classificação.
A resolução de problemas de classificação utilizando
aprendizado de máquina ou Machine Learning, segue
exatamente o mesmo princípio: oferecemos vários
exemplos para o nosso robô, indicando para ele o que
são gatos e cachorros e, a partir daí, a máquina é capaz
de identificar o padrão encontrado, observando todos
os exemplos anteriores.
Parece mágica, mas é pura ciência! Vamos construir
um exemplo juntos e em breve você será capaz de criar
seu próprio algoritmo de Machine Learning, em cinco
passos simples:
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1. definição do problema
Para começar, precisamos ter claro o que
queremos classificar. Em nosso problema,
queremos identificar o que é um gato e, por
eliminação, se o bichinho não for um gato,
vamos identificá-lo como cachorro.
Você deve se perguntar o que diferencia um gato
de um cachorro. Podemos observar algumas
características extremamente similares, como o
fato de todos terem 4 patas. Estas características
não vão nos ajudar nessa diferenciação, portanto
devem ser evitadas.
Podemos levantar três características do nosso
gato:
Gatos são fofinhos.
Gatos tem orelhinha pequena.
Gatos fazem miau.
A partir destas características, montamos uma
tabela, transformando as características em
perguntas e respondendo a cada uma delas. Se a
resposta para a pergunta for SIM, responderemos
com 1, e se for NÃO, com 0.
Imagine que encontramos alguns gatos pelo
caminho e os classificamos, assim como pode ser
visto na Figura 1. Também encontramos alguns
cachorros, realizando a mesma classificação:
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Figura 1 – Classificando gatos através de Machine Learning [Fonte: o autor]

Figura 2 - Classificando cachorros através de Machine Learning [Fonte: o autor]

2. definindo o dataset
O segundo passo é armazenar computacionalmente
esta tabela que criamos, criando um Dataset. Dataset é
um conjunto de dados que representam certas características. Portanto, precisamos traduzir essa informação
“humana”, contida nas Figuras 1 e 2, para uma linguagem que seja entendida pela máquina.
Vamos utilizar a linguagem Python e transformar cada
um dos animais em uma variável, e em cada uma
iremos inserir as características já definidas na tabela.
O primeiro valor corresponde a pergunta: É fofinho? O
segundo valor corresponde a pergunta: tem orelhinha
pequena? E o terceiro, a pergunta: faz miau? Para cada
pergunta vamos preenchendo com os valores 1 para
resposta SIM e 0 para a resposta NÃO. Então mãos à
obra!
bichinho1 = [1, 1, 1]

dados = [bichinho1, bichinho2, bichinho3,
bichinho4, bichinho5, bichinho6]
O próximo passo é contar para a nossa máquina qual
dos nossos bichinhos do Dataset é gato e qual é cachorro. Observe que só definimos as características de cada
um, agora continuamos seguindo a nossa tabela de
referência e vamos informar para a máquina quem é
gato e quem é um cachorro.
Precisamos, portanto, colocar um label ou um rótulo,
em cada um dos itens do nosso Dataset. Como a
máquina prefere lidar com números, vamos criar a
seguinte convenção:
1 = Gato
-1 = Cachorro

bichinho2 = [1, 0, 1]

Agora informamos a nossa convenção para a máquina:

bichinho3 = [0, 1, 1]
bichinho4 = [1, 1, 0]

marcações = [1, 1, 1, -1, -1, -1]

bichinho5 = [0, 1, 0]

Com este código acima, estamos indicando que os três
primeiros bichinhos são gatos e os três últimos são
cachorros, simples assim.

bichinho6 = [0, 1, 0]
Foi bem tranquilo fazer esta tradução, certo? Agora só
precisamos agrupar todos os nossos animais no nosso
pequeno banco de dados ou Dataset. Para fazer isso
vamos criar uma nova variável e colocar todos os
dados dos nossos animais lá dentro:

Ainda não acabou!
Os próximos passos para a criação do seu modelo de machine Learning estarão na próxima Revista Mundo Robótica.
Fique atento e não deixe de aprender ainda mais sobre esse universo cheio de tecnologia!
Mundo Robótica - Revista Oﬁcial da Olimpíada Brasileira de Robótica • 9
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CONSTRUA SEU PRIMEIRO ROBÔ
Está iniciando na robótica e quer construir seu primeiro robô? Ou quem sabe aperfeiçoar suas
técnicas, se preparando ainda mais para a OBR 2019? Esta edição da Revista Mundo Robótica
traz um material especial, compartilhado pelo professor João Carlos Soares de Souza, de
Itumbiara-GO, que mostra sua experiência quando iniciou na robótica!

VAMOS FALAR DE ROBÓTICA?

1

ORIGEM DA PALAVRA ROBOT
A palavra robô tem sua origem na palavra tcheca
robota, que significa trabalho escravo,
monótono, feito a contragosto ou que ninguém
gostaria de fazer. Foi utilizada pela primeira vez
em 1921, pelo dramaturgo Karel Capeck no
conto de ficção Rossum’s Universal Robots
(R.U.R.), e os robots que nela intervieram não
eram mecanizados.
Figura 1 - Rossum’s Universal Robots - (R.U.R.)
Fonte: http://bit.ly/2Y59lcj

AS TRÊS LEIS DA ROBÓTICA

2

O escritor americano de ficção científica, Isaac Asimov, utilizou pela
primeira vez o termo “Robotics” (robótica) que descrevia a ciência e
tecnologia dos robôs. No seu livro Runaround, ele estabelece as famosas
três leis da robótica.
• 1ª Lei - Um robô jamais deve causar dano a um ser humano, nem através de
omissão permitir que isto aconteça.
• 2ª Lei - Um robô deve sempre obedecer ao ser humano, a menos que isto entre
em conflito com a primeira lei.
• 3ª Lei - Um robô deve proteger-se de danos, a menos que isto entre em conflito
com a primeira ou a segunda lei.
• Mais tarde Asimov acrescentou a “Lei Zero”, acima de todas as outras: um
robô não pode causar mal à humanidade ou, por omissão, permitir que a
humanidade sofra algum mal.
Figura 2 – Isaac Asimov
Criador das 4 Leis da Robótica - Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Isaac_Asimov

COM CERTEZA VOCÊ JÁ DEVE TER VISTO ALGUM FILME QUE FOI ADAPTADO À SUA OBRA, COMO:
3

4
Figura 3 – O Homem Bicentenário
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/O_Homem_Bicentenário

Figura 4 – Eu, Robô
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/I,_Robot_(filme)

10 • Mundo Robótica - Revista Oﬁcial da Olimpíada Brasileira de Robótica
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PENSANDO E PENSANDO!
Aqui vão algumas dicas sobre o como
desenvolver e aperfeiçoar seu talento

Dica 1
O que preciso para estudar robótica?
• Gostar de desafios.
• Dominar inicialmente um ambiente IDE.
• Ter noções de eletrônica básica.
• Ser persistente.
• Aprender com erros.
• E pesquisar muito, muito, muito.

A PRIMEIRA IDEIA
Digamos que você assistiu a um filme, ou leu
algum livro, e resolveu construir seu primeiro
protótipo, um projeto para chamar de seu, expor
para amigos, escola ou seus pais.
Mas vem a primeira dúvida: “Como começar?”
De acordo com o provérbio chinês, “uma longa
caminhada começa com o primeiro passo”. Mas,
começar com o pé certo pode economizar tempo
e poupar recursos que todo projeto tende a
causar, além de correr o risco de você desanimar
e abandonar a concepção da ideia.

5

ROLANDO OS DADOS

Dica 2
Comece com uma concepção simples, como por exemplo
acender um led para que possa entender a lógica do processo.
Esse método pode parecer simples, mas lhe dará uma boa base
para projetos mais complexos.
Ligação Indireta: Objetivo – entender como o circuito fecha,
acendendo o led pressionando o push button.

Figura 5 – Ligação Direta / Autoria Própria

6

Ligação Direta: Objetivo – inverter as conexões. Ao
alimentar o esquema, o led permanece aceso, o circuito fecha
ao pressionar o push button e o led apaga.

Figura 6 – Ligação Indireta/ Autoria Própria

SEMPRE AVANTE!
Entendeu os principais processos eletrônicos, está
se sentindo confiante para avançar? É chegada a
hora de pensar adiante e partir para um desafio
maior. Antes, algumas perguntas que se deve fazer
em relação à construção de seu primeiro robô:
• Qual tarefa o robô cumprirá?
• Quais habilidades deverei aprender?
• Tenho ferramentas suficientes?
• Possuo componentes necessários para
montagem?
• Há conhecimento teórico para concluir o projeto?
• E o tempo gasto?
• Será controlado ou autônomo?
Se for controlado, será necessário treinar, pois o
domínio de um robô controlado é a principal
forma de fazer o projeto funcionar e detectar novos
ajustes.

Dica 3
Um aplicativo bacana para utilizar é o Bluetooth
Eletronics, da Keuwl Soft, que pode ser baixado
gratuitamente na Play Store. Esse é um dos vários
APP´s para configurações de botões utilizando a
conexão bluetooth do celular, sendo bem intuitivo
e de fácil manuseio. Possui muitos recursos de
botões, sliders e assim por diante, nunca se
esquecendo que precisamos ter no nosso projeto
(em qualquer plataforma) um dispositivo receptor
para a comunicação.
7

Figura 7 – Bluetooth Eletronics – Aplicativo para configurar botões
[Fonte: http://www.keuwl.com/apps/bluetoothelectronics/]
Mundo Robótica - Revista Oﬁcial da Olimpíada Brasileira de Robótica • 11
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Figura 9 – Bluetooth Eletronics – vista final do programa
Fonte: http://www.keuwl.com/apps/bluetoothelectronics/

Figura 8 – Bluetooth Eletronics – vista da configuração
Fonte: http://www.keuwl.com/apps/bluetoothelectronics/

Dica 4

9

Componentes

Quando estamos começando, temos a preocupação de escolher os componentes exatos para o projeto. É também
comum não saber muito bem como cada item reage dentro do circuito, ou seu propósito. Além disso, há o medo
de queimarmos os componentes e estragar de vez o projeto!
MINHA EXPERIÊNCIA – “O COMEÇO”
No início, não conseguia achar as peças certas (aí
vinha outra frustração), então tive a ideia de comprar
uma das minhas primeiras ferramentas, (*ferro de
solda e estanho* - me senti como o verdadeiro Tony
Stark...vou falar dele mais tarde). Desmontei o que
estava estragado (drive de CD, DVD, modem, placa
mãe, caixa de som, enfim o que poderia ter um
componente). Mesmo não sabendo o que era, guardava
a peça. Iniciei com um pequeno estojo de resistores,
capacitores, bobinas, transistores, led. Hoje, tenho
várias caixas dos mais variados itens.
10

Dica 6
Aplicações Robóticas que podem ser estudadas
Aqui entra uma das dúvidas mais cruéis: qual IDE (do
inglês Integrated Development Environment ou
Ambiente de Desenvolvimento Integrado - programa
de computador que reúne características e ferramentas
de apoio ao desenvolvimento de software) devo
estudar? Não existe uma IDE específica para começar.
Pesquise kits comerciais de robótica educacional e
logo estará se aventurando pelas plataformas de
desenvolvimento, como Arduino.
ALGUNS PROJETOS E SEUS OBJETIVOS
PROJETO 01
Projeto Arduino Controle Remoto IR
IDE: Arduino Software
Materiais: Arduino Uno R3 e Controle Remoto
Caseiro usado.
Objetivo: Acender led com controle remoto IR,
utilizando conexões simples da IDE do Arduino Uno R3.
11

Figura 10 – Placas reservas que possuo para extração de
componentes / Autoria Própria

Ferramentas

Dica 5

Como na dica acima, comece com ferramentas fáceis
de adquirir. Como irá trabalhar com mini eletrônica,
uma ideia legal é possuir ferramentas pequenas como
alicates (bico, corte, quadrado), pinças em geral, mini
chaves de fenda, philips, allen, fita isolante e,
logicamente, ferro de solda e estanho, assim como
componentes eletrônicos. Quanto mais tiver, mais
facilitará seu trabalho.
12 • Mundo Robótica - Revista Oﬁcial da Olimpíada Brasileira de Robótica

Teste do Projeto: http://bit.ly/2IZ70fs
Figura 11 – “Projeto Arduino Controle Remoto IR” – Autoria Própria
https://www.youtube.com/watch?v=blbXr8Ybcus&t=284s
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PROJETO 02
Robô The Flash
IDE: Nenhuma
Materiais: Partes de drive de DVD, leds, assento
de cadeira e baterias recicladas, engrenagens de
desodorizador de banheiro rodas de tampa de
garrafa e retalho de cortina, joysticks de drones,
cabos de rede e controlado por relés.
Nome: Bate-Estaca
Materiais: Tampas de garrafas, partes de drive de
CD, leds.
Objetivo: Controlar o veículo na distância
máxima dos cabos, até tocar o bate-estaca
acendendo o led.

12
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Figura 12 – “Robô The Flash”
Autoria Própria

Figura 13 – “Bate-Estaca”
Autoria Própria

*Nota: parece fácil, mas desde sua fabricação, até o último desafio, apenas uma pessoa conseguiu a façanha!
Por ser muito rápido, fica difícil controlá-lo sem treinar.

PROJETO 03
Robô Rover Gaby
IDE: Arduino Software
Construído sob chassi de acrílico, utiliza uma Ponte H
L298n para controle dos motores. A placa usada é o
Arduino Uno R3, possui garra e motores controlados
via Bluetooth com Shield Xbee HC-06, com liberdade
de ação para baixo/cima e para os lados com luzes de
direcionamento, servos motores, capacitores e
reguladores de tensão 7805/7806.
Objetivo: Recolher material através de sua garra
mecânica.

PROJETO 04

14

Teste do Projeto: http://bit.ly/2LmT4Ov
Figura 14 – “Robô Rover Gaby” – Autoria Própria
https://www.youtube.com/watch?v=OFKfSBpBjEE&t=84s

15

Nome: Projeto G.2jisan – Linha industrial
Separadora
IDE: Modelix Started
Materiais do KIT Modelix, como LCD, barras com
furos, placa Modelix 3.6, sensor, jumpers e parafusos.
Objetivo: Fazer a comparação usando o sensor de luz
e mostrando o resultado na tela. Caso a bola seja
escura (ou de tons acinzentados), emite um beep e usa
servo motor para deslocá-la (esquerda). Já nas claras,
acende o led de aviso e as descarta (direita). Todas
referenciadas no display LCD 16x2!

Figura 15 – “Projeto G.2jisan” – Autoria Própria
Mundo Robótica - Revista Oﬁcial da Olimpíada Brasileira de Robótica • 13
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LEMBRA DO TONY STARK?

18

Chegamos até aqui e neste estágio você já tem maior
conhecimento, passou horas e horas a fio quebrando a
cabeça, queimando neurônios (e componentes),
resolvendo problemas dos mais variados tipos. Segue
uma dica para você:

Dica 7
Nós chamamos comumente de “Síndrome de Tony
Stark”, porque nos filmes o herói resolve tudo
sozinho. Na vida real não acontece assim. Ou você
acha que apenas uma pessoa construiu o Curiosity ou o
Atlas? Compartilhe o que aprendeu, mesmo achando
que não sabe muita coisa. Não imagine que irá resolver
tudo sozinho, porque uma hora não vai conseguir! Se
souber responda, se não souber pergunte! Portanto,
compartilhar conhecimento é a melhor forma de
aprender. Pense nisso!

Figura 18 – “Robot ATLAS” – Boston Dynamics
https://www.bostondynamics.com/atlas

SABENDO PROCURAR

16

Dica 8
Outra dúvida que sempre surge, é sobre a alimentação
dos protótipos. Para todos componentes (como disse
na Dica! *4), existe uma documentação detalhada
chamada datasheet. Neste relatório, está especificada
toda a característica do item, alimentação, tamanho,
peso. Apesar da maioria estar em inglês, isso lhe dará
uma boa base sobre as informações gerais.
Pesquisando na internet, encontrará páginas dos
fabricantes e outros sites que tratam do assunto.
19
Figura 16 – “Tony Stark” – Marvel Comics
https://en.wikipedia.org/wiki/Tony_Stark_
(Marvel_Cinematic_Universe)

17

Figura 19 – “Regulador de Tensão 7806” – UTC Company
http://bit.ly/2Jh1KDt

ENFIM...
Espero que tenha gostado dessas dicas, e que o
material apresentado sirva de base para sua jornada
no conhecimento, pois, como seres humanos
devemos aprender cada vez mais com humildade,
dedicação e foco.
Até Breve.
Figura 17 – “Sonda Curiosity” – NASA/JPL
https://canaltech.com.br/ciencia/Curiosity-e-a-sondamais-bem-equipada-para-explorar-solo-de-Marte/
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Professor João Carlos Soares de Souza
Professor de Robótica Aplicada
Colégio Zênite – Itumbiara - GO
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A PESQUISADORA QUE PILOTA OS
VEÍCULOS AUTÔNOMOS
Kalinka Castelo Branco está por trás do
desenvolvimento de veículos que são robôs

CARINA

Parece cena de cinema, mas não é. Os veículos
autônomos já são realidade e estão cada vez mais
próximos do nosso dia-a-dia. Semelhantes a carros,
caminhões e aviões comuns, eles são, na verdade,
robôs!
O desenvolvimento desses Veículos Terrestres e
Aéreos Autônomos são os principais projetos do
Laboratório de Robótica Móvel (LRM) e de
Sistemas Embarcados Críticos (LSEC) do Instituto
de Ciências Matemáticas e Computação (ICMC), na
Universidades de São Paulo, em São Carlos. Esses
laboratórios trabalham ainda com robótica
educacional, fazendo uso de robôs para o ensino.
A revista Mundo Robótica conversou com a
professora doutora Kalinka Castelo Branco,
coordenadora do LSEC, que atua também no LRM,
para conhecer mais sobre sua carreira e como é
participar de projetos da robótica tão interessantes e
inovadores.
Kalinka Castelo Branco nasceu em Bilac – SP e está
na área de computação há mais de 20 anos. É
Professora Associada do Departamento de Sistemas

S-TRUCK
de Computação do ICMC/USP, com título de
Doutora em Ciência da Computação pela
Universidade de São Paulo – ICMC – USP em
2004. Atualmente, Kalinka coordena o Programa de
Pós-Graduação em Ciência da Computação e
Matemática Computacional do ICMC/USP e o
Laboratório de Sistemas Embarcados Críticos.
O interesse pela área surgiu quando era muito
jovem, para aprender a controlar os computadores.
“Eu queria não só usar o computador, que na minha
época era bem simples, mas também fazer ele
funcionar, saber como era possível fazer a máquina
me entender e realizar o que eu quisesse. Para mim,
isso era algo muito, muito legal, além de ser um
desafio enorme poder ‘falar’ com a máquina e
‘mandar’ ela fazer o que eu quisesse, conta a
pesquisadora.
Atualmente, como professora e pesquisadora na
USP, o desejo de criança se torna realidade,
desenvolvendo projetos de pesquisa nas áreas de
Redes de Computadores, Sistemas Distribuídos e
Veículos Não-Tripulados, em parceria com o
Laboratório de Robótica Móvel.
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Veículos Autônomos
Nos laboratórios do ICMC, Kalinka “pilota” o
sistema dos veículos autônomos, com destaque para
o projeto CARINA (carro autônomo) e o S-Truck
(caminhão autônomo), como veículos terrestres. Já
quando o assunto é veículos aéreos, o Tiriba (veículo
aéreo não tripulado de asa fixa) e o Avalon (veículo
aéreo que pousa e decola na vertical) merecem
destaque. “Nossos Veículos Autônomos contam com
sensores multiespectrais, sensores termais, sensores
inerciais, GPSs e sensores laseres que permitem que
os robôs possam atuar e perceber o ambiente em que
se inserem”, explica a coordenadora.
A realidade dos robôs no dia-a-dia é cada vez mais
próxima. “Esses veículos têm sido muito utilizados
para facilitar a nossa vida, trazendo inovações para
diferentes áreas como saúde, entretenimento,
segurança, agricultura, educação, entre outras”.
A tecnologia utilizada nos veículos autônomos os
assemelha crescentemente aos pilotados por
humanos. “Novos sensores, câmera e softwares
permitem que esses veículos atuem de forma mais
‘inteligente’. Assim, usuários e desenvolvedores
desses robôs podem realizar tarefas cada vez mais
complexas e instigantes”, comemora a pesquisadora.
Kalinka ainda reforça que o acesso a esses robôs está
mais fácil: “O preço dos componentes para o
desenvolvimento desses veículos tem barateado,
tornando-os mais acessíveis”.
Imersa no universo da robótica, a pesquisadora vê a
área de extrema importância para auxiliar e melhorar
a nossa vida. “Tarefas rotineiras, ou que possam
colocar a vida dos seres humanos em risco podem ser
realizadas por robôs. Carros autônomos devem
permitir que o número de acidentes e de mortes no
trânsito caia. Isso significa que investir em técnicas,
tecnologia e software que permitem o melhor
desenvolvimento desses robôs/veículos significa
melhorar as nossas vidas e colocar o nosso país em pé
de igualdade com o restante do mundo que vem
investindo no desenvolvimento de máquinas que
possam, cada vez mais, trazer benefícios às vidas
humanas”, aponta Kalinka.

AVALON
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TIRIBA

Na estrada da robótica
Kalinka também ministra aulas e orienta alunos da
Universidade, ensinando e aprendendo com eles
sobre robôs, computadores e todas essas “máquinas”,
como ela mesma diz, além de levar a robótica para
escolas de São Carlos, aliando diversão ao
conhecimento a estudantes entre 10 e 17 anos de
idade. “O ensino de robótica na escola permite que
crianças e jovens possam ter o gostinho de fazer com
que carrinhos e aviõezinhos realizem as tarefas que
eles querem e aprendam brincando o que nós
chamamos de ‘lógica de programação’, ou seja,
aprendem a programar uma máquina. Eles seguem
até o desenvolvimento de robôs mais sofisticados,
como Drones que são capazes de voar sozinhos, de
forma autônoma. Construir essas máquinas e colocar
inteligência nelas é algo bastante desafiador e que
nos permite ‘brincar’ bastante. A diversão não tem
tamanho”, reforça.
A professora vê ainda muitos desafios na área da
robótica: “Existem os desafios técnicos, que são
tratados por meio de trabalhos acadêmicos e que
permitem a publicação de artigos e a descoberta de
novidades nessas áreas; os desafios tecnológicos,
onde a gente esbarra na tecnologia atual, que muitas
vezes precisa de certo tempo para ser desenvolvida;
e, o que considero o mais difícil de todos, o desafio
ético, que envolve a ética das pessoas no uso devido
desses robôs. Desta forma, leis, regimentos e
regulamentações têm sido desenvolvidas e aplicadas
por órgãos que buscam prezar pelo bom uso dos
robôs”.
Para quem está iniciando o contato com a robótica, a
pesquisadora deixa o incentivo: “Venha conhecer o
mundo da robótica, um mundo desafiador e ao
mesmo tempo fantástico. Tenho certeza que você
vivenciará o mundo de uma forma que você nem
imagina que seja possível”.
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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 representante compartilha desafios e vitórias, dentro e fora da OBR. Nesta
edição, coordenadores das regionais do Espírito Santo e Amazonas compartilham com os
leitores da Revista Mundo Robótica suas experiências!
Tem muita coisa boa acontecendo no país devido à OBR. Não deixe de acompanhar.
Estado com representatividade internacional em
competições de robótica, Espírito Santo incentiva
cada vez mais a participação dos estudantes na OBR.
“O Estado do Espírito Santo vem se destacando na
área de Robótica Educacional desde 2008, quando a
equipe vencedora na Etapa Estadual da OBR venceu
também a Etapa Nacional e representou o Brasil na
mais importante competição mundial de robôs, a
RoboCup, realizada na China.
Em 2009, novamente tivemos uma equipe do ES
representando o Brasil na RoboCup na Áustria. Em
2010, mais uma vez, a equipe do ES representou o
Brasil na RoboCup em Cingapura. Em 2011 e 2012,
tivemos uma equipe capixaba na RoboCup da Turquia e
do México, respectivamente. Em 2014, tivemos equipes
capixabas na RoboCup de João Pessoa. Com esses
resultados, o ES tem se destacado a níveis nacional
e internacional como um estado onde a inovação
tecnológica tem sido incentivada nas escolas, e suas
equipes reconhecidas e respeitadas pelos demais
estados brasileiros.
Ao final de cada OBR-ES, sempre vejo os parceiros
de organização completamente exaustos, tamanho
o esforço envolvido não só no planejamento, mas
também na execução deste evento. O que nos motiva e

nos impele a retornar no ano seguinte é justamente o
empenho e a empolgação desses jovens competidores
que falam dos seus robôs com tanto orgulho e
entusiasmo, como se fossem foguetes a serem enviados
a outros planetas.
Não tenho dúvida de que estamos deixando como
legado para estas crianças e jovens o gosto pela
ciência e tecnologia e, a médio e longo prazo, pessoas
mais bem preparadas para os desafios profissionais,
pessoas que modificarão o seu entorno na sociedade
(efeito multiplicador) e que realmente farão a diferença
para o país. Certamente continuarão gostando de
futebol, mas agora, futebol de robôs.
Para 2019, esperamos aumento do número de equipes
e provável extensão do evento para dois dias. Meu
agradecimento especial à FAPES (apoio financeiro) e
ao SESI-ES, que desde 2016 tem alavancado o evento,
principalmente quanto à organização e ao apoio
de infraestrutura. Agradecimento especial à Profa.
Carmen Ribeiro Faria Santos, e às colegas Olivia
Costa de Oliveira e Tânia Tessinari Miranda, pela
parceria junto ao SESI-ES.”

Prof. Dr. André Ferreira
Departamento de Engenharia Elétrica
Centro Tecnológico – UFES
Coordenador Estadual da OBR no Espírito Santo
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Mesmo com dificuldades de logistíca, a OBR cresce a
cada edição no estado do Amazonas.

“A Olimpíada Brasileira de Robótica tem mudado
histórias no Estado do Amazonas! Escolas,
professores, alunos e até mesmo pais entenderam
o significado da OBR. Eles perceberam que a
robótica educacional pode ser o caminho da
transformação, não só para a educação, com
uma nova maneira de ensinar e aprender, mas
também para formar pessoas melhores, que
sabem que com trabalho duro e a integração de
um bom time é possível alcançar o sucesso em
qualquer área.

Nesse ano, no estado do Amazonas, nossa
expectativa é chegar ao maior número possível
de municípios participantes. Sendo o maior
Estado em extensão territorial do nosso país,
as dificuldades logísticas serão superadas para
levar ao conhecimento de todos os alunos e
professores esta experiência que é participar de
uma olimpíada científica. É preciso incentivar
a participação, em especial na prova teórica,
que pode ser realizada sem custo nenhum e com
alunos a partir dos anos iniciais de ensino.

Em 2017, o Professor Marcelo Rocha e eu
recebemos o convite para assumir a coordenação
estadual da OBR. É uma grande realização
pessoal e profissional fazer parte desta grandiosa
equipe.

Além disso, buscaremos novas parcerias para
ajudar não só com as despesas do evento da
Modalidade Prática, mas para engajar mais
voluntários para atuarem como avaliadores.
Queremos intensificar a divulgação desta
olimpíada, que visa popularizar a robótica
educacional no país.

Já sabíamos que o desafio seria grande. A um
mês antes do evento, tivemos que aprender tudo
sobre a organização de uma etapa estadual,
convidar e capacitar voluntários para atuar
como avaliadores, conseguir arenas e um local
para realização das provas. Mas, assim como
para nossos notáveis competidores, sabemos
que os desafios fazem parte da nossa trajetória e
estão aí para serem superados. Na oportunidade,
tivemos apenas 13 equipes participantes.
Já na edição de 2018, tivemos quase três mil
alunos inscritos na Modalidade Teórica e 43
equipes na Modalidade Prática, entre os níveis
1 e 2, sendo um recorde de escolas e alunos
participantes.

Mesmo em meio a algumas dificuldades, ver
alunos e seus robôs, de escolas públicas e
particulares, dos municípios mais longínquos
do Amazonas, que às vezes passam dias em um
barco para chegarem à capital e passarem um
dia demonstrando seu trabalho de um ano inteiro,
não tem preço. Durante a OBR, eles fizeram novas
amizades, aprenderam mais sobre programação,
compartilharam suas experiências com os outros
e se divertiram. Isso é muito marcante para eles
e para nós professores que acreditamos no poder
transformador que a educação tem. Tudo isso
nos dá fôlego para realizar a cada ano uma nova
etapa da Olimpíada Brasileira de Robótica.”
Prof. Glauco Soprano Machado
Escola SESI Dra. Emina Barbosa Mustafa
Coordenador Estadual da OBR no Amazonas

Revista Mundo Robótica
Erro no sistema! Matéria - Fala Representante (Vol.05, nº13 – 2018, página 08)
• Em 2016, Roraima desenvolveu a primeira equipe para a Modalidade Prática Nível 2 da OBR, e não Modalidade Teórica.
• A aluna Daniely Lima Bezerra conquistou o terceiro lugar na modalidade Duathlon, em 2011, e não em 2016.
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Destino: Austrália

Equipe campeã da OBR em 2018, a Robô Brain se prepara para
representar o país na RoboCup Junior de 2019

Da esquerda para a direita: Matheus Vital Bertollo, Danilo Di Fabio Bueno e Filipi Enzo Siqueira Kikuchi
Entre os dias 02 e 08 de julho de 2019, acontece o maior
evento de robótica do mundo, a RoboCup. Este ano, o
evento será em Sydney, na Austrália e contará com a
equipe campeã da Modalidade Prática da OBR em 2018,
a Robô Brain.
A equipe do Colégio Objetivo, da cidade São Paulo
compete há três anos. Coordenados pelo professor Almir
Brandão Júnior, os estudantes estão entrosados e
motivados, evoluindo em estratégias e conhecimento,
como explica o coordenador:
“Os alunos da equipe Robô Brain estão em preparação
intensa desde que voltaram da fase nacional da OBR, em
João Pessoa-PB. Abre-se mão da família, do lazer, dos
finais de semana, procurando fazer o melhor robô
possível.
Acompanhar a vitoriosa trajetória do Robô Brain na
Olimpíada Brasileira de Robótica tem sido emocionante.
Começou ainda no Nível 1, quando os alunos criadores
do robô cursavam o 8º e o 9º anos do Ensino
Fundamental. De lá para cá, o Robô Brain tem resgatado
“vítimas indefesas”, sem descanso. Em 2018, na fase
nacional da OBR, o robô cumpriu todo o percurso e em
tempo recorde. Foi condecorado!
Em 2019, nossa equipe se prepara para uma honrosa
missão: representar o Brasil na Copa do Mundo da
Robótica (RoboCup), na Austrália. A cada torneio, a
máquina passa por aprimoramentos. Os alunos
enfrentam muitos meses envolvidos com equipamentos e
estratégias. Materiais são inovados e renovados; peças,
alinhadas e realinhadas; sensores, ajustados e
reajustados; programação, formulada e reformulada.
Sempre foi assim. O Robô Brain está com garra renovada
para salvar mais vítimas.
Pés no chão, sonhos voando alto. Defender as cores

brasileiras na RoboCup é um passo importante para um
robô cuja brilhante trajetória se iniciou na OBR”.
Os membros da equipe aguardam ansiosos e focados no
grande desafio:

“A preparação já vem ocorrendo desde 2018. A
equipe vem se tornando cada vez mais entrosada. O
robô está evoluindo a cada dia. Estamos ansiosos
para o mundial na Austrália. As expectativas estão
altas.”
Danilo Di Fabio Bueno - equipe Robô Brain

“Assim como nas outras fases, continuamos muito
dedicados para que tudo dê certo. Estamos nos
superando a cada dia e aprimorando cada vez mais
nosso projeto. Esperamos representar bem o
Brasil.”
Filipi Enzo Siqueira Kikuchi - equipe Robô Brain

“Estamos progredindo bastante com o robô. A
cada dia, ele está mais preparado para a
RoboCup 2019. Nossos prazos estão dentro do
previsto, assim como nossas expectativas para o
mundial na Austrália que vem por aí”.
Matheus Vital Bertollo - equipe Robô Brain
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