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E a Olimpíada
Brasileira de
Robótica já está trilhando
seu caminho em 2019!
Aproveitando as comemorações dos 50 anos do
primeiro homem na Lua, essa edição traz uma
reportagem especial sobre um robô desenvolvido para
se movimentar em ambientes de baixa gravidade.
Vamos nos preparar para essa aventura?
Saltando de estado em estado, a OBR está acontecendo
em mais de 80 eventos da Modalidade Prática pelo
Brasil, abrindo as portas do conhecimento e criando
oportunidades para mais de 5.000 (CINCO MIL!!!!)
equipes. Não vai ter gravidade em nenhum planeta do
Sistema Solar que seja capaz de impedir essas crianças
e jovens de voar. A Coordenadora da Modalidade
Prática, professora Daniele Bonício, treinou todos os
chefes de arbitragem e avaliou cada desenho de arena
com todo o carinho para que tudo saísse na mais
perfeita ordem. E nas palavras dela, “os torneios
regionais e estaduais estão nos surpreendendo com o
grande crescimento na adesão das equipes ao mundo
maker e às inovações tanto na construção dos robôs
como na programação. Estamos ansiosos pela etapa
Nacional, que vai trazer muitas novidades que vimos
na Robocup Austrália.”
Isso mesmo! A etapa Nacional vem aí! Toda a equipe
de coordenação já está com baterias carregadas para
receber as 102 equipes classificadas com muitas
novidades em Rio Grande/RS. Da RoboCup 2019,
trouxemos na bagagem bastante experiência, novos
desafios, novos prêmios e uma competição diferente,
cooperativa, que vai fazer todo mundo se divertir junto

e curtir muito lá no extremo sul do Brasil. Arrume suas
malas e não esqueça de levar muita vontade de
aprender.
Usando outro tipo de combustível, as dezenas de
milhares de participantes da Modalidade Teórica
arrasaram este ano. As sete provas, com mais de 100
questões, trouxeram assuntos atuais como a Indústria
4.0 e IOT (Internet das Coisas) e as aplicações da
robótica no dia a dia da gente. A Coordenadora da
Modalidade Teórica, professora Sarah Thomaz,
preparou as provas para apresentar novos conceitos e
ampliar ainda mais o alcance da multidisciplinaridade
da robótica. “Estamos muito felizes com o
reconhecimento que universidades de ponta como a
USP e a Unicamp têm dado aos nossos medalhistas,
com essa nova oportunidade de ingresso. Estamos
trabalhando para que a cada ano mais Instituições de
Ensino Superior abram suas portas”, comemora a
coordenadora. A Mundo Robótica está trazendo já
nessa edição a tabela de Notas de Corte 2019 e o
número de medalhas distribuídas por nível. Já garantiu
sua medalha?
Pois é... Já estamos terminando a segunda sala do
percurso de linha e alcançando a rampa em direção à
sala de resgate neste ano de 2019. Aproveite a leitura!
Tatiana de Figueiredo
Pereira Alves Taveira Pazelli
Coordenadora OBR 2018/2019
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EQUIPE DE GARAGEM

ESTUDANTES DE BATATAIS (SP)
SAíRAM DA GARAGEM PARA BRILHAR NA OBR
“O Mundo das Invenções” superou imprevistos e ﬁcou ainda mais
unida após a compe�ção
A Olimpíada Brasileira de Robótica criou, em 2018, a
“Equipe de Garagem”, mais uma maneira de incentivar e
expandir as participações no maior evento de robótica da
América Latina.
O diferencial da Equipe de Garagem é que ela não precisa
estar vinculada a uma Instituição de Ensino. Basta ter um
tutor, fazer a inscrição e partir para os desafios.
E foi pensando em desafios que surgiu “O Mundo das
Invenções”, uma equipe da cidade de Batatais (SP),
formada literalmente em uma garagem e que superou
expectativas na etapa regional, em São Carlos (SP),
conquistando o 4º lugar do Nível 1 e uma vaga para a
etapa estadual da competição.
A equipe surgiu a partir de um projeto desenvolvido em
Batatais, desde 2017, por Carlos Renato da Silva, para
proporcionar às crianças, com mais de oito anos, trabalhos
e projetos incluídos na cultura Maker – mão na massa,
faça você mesmo. O coordenador, ou “Incentivador”,
como Carlos prefere ser chamado, veio à Revista Mundo
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Robótica mostrar sua Equipe de Garagem e sua primeira
participação na OBR:
“Quando começamos o projeto, faltavam participantes.
Éramos apenas eu e meu filho, José Renato, na garagem
de casa, recordando meus momentos de infância. Mas,
logo o grupo aumentou: os colegas do José Renato
começaram a notar os conhecimentos e habilidades que
ele adquiria com as atividades fora da escola e
mostraram interesse em aprender. Foi quando formamos,
a partir de um grupo de amigos da Escola Estadual
Monsenhor Joaquim Alves Ferreira, a equipe O Mundo
das Invenções.
Os trabalhos iniciais eram pequenos projetos
desenvolvidos com materiais recicláveis e de baixo custo.
Também fizemos muito o trabalho de “garimpagem” em
ferros velhos de nossa cidade, em busca de qualquer coisa
que nos pudesse proporcionar conhecimento e diversão.
Todos os custos para a construção dos projetos são pagos
pelos pais dos integrantes da equipe”.
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OBR
“Foi em 2018, que começamos a trabalhar
com projetos utilizando microcontroladores
integrados à plataforma Arduino. Lancei o
desafio para o grupo composto por José Renato
Pereira da Silva, Heitor Santana, Henrique
Vieira de Carvalho e Matheus Henrique Ferrão
para a criação de um robô para participarmos
da Olímpiada Brasileira de Robótica de 2019!
Com muito estudo, a construção de peças e
componentes foi realizada em uma impressora
3D. Enfrentamos grandes batalhas com
programação e ajustes de sensores. Criamos
vários protótipos com medidas e componentes
diferentes. Até que chegamos à construção do
“Simprão”, nosso representante da etapa
regional da OBR”.

Desafios
“Às vésperas da etapa regional, enfrentamos
mais um grande desafio: deu um ‘branco” no
Simprão! Mas, conseguimos fazê-lo funcionar
com algumas restrições. O que nos salvou foi o
plano B. O Simprão fazia pouco, porém melhor.
Durante a etapa regional, percebemos que eram
poucos os robôs que não fossem de kits
educacionais. Enfim, estávamos lá com um robô
diferente, com bateria de parafusadeira e quase
todo impresso em 3D.
Colocamos em prática tudo que preparamos e
aprendemos em um ano. Trabalhamos em equipe,
usamos improviso, superamos imprevistos e
observamos que as dificuldades não são
exclusividades da nossa equipe, e sim de todas as
participantes da Olimpíada”.
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Superação
“Nosso resultado foi surpreendente! Um
evento em que fomos apenas para conhecer e
que tivemos grande sucesso. Encontramos
pessoas incríveis, também com histórias
fantásticas e de superação, com o mesmo
intuito que o nosso: fazer algo útil que agregue
valores e prazeres, tanto para nós, pais, quanto
para nossos filhos.
No meu ponto de vista, a OBR não é uma
competição e sim uma interação. Espero que
essa seja a primeira de muitas outras edições
da OBR que iremos participar”.
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Planos
“Para o próximo ano, estamos trabalhando na
formação de outras equipes de garagem para
os níveis 1 e 2.
Já os garotos do Mundo das Invenções estão
planejando e estudando novas formas e
métodos para poder apresentar na edição de
2020.
Após a participação na OBR, nossa equipe está
mais unida, com ideias mais fundamentadas,
com argumentos mais objetivos. A OBR foi o
combustível que precisávamos para prosseguir”,
conclui Carlos Renato.
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Equipe Mundo das
Invenções e o aprendizado na OBR
Matheus Henrique Ferrão
“Participar da OBR foi uma experiência muito boa. Tive
contato com outras equipes e acesso a novos conhecimentos.
Acho que é uma excelente iniciativa a realização do
campeonato, pois dá a oportunidade para mim é para nossa
equipe de crescimento e a certeza de que queremos continuar”.
Henrique Vieira de Carvalho
“A experiência de participar da OBR foi incrível! Nós nunca
imaginávamos que iríamos ficar em 4° lugar sendo uma equipe
de garagem. Fomos à OBR com a intenção de aprendizado,
não esperávamos a classificação para a etapa estadual.
Agradeço ao professor Renato pela paciência de nos ensinar”.
Heitor Santana
“Gostei bastante de participar da OBR. É uma alegria muito
grande, não somente pela competição, mas, por ver a
realização de um projeto, no qual trabalhamos durante meses,
com muita dedicação. No início, deu um friozinho na barriga,
aquele medo de não dar certo, mas à medida em que o robô foi
realizando as tarefas, a gente foi se divertindo”.
José Renato Pereira da Silva
“Durante a OBR, aprendemos mais sobre trabalho em equipe,
competir se divertindo, construir um robô para competição e o
mais importante, saber superar que nós não ganhamos a
competição. No dia da etapa regional, fomos ansiosos e
voltamos felizes. Durante a competição nós riamos, ficávamos
tensos, ansiosos e tristes, mas conseguimos o nosso objetivo,
mostrar nosso robô”.
Mara Carvalho (mãe do Henrique)
“A experiência dessa Olimpíada foi poder ver a felicidade dos
meninos em especial a do meu filho. Gratidão é a palavra”.
Valdeci Santana (pai do Heitor)
“Para os pais, é sempre um orgulho. Acompanhamos o dia a
dia desta turma. A equipe se dedica demais. O professor faz
muito além de, simplesmente, passar conhecimento de
ciências, ele se envolve de verdade com o projeto e isso motiva
as crianças a darem o seu melhor. Esta equipe supera
dificuldades que vão muito além da competição. Isso é amor
pelo que faz”.
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Trabalhos realizados na OBR
contribuíram com a organização
da RoboCup Internacional

Coordenadoras da Olimpíada es�veram na Austrália
compar�lhando suas experiências
Entre os dias 02 e 08 de julho de 2019, aconteceu mais uma
edição da RoboCup Internacional, o maior evento de
robótica do mundo. É claro que a OBR estava lá: além da
equipe campeã da Modalidade Prática 2018 - RobôBrain, a
coordenadora da modalidade, Profa. Daniele Ortiz
Hoffmann Bonicio, e a coordenadora geral da OBR, Profa.
Dra. Tatiana de Figueiredo Pereira Alves Taveira Pazelli,
estiveram em Sydney, na Austrália, como voluntárias
internacionais, integrando a organização da categoria
Rescue Line (RoboCup Júnior), aprendendo e
compartilhando seus conhecimentos.
As coordenadoras foram indicadas como “juízas de
entrevistas”, aplicando questionários às equipes
participantes para a definição de prêmios. Foi então que
notaram que esse processo poderia ficar melhor. “A
proposta inicial era uma conversa informal com as
equipes, o que não mantinha um padrão até o final do dia.
Percebemos que seria interessante padronizar a planilha
de perguntas e oferecemos nosso formulário da OBR para
que todas as entrevistas fossem iguais”, conta Tatiana.
Assim, as coordenadoras da OBR traduziram o
questionário para a língua inglesa e adaptaram aos prêmios
da competição mundial. E o resultado foi muito bem
aceito, como explica a coordenadora geral: “Eles
gostaram bastante, puderam otimizar o processo.
Aplicamos as questões e vimos que outras categorias
também passaram a usar o mesmo modelo”.
“A OBR é muito grande, temos hoje mais de cinco mil
equipes. Para gerir tudo isso, temos uma estrutura
bastante organizada. Toda essa experiência adquirida
pela equipe da organização Nacional da OBR foi
importante para que pudéssemos desenvolver nosso
trabalho lá na Robocup da Austrália”, comenta Dani.
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Abrindo portas
Durante a participação na RoboCup, as coordenadoras
reforçam o quanto é importante a OBR estar em outros
eventos. Um dos caminhos internacionais para os
participantes da OBR deve ser em terras portuguesas. “O
coordenador da RoboCup Portugal convidou equipes da
OBR para participarem do evento. Estamos em
negociação de vagas para podermos fazer uma seleção
dos grupos que poderão participar”, comemora Tati.
E as oportunidades não param por aí. A organização geral
da RoboCup tem interesse em montar a etapa
latino-americana, criando uma etapa Regional das
Américas. Mais um evento internacional com a
participação das equipes da OBR.
O contato com estudantes do mundo todo reforça a
importância do trabalho desenvolvido pela OBR, como
complementa Daniele: “Enquanto estive com tantas
equipes de todo o mundo, garanto que, no Brasil, estamos
no caminho certo! A missão da OBR de proporcionar o
contato com a Robótica está sendo atingida”.
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Tem novidades por aí
Estar na RoboCup Internacional proporcionou às
coordenadoras da OBR novas ideias para a competição
no Brasil, agregando conhecimentos e aumentando o
desafio às nossas equipes. Se preparem!
“Vimos formas de interpretar as regras que tornam os
circuitos mais interessantes e trazem desafios diferentes.
Este ano, na RoboCup, os obstáculos eram garrafas
transparentes. Então, nem todos os sensores
conseguiram captá-los. As equipes tiveram que tratar
esse problema”, conta Tatiana.
Inspiradas, as coordenadoras vieram cheias de
novidades, como o Super Team: “É um desafio que será
lançado e deverá ser solucionado por um grupo
formado por uma equipe Nível 1 e uma equipe Nível 2,
de maneira compartilhada. Assim, vamos proporcionar
ainda mais interação e troca de experiências entre as
equipes”, explica Dani.
E não para por aí: a Etapa Nacional também terá dois
novos prêmios extras: Prêmio para melhor estratégia
de resgate e Prêmio de responsabilidade social e
divulgação científica!

OBR na Comissão da RoboCup Internacional

A partir de 2020, a coordenadora geral da OBR, Profa. Dra. Tatiana de Figueiredo Pereira Alves Taveira Pazelli,
fará, oficialmente, parte da Comissão Organizadora da RoboCup Internacional na categoria Rescue Line.
É o Brasil e a OBR brilhando para todo o mundo!

Novos Prêmios Extras
Prêmio para melhor estratégia de resgate

O Prêmio de Responsabilidade Social e Divulgação
Científica irá avaliar:
Atividades realizadas para compartilhar o
conhecimento adquirido nas atividades de robótica
com a escola e a comunidade. Ações realizadas para
ampliar a participação de meninas nas atividades de
robótica e tecnologia. Divulgação das atividades e

Prêmio de responsabilidade social e
divulgação científica

resultados nas competições para a comunidade por
meio da imprensa, mídias sociais, participação em
feiras e mostras, palestras.
Busca de apoio de empresas privadas para
financiamento de suas atividades.
Todos os pontos serão baseados nos resultados
alcançados e apresentados durante a avaliação.

Comece já a conquistar seus pontos!
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Robô Brain - Equipe campeã da
OBR 2018 volta da RoboCup
com prêmio e ainda
mais experiente
Maior compe�ção de robó�ca
do mundo ampliou horizontes
dos estudantes
A RoboCup Internacional 2019 foi demais! Uma
das principais competições de robótica do
planeta, a RoboCupJr trouxe novidades nas
arenas,
muita
adrenalina
e
desafios
surpreendentes.
Entre as equipes que representaram o Brasil,
estava a campeã da Modalidade Prática da OBR
em 2018, a Robô Brain, que mandou muito bem
na competição, conquistando o prêmio de Melhor
Solução de Hardware, na categoria Rescue Line.
Competir com estudantes de mais de 40 países,
em um nível tão alto, foi uma experiência
inesquecível, como vibra o coordenador da
equipe, prof. Almir Brandão Junior: “Nossa
equipe teve uma bela atuação, ficando entre as
Top 5, além de conquistar o prêmio Best
Hardware Design. Os robôs disputavam cada
ponto e nossos alunos corriam contra o tempo
para fazer os últimos ajustes!”
E para chegar a esse nível, a preparação foi
intensa. “Nossa equipe teve de 50 a 60 aulas por
mês. Os estudantes abriram mão da família, do
lazer e até dos estudos. Muito trabalho,
companheirismo e dedicação. Tudo para a
evolução do robô. Mas o esforço valeu a pena. Os
alunos aprenderam e evoluíram muito.
Vivenciaram novas experiências que, com
certeza, enriqueceram o universo estudantil,
pessoal e profissional de cada um”, complementa
o coordenador.
Cada membro da equipe voltou, sim, com as
malas ainda mais cheias de conhecimento,
amizades e experiências.
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ROBÔ BRAIN

Mundo Robótica, São Carlos-SP, Vol.6, N° 15 - abr/ago 2019

“Vencer a fase
nacional da OBR no ano passado nos
deixou felizes e muito ansiosos. Teríamos que
nos superar: ajustar o robô conforme as regras do
mundial, dominar o idioma e manter a concentração e
união que nos levaram a conquistar a tão sonhada vaga. Foi
uma experiência incrível e inesquecível. Fizemos novas
amizades, conhecemos outra cultura e ampliamos nossos
horizontes com possibilidades de estudo e carreira fora do
Brasil. Posso afirmar que, após o mundial, não tive mais
dúvidas em cursar Engenharia. Para fechar com
excelência, o nosso robô foi premiado pelo
melhor hardware, fazendo valer a pena
nosso trabalho e dedicação”.
Danilo Di Fabio Bueno – equipe Robô Brain

“Entrar em contato
com tamanha diversidade
de
conhecimento
na
RoboCup 2019 é de fato uma
experiência que pode mudar a
forma que o indivíduo vê o mundo, e
esse foi o meu caso. Estou ainda mais
ansioso para participar de futuras
competições.”
Matheus Vital Bertollo – equipe Robô Brain

“Participar
da
RoboCup 2019 foi algo
muito construtivo. A troca de
experiências com outros times e o
próprio ambiente de competição
fizeram surgir várias ideias. Ao vermos o
resultado, tivemos certeza de que estávamos
no caminho certo. A robótica é uma área que
tem bastante espaço para crescer e podemos
contribuir com seu crescimento. Acredito que esse
evento nos influenciará fortemente nas escolhas de
nossas carreiras.”
Filipi Enzo - equipe Robô Brain

Lembre-se que você e sua equipe podem estar na RoboCup Internacional, representando o Brasil nessa
competição! Todos os anos, a equipe campeã da Modalidade Prática da OBR garante sua vaga na RoboCup Jr!
Preparado para os próximos desafios? O Universo é o limite!
Mundo Robótica - Revista Oﬁcial da Olimpíada Brasileira de Robótica • 11
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Pesquisadores
trabalham em robô
que pode andar na gravidade lunar

SpaceBok está em teste e tem caracterís�cas diferentes de tudo que
já foi usado em explorações espaciais
Em julho de 2019, celebramos 50 anos em que o homem
pisou na lua, com a Missão Apollo 11. Neil Armstrong
tornou-se o primeiro humano a andar na superfície lunar. É
no cinquentenário da chegada de Neil à lua que
conhecemos uma máquina que pode andar na gravidade
zero: é o SpaceBok.
O robô de quatro patas foi projetado e construído por uma
equipe de estudantes suíça da ETH Zurich e da ZHAW
Zurich e vem para redefinir a locomoção para a exploração
espacial. O diferencial do protótipo é que, além de andar,
correr e até dar saltos mortais, ele é capaz de pular alto e
rápido em gravidade lunar. Seu salto pode chegar a 2
metros de altura, o que significa que ele se moveria com
uma velocidade surpreendente na lua.
Os pesquisadores conectaram-no a uma plataforma de
testes que simula a gravidade lunar e permite com que
pratique suas habilidades. Com tamanho semelhante a de
um cachorro de porte médio, o Spacebok realiza uma
caminhada dinâmica, como os animais: enquanto na
caminhada estática pelo menos três pernas permanecem
no solo o tempo todo, a dinâmica permite que ande em
todas as fases, mesmo durante o pulo. Todas as pernas
ficam fora do chão, como se ele fosse capaz de voar.
Para absorver o impacto de cada “pouso”, as pernas do
protótipo possuem molas incorporadas que atuam como
unidades de armazenamento de energia. Então, reutiliza a
força para o próximo salto. Além disso, é equipado com
algo que os outros não possuem: uma roda de reação
que permite se orientar da mesma
maneira que um satélite.
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Aperfeiçoamento
Os cientistas estudam o controle da direção dos
saltos do Bok, para aproveitar melhor a sua
energia. Isso porque os saltos em ambiente de
baixa gravidade permitem um deslocamento
maior a cada pulo. Enquanto não está em contato
com o chão ele poderá voar à frente, percorrendo
uma distância maior do que percorreria se estivesse
caminhando pela superfície irregular.

Próximos “passos” do SpaceBok
Para o SpaceBok, o futuro é promissor! A Agência
Espacial Europeia (ESA) está conduzindo os testes do
“saltador”, primeiramente em ambientes controlados.
Testes mais rigorosos deverão avaliar como ele lida com
ambientes rochosos e ao ar livre. A ideia é que os seus
mecanismos possam ser aperfeiçoados para se deslocar
com facilidade em corpos celestes como planetas,
asteroides ou satélite.
Nada impede que, no futuro, SpaceBoks maiores sejam
criados, capazes até mesmo de transportar passageiros em
missões na Lua ou em Marte. Um pequeno salto para o
robô, um grande salto para a humanidade.

FALA REPRESENTANTE
Mundo Robótica, São Carlos-SP, Vol.6, N° 15 - abr/ago 2019

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 de Minas Gerais e Paraíba
compartilham com os leitores da Revista Mundo Robótica suas experiências!
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Minas Gerais é um dos estados com maior crescimento no número de inscrições para a OBR, integrando
cada vez mais os estudantes através da robótica.

“Tenho a alegria de ver a OBR e a robótica em geral
ganharem visibilidade no estado que sou representante,
triplicando o número de equipes desde 2017. Com o
aumento de sedes para as etapas prática e teórica,
é possível aumentar consideravelmente o número de
alunos participantes da OBR em Minas Gerais..
Ao longo das regionais da Modalidade Prática, é
possível ver o crescimento de alguns estudantes que,
no primeiro ano competindo, tiveram um resultado
simples e, neste ano, evoluíram muito e até tornaramse medalhistas.
Outra grande recompensa é observar alunos de
ONGs participando do evento, como na regional
de Divinópolis: duas Equipes de Garagem se
classiﬁcaram para a Etapa Estadual - Metamorfose A

e Metamorfose - níveis 1 e 2, respectivamente.
É válido ressaltar toda estrutura que a coordenação
nacional da OBR nos oferece, sempre atendendo
prontamente as demandas que enviamos, com o apoio
incondicional durante a realização das etapas, como
se fossem plantões!
Por esses e tantos outros motivos, mesmo com as
contenções de gastos dos últimos anos, é gratiﬁcante
acompanhar o desenvolvimento e fortalecimento da
Olimpíada Brasileira de Robótica em todo o país,
especialmente em Minas Gerais. A reserva de vagas
para medalhistas em grandes universidades tende a
fortalecer ainda mais o projeto, garantindo aumento de
oportunidades para os jovens em carreiras cientíﬁcas,
um dos principais objetivos da OBR.’’

Aline Fernanda Bianco Mattioli
Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais coordenadora estadual da OBR em Minas Gerais
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Paraíba é um estado arretado quando
o assunto é robótica!
“A Paraíba começou a participar da Modalidade
Prática da Olimpíada Brasileira de Robótica em
2011, com sede em João Pessoa. O estado tem
se destacado muito nas competições de níveis
nacional e internacional. Durante três anos,
fomos o segundo estado com maior número de
inscritos no Brasil, e, em 2019, ﬁcamos entre os
três primeiros.
Sediamos a Copa Mundial de Robótica – Robocup
2014, em João Pessoa, onde classiﬁcamos uma
equipe de Escola Municipal para a Robocup
2015, na China. Tivemos ainda outras conquistas
das equipes paraibanas nas etapas Nacionais
da LARC/CBR. Em julho desse ano, uma de
nossas equipes esteve em Sydney, na RoboCup
Internacional, representando o Brasil na
categoria Dança Com o Robô.
São muitos desaﬁos, mas acreditamos que a
robótica pode mudar a realidade das pessoas,
incentivando nossos jovens a sonhar e, o mais
importante: realizar esses sonhos! Temos muitas
histórias de superação, que nos impulsionam a
continuar contribuindo para que, a cada ano, a
Paraíba seja referência na área da robótica no
Brasil.”

Fagner Barbosa Ribeiro
Estação Cabo Branco – coordenador estadual da
OBR na Paraíba
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QUEM FAZ A OBR
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Todos os anos, centenas de voluntários
contribuem para que a OBR seja um sucesso
Saiba como funciona o processo de seleção dessa turma
A OBR reúne milhares de estudantes de todo o país, como
o maior evento de robótica da América Latina e um dos
maiores do mundo. Para que o sucesso da Olimpíada seja
garantido, todos os anos o evento conta com os voluntários
na Modalidade Prática, que trabalham duro, doando tempo
e talento sem qualquer remuneração ou lucro.
Muitos voluntários já foram como os estudantes que estão
competindo. Quem já concluiu o Ensino Médio e não faz

parte das equipes concorrentes pode se candidatar ao
voluntariado na OBR, uma atividade de prestígio,
contribuindo para um futuro do país e maior qualificação
dos estudantes brasileiros em tecnologia e robótica.
São diversas funções que o voluntário pode exercer, como
atividades de organização, secretaria, infraestrutura,
montagem/desmontagem dos eventos, juiz de arena, juiz
de entrevista, dentre outras.

Como ser voluntário
Basta preencher a ficha de inscrição disponível no Sistema Olimpo. Após preencher a ficha, o candidato a
voluntário deve aguardar contato por e-mail. Dependendo da cidade onde reside e o interesse pelas
regionais/estaduais ou nacional, os voluntários serão selecionados pela Organização Geral e serão contactados
para confirmar o interesse em participar da etapa selecionada.
Também é preciso participar da Capacitação de Voluntários e concordar com os termos e condições estabelecidas
no termo de Adesão. E, claro, oferecer seu trabalho voluntário durante todo o período que for selecionado.
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Voluntário,
eu já fui!
“O dia como juiz é extremamente dinâmico, as horas voam e você nem se dá conta. Além disso, você
se pega torcendo para cada um dos times que entram na sua arena. Acredito que, além de ter sido uma
experiência muito legal pelo simples fato de poder ajudar a proporcionar o evento, fiquei muito
surpreso com a capacidade e criatividade dos alunos para resolver problemas sofisticados de robótica
antes de terem contato com a teoria que apenas vemos a fundo no ensino superior. Com certeza, além
de se divertir, todos lá conquistaram um conhecimento muito valioso em mecânica, programação e
trabalho em equipe.”
Vitor Fino� Ferreira, engenheiro - Voluntário como juiz de arena.

“Ser juíza de arena na OBR é a oportunidade que tenho todos os anos de participar de algo tão importante
quanto o desenvolvimento científico dos competidores, em especial das competidoras! Ainda hoje as
áreas de tecnologia apresentam um percentual pequeno de mulheres, e representividade é importantíssimo
neste momento para mostrar às nossas competidoras que robótica é lugar de mulher sim!”
Isabella Stevani, engenheira - Voluntária como juíza de arena e de prêmios extras.

“Sempre é muito interessante ser voluntário, pois eu aprendo com os alunos, conheço diversas formas
de resolver os desafios do torneio, além de fortalecer laços com diversos profissionais de todo o Brasil.”
Anderson Bruno Santos, diretor educacional e professor de Robó�ca
Voluntário como técnico, juiz e apresentador.

“O contato com aprendizado direto de crianças e adolescentes sobre a robótica é inspirador, renova a
vontade de aprender e ensinar cada vez mais. Os torneios de robótica são inspiradores. Já atuava como
voluntária em outros torneios e acabei me encantando pela OBR também.”
Amanda Fonseca Christovam, coordenadora de projetos e professora de robó�ca educacional
Voluntária como técnica de equipe, juíza de arena e juíza chefe.
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COMPARTILHANDO CONHECIMENTO
Na Revista Mundo Robótica você acompanha 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!

Parte 2

CLASSIFICANDO GATOS E CACHORROS COM MACHINE LEARNING
Autora: Professora Suzana Viana Mota (IFNMG – Campus Januária)

Na edição anterior da Revista Mundo Robótica (vol. 6,
no 14, Jan/Abr 2019), apresentamos o procedimento
para definir o problema de classificação de gatos e
cachorros segundo a estrutura de Machine Learning e
definimos um conjunto de dados (dataset). Na
sequência, vamos criar os modelos usando uma
ferramenta da linguagem Python e avaliar os
resultados de classificação.

4. Fazendo predições
Nesta etapa, queremos mostrar um novo animal e
identificar em qual categoria ele se enquadra: gato ou
cachorro?
bicho_misterioso1 = [1, 1, 1]
bicho_misterioso2 = [1, 0, 0]
bicho_misterioso3 = [0, 0, 1]

3. Criando modelos de Machine Learning
Agora, vamos utilizar as técnicas de Machine Learning
propriamente ditas.
Existe uma série de diferentes abordagens como SVM,
Árvores de Decisão, K-Nearest Neighbors, Naive
Bayes, entre tantas outras.
Neste exemplo, vamos utilizar a Naive Bayes. A
abordagem Naive Bayes é baseada no teorema de
probabilidade de Bayes e tem como objetivo calcular a
probabilidade que uma amostra desconhecida pertença
a cada uma das classes possíveis, ou seja, predizer (ou
adivinhar) a classe mais provável. Devemos, em
primeiro lugar, importar as funções necessárias através
do comando:
from
sklearn.naive_bayes
MultinomialNB

import

OBS: Caso você não tenha instalado a biblioteca
sklearn, instale através dos comandos:
pip install scikit-learn
Então, vamos criar o nosso modelo!
Fazemos uma chamada da função do scikit-learn, que
já realiza a adequação dos nossos dados ao algoritmo
de classificação Naive Bayes. E, por fim, passamos os
nossos dados e nossas marcações para o modelo ser
gerado. Ou seja, estamos passando todo o
conhecimento para o algoritmo de classificação: estes
são os nossos bichinhos (dataset) que foi classificado
de acordo com estas marcações.

Figura 3 – Identificando as características de novos
animais. [Fonte: o autor]
Então, agrupamos todos os nossos bichos misteriosos
numa única variável:
teste = [bicho_misterioso1,
bicho_misterioso2,
bicho_misterioso3]

modelo = MultinomialNB()
modelo.fit(dados,marcacoes)
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5. Observando os resultados
Iremos analisar se o nosso classificador está
trabalhando bem. Para isso, passamos todos os nossos
bichinhos misteriosos, que estão na variável teste para
a predição, para que a máquina tente “adivinhar” o
resultado.
resultado = modelo.predict(teste)

Ao rodar o nosso algoritmo de Machine Learning,
teremos como resposta:
Resultado [1 1 1]
Marcações [1 -1 1]
Isso significa que a máquina indicou que os animais
misteriosos são:

Como vamos saber se a máquina chegou em uma
classificação correta?

Resultado[Gato, Gato, Gato]

Considerando que já sabemos as respostas para cada
um dos bichos misteriosos, queremos verificar se o
nosso classificador vai funcionar bem.

Marcacoes [Gato,Cachorro,Gato]

O primeiro bicho misterioso é um gato. O segundo
bicho misterioso é um cachorro. E o terceiro bicho
misterioso é um gato também.
Agora vamos passar essa informação para a máquina
criando o nosso marcacoes_teste.
marcacoes_teste = [1,-1, 1]
E para realmente verificar, comparamos o resultado
com as nossas marcacoes_teste.
print(“Resultado: “)
print(resultado)
print (“Marcacoes: “)
print(marcacoes_teste)

e a resposta correta deveria ser:

Obtemos resultados excelentes para um dataset tão
pequeno quanto o nosso. Quanto maior o dataset,
maior a chance da máquina oferecer a resposta correta.
Portanto, o nosso algoritmo tem a acurácia de 66,66%,
ou seja, ele acertou 2 bichos misteriosos do nosso total
de 3.
Você pode testar este mesmo algoritmo com diferentes
abordagens de Machine Learning como SVM, Árvores
de Decisão ou K-Nearest Neighbors.
Divirta-se e crie seu próprio algoritmo de Machine
Learning!

Quer saber mais?

O QUE É MACHINE LEARNING
(INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL)?
HTTP://BIT.LY/2R3CQDK

Aula 1 - Aplicações de
inteligência artificial e
machine learning em saúde
HTTP://BIT.LY/33D24MK

How Machines Learn
HTTP://BIT.LY/37VR9RN

Tipos de aprendizagem
de máquina
HTTP://BIT.LY/2P8RND4

Curso Deep Learning: Como
funciona o aprendizado de
máquina (Machine Learning)
HTTP://BIT.LY/2RBUNRP
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Empreendendo com
inteligência artificial
e aprendizado
HTTP://BIT.LY/2R5R8QT

Introdução ao Algoritmo
Naïve Bayes
HTTP://BIT.LY/2Y4ZOI4

Machine Learning: como
ensinar uma máquina a
aprender | Nerdologia Tech
HTTP://BIT.LY/2LDUQGZ

Machine Learning com
Python Henry E. L. Cagnini
HTTP://BIT.LY/2P1DRWQ

VALE VAGA
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Medalhistas da OBR têm oportunidades
para ingresso em universidades públicas
Você passa anos se dedicando aos estudos e ao
seu bom desempenho da Olimpíada Brasileira
de Robótica. Agora, uma ótima notícia: as
medalhas da OBR valem vaga em grandes
universidades públicas do país.
USP, Unicamp, Unesp e Unifei abriram
inscrições do processo seletivo para o ingresso
de estudantes brasileiros participantes de
competições do conhecimento para
preenchimento de vagas adicionais da
graduação para o 1º semestre de 2020. Confira:

USP

Para 2020, a Universidade de São Paulo (USP) ofereceu
113 vagas, em 60 cursos de graduação, voltadas aos
estudantes premiados nas competições científicas.
A Fuvest foi responsável pela validação das informações
dos inscritos, classificação e convocação dos candidatos.
A lista dos selecionados foi divulgada no dia 30 de
setembro e as matrículas serão realizadas virtualmente
nos dias 20 e 21 de janeiro do próximo ano.

UNESP

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) aprovou a
abertura de 195 vagas adicionais em seus cursos de
graduação destinadas a participantes e medalhistas de
olimpíadas de conhecimento.
Serão 43 vagas para cursos na área de Biológicas, 101
vagas para graduações na área de Exatas e 51 vagas para
cursos na área de Humanidades.
Para a Olimpíada Brasileira de Robótica, vale a
modalidade Teórica!
As inscrições acontecem até o dia 10 de janeiro de 2020

UNIFEI

Para participar do processo seletivo, os candidatos
deverão apresentar alguma das premiações conquistadas
nas olimpíadas dos anos de 2017, 2018 e 2019. As vagas
serão distribuídas nas modalidades de Ampla
Concorrência (AC) e de Escola Pública (EP), devendo
cada candidato escolher entre uma destas para concorrer a
uma vaga apenas. No total, serão oferecidas 82 vagas, das
quais 67 são para o campus de Itajubá e 15 para o campus
de Itabira. Os alunos terão opções de cursos em diversas
áreas do conhecimento. As inscrições são gratuitas e
terminam em 6 de dezembro de 2019.
Os medalhistas da OBR poderão concorrer ao ingresso na
graduação UNIFEI em 8 cursos diferentes.

UNICAMP

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) oferece
114 vagas em 29 cursos de graduação para vencedores e
participantes de olimpíadas científicas nacionais e
internacionais. Para medalhistas da OBR, são 11 cursos
disponíveis.
As inscrições podem ser feitas gratuitamente até as 17h
do dia 10 de janeiro.

Pela primeira vez, a Universidade Federal de Itajubá
(Unifei) irá adotar a modalidade de vagas olímpicas como
forma de ingresso na graduação em 2020.

Acompanhe as pontuações que valem medalha nas Modalidades Prática e Teórica da OBR
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ROB tIca
2019
22 a 26
de outubro de 2019
Rio Grande/RS
local: Universidade
Federal de Rio Grande - FURG
Campus Carreiros
• Etapa Nacional da 13ª Olimpíada Brasileira de Robó�ca - OBR 2019
• IX Mostra Nacional de Robó�ca - MNR 2019
• XVII Compe�ção Brasileira de Robó�ca - CBR 2019
• XVIII La�n American Robo�cs Compe��on - LARC 2019
• 10th Workshop of Robo�cs in Educa�on - WRE 2019
• 7º Simpósio Brasileiro de Robó�ca - SBR 2019
• 16th La�n American Robo�cs Symposium - LARS 2019

CRONOGRAMA – OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ROBÓTICA – ETAPA NACIONAL
22/10

MANHÃ

CREDENCIAMENTO

23/10

ACESSO À
AREA DE
TREINO

24/10

25/10

26/10

REUNIÃO
JUÍZES
MINICURSO

ENTREVISTAS

2ª RODADA

MINICURSO

RODADA
FINAL

DESAFIO
MINICURSO

RODADA
SUPER TEAMS

REUNIÃO
TÉCNICOS

INTERVALO
DESAFIO SUPER TEAMS

TARDE

CREDENCIAMENTO

ENTREVISTAS

1ª RODADA

MINICURSO

ENTREVISTAS

3ª RODADA

MINICURSO

TREINO SUPER TEAMS

CERIMÔNIA DE
PREMIAÇÃO

