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Cintia Aihara

Coordenadora Geral OBR 2020

O ano de 2020 nos trouxe muitos momentos de
angústias, aprendizagem e reflexões. Iniciamos o
ano acreditando que seria como todos os
anteriores, buscando sempre aprimorar as
conquistas e as novidades aprendidas até o
momento.
Com a chegada da pandemia, nos vimos em um
momento de incertezas, medos e muitas
indecisões. O que antes estava certo passou a ser
duvidoso. Não sabíamos o que aconteceria com
nenhuma das modalidades do nosso evento.
Depois de muita conversa, pensamentos e
discussões surgiram as modalidades Apresentação
e Simulação. Que desafio! Um desafio abraçado
por todos os voluntários que nos apoiam.

desenvolver o simulador, tudo ao mesmo tempo!
Sem a ajuda e a colaboração dos desenvolvedores,
colaboradores e voluntários, estas modalidades
não seriam factíveis.
Enfim, a etapa nacional VIRTUAL chegou!! A
participação, o empenho e a vibração das equipes
participantes nos mostraram que todo o esforço,
desgaste e cansaço foi compensado. Ver um vídeo
e poder vibrar com a equipe dizendo “Chegamos
em uma etapa nacional!” nos mostrou que o nosso
objetivo foi atingido. Acompanhar uma equipe a
rodar o seu programa no simulador e vibrar a cada
obstáculo vencido, nos deu a certeza de que o
modelo adotado foi inclusivo e assertivo.

Corremos contra o tempo. O período da Etapa
Nacional já estava definido em 2019!

Deste ano de 2020 levamos a certeza de que
podemos desviar de obstáculos, transpor gaps,
ultrapassar redutores de velocidade e resgatar
nossa missão!

Elaborar manuais, gravar vídeos explicativos,

Nos vemos na edição 2021...
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INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL NA
ROBÓTICA
Dr. Fernando Santos Osório

COMO O FUTURO DAS TECNOLOGIAS
ESTARÃO INTERLIGADAS?
Como o passar da evolução tecnológica e intelectual a
robótica está cada vez mais presente em nosso
dia-a-dia, junto à nossa sociedade e, nesse contexto, a
inteligência artificial deu grandes saltos e evoluiu à
medida que os sistemas inteligentes foram ganhando
capacidades mais avançadas de percepção, sensores,
capacidades de atuação, mobilidade, capacidades de
comunicação e aprendizado.
Por isso, devemos estar preparados para encarar este
futuro muito próximo, em que teremos que conviver
com robôs e com as tecnologias robóticas.
Essas palavras foram ditas pelo coordenador da
Comissão Especial de Robótica (CE-R SBC), professor
e pesquisador do Laboratório de Robótica Móvel
(LRM) do ICMC – USP São Carlos e membro do
Conselho diretor do Centro de Robótica da USP São
Carlos – CRob/USP-SC, professor Dr. Fernando Santos
Osório. Ele ainda explica que os robôs Inteligentes e a
robótica Inteligente é uma evolução natural dos robôs e
da robótica. “Os robôs industriais, mais limitados,
executavam apenas tarefas repetitivas, tinham poucos
sensores, e sua base era fixa, ou seja, estavam presos no
mesmo local e sempre junto ao mesmo ambiente
pré-definido. A evolução da robótica permitiu criar
robôs que se movem, que exploram ambientes, com
interação, por exemplo, que evitam colisões, planejam
novas rotas, que aprendem novas tarefas e
comportamentos”, falou Osório salientando que, por
outro lado, a inteligência artificial permitiu incorporar
novas tecnologias de sensores e de percepção
inteligente, de planejamento de ações e de solução de
problemas e de aprendizado.
“Isso tudo faz com que os robôs modernos sejam mais
eficientes, mais seguros e mais inteligentes e possam
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ser aplicados nas mais diferentes tarefas e situações”,
disse.
O resultado desta evolução, segundo o pesquisador, é
que vemos hoje em dia robôs do tipo de: veículos
autônomos, robôs de entrega de mercadorias, robôs
assistidos (para idosos, por exemplo), robôs atendentes
em hotéis e restaurantes, robôs de limpeza, inspeção,
segurança, robôs usados em sistemas de manufatura
flexível e na indústria 4.0, robôs colaborativos
(CoBots), entre muitas outras áreas que antes não eram
possíveis de serem atendidas pelos robôs mais
limitados e sem uma inteligência artificial mais
sofisticada. “Eu acredito que a inteligência está
intimamente ligada ao corpo, à percepção, como os
sentidos e a capacidade de locomoção e interação.
Com isso, o ser humano tem um elevado grau de
inteligência justamente porque é capaz de explorar
seus sentidos (visão, audição, tato, entre outros),
porque é capaz de se locomover, percebendo seu
entorno, e capaz de interagir com o ambiente em que se
encontra, além de interagir e, inclusive trocar
conhecimentos, e aprender com os demais seres com
quem se comunica”.
De certa forma, Osório ressaltou que podemos dizer
que o ser humano tem um corpo e uma mente e, os
robôs, são uma representação artificial de um corpo
(hardware) e de uma mente (inteligência artificial).
“Penso que é justamente isso que torna a robótica a
plataforma perfeita para os estudos e para os avanços
da inteligência artificial, pois os robôs permitem
avançar as tecnologias e pesquisas dela, ou seja, são a
plataforma perfeita de pesquisas na área”, falou.
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Segundo o
pesquisador, podemos
exagerar um pouco e
dizer até que: "fazer
inteligência artificial sem
robôs é como querer que uma
pedra ou uma árvore se tornem
super-inteligentes". Falta o
corpo (partes motoras), as
percepções (parte
sensorial), a mobilidade
e a comunicação.
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um lado positivo em potencial, e um lado negativo em
potencial, em toda nova tecnologia que é desenvolvida.
Cabe a nós, entender, estudar e dominar essas
tecnologias para tirar o que de melhor elas têm a nos
oferecer e evitar as armadilhas (perigos do mau uso das
tecnologias)”, finalizou.

“

“Os
robôs inteligentes
vão
beneficiar
a
sociedade,
melhorar
a
qualidade de vida, mas isso tem
que ser para todos e não apenas
para uma classe dominante e
dominadora.

”

Mas nem tudo pode ser substituído pelo trabalho
humano. Osório explica que existe muita ‘ficção
científica’ que afirma a substituição de médicos,
psicólogos, psiquiatras, jornalistas, professores, entre
outras profissões. “Essas profissões exigem um
comportamento mais humano na análise de
informações, na interação com outras pessoas, na
comunicação com as pessoas, e estas são tarefas em
que as máquinas tendem a agir de modo muito
automático, ou automatizado, não conseguindo atuar
como se espera que um humano agiria”. Um exemplo
dado por ele, é referente ao diagnóstico médico que
pode ser feito com precisão por uma máquina, mas
comunicar o resultado, olhar o quadro clínico por
completo, fazer uma análise que vai além do problema
específico do diagnóstico, por exemplo, considerar o
estilo de vida do paciente, estão além das capacidades
de uma máquina. “Máquinas não têm consciência, não
têm empatia, não tem sentimentos, e muitas tarefas e
profissões estão associadas a este tipo de
comportamento”.
Por outro lado, algumas tarefas já têm sido substituídas

6 • Mundo Robótica - Revista Oﬁcial da Olimpíada Brasileira de Robótica

por máquinas, como limpeza, monitoramento e
segurança, montagem de equipamentos e inspeção
(linhas de montagem), soldagem e pintura (em
superfícies mais simples), tarefas agrícolas básicas
(plantação, aplicação de defensivos, irrigação, e até
mesmo colheita que não requeira destreza manual mais
avançada). “Os sistemas que incluem visão
computacional serão cada vez mais usados, como
inspeção visual, monitoramento e segurança, detecção e
coleta de itens (lixo), sistemas de alerta automatizados
(incêndio, pessoas em perigo, por exemplo,
afogamentos, vazamentos, etc). Veículos inteligentes e
sem motoristas, além de robôs de entrega de
mercadorias, também são tarefas que vão rapidamente
ser substituídas por máquinas”.
OS JOVENS E A TECNOLOGIA
Os estudantes estão se interessando pelas duas áreas
cada vez mais jovens e, por isso, a OBR tem essa
missão, de estimular os jovens às carreiras
científico-tecnológicas, identificando seus talentos e
promovendo debates e atualizações no processo de
ensino-aprendizagem brasileiro.
Eles precisam estar preparados para dominar, criar e
inovar considerando estas novas tecnologias. “Se você
não domina uma tecnologia pode acabar dominado por
ela”, disse Osório mostrando que é extremamente
importante que eles participem de olimpíadas e desafios
de inteligência artificial e robótica, para que entendam
melhor sobre como funcionam, como podem ser
aplicadas e como gerar novos negócios baseados nessas
tecnologias. “A automação e robotização de tarefas
podem gerar novos empregos, novas oportunidades,
mas usualmente são empregos que exigem pessoas
melhor qualificadas, que exigem conhecimentos mais
avançados (sólida formação), criatividade, capacidade
de solução de problemas e de desafios complexos, e
capacidade de inovar”, falou.

“

O
pensamento
computacional, que
é amplamente
estimulado através destas
competições de I.A. e
robótica, é peça chave para o
sucesso profissional das
novas gerações.

”
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ETAPA NACIONAL
VIRTUAL 2020

Transformação,
adaptação
e MUITA superação!

De 10 a 14 de novembro
realizamos a etapa Nacional da
Modalidade Prática 2020 que,
devido à pandemia do Covid-19,
teve que ser adaptada para o modo
virtual e dividida em duas
modalidades:
Simulação
e
Apresentação, ambas em formato
inédito na OBR!
A Etapa Nacional é sempre
realizada em conjunto com outros
eventos nacionais de robótica,
como a Competição Brasileira de
Robótica (CBR) e renomados
congressos e simpósios nas áreas
de Robótica realizados pelas
sociedades científicas que apoiam
a OBR. A realização dessa final
conjunta é, por si, um estímulo aos
jovens finalistas da OBR, que
ficam em contato direto com
alguns dos maiores pesquisadores
do Brasil nesta área do
conhecimento.

Etapa Nacional.
De acordo com a coordenadora da
modalidade prática, Profa. Daniele
Ortiz Hoffmann Bonicio, na
modalidade Simulação, as equipes
utilizaram uma plataforma de
simulação chamada SBotics,
desenvolvido pela Universidade
Federal do Rio Grande do Norte
(UFRN) e Instituto Federal do Rio
Grande no Norte (IFRN). “Nessa
modalidade,
os
estudantes

selecionavam seus robôs virtuais e
programavam em linguagem
R-Educ, C# ou BlockEduc, para
solucionar os desafios da OBR
modalidade prática, já conhecidos
das equipes como superar trajetos
difíceis, redutores de velocidade,
gaps na linha, desviar de
obstáculos, subir e descer rampas,
transpor gangorras e conseguir
salvar as vítimas vivas e mortas,
transportando-as para uma região
segura onde os humanos poderão

A classificação é feita pelo menos
a uma equipe de cada nível para a
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assumir os cuidados com elas”,
disse.
Já na modalidade Apresentação, as
equipes produziram vídeos de até
cinco minutos contando sobre o
trabalho desenvolvido para a etapa
prática em 2020. “As equipes, no
momento da inscrição, escolheram
de acordo com o que mais se
adequavam, dentre as seis
categorias disponíveis: Maker,
Responsabilidade
Social
e
Divulgação Cientifica, Inovação,
Programação, Modelagem Virtual
e Trabalho em Equipe. Para

produção dos seus vídeos as
equipes poderiam incluir as
informações importantes como
imagens, filmagens, áudio, links, o
robô, programação, entre outras
de maneira a ilustrar bem a
proposta para que os juízes
pudessem avaliar dentro da
proposta de cada categoria”,
explicou.
O
grande
desafio
dessa
transformação da olimpíada para o
mundo virtual, segundo a própria
coordenadora, foi a incerteza logo
no início da pandemia, se era uma

situação temporária ou não, se os
eventos presenciais aconteceriam,
e no momento da confirmação do
cancelamento
dos
eventos
presenciais, ter que repensar e
propor uma nova estrutura da OBR
Modalidade Prática, mantendo a
mesma proposta. “Só que de modo
virtual
e
que
conseguisse
contemplar a grande maioria das
equipes, valorizando o trabalho
desenvolvido por elas até o
momento”, falou.

Para a modalidade Apresentação, quase 200 equipes se inscreveram e mandaram os seus vídeos,
passando inicialmente pela etapa classificatória e foram avaliados por aproximadamente 50 juízes de
todos os estados brasileiros. Destas, 51 equipes avançaram até a fase Nacional Virtual disputando seus
certificados de medalhas (ouro, prata e bronze) nas seis categorias.
Já na Simulação, mais de 1250 equipes do Brasil inteiro se inscreveram para participar da OBR Prática
virtual, passando inicialmente pela etapa Estadual, e 200 equipes seguiram até a fase Nacional,
disputando seus certificados de medalha (ouro, prata e bronze) dos níveis um e dois.

Por fim, Dani enfatizou que a
pandemia trouxe aprendizados que
ficarão marcados. “Em relação ao
futuro do evento vejo a Simulação
como uma modalidade que
encurtou distâncias, aproximou
equipes e somou conhecimentos. A
comunidade do simulador no
Discord esteve a todo vapor desde
o seu lançamento criando uma
grande rede de cooperação entre
as equipes, seja entre professores
como pelos próprios alunos,
ajudando uns aos outros, além de
ter nos mostrado uma grande
forma de incluir todas as equipes
que por muitas vezes tinham
limitações
financeiras
para
compra de peças para construção
de seus robôs ou até mesmo
dificuldade para o deslocamento
até os eventos”, falou.

já nos enchia de orgulho, mas era
mostrada na fase Nacional apenas
aos avaliadores, portanto, nesse
formato, foi possível mostrar as
maravilhosas descobertas a todos
que tem interesse pela área”,
falou.
Para 2021, Dani disse que ainda
não se sabe o que acontecerá,” mas
acredito que o que foi possível
desenvolver
nesse
ano
acrescentará nas próximas edições
da OBR”.

Já a modalidade Apresentação,
Dani explicou que foi uma grande
oportunidade de mostrar a nível
nacional o que estudantes das
equipes OBR estão produzindo
durante a temporada OBR. “Antes
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Grupo de meninas do Sesi Belém
vence a categoria apresentação
Nesta etapa nacional, as equipes tiveram que se adaptar, mas, como foi toda essa
experiência? Olha só como teve gente que não desanimou, não!
As meninas da Escola Sesi Belém venceram a categoria `Apresentação’, da
modalidade prática com o tema “Princesas do Miriti”.
Elas são do terceiro ano do Ensino Fundamental I e a menor e têm apenas oito anos.

Como dizem as princesas de Miriti,
“Paid’Égua” (expressão da região que
significa estar contente)! Essas foram as
palavras do técnico responsável pela
equipe, Oziel Ferreira Luz. Segundo
ele, ser campeão nacional da OBR
Modalidade
Prática
Virtual
Apresentação Categoria Modelagem
Virtual foi uma experiência ímpar para
a equipe.
“Principalmente por ser a minha
primeira participação. Então é uma
satisfação imensurável conseguir com
que quatro meninas de apenas oito anos
conquistassem a simpatia não só da
Escola Sesi Belém, mas do Pará e do
Brasil”, falou o técnico explicando,
também, que a conquista inédita tem
mais um responsável, o professor
mentor Girlan Souza. “Juntos,
formamos a equipe e construímos todos
o processo para chegar nesta fase
CAMPEÃO NACIONAL”
Esta modalidade, de acordo com
Ferreira Luz, é executada através de
uma produção de um vídeo de até cinco
minutos e, neste, foi apresentado como
foi desenvolvido virtualmente um robô
e seus mecanismo de funcionamento.
Sobre o projeto
O projeto campeão abordou uma
homenagem ao patrimônio histórico
cultural, tombado pelo Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (Iphan), aos artesanatos de
miriti fabricados pelos artesãos da
cidade de Abaetetuba, que no mês de
outubro, no período das romarias
nazarenas (círio de Nazaré), expõem e
vendem seus produtos, principalmente

em forma de brinquedos e transformam
em um parque de diversões, sonho de
todas as crianças e de muitos adultos em
protótipo similar ao simulador da OBR.

Ainda de acordo com o técnico, nada
melhor
que
o
fragmento
do
Gonzaguinha para representar o
diferencial da Equipe “Eu fico com a
pureza das respostas das crianças: É a
vida! É bonita e é bonita! Viver e não
ter a vergonha de ser feliz, cantar, e
cantar, e cantar, a beleza de ser um
eterno aprendiz.”
As orientações foram realizadas todas
on-line para a organização da
apresentação e orientação do projeto e
do vídeo junto com as Princesas do
Miriti. “O maior desafio foi a distância
por conta da pandemia e o pouco tempo
que tive para ensinar as Princesas do
Miriti a utilizarem a ferramenta Lego
Digital Designer para a montagem do
Robô ‘TOY’, principalmente porque as
mesmas queriam colorir as peças na
cor rosa, rotina que nem eu conhecia”,
falou.
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Nem a pandemia desanimou as equipes e seus representantes de cada
estado do Brasil que tiveram papel fundamental para reunir toda a
galera na adaptação dessa nova realidade!

Mesmo de forma virtual, houve boa participação
das escolas e os alunos e técnicos gostaram da
forma da competição!
“Em Santa Catarina, as prefeituras estão participando mais da OBR, no desenvolvimento
de projetos de robótica e participando de competição. Agora, o desafio maior, é definir
uma instituição parceira para a realização da etapa estadual.
A OBR aqui de Santa Catarina conta a participação de várias regiões do estado e, por
isso, é um desafio reunir todos no mesmo local para a etapa estadual.
Na competição da OBR teórica nós realizamos a segunda etapa em quatro regiões
diferentes: Norte, Sul, Oeste e capital, e, neste ano, mesmo em forma virtual, houve boa
participação das escolas e os alunos e técnicos gostaram da forma da competição!”

Prof. MSc. Giovani Batista de Souza,
OBR Santa Catarina
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“Esse desafio nos motivou a nunca parar
diante das dificuldades e buscar soluções
diante dos problemas que surgem no
caminho.”
“Estou como representante da Olimpíada
Brasileira de Robótica na Paraíba desde 2011 e
gostaria de compartilhar algumas experiências
que temos vivido durante esse tempo na área da
robótica aqui em João Pessoa e no nosso estado.
Colaborar na organização da OBR tem me
dado a oportunidade de, durante esse período,
acompanhar o desenvolvimento dos alunos
em vários aspectos, tais como: trabalho em
equipe, desenvolvimento do raciocínio lógico,
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
puderam conhecer outras cidades, Estados e até
outros Países, criar novas amizades, trocas de
experiências e aprendizados, que levarão para
sempre em suas vivências.

através do contato com a robótica nos ensinos
fundamental e médio, acho que olhando para
trás me faz ter muito orgulho em ter colaborado
de alguma forma para que isso fosse possível.
Estamos passando por um ano atípico por
causa dessa pandemia e a necessidade do
distanciamento social, onde tivemos que nos
reinventar e criar uma OBR com formato
totalmente virtual, esse desafio nos motivou a
nunca parar diante das dificuldades e buscar
soluções diante dos problemas que surgem no
caminho.”

Fagner Barbosa Ribeiro, OBR Paraíba

Vi crianças dizendo que quando crescer quer se
formar na área, vi ex-alunos que se formaram
e buscaram carreiras na área de tecnologia e
engenharia, estimulados pelo amor despertado
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“Ano atípico, mas ainda sim, conseguimos
garantir uma representatividade”

“A OBR em nosso estado é organizada em parceria com
algumas instituições que, inclusive, participam com
equipes: como é o caso do Sesi, Instituto Federal, Colégio
Militar e a Universidade Federal do Mato Grosso do
Sul, que organiza e coordena a competição no estado.
Esse ano, em razão da pandemia, houve uma mudança
bastante significativa nesse processo de organização.
Sem poder se reunir, a comissão organizadora conseguiu
mobilizar alguns competidores e equipes que já participam
da etapa estadual, que estudaram alguns regulamentos
pra entender melhor sobre o simulador da modalidade
simulação e a gente teve uma boa adesão. Apesar de ter
caído o número de inscrições, foi muito interessante, e a
equipe do interior se destacou bastante.
Tivemos três equipes classificadas na modalidade
apresentação e na modalidade simulação, algumas
equipes também conseguiram ficar entre as três melhores
do país, então o que é um resultado significativo, já que
viemos evoluindo ao longo dos anos. Ano atípico, mas
ainda sim, conseguimos garantir uma representatividade”
Prof. Dr. Amaury Antônio de Castro Junior
Mato Grosso do Sul
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“Mesmo com as dificuldades devido à pandemia,
diversos alunos aceitaram o desafio, aprenderam
a utilizar o simulador sBotics e participaram
da competição no formato virtual, agregando
conhecimento de modelagem e novas linguagens
de programação”

“É uma grande satisfação representar a OBR no
Acre, um estado da região amazônica, com suas
belezas naturais e riqueza cultural, mas também
com grandes desafios e oportunidades para o
desenvolvimento tecnológico.
Fui convidado a assumir a coordenação estadual da
OBR em 2018, confesso que não tinha muita noção
de como organizar um evento da etapa estadual,
porém, com o apoio da equipe da organização
nacional, e trabalhos de divulgação, realizamos
nossa primeira etapa estadual da modalidade
prática, com a participação efetiva de quatro
equipes que não desistiram diante dos novos
desafios. Foi uma experiência incrível para todos
os envolvidos: gestores, professores, voluntários
e competidores, a semente havia sido plantada.
Desde então, algumas instituições passaram a
investir em ações e infraestrutura para realização
atividades de robótica nas escolas.
Em 2019, com o apoio da organização nacional
e instituições locais, realizamos um minicurso
de robótica básica para professores de escolas
públicas e privadas, o resultado foi muito positivo,
pois diversos professores desenvolveram trabalhos
com robótica em suas escolas. Realizamos então a
segunda edição da etapa estadual, que contou com
a participação de 33 equipes, de diversas escolas da

capital e do interior, além de diversos professores
e pessoas na equipe de organização. Neste ano,
também tivemos recorde de participação na
modalidade teórica da competição.
Em 2020, mesmo com as dificuldades devido a
pandemia, diversos alunos aceitaram o desafio,
aprenderam a utilizar o simulador sBotics e
participaram da competição no formato virtual,
agregando conhecimento de modelagem e novas
linguagens de programação.
Concluindo, nos poucos anos a frente da OBR no
Acre pude perceber o quão importante este evento
está sendo para a nossa região, pois por meio das
competições da OBR, muitos professores e alunos
se sentiram motivados em conhecer sobre robótica,
e a aprenderem tanto na teoria quanto na prática.
Também muitas instituições passaram a investir
em recursos humanos e matérias para realização de
atividades de robótica nas escolas, o que representa
um importante passo rumo ao desenvolvimento
tecnológico de nosso estado.
William Pedrosa Maia- Acre
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Novo desafio
incentivou os
alunos a
programarem
robôs em
linguagem
textual
Com as alterações da modalidade
prática por conta da pandemia, os
alunos puderam aprender novas
linguagens de programação, o que
foi novidade para todos, até
mesmo aos professores que
ensinaram tudo on-line. E não é
que todo mundo aprendeu
direitinho?
De acordo com a vice coordenadora Geral da OBR, a
Profa. Dra. Sarah Thomaz de Lima
Sá, a linguagem textual foi a
solução para esta etapa Nacional
virtual e teve que ser aprendida por
todos que ainda não haviam tido a
oportunidade de programar robôs
através de texto. “Na modalidade
Apresentação, os alunos tiveram a
possibilidade de mostrarem seus
trabalhos que já eram realizados
de forma gráfica, ou textual. Já na
Simulação, a programação foi
feita, a primeiro momento, de
forma
textual,
através
do
simulador SBotics, que oferecia
possibilidades de programação em
apenas duas linguagens: a
R-Educ, brasileira e intuitiva, a
C#, linguagem mais conhecida
pelos programadores e em inglês”,
explicou reforçando que todas
eram novidades para os alunos,

que
nunca
tinham
tido
oportunidade de programar robôs
em linguagem no português, para
melhor entendimento.
Ela ainda disse que foi um desafio,
pois todos estavam habituados a
trabalhar com programação visual,
ou utilizando software da web,
arduíno, ou programação gráfica.
“Foi um novo universo para eles
que, no primeiro momento,
tiveram resistência ao novo, mas
fizemos lives e vários contatos
on-lines com eles e tentávamos
dizer que a programação seria
como uma receita de bolo, ou
mesmo como se ele tivesse
realmente conversando com o
robô. Nosso conselho foi explicar
que, sim, era o ‘novo’, mas só uma
forma de fazer o que eles já sabiam
fazer e traduzir para a linguagem
textual”, disse.
E nisso tudo, os professores
também tiveram que aprender o
‘novo jeito’ de ensinar aos alunos
algo que parecia ser só prático.
“Faltando um mês para as
primeiras etapas práticas, nós
desenvolvemos e lançamos a
programação em bloco, a

BlockEduc, que basicamente se
referem aos comandos do R-Educ,
encaixados”.
Sobre os prós e contras de toda
essa transformação na educação da
Robótica, Sarah disse que a maior
dificuldade foi a escrita, pois os
alunos não estavam acostumados a
escrever para programar. “Por fim,
estavam todos no mesmo patamar
e gostaram muito da programação
textual, tanto que tiveram alunos
que começaram em R-Educ e
mudaram para a textual. Por isso,
acredito se tratou de uma nova
possibilidade aos alunos que
agora conseguem visualizar a
programação de forma diferente,
ou seja, não utilizando mais os
mesmos blocos e que existem
outras formas de programar
robôs”, ressaltou.
Outro ponto positivo, para eles, foi
a contribuição na escrita do
português, na formação de
sentenças corretas, sem faltar
sintaxe o que fez com que todos
ficassem atentos, pois qualquer
letra fora do lugar, iria fazer muita
diferença.

“Eles tiveram que ter mais criatividade ainda às possibilidades disponíveis, principalmente,
relacionadas à Simulação, pois anteriormente só havia a programação e o simulador, em que podiam
escolher o robô e trocar algumas peças porém, agora, eles tiveram acesso às novas funcionalidades e novos
componentes para agregar a este robô e resolver os problemas com a programação”, falou.
Ou seja, essas adaptações não só alavancaram a programação do simulador, mas
também os preparou para novos desafios para o futuro!
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SESI/SENAI foram os
vencedores da
categoria Simulação
PROJETO COM VISÃO PARA A ÁREA DA
SAÚDE FOI SUCESSO NESTA ETAPA
Desde o ano de 2015 a escola
SESI/SENAI vem competindo na
OBR e, de acordo com o professor
responsável pela equipe, Eduardo
Monteiro Cerqueira, sempre foi o
objetivo das equipes alcançarem o
primeiro lugar na competição.
“Finalmente no ano de 2020
chegamos à realização desse
resultado
e
comemoramos
bastante, principalmente porque a
prova prática aconteceu num
formato totalmente diferente e foi
ainda mais desafiador”, falou.
E mesmo com a dificuldades e
desafios
deste
ano,
eles
construíram um pequeno robô com
grande capacidade de resgatar
vítimas de forma autônoma numa
simulação de resgate. “Iniciamos
nosso projeto dez dias antes da
etapa estadual, e, por isso, não
tivemos muito tempo para
desenvolver a programação, então
utilizamos nosso robô físico para

criar a programação, sempre
desenvolvendo
primeiro
o
seguidor de linha até um nível
onde consideramos aceitável e
depois o resgate”, disseram os
alunos Carlos Eduardo dos Santos
Silva e Evelyn Joana dos Santos
Silva. Eles ainda explicaram que,
para isso, testaram o código em
várias pistas e horários diferentes
para que ele fosse o mais seguro
possível. “Não calibramos os
sensores e sempre procuramos a
opção mais simples, mas nunca

deixando de ser segura. Então
nunca paramos de estudar formas
novas e jeitos diferentes para
aprimorarmos
nosso
conhecimento”.
O preparo dos alunos na OBR
2020 foi bem diferente dos anos
anteriores por conta do novo
formato de treinos que tiveram que
ser totalmente a distância por conta
da pandemia.

“Os alunos se tornaram ainda mais proativos e
independentes para tomar decisões e, mesmo com toda dificuldade
em relação à essa distância da escola os alunos envolvidos nesse
projeto, eles conseguiram, de forma muito organizada e focada,
gerenciar seus horários de treino sem deixar de lado o compromisso
com as aulas da escola que também aconteceram de maneira virtual
”, falou o professor

E assim como toda vitória, toda a dedicação foi necessária. “Nosso maior desafio ou também podemos dizer
ínimigo" foi o tempo, pois tivemos pouco mais de um mês para desenvolver todo o código do nosso robô e, por
conta disso, tivemos que nos dedicar muito por horas todos os dias para chegarmos onde queríamos, mas, com
nosso esforço vencemos esse desafio e conseguimos a tão almejada conquista do primeiro lugar Nacional”,
finalizou Cerqueira.
PROJETO: ROBOMAC 01

Professor:
Eduardo
Monteiro Cerqueira

Alunos:
Carlos Eduardo dos Santos Silva
Evelyn Joana dos Santos Silva

Orientador:
Rian Gabriel dos Santos
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PROVA
TEÓRICA
TÁ AÍ!
Nos dias 9, 10, 11 de dezembro e 22 de janeiro acontecerão as provas da modalidade
teórica, que serão divididas em seis níveis, de acordo com a escolaridade do aluno e
adaptadas em forma e conteúdo para cada faixa etária.
A prova será aplicada simultaneamente em todas as escolas participantes do país e
os melhores alunos desta modalidade receberão medalhas de ouro, prata, bronze e
de mérito, de acordo com o desempenho em nível nacional.
Confira o calendário!
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a
Fica a Dic

Hey, você vai fazer a prova?
Então segue uma dica da OBR
pra você, de cada nível!
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QUESTÃO
SUGERIDA:
NÍVEL 0
A partir da primeira letra de cada figura, forme a palavra secreta.

NÍVEL 1
O robô R2D3PO apresentou problemas em seu sistema de memória. Para resolver o problema, seu criador Joaquim,
resolveu desmontá-lo. Ajude Joaquim a remontar R2D3PO, circulando a resposta que liga as peças nos locais onde elas
devem ser colocadas.

a. 1-B, 2-E, 3-D, 4-C, 5-A
b. 1-E, 2-D, 3-B, 4-A, 5-C
c. 1-C, 2-D, 3-E, 4-A, 5-B
d. 1-B, 2-E, 3-D, 4-A, 5-C
e. 1-C, 2-E, 3-D, 4-A, 5-B

NÍVEL 2
O robô Curiosity da Nasa, lançado em 2012 para explorar o planeta Marte, tem como uma de suas funções identificar a
presença de água no planeta vermelho por meio de seus sensores e equipamentos de análise química. A água pode estar
presente lá em qualquer de seus estados físicos: líquido, gasoso ou sólido. Assinale a(s) alternativa(s) correta(s) referente
à transição entre estes estados.
A. A passagem do estado gasoso para o estado líquido se chama condensação.
B. A fusão é a transformação da fase líquida para gasosa.
C. A transformação da água do estado líquido para sólido é a solidificação.
D. A sublimação consiste na mudança do estado gasoso para sólido.
E. A passagem do estado sólido para o estado líquido é a vaporização.
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NÍVEL 3
O pesquisador Flávio, que trabalha na área de robótica em Sorocaba, comprou o robô G.L.O.R.Y.
por um site na Internet. O robô foi enviado de Ilha Solteira para Sorocaba por correio, porém, teve
seu sistema de som danificado durante a viagem. O pesquisador percebeu esse dano durante alguns
testes de fala, ouvindo a mensagem: “Olá, eu sou o robô G.L.O.R.Y., fui criado com o objetivo de
ser SSHHHH em projetos de pesquisa. SSHHHH três anos que fui criado. Caso SSHHHH algum
problema em minha programação, por favor, contate meu fabricante.” As palavras que devem
substituir o lugar dos chiados SSHHHH, que completam a mensagem, com grafia e concordância
verbal corretas, são:

NÍVEL 4
Você irá participar de uma competição com robôs
móveis com rodas.
A competição consiste nos robôs percorrerem uma
linha reta durante 15 segundos. O robô que alcançar a
maior distância ganha a corrida.

A

B

C

D

E

Considerando que todas as rodas giram com a mesma velocidade angular, se você puder escolher o tamanho da roda do seu
robô, qual roda fará o robô chegar mais longe?

NÍVEL 5
O que acontece no Arduino ao executar o seguinte trecho de programa:
A. ( ) Piscaria seis vezes o LED ligado ao pino 13 com intervalos de 1/2 segundo
B. ( ) Piscaria constantemente o LED ligado ao pino 13 com intervalos de 1/2 segundo
C. ( ) Piscaria treze vezes o LED ligado ao pino 6 com intervalos de 1/2 segundo
D. ( ) Manteria o LED ligado ao pino 13 ligado constantemente
E. ( ) Manteria um LED acesso por 3 segundos e depois o desligaria
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Respostas: Nível 0 = ROBÓTICA. Nível 1 = D. Nível 2 = A, C e D. Nível 3 = D. Nível 4 = A. Nível 5 = D

a) Utilisado, Fazem, Aja.
b) Utilizado, Faz, Aja.
c) Utilizado, Fazem, Haja.
d) Utilizado, Faz, Haja.
e) Utilizado, Fazem, Aja.
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