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EDI
TORI
AL
niciamos neste ano mais uma edição da OBR!
Será a 15ª edição!

adaptada às situações do momento em que forem
aplicadas as provas.

Na edição de 2020, aprendemos a fazer vídeos,
trabalhar e cooperar utilizando um simulador
desenvolvido por voluntários mas, com certeza,
aprenderemos muitas mais em 2021.

A revista MUNDO ROBÓTICA nos trará sempre a
oportunidade de conhecer quem faz e participa da
OBR e, ainda, reportagens que possibilitarão
conhecer o horizonte que a área da robótica abrange.

Continuamos a vivenciar um momento diferente,
onde cada município e estado estão sujeitos a
diretrizes, recomendações e orientações próprias,
então, a edição 2021 seguirá com atividades virtuais
e presenciais. A MODALIDADE PRÁTICA,
composta pelas modalidades SIMULAÇÃO e
APRESENTAÇÃO, terá atividades desenvolvidas
virtualmente. A MODALIDADE TEÓRICA será

Nesta edição da OBR, mostraremos que é possível
interagir, aprender, participar e se engajar na robótica
de forma remota! Ainda esperamos surpresas e novas
situações, mas essas incertezas nos mostrarão a
necessidade de nos reinventarmos e redescobrirmos.
Então... que venha a edição 2021!
Ótima competição a todos!
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ROBÓTICA
PARA
TODOS

Acompanhe nesta, e nas próximas
edições, conteúdo especial para
você se engajar de vez no mundo
da robótica.

Eletrônica Básica
para Robótica
A Revista Mundo Robótica traz conteúdo
especial para você se engajar de vez no
mundo da robótica. Serão três edições
para você se amarrar ainda mais no tema
Quem é apaixonado por robótica e não sabe por onde
começar, não pode perder o que a Revista Mundo
Robótica preparou: o Plano do Curso Eletrônica
Básica para Robótica. O material vai permitir que
professores e alunos possam dar os primeiros passos
na eletrônica, desmistificando a robótica.
Serão três edições que trarão exemplos práticos e de
fácil execução, com pílulas de conhecimento teórico,
que irão permitir o estudo por simulador e montagem
prática, além de servir de base para outros cursos como
o Projeto do Seguidor de Linha.
Nesta primeira edição, vamos viajar pelo universo da
eletrônica e sua importância na robótica, componentes
básicos e exemplos de uso, aplicando o conhecimento
em pequenos desafios e começando a entender o que
são elétrons e os fenômenos relacionados.
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PARTE 1

Começando na eletrônica

A Eletrônica e a Robótica
Já pensou sobre como os robôs funcionam, quais são
as partes ou componentes que permitem que eles se
movam sozinhos? Para conhecer a resposta destas
questões, vamos começar uma pequena viagem pelo
mundo da eletrônica, uma das áreas fundamentais
para entender e projetar robôs.

componentes eletrônicos de baixo custo, ou até
mesmo retirados de sucatas eletrônicas e partes
mecânicas fáceis de produzir ou adaptar. Esta
alternativa tem crescido junto ao movimento maker,
no qual pessoas fazem projetos mão na massa de
forma individual ou colaborativa.

Existem diversos materiais e kits didáticos que
permitem que alunos, professores ou entusiastas da
robótica comecem a navegar por esse oceano de
possibilidades criativas. Em alguns kits, a eletrônica
vem encapsulada dentro de caixas de plástico, onde
as ligações ou fios têm um padrão de fácil encaixe e
não exigem conhecimento grande sobre seu
funcionamento, bastando ao usuário apenas a tarefa
de programar os robôs usando softwares de blocos.

Construir os próprios robôs a partir dessa abordagem
é gratificante e um desafio recompensador. Porém,
para muitos entender o funcionamento dos
componentes eletrônicos e suas diferentes formas de
conexões se torna outro desafio. O objetivo deste
curso introdutório é te ajudar a dar os primeiros
passos nessa direção. Imagine-se criando projetos
com eletrônica e os integrando a outras áreas do
conhecimento. E se não conseguir os materiais neste
momento, não tem problema! Iremos mostrar como
usar o computador para construir os projetos de
forma virtual!

No entanto, para a maioria das pessoas e escolas, o
custo dos kits de robótica está além de suas
possibilidades financeiras. Uma alternativa é a
construção de seus próprios projetos, a partir de

Vamos lá!

Elétrons e Fenômenos
Relacionados
Começamos com um exemplo de circuito eletrônico. Circuito é o nome que damos a um conjunto de
componentes eletrônicos ligados entre si. Os componentes eletrônicos foram desenvolvidos a partir do
conhecimento de alguns fenômenos físicos e cada um deles tem funções e propriedades específicas. Dê uma
olhada na Figura 1 para conhecer alguns componentes e na Figura 2 para ver como eles estão conectados entre si.

Figura 1 - Componentes do circuito do LED e do resistor.
(Imagem: Autodesk screen shots reprinted courtesy of Autodesk, Inc.)
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Figura 2 - Exemplo de circuito LED e Resistor.
(Imagem: Autodesk screen shots reprinted courtesy of Autodesk, Inc.)
Neste circuito, três componentes são conectados com o propósito de ligarmos uma fonte de luz. O componente
eletrônico que é capaz de converter energia elétrica em luz é o LED, que é a sigla para Light Emissor Diode.
Em português traduzimos para Diodo emissor de luz.

Pílulas do conhecimento
O diodo é um dispositivo semicondutor, que funciona como uma rua de mão única para a passagem dos elétrons,
permitindo que estes fluam apenas em uma direção. Por isso, na hora de conectar o diodo a uma fonte de energia,
precisamos identificar o terminal positivo e o terminal negativo. Se ligarmos o LED invertido, ele não irá acender!
Todos os projetos de robótica precisam de uma fonte de energia, no caso, uma fonte de energia elétrica “fácil”
de se conseguir é a partir de pequenas pilhas e baterias que podemos colocar dentro dos nossos robôs. No
projeto anterior, usamos uma bateria de 9V. O LED que usamos é projetado para trabalhar com tensões entre
1,6 a 3,3 V. Se ligarmos o LED diretamente na bateria, que possui uma tensão bem maior, iremos danificá-lo,
por isso precisamos do resistor.

Você sabia?
Quanto maior o valor da tensão aplicada no LED, maior a luminosidade, ou seja, o seu brilho.
O resistor, como o próprio nome diz, resiste à passagem de corrente elétrica. A corrente elétrica é o
movimento de elétrons por um elemento condutor a partir da influência de uma tensão elétrica. Para
entendermos o que é um condutor, como um fio, precisamos de um pouco de química e nos lembramos que as
coisas ao nosso redor e em todo o universo são feitas de átomos. Os condutores são materiais que possuem
elétrons livres em seus átomos, ou seja, elétrons que podem se movimentar de um átomo para outro,
permitindo que haja uma corrente elétrica fluindo por este condutor.
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Pílulas do conhecimento
De maneira simples, podemos dizer que os átomos são compostos por prótons, definidos como tendo carga positiva;
elétrons, como tendo carga negativas; e neutros que não possuem carga elétrica. Os prótons e neutros se encontram
presos e concentrados no núcleo ou centro do átomo. Já os elétrons ficam orbitando o núcleo de forma semelhante
como a Lua orbita (gira em torno) a Terra e a Terra e demais planetas orbitam o Sol.

Os circuitos elétricos e eletrônicos são construídos para que a corrente elétrica possa fluir através dos
componentes que fazem parte destes circuitos. O LED irá acender quando a corrente elétrica fluir por ele. No
entanto, os elétrons não se movem sozinhos, sua natureza faz com que fiquem presos ao seu próprio átomo.
Para que se movam, é necessário um estímulo, a tensão elétrica. Você, com certeza, já teve uma fonte de tensão
elétrica em suas mãos, como uma pilha.
A pilha possui duas extremidades: uma delas contém o sinal matemático negativo e a outra o sinal positivo.
Lembre-se que os elétrons são considerados com carga elétrica negativa e, como diz o famoso ditado popular,
“os opostos se atraem”. Neste caso, os elétrons são atraídos pelo terminal positivo da pilha (ou de uma
bateria), que força os elétrons que estão dentro dos fios (elementos condutores) a se moverem através destes e
dos demais componentes que fazem parte do circuito como o resistor e o LED.

Você sabia?
Lembre-se que o LED é um semicondutor e que se o ligarmos ao contrário ele não acenderá. Veremos em detalhes o
que são semicondutores nas próximas edições.
Vamos entender agora como determinar o valor do resistor que fará com que a tensão sobre o LED não exceda
o valor que fará com que ele se queime. Cada LED tem uma tensão de funcionamento diferente, que depende
do tamanho (normalmente relacionado a sua potência) e da cor que está relacionada à frequência da luz
emitida pelo LED. Para cada LED também há valores de corrente elétrica esperados para o seu correto
funcionamento. A corrente elétrica é medida em Amperes (A). Utilizando a Lei de Ohm e as Leis de Kirchhoff,
podemos determinar o valor do resistor (R) em Ohms (X) pela equação:
R = (VBat - VLED)/ILED
Na equação, VBATÉ a tensão da bateria ou pilhas que você está usando. VLED é a tensão de funcionamento
do LED e ILED é a corrente. Estes valores são adquiridos junto aos vendedores ou folha de dados (datasheet)
dos componentes. A seguir, uma tabela que mostra os valores mais comuns para algumas cores de LED.

Pílulas do conhecimento
A luz é uma onda eletromagnética formada por fótons.
Acesse o QRCode e encontre mais conteúdos super legais sobre robótica
https://bit.ly/2R6qpRx
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Componentes Básicos e
Exemplos de Projetos
São muitos conceitos novos? Não se preocupe! Que tal entendermos melhor cada um deles colocando a mão
na massa? Para isso, vamos usar o simulador TinkerCad™ e se você tiver os componentes em casa poderá
montar o circuito ao vivo!
Para fazermos um circuito, é preciso conectar os componentes por meio de fios e soldá-los usando
equipamentos apropriados. Para facilitar esse processo, podemos usar outro componente chamado
protoboard, evitando o uso da solda. Além disso, poderemos montar e desmontar nossos projetos,
reaproveitando os componentes em outros circuitos.

Você sabia?
Para usar o TinkerCAD acesse www.tinkercad.com/ e crie uma conta de usuário no botão INSCREVA-SE AGORA. Entre na
sua conta e clique no menu CIRCUITOS e depois no botão CRIAR NOVO CIRCUITO.

Antes de continuarmos, vamos conhecer um pouco mais sobre a protoboard. A protoboard da Figura 3 é
formada por várias linhas de 5 furos seguidos de cima para baixo. Estes furos estão conectados entre si e
funcionam como se fossem fios, evitando que usemos soldas. Não existe conexão entre as linhas de 5 furos, o
que significa que elas estão isoladas eletricamente. Isso nos permite inserir outros componentes e criar os
nossos circuitos. No TinkerdCAD™, a protoboard está traduzida como “placa de ensaio pequena”.

Figura 3 - Compreendendo a protoboard.
(Imagem: Autodesk screen shots reprinted courtesy of Autodesk, Inc.)
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Para montarmos o circuito do LED vamos primeiramente precisar encontrar nossos componentes no menu de
componentes básicos e arrastá-los para o centro do programa. Em seguida, basta conectá-los clicando nos seus
terminais e ligá-los por meio dos fios. Você pode mudar as cores dos fios para ficar mais simples a
identificação dos terminais positivos e negativos. O resistor não possui polaridade nos terminais, o que
significa que você poderá ligá-lo de qualquer forma.
Para identificar a polaridade do LED e da bateria, basta aproximar o mouse em cima do terminal. Para a
bateria aparecerão as palavras Positivo ou Negativo. Já para o LED, surgirão as palavras Anodo, que é o
terminal positivo, e Catódica (catodo), que é o terminal negativo. Por convenção, usamos a cor vermelha para
ligar o terminal positivo na bateria e preta para o negativo. A cor do fio não interfere no funcionamento do
projeto, mas ajuda a organizar a montagem e a identificação de possíveis erros. Após montar tudo, clique no
botão “Iniciar simulação” e, se tudo deu certo, você verá o LED acender. Explore um pouco, mude os valores
do resistor e veja o que acontece!

Você sabia?
Para rotacionar os componentes, basta clicar sobre eles e usar a tecla R.
Vamos conhecer agora outro componente essencial para os projetos de robótica, o motor elétrico. Existem
vários tipos de motores elétricos que são usados de maneira diferente em robótica, alguns nos permitem mover
partes do robô em ângulos pré-definidos, outros nos permitem movimentar robôs para frente e para trás, direita
e esquerda e outros são usados para gerar movimentos muito precisos, para posicionar objetos em
determinados lugares. Vamos abordar um deles, o motor de corrente contínua, ou motor cc.
Assim como o LED converte energia elétrica em luz, o motor elétrico converte energia elétrica em energia
mecânica na forma de movimento, o que significa que ele também precisa ser alimentado por uma fonte de
tensão elétrica. Vamos colocar uma chave para controlar quando ligar e desligar o motor. A chave interrompe
ou permite a passagem de corrente quando a acionamos. A Figura 4 mostra quais componentes separar e como
fica este circuito montado.

Figura 4 - Exemplo de Circuito motor, bateria e interruptor deslizante.
(Imagem: Autodesk screen shots reprinted courtesy of Autodesk, Inc.)
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Se você possui os componentes usados no projeto dos circuitos do Resistor e LED e do Motor e o interruptor
deslizante (chave), pode reproduzir os resultados do simulador agora no mundo real. As Figura 5 e 6 mostram
dois exemplos de montagem. Foram usados motores e LEDs que podem ser encontrados em sucatas
eletrônicas. Existem vários modelos de botão ou chave. O botão utilizado tem apenas dois terminais. Quando
ele for pressionado, o motor gira.

Figuras 5 - Exemplo de circuito LED
e Resistor com componentes reais.

Figura 6 - Exemplo de Circuito motor,
bateria e botão com componentes reais.

Pílulas do conhecimento
O motor cc funciona a partir da oposição de dois campos
eletromagnéticos, sendo um deles criado por um imã e
outro pelo eletroímã, criado pela passagem da corrente
elétrica pelos condutores enrolados em forma de uma
bobina (ver a foto). Quando alimentamos este tipo de
motor com uma bateria, a passagem de corrente pelo
motor gera um campo magnético que depende do valor da
tensão aplicada, fazendo o motor girar mais rápido ou
devagar. Você pode inverter o sentido de rotação de
motor invertendo a polaridade da ligação entre a
bateria e o motor. Experimente!

Indo Além
Para que possamos projetar robôs que fazem tarefas,
como as dos desafios da OBR (por exemplo, seguir
linhas e desviar de obstáculos), precisaremos de
outros componentes que funcionem como sensores e
atuadores. Os sensores permitem ao robô “sentir” o
mundo ao seu redor, funcionam como nossos
sentidos, que nos permitem ver, ouvir e compreender
o mundo. A partir dos atuadores, o robô pode
interferir e interagir com o ambiente e fazer tarefas,
como se locomover e mover objetos.
Para que o robô possa fazer isso de forma autônoma,
ou seja, sem precisar que uma pessoa o controle, o
robô precisará também de um “cérebro”, um
componente eletrônico que possa ser programado
para que o robô seja capaz de determinar as ações
dos atuadores e realizar as tarefas de acordo com o
que é medido pelos seus sensores e as metas ou
propósitos dos desafios para os quais foi projetado.
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Na próxima edição, conheceremos um destes
componentes, que funciona como cérebro ou
controlador do robô, o Arduino! Será a segunda parte
do Curso Eletrônica Básica para Robótica:
Programando Dispositivos Eletrônicos.
Até lá, você pode se aprofundar mais nos
componentes eletrônicos existentes no TinkerCAD.
Acesse a página do TinkerCAD indicada no “Você
Sabia?” e utilize os cartões Eletrônica com
TinkerCAD.
E ainda: que tal criar um clube de robótica com seus
amigos? Use as redes sociais e ambiente de
videochamada! Troquem informações, tirem dúvidas
uns dos outros e compartilhem projetos!
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AQUECENDO
OS ROBÔS
A Olimpíada Brasileira de Robótica 2021 vem aí e a Revista Mundo Robótica
traz dicas importantes para você aquecer os robôs e seus conhecimentos

MODALIDADE
PRÁTICA VIRTUAL
A Modalidade Prática da OBR sempre traz muita
emoção. Desde o último ano, precisou ser adaptada,
diante do cenário da pandemia mundial do
coronavírus, no entanto, não deixou de ser
eletrizante e agitar jovens de todo o Brasil. Para este
ano, será mantida a Modalidade Prática no formato
Virtual, dividida em duas Modalidades, a Simulação
e a Apresentação.
Em 2020, a categoria Simulação teve participação
de mais de 1250 equipes; a categoria Apresentação
mais de 200 equipes. Para 2021, a coordenadora da
Modalidade, a Profa. Daniele Ortiz Hoffmann
Bonicio, está animada: “Esperamos superar o
último ano, com participação muito maior, visto que
em 2020 foi um grande sucesso!”.
“Um dos objetivos da OBR é ter sempre novidades
nas regras, desafiando os alunos a estarem
superando estes novos desafios”, complementa
Daniele, que deixou várias dicas importantes para as
equipes de 2021. Confira:
MODALIDADE SIMULAÇÃO
“Na Modalidade Simulação, as equipes utilizarão
uma plataforma de simulação chamada sBotics,
desenvolvida pela Universidade Federal do Rio
Grande do Norte (UFRN) e Instituto Federal do Rio
Grande no Norte (IFRN). Nessa modalidade, os
estudantes selecionam seus robôs virtuais e
programam em linguagem R-Educ, C# ou
BlockEduc, para solucionar os desafios da OBR
Modalidade Prática Virtual, já conhecidos das
equipes como superar trajetos difíceis, redutores de
velocidade, gaps na linha, desvio de obstáculos,
subida e descida de rampas, transpor de gangorras
e conseguir salvar as vítimas vivas e mortas,
transportando-as para uma região segura, onde os
humanos poderão assumir os cuidados com elas.

Novidades
A novidade de 2021 da Modalidade Simulação é o
trajeto de saída, onde o robô, após entrar na sala de
resgate e realizar os salvamentos das vítimas, sai em
busca da linha de chegada para obter mais pontos e
finalizar a rodada. O beco sem saída, passagem e
rampas no trajeto também estarão presentes na
etapa Estadual da OBR Virtual.
CLASSIFICAÇÃO
Na Modalidade Simulação, as equipes participam, inicialmente,
da etapa Estadual. As melhores equipes seguirão até a fase
Nacional Virtual, disputando seus certificados de medalha
(ouro, prata e bronze) dos níveis 1 e 2.”
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MODALIDADE APRESENTAÇÃO
“Já na Modalidade Apresentação, dividida em três níveis, 0, 1
e 2, as equipes produzirão seus vídeos de até cinco minutos,
contando sobre o trabalho desenvolvido para a etapa prática
em 2021. As equipes, no momento da inscrição, escolherão
entre as seis categorias disponíveis, a que mais se adequam:
Maker, Responsabilidade Social e Divulgação Cientifica,
Inovação, Programação, Modelagem Virtual e Trabalho em
Equipe.

Uma dica importante: para a produção dos seus
vídeos, as equipes podem incluir informações
como imagens, filmagens, áudio, links, o robô,
programação, entre outras, para ilustrar bem a
proposta. Dessa maneira, os juízes podem
avaliar melhor dentro da proposta de cada
categoria.

CLASSIFICAÇÃO
“A modalidade Apresentação passa inicialmente pela etapa classificatória e as 5 melhores equipes de cada nível
avançam até a fase Nacional Virtual, disputando seus certificados de medalhas (ouro, prata e bronze) nas seis
categorias”.

MODALIDADE
TEÓRICA
A Modalidade Teórica da OBR reúne estudantes entre 6 e 19
anos de todo o país, divididos em seis níveis de competição, de
acordo com o ano escolar de cada participante. Para 2021, a
Modalidade será realizada no formato híbrido - online ou
presencial.
“Para este ano, esperamos que participante e professor
estejam mais adaptados com as ferramentas para atividades
remotas e as atividades presenciais possam voltar a ocorrer.
Desta forma, um maior número de participantes no evento”,
comenta o coordenador da modalidade, o Prof. Dr. Amaury
Antônio de Castro Junior.
Amaury ainda preparou dicas e exercícios especiais para os
participantes. Confira:
“Para a Modalidade Teórica da OBR em 2021, é importante
que os alunos realizem pesquisas sobre as aplicações da
robótica no cotidiano, seu uso na medicina, nas tarefas do lar,
no trânsito, nos brinquedos e filmes. Fiquem atentos às notícias
que envolvam as áreas divulgadas, 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.
Por exemplo: logo no início deste ano, tivemos diversas informações quanto aos sistemas
robóticos que envolvem a NASA e a exploração em Marte.
Os participantes podem iniciar os estudos conhecendo os conteúdos contemplados nas provas
através do MANUAL de ESTUDOS
(http://www.obr.org.br/manuais/OBR2021_MT_ManualEstudo.pdf)
e também as provas do nível que poderá participar na edição de 2021 disponíveis no site da
OBR http://www.obr.org.br/modalidade-teorica/provas-anteriores/

Preparamos algumas atividades de cada nível para você testar
seus conhecimentos. Siga nossas dicas e boa sorte!”
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NÍVEL 0
Um robô conversa por códigos. Ele troca letras por números como na tabela:

A. Vítor
B. Tomás
C. Diego
D. Artur
E. Bruno

NÍVEL 1
Um robô deve organizar em ordem alfabética a lista de animais de um zoológico que serão examinados por um veterinário.
Você pode ajudá-lo? Escolha a ordem correta.

A.

B.

C.

D.

E.
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Respostas: Nível 0 = C - Diego. Nível 1 = D.

Se um aluno diz ao robô que seu nome é: 04-09-05-07-15
Qual o nome do aluno?

ESQUENTA OBR 2021
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NÍVEL 2
Um dos grandes desafios da robótica é equilibrar um robô bípede (robô que se equilibra em duas pernas). Tendo em vista
este desafio, uma competição foi realizada na qual venceria o robô que andasse mais tempo antes de cair. Durante a
competição, as seguintes velocidades foram medidas:
• Robô 1: 10 metros e 10 segundos;
• Robô 2: 20 metros e 10 segundos

Respostas: Nível 2 = C. Nível 3 = D.

Considere as seguintes afirmações:
I)O Robô 1 andou mais que o Robô 2;
II)O Robô 2 andou mais que o Robô 1;
III)O Robô 1 andou a mesma distância que o Robô 2.
As afirmações corretas são:
A. ( ) Apenas I
B. ( ) Apenas III
C. ( ) Apenas II
D. ( ) Apenas I e II
E. ( ) Apenas II e III

NÍVEL 3
Um robô com uma catapulta foi construído para participar de uma competição de robótica. Para saber se a catapulta era
válida para a prova, um teste estatístico foi realizado. A tabela abaixo apresenta o resultado de 50 arremessos de uma bolinha
realizado pela catapulta.

ALCANCE DA BOLINHA

QUANTIDADE

menor que 1 metro

10

maior que 1 metro

40

Sabendo que o alcance mínimo da bolinha deve ser de 1 metro, qual a porcentagem de acertos que essa catapulta obteve?
A. 20%
B. 40%
C. 60%
D. 80%
E. 90%
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NÍVEL 4

Respostas: Nível 4 = B. Nível 5 = B.

Suponha que bateria de um robô se descarrega com o tempo, como apresentado no gráfico abaixo.
Suponha ainda que você queira expressar matematicamente, ainda que de forma aproximada, o
comportamento da bateria desse robô. Qual das funções abaixo descreveria esse processo?

NÍVEL 5
As associações de elementos mecânicos muitas vezes são necessárias para a transmissão de movimentos. Essas associações
são utilizadas em sistemas robóticos para obter a movimentação de partes ou do próprio robô. Um mecanismo como o
apresentado na figura foi utilizado no sistema de manipulação de um braço mecânico.
Dois discos plásticos emborrachados são posicionados em contato conforme ilustrado. O disco 1 é acionado por um motor
elétrico de corrente contínua e gira com velocidade angular n1 no sentido horário. Esse movimento rotativo é transmitido
para o disco 2 por meio do atrito no ponto de contato, fazendo com que este gire com velocidade angular n2 no sentido
anti-horário. No ponto de contato entre os discos atuam forças normais Fn e de atrito Fa representadas no diagrama de
corpos livres da figura. Assumindo que M1 seja o torque transmitido pelo disco 1 e que M2 seja o torque transmitido pelo
disco 2, pode-se afirmar que:

A. n1 < n2 e M1 > M2
B. n1 > n2 e M1 < M2
C. n1 > n2 e M1 > M2
D. n1 < n2 e M1 = M2
E. n1 > n2 e M1 = M2

Mundo Robótica - Revista Oﬁcial da Olimpíada Brasileira de Robótica • 15

FALA AÍ!

Mundo Robótica, São Carlos-SP, VOL. 8, Nº19 – mai. 2021

A ROBÓTICA
E A INTERNET
DAS COISAS
Norberto Alves
Ferreira
Você já sabe o que é a Robótica e sua utilização em diversas áreas. E sobre
a Internet das Coisas (IoT) e a sua ligação com a Robótica?
Confira na matéria a entrevista com o pesquisador e gestor de Soluções
Sistêmicas de IoT e Inteligência Artificial (IA) do Centro de Pesquisa e
Desenvolvimento em Telecomunicações (CPQD), Norberto Alves Ferreira.

Uma definição formal de Internet das Coisas é dada
pela União Internacional das Telecomunicações
(UIT) como ‘uma infraestrutura global para a
sociedade da informação, que habilita serviços
avançados por meio da interconexão entre coisas
(físicas e virtuais), com base nas tecnologias de
informação e comunicação (TIC)’. Em um sentido
mais amplo, segundo o pesquisador e gestor de
Soluções Sistêmicas de IoT e Inteligência Artificial
(IA) do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em
Telecomunicações (CPQD), Norberto Alves Ferreira,
trata-se não apenas de conectar coisas, mas também
de dotá-las de poder de processar dados, tornando-as
inteligentes.

pluviometria, nível de rios e córregos), para a defesa
civil, e a gestão de controle de câmeras inteligentes
visando a detecção de movimentos anômalos
(veículos cometendo infrações no trânsito), para a
segurança pública; na indústria, no uso de diversos
sensores monitorando peças e partes de
equipamentos em tempo real, possibilitando a
predição de falhas e mesmo a simulação de ações de
melhoria de performance (gêmeo digital) e no
agronegócio, no uso de sensores diversos na
agricultura de precisão monitorando condições
ambientais, umidade do solo, pluviometria, presença
de pragas entre outras coisas, visando o aumento da
produtividade.

Ele ainda explica que a Internet das Coisas já é uma
realidade e tem gerado oportunidades tangíveis de
geração de valor em diversos ambientes de aplicação
e que, de forma muito resumida, já podem ser vistas
aplicações nas áreas: da saúde, como monitoramento
em tempo real das condições vitais de pacientes
(idosos, doentes crônicos, por exemplo) e também o
monitoramento das condições em ambientes
hospitalares (temperatura, umidade, luminosidade);
de cidades Inteligentes com monitoramento de
variáveis ambientais (temperatura, umidade,

“Essas e outras áreas estão se beneficiando da IoT e,
principalmente, de sua integração com as
tecnologias de Inteligência Artificial (IA). Dessa
união nasceu o termo AIoT (Artificial Intelligence of
Things). Os dados coletados pelos sensores de uma
plataforma IoT passam a ser disponibilizados para a
geração de modelos de IA para aplicações de
predição, prescrição, tomada de decisão e
simulações diversas”, falou Ferreira.

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

FALA AÍ!

Mundo Robótica, São Carlos-SP, VOL. 8, Nº19 – mai. 2021

A ROBÓTICA E A IOT
O pesquisador defende a robótica como sendo a área
do conhecimento responsável pela concepção de
robôs, isto é, sistemas integrados compostos por
sensores, sistemas de controle, fontes de energia e
um aplicativo computacional (software) “O
crescente poder de processamento incorporado a
esses sistemas está possibilitando o advento do uso
de técnicas de Inteligência Artificial, otimizando
processos de tomada de decisão e gerando,
portanto, sistemas cada vez mais sofisticados. De
forma resumida, eu diria que a Inteligência
Artificial é o elemento catalisador da união entre
IoT e Robótica e essa união vem possibilitando uma
variedade enorme de aplicações”, explicou
reforçando que, a área industrial, é a que acumula
os maiores investimentos em robótica, entre todas as
áreas. “Foi nela, inclusive, que nasceram os
primeiros robôs autômatos que conhecemos”.
Para Ferreira, os robôs industriais atuam hoje em

várias aplicações, como pintura, soldagem, inspeção
de produtos, fundição e mesmo na realização de
testes no chão de fábrica. “No entanto, não podemos
perder de vista algumas áreas em que a robótica,
aliada a IoT e IA, tem gerado soluções disruptivas.
É o caso da medicina, onde a presença cada vez
maior de robôs realizando exames e cirurgias tem
aumentado significativamente”.
FUTURO DAS ÁREAS E A PANDEMIA
Ferreira disse que a integração entre IoT, IA e
Robótica é inexorável e trará enormes benefícios
para a sociedade e para a economia. “É um caminho
sem volta e neste cenário pandêmico, inclusive, já
começam a aparecer soluções em que o robô é o
ator principal, como os cases de delivery via drones,
que estão sendo testados e começam a operar em
alguns lugares do mundo. Não podemos também
deixar de perceber que os carros autônomos
começam a ter um espaço de experimentações cada
vez maior e os investimentos continuam”, finalizou.

Carro autônomo
do Google:
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A IMPORTÂNCIA DA
ROBÓTICA NO
PROCESSO DE ENSINO
E APRENDIZAGEM
Prof. Dr. Aguinaldo
Robinson de Souza
O ensino da
r o b ó t i c a
proporciona aos
professores
e
estudantes uma
abordagem
construtivista ao
processo de ensino e aprendizagem e, de acordo com
o pesquisador do departamento de Química da
Universidade Estadual Paulista (UNESP), prof. Dr.
Aguinaldo Robinson de Souza, desde os seus
primórdios, com os estudos de Piaget e
posteriormente com a criação da tartaruga por
Papert, é dada ênfase ao ensino por meio da
participação do estudante na produção do
conhecimento científico através de um processo
colaborativo. “O processo de ensino com a
introdução da robótica vem sendo gradualmente
alterado para uma perspectiva de participação
ativa do estudante visando a aprendizagem
significativa de uma ideia, de um conceito ou de um
fenômeno”, explicou.
Sendo assim, ele reforça que a maioria das escolas
brasileiras e de outros países adotaram a robótica
como uma aliada na elaboração das grades
curriculares. “Um aspecto importante na
elaboração atual de uma grade curricular é a
presença da interdisciplinaridade. A robótica
permite que este conceito seja contemplado de
maneira natural e que seja significativo tanto para o
estudante quanto para o professor”, falou. Alguns
professores, segundo ele, ainda são relutantes em
adotar a robótica em suas aulas. “Mas este é um
processo que considero irreversível. A adoção da
robótica na sala de aula proporciona ao corpo
docente a possibilidade de traduzir o seu
conhecimento de uma maneira não contemplada na
grade escolar tradicional”.
Quando se fala em robótica em sala de aula, não tem

“

como não dar ênfase nas ciências exatas, como na
matemática, por exemplo. “Os primeiros estudos de
Papert já apontavam para os benefícios da presença
da robótica nas salas de aula de matemática. Um
dos pilares da nova indústria mundial tem como elo
indissociável a presença de robôs no processo de
reconhecimento facial, na percepção de odores,
mimetização do cérebro humano etc.”, disse. Neste
contexto, todos estes avanços tecnológicos têm
como suporte o conhecimento da aritmética, da
trigonometria, da álgebra e outros conceitos da
matemática. “O professor de matemática tem então
á sua disposição um aliado na apresentação da
matemática: a robótica. A possibilidade da
experimentação em matemática através da robótica
é uma das maneiras de integração entre essas duas
áreas do conhecimento”
DESAFIO PARA O FUTURO
Para que haja um melhor engajamento da robótica
na grade curricular, novos professores deverão
colaborar com os das áreas de conhecimento em
exercício, pois novas oportunidades estarão
disponíveis aos estudantes. “A complementação de
saberes é, na minha opinião, a chave para o sucesso
da inserção da robótica no ambiente escolar”, disse
o pesquisador.
Nesse interim, Souza disse que o processo de ensino
e de aprendizagem é algo complexo e a robótica vem
contribuir para o seu entendimento. “Perguntas
complexas levam a respostas complexas. Esta é a
raiz da importância da robótica no ambiente
escolar: propor respostas complexas a situações
complexas. A proposição de construção de um robô
que irá realizar uma tarefa ou medir uma
observável, merece a atenção de profissionais
capacitados tanto do ponto de vista de domínio dos
conteúdos como de comprometimento com a
aprendizagem significativa pelos seus alunos” e
finalizou:

Este é enfim o papel da robótica no ensino: propiciar aos estudantes e professores, de maneira
segura, eficaz e exata, auxílio na resolução de problemas complexos e significativos
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Como toda edição, a OBR conversa com os representantes estaduais que contam
sobre seus principais desafios e como é realizado o trabalho da equipe em seu
respectivo estado. Confira :

“Aqui no estado nós realizamos a
prova teórica em alguns municípios
onde temos apoio de colegas e que são
pontos de fácil acesso, como Sobral,
Juazeiro e na capital, Fortaleza.
A prática ocorre em Fortaleza e
tentamos concentrar sempre em um dia
devido à quantidade de pessoas que
vêm de longe e, muitas vezes, não tem
recurso para passar mais de um dia.
Para o evento ocorrer em um único
dia nós contamos com a participação
das escolas locais que nos ajudam com
juízes. A estrutura física normalmente
é disponibilizada pelo Instituto
Federal do Ceará (IFCE) e conta com
a participação de empresas locais
e do governo do estado. Estes dão
suporte de logística, blusas, aluguel
de equipamentos, manutenção das
arenas e cada um ajuda um pouco e
faz o evento crescer. Nossos principais
voluntários são alunos dos laboratórios
de pesquisa que se encantam também e
vão todo ano organizar o local, verificar
as arenas e auxiliar os participantes no
dia do evento.
O número de participantes aumenta
a cada ano, então nós ficamos felizes
em ver a evolução dos alunos e a
participação de novas escolas, pois são
professores e alunos que se dedicam e
se esforçam para participar do evento
mesmo tendo uma distância de mais
de 250km entre a escola e o local da
prática.
Em 2019 tivemos o primeiro nível 0 e
foi emocionante ver crianças tão novas
desenrolando problemas no momento
da competição. Eles se aproximavam
da gente falando: “tia, tia, olha aqui

o que eu fiz. Já posso mostrar? Meu
amigo fez essa parte e eu fiz essa...”.
O retorno dessas crianças e jovens
é a nossa bateria para continuar e
incentivar ainda mais esses eventos.
Temos sim problemas de estrutura, de
organização, nós falhamos algumas
vezes, mas vamos aprendendo com os
erros.
A organização do Ceará hoje tem
quatro participantes do IFCE. São
eles, Rejane Sá, campus Fortaleza,
Jorge Wattes, campus Guaramiranga,
Pedro Henrique, campus Caucaia
e
Tiago
Façanha,
campus
Guaramiranga.
Já tentamos levar para o interior
algumas vezes, mas quando vamos
verificar acesso e logística no dia
do evento nós acabamos fazendo
em Fortaleza mesmo por receio de
prejudicar alguma equipe.
Ainda temos o maior número de
participantes de Fortaleza então
tentamos incentivar todo ano a
participação de mais escolas dos
outros municípios. Contamos com
a participação do governo do
estado, mas ainda temos um número
pequeno de participantes e todo ano
nos empenhamos em convidar mais
escolas e tentar auxiliar de alguma
forma na participação deles na
Olimpíada.
Nosso objetivo é tentar levar mais
escolas do interior e possibilitar o
acesso a mais escolas públicas”.

Rejane Cavalcante Sá Rodrigues
OBR do Ceará
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“No Paraná a OBR é organizada desde 2013 por
um grupo de professores do Instituto Federal
do Paraná (IFPR) com apoio de profissionais
de outras instituições. Desde 2015 a OBR tem
o apoio financeiro do Salão de Robótica (www.
salaoderobotica.org.br) que, atualmente, é o
maior evento de robótica do sul do país e que
abrange várias modalidades da competição,
com palestras, cursos livres e atualmente
uma Mostra de Robótica (www.mpr.org.br).
O Salão de Robótica também é organizado
por voluntários de várias instituições e é um
evento sem fins lucrativos, em que toda a renda
de patrocínio e inscrições são revertidas para
a organização da OBR e do próprio Salão de
Robótica.
No Paraná a OBR é organizada em várias
etapas regionais, principalmente de nível 2 e
em cidades chaves do estado como Curitiba,
Londrina e Ponta Grossa.
Porém, a principal dificuldade ao longo dos anos
é encontrar locais para a realização do evento.
Essa dificuldade tem sido sanada com parceria
com as próprias escolas participantes do evento.
A cada ano, são confeccionadas pistas novas
para OBR e ao final do evento estadual elas são
distribuídas entre essas escolas que assumem a
responsabilidade de sediar o evento regional no
próximo ano. Cada regional é organizada com
3 pistas de competição (fácil, média e difícil).
O Salão de Robótica custeia as despesas
de locomoção, alimentação, estadia dos
representantes da OBR que se deslocam até a
cidade do evento e alguns materiais utilizados
nos eventos regionais, inclusive alimentação dos
voluntários. Antes da pandemia, tínhamos em
média 3 a 4 regionais de nível classificatórias
para a etapa estadual.
As equipes de nível 1 vão diretamente para a
etapa estadual, pois não se justifica organizar
regionais pela quantidade de equipes
participantes (em média de 30 a 35 equipes por
ano).
A etapa estadual é organizada como evento
satélite do Salão de Robótica em 2 dias: 1 dia
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com nível 2 com 30 a 40 equipes classificadas
nas etapas anteriores e no 2 dia com o nível 1 e 0.
E a etapa estadual tem 6 pistas de competição.
Essa organização possibilita que as equipes
da OBR interajam com as equipes das outras
modalidades de competição (sumô, seguidor
de linha e combate) formada na sua maioria
por estudantes de ensino superior, mestrado e
doutorado de vários locais do país.
Os voluntários dos eventos são professores
e ex-competidores de anos anteriores e, todo
ano, é organizado um grupo de juízes e uma
capacitação no dia do evento com o juiz chefe do
evento. Atualmente o evento fornece camisetas
para cada dia do evento e a alimentação dos
juízes.
A fim de manter a transparência e lisura do
evento, o juiz chefe sempre é uma pessoa de
fora do estado e que atua na OBR do estado
de origem (normalmente de São Paulo). Esse
voluntário também tem todas as despesas
custeadas pelo evento.
As despesas do evento são custeadas com
o dinheiro das inscrições para as demais
modalidades do Salão de Robótica e com
patrocínios de empresas e organizações do
Paraná. Outras despesas são absorvidas por
empresas parceiras do evento. Em 2019 tivemos
apoio financeiro da PUCPR, SESI, Prefeitura
Municipal de Colombo (região metropolitana
de Curitiba), IFPR, CNH Industrial e
POSITIVO Tecnologia Educacional e várias
empresas apoiadoras (que cedem material
ou profissionais voluntários para atuar nos
bastidores do evento).
A principal dica que posso dar aos demais
representantes estaduais é ter voluntários
engajados com o evento, não apenas para os dias
de competição, mas durante todo o ano. E que
o planejamento do evento comece com bastante
antecedência, aqui no Paraná começamos a
organização do Salão de Robótica sempre 1
ano antes. Os potenciais patrocinadores são
contatados com antecedência, para que possam
colocar em seu orçamento para o ano seguinte
a verba que será disponibilizada.

Marcos Aurelio Pchek Laureano
OBR Paraná
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O funcionamento estrutural da OBR
MT está focado na formação e uso
de parcerias institucionais que, não
só na divulgação da Metodologia da
OBR, mas também na execução, tanto
na parte prática, quanto na teórica.
Algumas dessas parcerias estão até
consolidadas, como nas cidades
de Primavera do Leste, Barra do
Garças, Cinópolis, Várzea Grande
e Cuiabá. Não só pelo Instituto
Federal do Mato Grosso (IFMT),
mas também nas escolas estaduais.
Como
fortalecimento
do
funcionamento estrutural da OBR, ao
longo do ano, nós realizamos várias
oficinas por meio do programa de
Educação Tutorial do Pet ao Tonet.
Uma estratégia interessante, pois os
alunos da engenharia e dentro do
planejamento do Pet tem a oficina
OBR, que é onde conseguimos atingir
os alunos, não o número que nós
gostaríamos, mas é uma estratégia
que funciona.
Outro ponto é que no nosso campus
tem uma disciplina de informática
chamada robótica adicional e o
professor Gastão, na ementa, faz o

uso da metodologia da OBR e isso
facilita a execução. E apesar dessas
ações, existe uma outra, chamada
Maratona de Robótica, que nesse
caso é com foco na parte prática da
robótica geral e dentro desse evento
tem a participação da OBR.
Com a chegada da OBR Vitual,
tanto na parte de simulação quanto
na apresentação, eu tenho muita
esperança que a abrangência seja
muito maior e agora estamos fazendo
uma oficina com os professores do
ensino básico com foco na simulação,
mas também com o objetivo de
explicar o funcionamento da OBR, as
metodologias, a prova teórica, para
que aumente a participação na OBR.
Quanto aos desafios, na minha
opinião, está na formação de
mais parcerias que adotem as
metodologias da OBR, tanto na parte
teórica quanto na prática, sendo que,
na última, o desafio é maior, pois
exige uma infraestrutura mínima,
não só da parte de equipamento, mas
da formação técnica dos professores
envolvidos.

Ronan Marcelo Martins
OBR Mato Grosso

“Aqui no nosso estado nós funcionamos acompanhando as
etapas nacionais, porém, estamos com pouca participação de
escolas, principalmente a falta de adesão das escolas públicas,
porém, o que é muito válido é o envolvimento dos alunos da
Universidade Federal de Roraima (UFRR) quando ocorrem as
etapas. Eles sedem o espaço e computadores levando os alunos
para dentro da Universidade.”

Roberto Câmara de Araújo
OBR Roraima
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